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Ilcitplul Germisara ,4in 
Geoagiti-Băi n *ă2 doit.sâm
bătă ,21 august a i„  îhWvi* 
nirea anuală a liderilor 
-din Sindicatul „Ambulan
ţa", de la staţiile judeţene 
de salvare, ' precum şi a 
medicilor coordonatori din 
acest domeniu. Confe- 
rinţa de faţă a fost apre
ciată de participanţi ca 
deosebit de importantă da
torită rolului . major pe 
căre-1 are personalul din 
acest segment sanitar în 
transportul operativ al 
bolnavilor la spital şi a- 
eordarea. după caz, a pri
mului ajutor. De aseme
nea, întâlnirea s-a vrut a 
fi un consult al liderilor 
de sindicat (şi al persona
lului implicat din staţiile 
de salvare) pentru depă
şirea . multiplelor dificul
tăţi existente, reorganiza
rea asistenţei de urgen
ţa, în cadrul programu
lui de reformă ce se are 
în vedere de către Minis
terul Sănătăţii.

Reprezentanţii Ministe
rului, mai cu seamă dl. di-

UN COPIL NELEGITIM AL SPITALELOR 
JUDEŢENE -  STAŢIILE DE SALVARE

rector Andrei Georgescu,
- a subliniat că în ultimii 
doi ani, statul a dat o oa
recare autonomie, dar pro
blema susţinerii financia
re este încă deficitară. 
Populaţia este nemulţumi
tă  de calitatea serviciilor 
medicale prestate, fapt ca
re impune o reformă în a- 
cest domeniu, precum şi, 
regândirea sistemului ".de 
salarizare al , lucrătorilor 
din sănătate. Este nedrept,

- s-a mai afirmat, ca un me
dic primar să aibă salariul 
mai mic decât al unei fe
mei de serviciu din unele 
regii ale statului.

Dintre problemele ridi
cate de către participanţi 
am reţinut câteva, desigur, 
fără a le minimaliza pe 
celelalte. •  Necesitatea do
bândirii autonomiei sta
ţiilor judeţene şi subordo

narea acestora direcţii
lor j u d e ţ e n e  sanita
re şi nu spitalului ju
deţean, •  La nivel jude
ţean, acestea să f|p condu- 
se de către un director 
numit prin decizie, care să 

. aibă în atenţie numai pro
blemele staţiilor de salva- 

• re şi. nu de Un medic co
ordonator, care are în sar
cină şi atte activităţi de 
asistenţă ; situaţie ce dilu
ează problemele staţiilor 
de salvare tn multitudinea 
celor din spitale. La Tul- 
cea, responsabilul de la 
staţia de salvare este un 
medic chirurg, or, medi
cul chirurg este plătit pen
tru operaţii, nu pentru sal
vare .Timpul afectat pen
tru rezolvarea probleme
lor de la staţia de salvare, 
în acest caz, este mai mult 
accidental, între două ope-

s-a Introdus, la dispecerat, 
un medic pentru trierea ţi 
selectarea corectă a ceea 
ce este sau nu urgenţă. Sa
larizarea şoferilor din pro
vincie — la staţiile de sal- 

, v a r e — este discriminato-
raţii sau la sfârşitul pro-- rje faţg de cea din Bucu- 
gBfimUlui •  Ştabilirea unui reşti. Nivelul de Incadra- 
buget propriu şi gospodări- re a, celor din -provincie
rea lui conform necesită
ţilor impuse de realitate şi 
nu atribuirea unor fonduri 
în raport de dorinţele U- 
nora sau altora •  Maşinile 
din dotare sunt departe de 
cerinţele unor servicii e- - 
ficiente şi prompte. Spre . 
exemplu la staţia de sal- ‘ 
vare Sebiş erau cândva 14 
maşini. Din 14 şase stau în 
parăgihă. Mai sunt opt, 
din care numai două cir
culă. •  Serviciul de urgen
ţă nu trebuie lăsat la lati
tudinea centralistei, cum 
s-a întâmplat la Constan
ţa, când s-au înregistrat pe 
noapte doar 5—6 cazuri, 
deşi în realitate există în 
medie âQ—60 de urgenţe, 
dar nerăspunzându-se la 
telefon... •  La Timişoara

fiind de până la 44710 lei 
lunar, fără a mai lua în 
discuţie suprimarea cate
goriei speciale existente an
terior şi eludată printr-o 
hotărâre arbitrară. •  Re
gulamentul staţiei de sal
vare este r confuz, iar de 
aici multe lucruri sunt în
ţelese diferit. Cine plăteş
te luxul beţivilor şi asis
tenţa acordată acestora — 
vidul legislativ aici fiind 
evident.

In finalul discuţiilor s-a 
încheiat un protocol cu 
principalele propuneri şi 
observaţii care va fi dis
cutat în această săptămână 
la Ministerul Sănătăţii.

CORNEL POENAR
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Laureaţii concursului „La izvor de cânt şi dor“. 
De la dreapta la stânga: Lucreţia Toma (premiul I), 
Maria Dan (II), Viorica Ardelean (III), Marineia Baba 
(premiul special al juriului), Mihai Petreuş, Ange
lica Coşbue, Lazăr Joldoş (menţiuni' I, II, III) şi Oana 
Popeseu (premiul tinereţii).

F e stiv a lu l p ă d u r e n e s c

I SUNT CUM SUNT 
CÂNTECELE LOR

„Pe acest picior de 
iplai şi gură de răi, de fle
care dată. când vin mă 
simt ca-n altă lume, res- 

, pirănd aerul curat şi vă
zând curăţenia sufletească 

ia oamenilor, respectul şi 
dragostea lor pentru va- 

1 lorile străbune ţi credtn- 
i ţa religioasă. Oamenii sunt 
cum sunt cântecele lor. Şi 
dacă asculţi cântecele pă-

* duYehitor, constaţi că aici 
nu şi-au pierdut- valorile, 
durabilitatea“. Cu aceste 
cuvinte s-a deschis spec
tacolul final al „Feslivalu- 
lui pădurenescm de la Ghe
ţari. Le-a rostit dl Gruia 
Stoia, redactor şef adjunct 
la Radio Bucureşti, pre—

1 şedinţele juriului’ concur
sului interjudeţean de 

. muzică populară „La iz
vor de cânt şi dor".

• O slujbă de binecuvân
tare şi „Mulţi ani trăias
că", interpretat de corul

■ bisericii pentru toţi par
ticipanţii la festival, la 
Catedrala din Gheţari, au 
precedat parada portului 
popular. Deschisă de fe
ciori călări în ritmul brâu- 
luî pădurenesc, cântat de 
fanfara din Ghelari, pa
rada a slrăbăţut uliţele 
satului, până la zona de

agrement. Aici, după gala 
laureaţilor ' concursului, 
desfăşurată in seara pre
cedentă, scena a aparţinut, 
alternativ, timp de mai. 
multe ore, formaţiilor ve
nite din întreg ţinutul pă- 
durenilor şi invitaţilor, nu-

VIORICA ROMAN 

(Continuare in pag. a 2-a)

După binecuvântarea dată festivalului în interio
rul catedralei, alaiul pădurenilor şi invitaţilor lor a 
pornit, în frunte cu fanfara din Ghelari, să facă pa
rada portului popular.

Măcar de-am 
fi învăţat 

ceva din greve
S-au încheiat în coadă 

de peşte două conflicte so
ciale mari: greva rnindri-

........  “ cea.
a mecanicilor de locomo
tivă, ambele cu implicaţii 
majore asupra economiei 
şi vieţii sociale a judeţu
lui nostru. De ce în coadă 
de peşte ? Păi e simplu. 
După domolirea focului, 
Guvernul a reafirmat: „mai 
mult pentru salarii nu 
dăm!“, uitând să adaugş, 
„orice s-ar întâmpla1*, dar 
gândind de fapt aşa. Târ
ziu şi cam în contratimp 
au ajuns guvernanţii ’ ia 
concluzia că au scăpat din 
mână una din componen
tele spiralei inflaţioniste. 
Dar bine că au ajuns şi 
acum. Dacă nu avem ca
pacitatea de a percepe a- 
devărul axiomatic, că pre
ţul njuncii, deci salariul, 
trebuie să se reflecte în 
preţul produsului (care se 
va majora, mereu prin ma
jorarea, fără acoperire în 
productivitate a salariu
lui); că la rândul său aces
ta va determina majorarea 
preţului altor produse 
realizate în aval, nu vom» 
pricepe: niciodată meca-

ION CţOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

■  CAIRO. — Grupul mi
litant musulman Al-Jihad, 
care l-a ucis pe preşedin
tele Anwar Sadat, în 1981, 
şi-a asumat responsabilita
tea pentru tentativa de , a- 
sasinare a ministrului de 
interne egiptean, genera-, 
lui ilassan Al Alfi.

„Grupul Jihad din Egigt 
anunţă responsabilitatea sa 
pentru ultimul atac asu
pra lui Hassan Al-Alfi, mi
nistru de interne al regi
mului egiptean, care luptă 
împotriva Islamului şi în
făptuieşte politica ameri
cană şi israeliană în zonă" 
— se arată intr-un comu
nicat transmis prin fax a- 
genţiilor internaţionale de 
presă, * .

Forţele de securitate e- 
giptene au reţinut în Ul
timele 24 de ore, în zonă 
oraşului Cairo, 20 de mili
tanţi musulmani bănuiţi 
ca având legătură cu ten: 
tativa de ucidere a gene
ralului Al-Alfi, precizează 
Rwuter.

■  IERUSALIM. — Pri
mul ministru israelian, • Vi- 
tzhak Rabin, a apreciat că 
„armata israeliană va tre
bui să se adapteze forme
lor de luptă ale Ilezbolla- 
hului“, după uciderea a 
nouă soldaţi israelieni în 
sudul Libanului de către 
combatanţii proiranieni — 
transmite agenţia France 
Presse. Pe de altă parte, 
el a respins o cerere a o- 
poziţici de dreapta, de a 
întrerupe negocierile de 
pace cu Siria, din cauza 
sprijinului acesteia
Uezbollah.

îutr-o declaraţie 
postului de radio 
iian. Rabin a înlăturat, tot
odată, posibilitatea unui 
nou război în Liban, cq«S- 
parabil cu cel din 1982, a- 
firmând că „nu va servi 
la nimic să se meargă ia 
Beirut sau să fie extinsă 
zona de securitate", ocupa
tă de Israel în sudul Li
banului. El a reafirmat că 
Israelul „nu va tolera ata
curile împotriva aglome
rărilor din. nordul- Israelu
lui" şi a salutat faptul că 
nu a fost, trasă nici o ra
chetă Katiuşa asupra teri
toriului israelian, în urma 
ripostei aviaţiei israeliene 
contra bazelor Uezbollah.

pentru

făcută
israe-

O CONVOCARE. Domnul Mi
hai Bucur, preşedintele Aso
ciaţiei foştilor deţinuţi politici 
anticomunişti — judeţul Hune
doara, face cunoscut, că la data 
de 12 septembrie 1993, . are loc 
adunarea generală, ia orele 10, 
Lucrările se vor desfăşura în •sala 
mare a Prefecturii. •

O TEATRUL DE REVISTĂ 
DIN DEVA A REVENIT ACASA. 
După un impresionant număr

de spectacole susţinute pe Lito
ral, Teatrul de revistă din De
va a revenit acasă. Vor urma 
pregătiri pentru participarea la 
un fesţival al teatrelor de . estra
dă, găzduit de oraşul Constan
ţa cu ;,E bine, e bine, e... vai de 
mine". Avem convingerea că in
stituţia deveană se va bucura de 
aceeaşi caldă primire, de data 
aceasta, din partea specialişti
lor. (M.B.)

Q IN ATENŢIA CELOR IN
TERESAŢI. începând de ieri, 23 
august a.c., Camera de Comerţ 
şi Industrie a judeţului şi-a re
luat activitatea, personalul re
venind din concediu. (V.R.j

O PROGRAMUL disputării 
turuţpi Campionatului judeţean 
de fotbal „Valea Mureşului", apa
re în ziarul „Cuvântul liber“ de 
joi, 26 august ac.. (S..C.)

O HANDBAL FEMININ. Azi, 
.ora 16,30, la Sala Sporturilor din 
Deva are loc jocul amical de 
handbal feminin între echipele 
Reniin Deva şi Chimistul Râm- 
nteu Vâlcea, aceasta deplasăn- 
du-se cu întreg lotul de care dis
pune. Iubitorii handbalului sunt 
aşteptaţi să susţină echipa favo
rită. (N.T.jţ

© NEVOIA DE RECONDIŢIO- 
NARE. La rampa de gunoi a mu
nicipiului Hunedoara se află a- 
runcate peste 60 de conteinere 
de gunoi, care, pentru a fi folo
site în continuare-, nu ar avea 

. nevoie . decât de mici reparaţii.

. RAMGCL însă cere în continua
re bani pentru confecţionarea de 
conteinere. Atenţie, orice chel
tuială se răsfrânge asupra bu
zunarului tot mal subţiat al loca
tarului. fl.C.) ' " ,
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„Oamenii sunt 
cum sunt 

cântecele Ior“
(Urmare din pag. 1)

me de frunte ale muzicii 
populare româneşti.

Numeroşii spectatori l-au 
aplaudat pentru recitalu
rile prezentate pe Ion Cris- 
toreanu, Cornelia Arde
lean, Ioan Bocşa, Anghe- 
lina Timiş Lungu, Drăgan 
Muntean, Mariana Anghel, 
Ariton Tamu, Mariana 
Deac şi And Banciu. So
lişti vocali şi instrumen
tişti, grupuri vocale, an
sambluri au adus in sce
nă cântece, obiceiuri şi 
jocuri păăureneşti de la' 
Dăbîca-Hăjdău (Topliţa), 
Bunila, Lelese, Lunca 
Cernii Şi Bătrlna. Cinstea 
încheierii spectacolului a 
revenit interpreţilor din 
Feregt, care s-au prezen
tat cu două obiceiuri — 
al dubii şi măsuratul oilor 
—, grup vocal, rapsod şi 
suiţă de dansuri, ansam
blul fiind câştigătorul tro
feului „Frunza de stejar“ 
de la Zăkopane — Polo
nia.

S-au spus şi probabil se 
vor spune încă multe des
pre faptul că, tn această 
zonă, creaţia populară s-a 
conservat nealterată. Fru
museţea portului, linia me
lodică, a cântecelor, vita
litatea pe care o exprimă 
jocurile păăureneşti im
presionează deopotrivă spe
cialiştii, dar şi publicul. 
Impresionează firea des
chisă a acestor oameni 
trăiţori în vecinătatea pă
durilor, de unde le vine 
şi - numele, naturaleţea si

lipsa de inhibare cu care 
se comportă pe scenă. Cân
tă aşa cum cântă acasă la 
lucru, joacă pe scenă de 
parcă ar fi la joc în sat. 
Firescult lor i-a molipsit şi 
pe invitaţi, care au petre
cut o duminică minunată 
la sărbătoarea pădureni- 
lor, s-au simţit mai buni 
şi mai frumoşi sufleteşte, 
au uitat măear pentru pu
ţin timp de grijile coti
diene.

Cam la orice manifes
tare de acest gen, celor de 
pe scenă li se adaugă cei 
din culise, merită. amin
tiţi şi aceştiat Organiza
tori: Inspectoratul pentru 
Cultură, Centrul Judeţean 
al Creaţiei Populare Hune
doara, Consiliul Local 
Ghelart, Radio-Televiziu- 
nea Română. Sponsori: 
IMPEX Borza ŞNC Deva, 
SC „Electron" SA Deva, 
IMH Gheţari, RATP Deva, 
Teatrul de Estradă Deva, 
SC Troplcănu SA Deva, şl 
Corvtntrans Hunedoara.

Acompaniamentul, în ab
senta grupului instrumen
tal al Ansamblului „Cio
cârlia", care n-a ven% a 
fost asigurat de câţiva ti
neri de la Centrul şl Ba
talionul de Jandarmi Orăş- 
tie, ajutaţi de cunoscutul 
Petrică Lupaş.

. Sărbătoarea pădurenilor 
a fost prilej de bucurie, 
deopotrivă pentru ei, cât 
şi pentru toţi cei prezenţi, 
fie veniţi din Hunedoara 
satt din ' alte localităţi în
vecinate, fie sosiţi aici din 
Franţa, Italia sau chiar 
îndepărtata Australie.

Vă trimitem spre publi
care scrisoarea deschisă a. 
dresată d-lui primar al mu
nicipiului Deva, dl Hagea 
Ovidiu, privind unele pro
bleme care ne preocupă în 
legătură cu legislaţia gos
podăriei comunale Şi aso
ciaţiilor de locatari: 

„îi.irucât în ultimul timp, 
atât unele organe locale 
cât «1 unii locatari dau di
ferite interpretări Stătutu
lui asociaţiei de locatari şi 
altor acte normative pri
vind această activitate, vă 
rugăm să acceptaţi între
bările noastre, la care so
licităm răspunsuri dare şi 
certe, pentru toate asocia
ţiile de locatari, din mu
nicipiul Deva.

1) Actele legislative tn 
baza cărora au fost înfiin
ţate şi funcţionează aso
ciaţiile de locatari mal

Actul medical se con
sumă îndeobşte în con
diţii de profpndă discre
ţie. de intimitate. NS&t- 
doielnic, fiecare pacient 
are o -optică proprie des
pre vindecarea sau ame
liorarea suferinţei sale, 
în ochii săi totul desfăşu- 

- rându-se la dimensiuni 
nebânuite !

Atunci când 6 sau 7 
ziare şi reviste pe ' care 
ie-am avut sub ochi, şi 
care provin din localita
tea Doylestown, statul 
Pennsylvania, S.U.A., scriu 
elogios despre o perfor
manţă medicală, înseam
nă că este vorba de ceva 
cu totul şi .eu totul deo
sebit... Eroina întâmplă
rii este fosta bolnavă (da, 
fosta bolnavă !) Ligia Ia. 
eob, în vârstă de 20 de 
ani (avem consimţămân
tul său să nu ne rezu
măm numai la iniţiale), 
din oraşul Sjmeria, ab
solventă a Liceului Sani
tar. Aceasta a avut ne
şansa de a se naşte cu 
un handicap care i-a 
marcat viaţa, imprimân-' 
du-i o notă de timidita
te, de rezervă faţă de se
meni: pielea de pe ju
mătatea stângă a feţei 
era de culoare neagră, 
acoperită cu păr, ceea 
ce în limbaj medical se 
numeşte nev pigmentar 
pilos. Cum e şi normal, 
s-a recurs încă din co
pilărie'la consulturi me
dicale, dar Intervenţia

s-a temporizat până du
pă vârsţa de 10 ahi, nor
mal, momentul In care 
craniul ajunge aproape 
de dimensiunea defini
tivă. După decembrie 
1989 s-a ivit perspectiva 
de a se trata în S.U.A...

Prezentul material nu 
are menirea nici pe de
parte să insinueze că o 
atare intervenţie tiu s-ar 
putea executa şi în Ro
mânia; se ştie că avem

mentar, s-a făcut plastie 
cu pielea sănătoasă. Mai 
sunt necesare trei inter
venţii chirurgicale pe 
parcursul unui an, pentru 
corectarea" eicatricilor şţ 

pentru reconstrucţia pleoa
pei stângi. . Oricum, tre
buie subliniat că încă 
de pe acum Ligia este 
un om fără complexe, 
cu o lumină aparte în 
privire; nu voi ascunde 
că este lumina pe care

OM ENII FM FRONTIERE
destule somităţi în ma
terie de ghirurgie plasti
că- In osul, de faţă, un 
concurs favorabil de îm
prejurări a făcut ca Li- 
gia Să fie operată (şase 
operaţii până acum, în 
valoare de 60 000 dolari, 
bani care —- bineînţeles 
— nu 1 s-au pretins Li- 
giei) de către un specia
list ar .erican din Doyles
town, doctorul Marvin 
T. Hunter. Materialul ne
cesar pentru intervenţie 
s-a obţinut prin întinde
rea treptată a pielii de 
pe gât şi frunte cu un 
balonaş umflat progresiv, 
în momentul în care ma
terialul de reconstrucţie, 
pielea, a fost suficient, 
s-a înlăturat nevul pig-

i-o dă profunda credinţă 
în Dumnezeu ! Vom re
ţine că renumitul chi
rurg a folosit drept sfă
tuitor un... computer o- 
biigat să schiţeze nişte 
planuri de intervenţie în 
baia unor poze succesi
ve făcute la anumite in
tervale de timp. Şi ceea 

.ce a fost cu adevărat te
ribil, a fost întâmplarea 
că înainta de intervenţia 
chirurgicală Ligiei i s-a 
cerut să se pronunţe a- 
supra procedurii ce ar 
fi trebuit urmată In ca
zul în care... ar fi murit 
pe masa de dperaţie, a- 
dieă să sg accepte moar
tea sau să fie menţinută 
în viaţă cu ajutorul apa
raturii sofisticale de ca
re se dispune ? ! .

Drumul Ligiei spre 
vindecare a început, de 
la un fapt banal : mama 
sa le-a rugat pe „fetele- 
(aşa le denumesc consă
tenii lor din. Cărpiniş şi 
cunoscuţii) din America 
să-i procure Ligiei o cre
mă depilantăi. A urmat 
mobilizarea a o serie de 
americani de suflet care 
au făcut posibilă perfor
manţa la care ne-am re
ferit. Cine sunt „fetele" ? 
Sunt cele trei surori De- 
îapeta (Fivia, Maria şi 
Valeria, în ordine alfa
betică). care au fost ares
tate în anul 1981 pentru 
că au preluat la Turnu 
Severin un transport de 
Biblii de pe un vas care 
naviga pe Dunăre, au fost 
condamnate îri ianuarie 
1982 la 'câte 7 ani de în
chisoare (!) şi au plecat in 
anul 1983 în Ş.U.A., în 
urma intervenţiei De
partamentului de Stat 
31 S.U.A. Modestia lor 
excesivă mă obligă să - 
subliniez aceâstă inter
venţie a tor, de profun
dă omenie, una din nu
meroasele pe care ' le-au 
făcut în sprijinul unor 
Semeni lipsiţi de ajutor...

Un .gând nu mă lasă 
ba pace: ce ar fi dacă toţi 
românii din diaspora ar 
rămâne la fel de ataşaţi 
ţării îri care s-au năs- 

. ciit ?

Dr. CORNEL STOICA

O ch f cin»l i ţ i
Cum ne uităm ta ochii 

semenilor? Cine este 
cinstit, bqrt, drept. te 
priveşte în ochi cu toată 
limpezimea şi curăţenia 
ochilor săi, care sunt, de 
fapt, ai inimii şi sufle
tului său curat., îi răs
punzi cu aceeaşi ochi cu
raţi şi cinstiţi.

Am făcut de-a lungul 
anilor mai multe probe: 
cât rezistă ochii Unul om 
să te privească dreptta '

ochi fără să clipească ? 
Unii mai mult, alţii mai 
puţin. M-am întrebat şi 
mă mai" întreb: Oare de 
ce? De c® n-avem pu
terea să he privim curat, 
drept şi cinstit în ochi > 
Chiar după p greşeală, 
o anumită scăpare, ochii 
omului drept şi cinstit 
rămâi» limpezi şi curaţi. 
Ca lacrima tor... .

GH. L NSGKEA

ceva din greve

sunt sau nu în vigoare, 
întrucât după ştiinţa noas
tră nu au fost abrogate: 
Statutul asociaţiei de lo
catari, aprobat prin De
cretul nr. 387/27. X. 1977, 
Ord. nr. 5/martie 1978 al 
C.P.C.F., M. Muncii şi M. 
Finanţelor, Legea nr. 4/ 
1981 privind Gospodăria 
comunală, Hotărârea nr. 30/ 
1983, emisă de organele Ad
ministraţiei centrale -de 
stat,. îndrumar pentru aso
ciaţiile de locatari editat 
în anul 1990 de un colec
tiv din Min. Justiţiei şi al
tele.

2) In condiţiile creşterii 
considerabile a costurilor 
la apă rece, gaz metan, e- 
nergie electrică, canalizare,

gunoi şi, în mod deosebit 
la termoficare şi apă cal
dă, precum şi pentru a 
putea achita, în termen de 
5 zile facturile la furni
zori, asociaţiile sunt nevoi
te să-şi mărească fondul 
de rulment, la nivelul lu
nii eu cele mai mari cos
turi; la preţuri recalculate.

Propunem ca R.A.G.C.L. 
Deva să accepte câ în ter
men de 5 zile de la primi
rea facturii asociaţiile să 
achite un avans din fondul 
de rulment existent, tar 
până la dată de 10 ale lu
nii următoare celei în care 
s-a achitat avansul să sa 
achite diferenţa. Dacă a* 
eeastă cerinţă a noastră 
va fi satisfăcuta, atunci

vom putea opri încasarea 
fondului de rulment pe lu
nile iulie-septembrie 1993. 
rămânând să tacâsâm de ia 
toţi- locatarii fondul de 
rulment programat pe lu
nile mai-iunie 1993, strict 
necesar pentru plata a- 
vansului.

3) In ziarul „Cuvântul 
liber" nr. 922/27.07.1993, 
pag. 4, R.A.G.C.L. Deva a- 
nunţă asociaţiile de loca
tari că dacă nu vor vira 
în contul său garanţiile la 
valoarea stabilită până Ia 
1.09.1993, atunci nu va mai 
furniza apă caldă' mena
jeră.

Vă rugăm pe dvs să 
precizaţi despre ce garan
ţii este vorba".

Conducerea Asociaţiei 
de locatari nr. 128 

Deva

U n  „nou“ tip d e  d r a g o s t e  — c e a  d intre b ă rb a ţi
De câteva zile la Deva o 
ire bombă circulă în di- 
:rse cercuri. Soţia unei 
irsbane respectabile din 
aş şi-a surprins soţul — 
. asemenea persoană de 
condiţie socială deose- 
tă —• la' serviciu, între
bând relaţii sexuale cu 
î alt bărbat. Şocată de 
laginea dezolantă din 
iţa ochilor, femeia a făcut
i disperare un circ fără 
argini.
Povestea a rămas puţin 
mp în conspirativitate, iar

mai târziu s-a împrăştiat 
ca 6 undă seismică in 
Deva. Suspiciuni privind

Activitatea, deocamdată 
clandestină a celor 18—20 
de bărbaţi care sunt stă-

Fetele de la Căpâtna"
activitatea homosexualilor 
din Deva există încă din 
anul 1978, cercul acestora, 
extinzându-se după libera
lizarea „democraţie/* 1.

pâniţi de sentimente ero
tice pentru bărbaţi, este 
cunoscută şi codificată sub 
denumirea de „Fetele de 
la Căpâlna". ______ _ _

Faptul relatat este ab
solut autentic şi nu l-am 
fi făcut public căci în de
finitiv asemenea ştiri ntl 
rte fac nici o plăcere să 
le aducem sub reflector. 
Dar se observă tot mai 
mult cum persoane cu sta
tut social înalt fac pre- 
siuni indirecte prin diver
se medii din străinătate pen
tru legiferarea raporturi
lor homosexualilor. Oare 
vor reuşi ?

CORNEL POENAR

(Urmare din pag. 1)

nismul inflaţiei. Această 
percepere îftsă este o pro
blemă de educaţie econo
mică de masă. Greu de 
realizat, mai ales când go- 
Iătatea înconjoară, iar foa
mea dă de-a dreptul. A- 
tunci ? Sistemul acesta, al 
determinărilor,. trebuia bi
ne ţinut în mână, înainte 
de a se forma spirala. Dar 
acesta era atributul mana
gerialului, al guvernării, 
al sistemului de puteri. 
N-au făcut-o şi nu poate 
contrazice nimeni această 
afirmaţie,. Atunci au fost 
puse în mişcare formele 
extreme ale luptei sindica
le. Şi eu ce uriaşe preju- 
diţii pentru om, pentru 
societate, pentru ţară!

Să vedem dacă am în
văţat măcar ceva din gre
ve. Greva totală a meca
nicilor de locomotiva n-a 
fosţ un moft; mai bine-zis 
motivele care au deter
minat-o. Ne-a trebuiţ mult 
nouă celor din afara con
flictului să înţelegem că nu 
absenţa unui salariu se
niorial era adevărata ne
mulţumire a mecanicilor 
de locomotivă şi a ajuto
rilor lor, ci inechitatea pe 
care au statornicit-o mai 
marii societăţii de cale fe
rată între diferitele cate
gorii profesionale din sis
tem. Căci orice veţi spu
ne, a pune semnul egali
tăţii între efortul şi răs
punderea mecanicului de 
locomotivă şi cea a im
piegatului de mişcare, nu 
reflectă gândire tehnico- 
eeonomică, ci populism. 
Cum s-a impus el, popu- 
listaul ? Nu datorită me- 
canicilor de locomotivă. A- 
cestia, pot s-o spun cu 
mina pe inimă, alcătuiesc 
cel mai disciplinat deta
şament profesional nu 
numai dintre cele de la 
calea ferată. L-a impus ce

lebrul domn Siromasceriko, 
cu sindicatele: sale ». din 
ramura mişpare-comercial.

Ce a priceput guvernul ? 
Ce a priceput instituţia 
prezidenţială din acest me
canism ai nemulţumirii 
mecanicilor ? Că ei se ra
portează în pretenţiile sa
lariate la o : lege caducă, 
legea 57/1974, care s'e in-" 
titula — atenţie ! — Legea 
retribuirii după cantita
tea, calitatea şi importan
ţa socială a muncii ; că de 
vină pentru eroare este 
presa, care nu a explicat 
acest fapt. Presa nu face 
şi nu aplică legi, nu im
pune instalarea incompe
tenţei in'fotolii menegeria- 
le sau guvernamentale.

De ce se raportează însă 
mecanicii la o lege, „ca
ducă" 7 Legea invocată, 
conţinea elementele unei’ 
remunerări echitabile, în 
care se ţinea seama de 
toţi parametrii muncii. 
cantitatea, calitatea şi im
portanţa ei socială. în a- 
ceastă triadă, subiectivis
mul putea fi găsit doar în 
aprecierea importanţei so
ciale a muncii unei cate
gorii profesionale. Se pu
tea adapta, dar legiuitorii 
noştri au anulat-o fără să 
pună în loc ceva temei
nic gândit. Au aruncat fă
ră alegere Şi apa şi copi
lul din scăldătoare.

Repetatele greve şi re
vendicări ale minerilor din 
Valea Jiului conţin mai 
mult decât elemente ale 
economicului sau politi
cului. Conţin elemente de 
moralitate, sau, mă rog, 
de lipsa el. Cedând cu o- 
portunism de două ori,, gu
vernul Roman a sfârşit 
prin a deveni victimă. Gu
vernul Văcaroiu s-a ţinut 
deocamdată tare în şa şi 
bine ar face să*se ţină şi 
în continuare, dar tare mă 
tem că nu va fi aşa. Am 
învăţat ceva din greve ? 
Prea puţin.
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lăul — Univ. Craiova ; ,,U“ CluJ-N, 
ra ; U.T.A.

| tul Stud. — Petrolul; Steaua — Farul.

Poli. Timişoa- a 
Rapid ; Inter Sibiu — Progresul; Spor- |

Un adevărat derby 
MINERUL CERTEJ -

Stadionul din Certe; şi-a 
întâmpinat oaspeţii -cu nou*1 
tăţi frumoase: covorul ga
zonului-ireproşabil, demn 
de o echipă din Divizia 
Naţională, iar bazinul, sau
na (de curând amenajate), 
şi vestiarele sunt la nive- 
lui cerinţelor unei echipe 
divizionare, ceea ce atestă 
iniţiativa, spiritul gospo
dăresc al Clubului Mine
rul Certej, preşedinte de 
onoare ing. Nicolao Mogoş 
şi preşedinte executiv ing. 
Daniel Andrortăche.

pe gazonul bine în
treţinut (fotbaliştii din 
Certej nu-1* folosesc decât 
pentru jocurile oficiale), 
cele două formaţii — co
tate a fi printre primele 
4 ce- candidează la . titlu 
(bine conduse de cei doi

antrenori principali M. 
Marian (Certej) şi D. Gâ- 
lan (Constructorul) şi-au 
onorat prestanţa, printr-Un 
joc , de bun nivel tehnico- 
tactic, cu numeroase faze 
de poartă, dar şi ratări, 
mai ales la poarta oas
peţilor.

Până în minutul 7 nu 
se întîmplă nimic deose
bit la nici o poartă, dar 
atunci Roşu, de la Con
structorul, şutează pericu
los, iar în min. 12, tot 
oaspeţii prin Sicog ratea
ză din apropiere o bună 
ocazie de â însene. După 
numai trei minute, Con* 
stantin de la gazde dă 
semnalul unor 'atacuri vi
guroase şi încearcă eu un 
şut puternic vigilenţa lui 
Tiliban. în minutele 18,

• .  Scorul etapei la Petroşani •  Corvinul a pier
dut cu 4—1 la Jiul Craiova •  F. C. Bihor învins pe 
prppriul teren, iar F.C. Maramureş, tot acasă, n-a 
reuşit decât un egal.

VIZ

Dacă în prima etapă a cedat pe teren propriu |  
din Divizia Naţională în faţa Progresului! Ori- ■  
s-au înregistrat 3 victo- cum, ceferiştii, ■ suporte-1 
rîi ale oaspeţilor şi uri rii lor se gândesc cu ■  
singur tegal, în etapa a gr0ază la meciul ce vă I 
Il-a doar Rapidul a ca-' urma îh cupa europea-,B 
poţat pe teren propriu in pg cu Inter ! Rapidul (a-1 
faţa Ceahlăului Piatra, lături de Electroputere), I 
Neamţ şi s-au obţinut W c a t nici un gol l  
doar două puncte de jă - do a pri. I

trei... I c i  Dinamo J 
F.C. Braşov şi ln_9_ nu a început cu dreptul |
Tapă* a gazdelor. Vniver-' acest campionat LaBra- J 
sitatea Craiova, Gloria şov a căutat să m ina  |  
Bistriţa,, Steaua, Farul şi ambele puncte, a avut a 
Oţelul • Galaţi au realizat două bare şi , alte ocazii |  
victorii concludente, iar de a înscrie, dar a tre- ■  
Progresul, la limită In t>uit să se mulţumească |  
partida cu U.T.A. Deşi cu un punct .Nu numai I 
Rapidul e departe de for- dl lanul, dar şi HaUtgian I 
fiia sportivă ce o avea in vor avea de tras până I 
campionatul trecut, to- mai dreg o echipă corn-1 
tuşi, a furnizat surpriza petitivă, capabilă să fină I 
etapei, fiind învins de aproape de Steaua. însă ■  
Ceahlăul P. Neamţ, noua campionatul abia a în-1 

I promovată in prima sce- ce put. Ce o fi om , mai ■
I nă fotbalistică a ţării, ce vedea, |

| REZULTATELE ETAPEI : F.C. Braşov — Dina- I 
I mo 0—0 ; Steaua — Electroputere 2—0 ; Farul —'Poli ■
| Timişoara 3—1 ; Univ. Craiova — ,,U“ Cluj-N. 3—0 ; I 
Progresul — U.T.A. 1—0 ; Rapid — Ceahlăul 0—1 ; ■  

(l'ltnmn 0—a-; oţetul Calaţi — Sp. |
I Studenţesc 3—1; Gloria Bistriţa — Dacia Brăila 3—0. J

C L A S A M E N T U L  I
1. Steaua 2
2. Univ. Craiova 2
3. Farul Constanţa 2
4. Progresul Bucureşti 2
5. Inter Sibiu 2
6-7. Gloria Bistriţa 2

Oţelul Galaţi 2
8. Sportul Studenţesc 2
9. U.T. Arad 2

10. F.C. Braşov 2
11. „U“ Cluj-Nâpoca 2
12. Ceahlăul P. Neamţ 2
13. Petrolul 2
14-15. Dinamo 2

, Dacia Brăila 2
16. Poli Timişoara 2
17-18. Rapid 2

Electroputere 2
ETAPA VIITOARE: Dacia Brăila — Oţelul; Di- ! 

namo — Gloria; Electroputere,— F.C. Braşov ; Ceah- |

Nu au fost puţini supor
teri hunedoreni care spe
rau că preferaţii lor vor 
lupta eu Jiul Craiova. pen
tru a recupera, punctul 
pierdut în meciul de „a- 
casă“ cu F.C. Bihor în .pri
ma etapă. O fi luptat, dar 
se vede - că nu pot mai 
mult şi- trebuie să ne re
semnăm. Dar iar începe 
să ne fie frică (ca şi în 
returul campionatului tre
cut) de înfrângerile la scor 
jn deplasare? Că la mij
loc, ca şi în faţă, Corvi
nul nu stă strălucit o ştim, 
dar mai cunoaştem că a- 
părarea s-a întărit cu ve
nirea fundaşilor centrali 
Cruceru şi Pâcleşan. Sigur, 
nu credem - că trebuie să 
ne supărăm prea repede 
pe fotbaliştii de lâ Cor- 
Vinul că harababura rezu1- 
tatelor din prima etapă 
continuă! Ce să zică bi- 
horenii, care au cedat am
bele puncte pe teren pro
priu jucătorilor de la Gaz 
Metan Mediaş — forma
ţie nou promovată în Di
vizia A ? Dar maramure

şenii, ce au îngenuncheat 
pur şi simplu pe C.S.M. 
Reşiţa în deplasare, în 
prima etapă n-au reuşit 
acasă decât up egal cu 
Metrom Braşov ? Pe hu
nedoreni acest rezultat nu 
i-a mulţumit deloc — în 
etapa următoare, F.C. Ma
ramureş vine la Brad... Şi 
iar se vor mobiliza exem
plar şi târg n-am vrea 
le iasă jocul in faţa Cor- 
vinului, că ’ maramureşe
nii joacă mai bine în de
plasare ca acasă. ' - 

Jiul Petroşani, supărat 
se pare pe metalurgiştii 
din Bocşa, nu a oprit 
deloc motoarele şi le-a 
administrat un sever 7-0(1), 
scorul etapei din ambele 
serii ale Diviziei A. C.S.M. 
Reşiţa a reiţşit un egal la 
Cluj, sub bagheta ■ noului 
antrenor, hunedorcanul 
nostru, Carpi Gali, ce a 
plecat (cam supărat)' de 
la Mureşul Deva. Bine se 
ţin (din primele etape) 
braşovenii (Metrom, Trac
torul' ICIM), care - parcă 
se întrec şi între ei, care 
de care să prindă un loc

cât mai bun în clasament. 
Metrom, după o victorie a- 
casa, a obţinut şi la Baia 
Mare un egal, în timp 
ce Tractorul a fost învins 
cu 2—1 de Unirea A.I. în

ultimul minut de joc (!), 
iar I.C.I.M. are tot 3 punc
te după două etape... Nici 
un joc, cu una dintre a- 
ceste - formaţii, nu este 
dinainte câştigat!

REZULTATE, ETAPELE VIITOARE
SERIA I :  SERIA A II-A:

Chimia Rm. V. — Cal- 
latis Mg. 4—0; Poli Iaşi — 
Portul C-ţa 1—0; Faur 
Buc. — Constr. Iaşi 2—0; 
Steaua Mizil — Gloria 1—0; 
Unirea Focşani — Selena 
Bacău 3—0; F.C, Argeş — 
A.S.A. Tg. Mureş 3—1; Fo- 
resta Fălticeni — Metalul 
Plopeni 0—1; C.S.M. Su
ceava — Gl. C.FR. Galaţi 
6—4; Flacăra Moreni — 
Autobuzul Suc, 3—0.

ETAPA VIITOARE (28 
august): Autobuzul —
C.S.M. Suceava; Callatis — 
FI. Moreni ; Portul — Chi
mia Km. V. 5 A.S.A. Tg. 

. Mureş — Steaua Mizil; GL 
Buzău — Constr. Iaşi; Se
lena Bacău — F.C. Argeş; 
Met. Plopeni — „Un, Foc
şani ; Gloria CFR Galaţi 
— Foresta; . Poli Iaşi — 
Faur Buc.

I.C.I.M. Br. — C.FJt. Ti
mişoara 2—0; Gloria Re
şiţa — Phoenix Baia Mare 
3—1; C.F.R. Cluj N. — 
C.S.M. Reşiţa 2—2; F.C.,
Maramureş — Metrom Bv. 
1—1; F.C. Bihor — Găa 
Metan Mediaş 1—2; Jiul 
Craiova — Corvinul 4—t  J 
Unirea A.I. — Tractorul 
Bv. 2—1; Jiul Petroşanii
— Metalul Bocşa 7—Os 
F.C. Drobeta Tr. Severi»
— Armătura Zalău 3—2. 

ETAPA VIITOARE: Ar
mătura — Jiul Petroşani S 
C.F.R. Timişoara — Dro* 
beta Tr. S. ;■ Phoenix H. 
Mare — I.C.I.M. Bv.; Cor
vinul — F.C. Maramureş 1  

Metrom. Hv. — C8JM. R» 
şiţa; Gaz Metan — Jiul 
Craiova ; Tractirul Bv.
F.C. Bihor ; Metalul Boc
şa — Unirea AX; Gloria 
Reşiţa — C.F.R. Cluj.

■W * ******
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Arbitrii din Deva, după ultimele pregătiri în vederea oficierii în noul 
campionat de fotbal, ediţia 1993—1994.

21, 25 Răfăiiâ, Constan
tin, Dumitreasă, Asâftei 
se află la originea unor 
şuturi periculoase, dar fără 
rezujtat. însă, în min. 35, 
la o aglomeraţie în careu, 
Constantin îi ,face“ o min
ge lui Bozan care reia în 
-poartă: 1—0. Deşi Mine
rul atacă în continuare, 
oaspeţii contraatacă pe
riculos (Sicoe şutează în 
bară), nu se mai înscrie.

După pauză, fazele la 
poarta Constructorului se 
înteţesc, însă Constantin, 
Dumitreasă, Bejan ratea
ză din situaţii clare. Jn

min. 88, Răfăiiâ este bine 
deschis pe dreapta de Du
mitreasă, driblează, ajun
ge în careu şi îi pasează 
la Halga, care nu mai 
greşeşte ţinta: 2—0.

Minerul Certei: Majaru, 
Verde, Asaftei, Băda (Să- 
bău), Răfăilă, Lavu, BO- 
zan, Dumitreasă, Con
stantin (Halga), Căpuşan, 
Bejan:

Constructorul: Tiliban I, 
Toma, Balint, Tiliban II, 
Zaneş, Toderiţă, Stanca 
(Strunită), Lupitu (Ma
ghiari), Sicoe, Roşu, Pos- 
tolâche.

î REZULTATELE !
I CONCURSULUI |
' PRONOSPORT I
|  DIN 22 AUG. 1993 : }

I  F.C. Braşov
x |
• %...

«I

REZULTATELE PRIMEI 
ETAPE : C.F.R. Simeria — 
Minerul Ştiinţa Vulcan 
2—1; Minerul Certej — 
Constructorul Hunedoara 
2—0 ; Metaloplaştica O- 
răştie — Minerul Teliue 
1—1; Habar Haţeg — Mi
nerul Aninoasa 3—0 ; Cer- 
na Cristur — Minerul Ghe
ţuri 1—4; Mureşul Deva — 
Jiul Petriia 7—1; Metalul 
Crişcior — Armata Aurul 
Brad 1—1; Minerul Băr-

băteni — Victoria ’90 Că- 
lan 2—1.

ETAPA VIITOARE: Au
rul Brad — Minerul Cer
tej; Minerul Şt. Vulcan — 
Metalul Crişcior; - Jiul 
petriia — C.F.R. Simeria; 
Minerul Ghelari — Mure
şul Deva; Minerul Ani
noasa — Cerna Cristur; 
Victoria Călan — Baber 
Haţeg; Minerul Teliue — 
Minerul Bărbăteni; Con
structorul Hu .cJ. ■— Mc-
finlAnlacfîrv] flractlP.

Dinamo 
î Steaua —
I Electroputere
j  Pan® *—
| Poli Timiş. 1 |
« Univ. Craiova — J
I „U“ Cluj I I
J Progresul — *
|  U.T.A. 11
I Rapid— 1
J Ceahlăul 2J
I PetrdlUl — I
'  Inter Sibiu x*
|  Oţelul — «
% Sp, Studeiiţese 1*
I Gloria Bistriţa — |
J Dacia Br. t j
( Unirea Focş. — >

F.C. Selena 1 |
J F.C. Argeş — J
I A.RA. Tg, M. t f
'  Jiul I.EL.IF. —
I Corvinul 11
‘ C.F.R. Ciul — !
» C.S.M. Reşiţa x |
* Fond de câştiguri: J
|  39 227 578 lei. J

S-au lncliettl: v 
Campionatele 

Mondiale de Atletism

Cea de-a IV-a ediţie a 
unui adevărat feştival al 
atletismului mondial, s-a
încheiat. Desfăşurate în 
perioada 14—22 august pe 
cochetul stadion din Stutt- 
gart,- în faţa unui însem
nat număr de spectatori, 
în jur de 50 000 pe zi, 
Campionatele mondiale de 
atletism îri aer liber an 
constituit o mare sărbătoa
rea sportului. Este de subli
niat interesul enorm al spec
tatorilor germani, al eu
ropenilor, pasiunea şi dra
gostea lor pentru sport, 
spiritul de fair-play ce M 
domnit în tribune, încura
jând frenetic, cu toată căl
dura, pe concurenţi, indi
ferent de culoare, ţară de 
origine, aplaudând din 
toată inima pe câştigători.

Acum se cunosc rezul
tatele, succesele de răsu
net ale unor ţeHefi din 
SUA, China, Rusia dar şl 
vi unora din ţările lumii a 
treia. Din păcate, sporti
vii români n-au ooftkki  
decât o medalie de bronz, 
prin. Ella Hamei, la SâO 
m. Ne-am aşteptat la ® 
medalie de aur de la Ali
na Asaftei, la săritura tn 
înălţime, dar n-a fost să 
fie, -eşi sportiva noastră 
era favorita nr. 1 ' după 
succesele obţinute în une- 

, le competiţii din ultima 
perioadă. Sigur, n-a fost 
uşor. Din cele 180 ţări par
ticipante la CM. de îa 
Stuttgart, numai sportivii 
din 57 de ţări au obţinut 
puncte şt mai puţini — 
doar 36 de ţări au intrat 
in posesia medaliilor. Ne 
resemnăm că printre aces
te ţări se numără şi Ro
mânia.
Ăvwvwwvwwvrvrcrrni

Pagină realizată de 
SABIN CERBU



; aniversari

• # Lă mulţi ani şl mult
noroc, druga Armene Dă- 
nuţ, iţi urează soţia Came
lia si fiica Izabela, cu oca
zia aniversării zilei de naş
tere. Te iubim ! (920741)

VÂNZĂRI*
CUMPĂRĂRI

•  Vând Dacia 1300, mo
tor franţuzesc. Deva, tele
fon 623183, după ora 16.

•  Vând motor îrt stare
'de funcţionare şi caroserie 
completă, ambele de Skoda 
S100. Informaţii tel. 095/ 
611803. • ■ «
- •  Vând mobilă hol,. îm
brăcăminte, încălţăminte. 
Telefon 612587.

(920685)
•  Cumpăr 200 dolari 

mărci si apartament sau 
garsonieră Deva, 612908.

(920676)
•  Vând apartament 2 

camere, sau schimb cu 
garsonieră. Orăştie, Prica- 
zului. bloc 65/24.

(920706)
•  Vând ARO 243, pen

tru piese. Deva, 622823, 
'după ora 16. •
„v ■ (920713)
• •  Vând grădină, pomi
fructiferi,: fundaţie cabană, 
zona Cozia. Tel. 622512, în
tre orele li-^22. (920684)
’ » Vând garsonieră, zona
gării, mărci sau lei. Tel, 
617094. (920730)
■ •  Cumpăr olane (coame). 

Deva, tel. 615729.
•  Vând urgent aparta

ment două camere, etaj 2, 
confort 1, bicicletă import, 
14 viteze. Orăştie, telefon 
641596. (920733)

•  Vând apartament trei
camere, parter înalt, trusă 
matriţe reparat şi confecţio
nat acumulatori. Telefon 
625159. ' - (920743)

•  Vând Dacia 1300, Audi 
100, stare de funcţionare, 
pentru piese schimb, preţ 
convenabil. Tel. 617583.

(920732)
! •  Vând urgent aparta
ment două camere Gojdu, 
etaj I, parchet stejar,* îm
bunătăţit st mobilat. Tel. 
>23426. (920731)

•  Vând apartament do
uă camere, preţ convena
bil. Tel. 618440, între orele 
12—14. (920726)

•  Vând garsonieră cen
trală pe mărci sau forinţi. 
Tel. 617038, 612699.

(920725)'
•  Vând apartament 4 

camere cărămidă, parter. 
Gojdu. Deva, 627430, 624081.

(920723)
•  Vând teren intravilan, 

Geoagiu-Băi. Informaţii 
Geoagiu, str. Sanatorului, 
nr. 32, telefon 222. (920721)

•  Vând două biciclete
noi, cursiefă, semicursieră 
(străine), preţ negociabil. 
Tel. 621144. ' (920712)

•  Vând ciment alb. In
formaţii Ilia, tel. 385.

• (920715)
• * SC 1UNIA Impex SRL

Deva livrează bere Ursus 
la sticle 1/2 şi butoaie de 
100 1. Informaţii si comenzi 
la tel. 611029. (920fl9)

•  Vând convenabil- Ford 
Escort şi boiler electric 
trifazat, Siemens, nou. ‘ Tel. 
615602,. orele 16—22!

\ ' (920694)
•  Vând apartament do

uă camere, et. 3. Deva, As- 
toria, tel. 620522. (920691)

• Vând apartament trei 
camere, confort I. Infor
maţii tel. 724112. (920239)

•  Vând apartament 2
camere, central, decoman
date. etaj I. Tel;-712845, 
714736. - 7 .(920240)

•  Vând’ apartament 2
camere, etaj I, teatru, sate. 
lit complet original. Tel. 
728433. 716641. (920247)
’•  Vând apartament 2 

camere, zonă centrală, sau 
schimb cu similar. - * Ofer 
recompensă. Tel. 724086.

. (920247)
•  V7md televizor Elec

tron, telecomandă, nou, 
diagonala 61 cm. Telefon 
729481. (920248)

•  Vând casă şi chioşc în 
Hunedoara, tel. 712289.

(920249)
•  Vând motocicletă. Minsk,.

270 km parcurşi. Informa
ţii Hunedoara, bdul Dacia 
ÎI/43, (920250)

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere. Hunedoara,

. zona gării. Tel. 715370.
(920101)

•  Vând autoturism Da
cia 1310, TLX (Ungaria), 
septembrie 1087, preţ ne
gociabil. Informaţii Hune
doara, tel. 724364. (920153)

> •  Vând foarte urgent .a- 
partament 2 camere. Hune- ' 
doara, bdul Corvin, nr. 3 
bis, etaj I, ap. 12, preţ ne
gociabil. Relaţii zilnic la 
domiciliu. (920155)

•  Vând microbuz Volks- ■
wagen, 1980, caroserie buz 
şi motor 2000 Volkswagen. 
Telefon 622466. (920672)

w w w w w w w w w w
•  S.C. MERCUREAN 

SRL Orăştie oferă, prin 
unitatea din bdul Eroi
lor, bl. D, parter (vi
zavi de stadionul Da
cia), produse şi spe
cialităţi panificaţie, 
băuturi răcoritoare din 
fructe exotice, produ
se de cofetărie şi pa
tiserie — toate din 
producţia proprie. Pro
dusele se pot livra şi 
pe bază _ dg ‘comandă 
fermă. (920717)

‘.V iW .V M V .W W /iV .1

•  Vând piese Audi 100, 
de orice fel. Telefon 626235.

' • (920737)
•  Vând Dacia. 1310, sta

re perfectă, anul de fabri
caţie 1983. Informaţii te
lefon 621048. (920737)
, •  Vând instalaţie sate

l i t  (receiver, afiş imagine). 
Telefon 615854. (920738)

•  Vând instalaţie sate
lit originală,, completă.- Te
lefon 626265. (920738)

•  Vând Opel Record, în
matriculat, preţ convena
bil. Telefon 612028. (920744)

•  Vând synteţizator Ya
maha UX . 11. Deva, tete 
fon 625590. (9§074BT

•  Vând chioşc fibră sti
clă, ţip Galaţi, 3,2/2,2, cu 
instalaţie electrică interi
oară, chiuvetă, pardoseală 
grasie. Telefon 613982.

(920751)
•  Vând tractor U 650, #

stare bună. Cluj 095/121636, 
după ora 18. (920702)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament’̂  
camere Petroşani, cu 'simi
lar Deva. Telefon 627409.

(920749)

PIERDERI

•  SOCIETATEA comer
cială Tigu — lovan Prest 
SNC Orăştie declară nul 
chitanţierul nr. l-r-50/993, 
fiind pierdut. (920727)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, *pe numele Macovei 
Matei, eliberată de „Side
rurgica" SA Hunedoara. O 
declar nulă. (920243)

ÎNCHIRIERI

•  Familie tânără, inte
lectuală, caută apartament 
(ne)mobilat, cu chirie, în 
Hunedoara, exclus Micro 5, 
6, 7, parter şi ultimul etaj. 
Informaţii tel. 714375 şi 
715584. , (920245)

OFERTE DE 
* SERVICII

* •  * » m mmătm • «  •  •  <
• •  S.C, Naghi & Szok 
angajează un contabil, 
vechime minitnă în 
eontabilitace 10 ani. 
Informaţii la sediu] 
firmei, s’r M Vitea
zul, nr. UI.

(320u-;4)
im mm mm m m mm mmm

comemorări

•  Cu nestinsă durere a- 
nunţăm împlinirea a 10 ani 
de. la trecerea în nefiinţă' 
a. dragei noastre mame, 

ANA MUREŞAN, 
din Sâncrai. Dumnezeu 
să-i odihnească sufletul bun 
şi blând. Fiica Florica Pop 
si familia. (920152)

•  Sâmbătă, 21 august, 
s-au împlinit 6 săptămâni 
de amărăciune sufletească 
de când ne-am despărţit

scumpii „ noastră soţie şi 
mamă

EMILIA NICOARĂ.
Veşnică şi dureroasă a- 

mintire. Soţul şi fiul.
(9207223)

S.c. CRĂCIUN & COMP. S.N.C, 
COMPLEXUL BACHUS DEVA 

Vinde cu amănuntul:
MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, de 

calitate superioară, din import — BELGIA.
Costul unul metru pătrat este de 3620 lei 

pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile 
comerciale — preţ negociabil.

® CAUCIUCURI 155/13, tu preţul de 
19 090 lei/buc, (624)

S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA 
S E L E C Ţ I O N E A Z Ă :

•  bărbaţi pentru angajare în funcţia de 
paznic înarmat.

Cererile se depun la serviciul personal, în
soţita de cartea-de muncă şi certificatul de ca
zier judiciar.

Condiţii:
— stagiul militar satisfăcut (au prioritate 

cei de la trupele de jandarmi sau speciale ale 
M.I.);

Z — vârsta, până la 40 de ani ; *
— greutate minimă — 60 kg ;
— inălţime minimă — 1,65 m ;
— domiciliul în,Hunedoara sau în locali

tăţile aparţinătoare municipiului;
— să posede noţiuni de arte marţiale sau

lupte, în special procedee de imobilizare şi au
toapărare. . (661)

S.C, „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, 

str. Constantin Bţirsan, nr. 8 
Organizează licitaţie publică in data de 30 

august 1993, ora 11, la sala C.F.U. din cadrul 
unităţii, pentru o serie de mijloace fixe apro
bate la casare.

Mijloacele fixe care se scot la vânzare prin 
licitaţie sunt:

—• palan manual de 3 tone
— containere fibră sticlă 2 mc 

; f i  troliu manual
Participanţii Ia licitaţii vor depune la ca

sieria unităţii o garanţie de 10 la sută din va-
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decese

•  Colegii de muncă de 
la Of. corn. exploatare TC 
Băiţâ aduc un ultim oma
giu celui care a fost 
GlIEORGHE SlNZllANA 

electromecanic, 
dispărut dintre noi. Con
doleanţe familiei îndoliate. 
• v (920747)

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE 
D E V A

Anunţa toţi agenţii economici (societăţi 
comerciale, S.R.L., S.N.C. sa.) că în conformi
tate cu NOTA DE NEGOCIERE nr. 2813/02. 
VIII. 1993, încheiată între Ministerul Industrii
lor, RENEL şi Ministerul Finanţelor, începând 
cu data de 2 august 1993 preţul energiei elec
trice s-a stabilit la 39,20 LEI/kWh plus TVA 
pentru consumatorii alimentaţi la 380 V sau 
220 V.

/ Pentru abonaţii casnici rămâne preţul e- 
nergiei electrice actual pentru populaţie, de 
28 lei/kWh

LICEUL CU PROGRAM 
DE EDUCAŢIE FIZICĂ SI SPORT 

D E V A

Închiriază microbuz de 16 locuri pentru 
acţiuni turistice şi tractor pentru lucrări agri
cole şi transport materiale.

Reiaţi! suplimentare la telefon 61 70 15.

.1

I

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATTVÂ 

D E V A I

I

| - - Anunţă populaţia că este in imposibilitate (
j de a achita contravaloarea materialelor nece- j 
J sare pentru producerea apei potabile şi pentru J 
l a se evita situaţii de genul Sebeş, Bistriţa şi ! 
! altele, vom fi obligaţi să sistăm furnizarea apei J 
| potabile în municipiul Deva, oraşele Ha 
j Călan şi Simcria.
! RENEL Mintia ne atenţionează că nu vaj- 
I relua furnizarea apei calde cu data de 1 sep- |
* tembrie 1993, dacă nu achităm integral dato-'
| riile noastre fată de această unitate. I
j ■ ' ;

Tot din lipsă de fonduri suntem nevoiţi |
I să oprim activitatea de reparaţii şi revizii la j J sistemele de preparare şi distribuţie a energiei |
| termice şi apei potabile.

1 Faţă de cele menţionate facem un ultiiu i 
« a p e l  Ia toţi beneficiarii serviciilor noastre dej 
| a achita de urgenţă datoriile faţă de R.A.G.C.L, j 
j Deva.

\ Garanţia de 10 Ja sută depusă la casierie, 
rămâne la S.C. „Siderurgica" S.A. Hunedoara, 
în cazul solicitantului căruia i s-a adjudecat 
mijlocul fix şi acesta nu încheie contractul de 
vânzare-cumpărare în termen de maximum 5 
zile.

Relaţii suplimentare la telefoanele 716121 ; 
716131 —, interior 2526 — serviciul mecanic — 
biroul plan. (662)

J S.C. EVALEX-CONT S.R.L.
D E V A

Filiala C.E.C.C.A.R. Hunedoara, organizează 
cursuri de perfecţionare a lucrătorilor din do
meniul financiar-contabil pentru însuşirea nou
lui sistem de contabilitate, începând cu data 
de 1 septembrie 1993, ^

Se vor elibera adeverinţe recunoscute de 
colegiul consultativ al contabilităţii, conform 
Ord. M.F. 247/1993.

Informaţii suplimentare la sediul S.C. Eva- 
lex-Cont S.R.L. Deva, b-dul Decebal, bl. R, în
tre orele 12—15,30, sau la telefon 625586

REMERO S.Â. BUCUREŞTI 
FILIALA GRU ŞANTIERE DEVă -MINTIA 

(fosta A.C.M.R.U.E.)
Vinde mijloace fixe aprobate la casare,. în 

fiecare zi de miercuri şi joi din luna septem
brie, ora 19.

Lista acestora, precum şi preţul de pornire 
a licitaţiei se afişează la sediul unităţii, din lo
calitatea Mintia, str. Şantierului, nr. 5.

Informaţii suplimentare la telefon 18750, 
int. 23. (664)

S.C. COMTRANS M SRL DEVA j
T elefoane 612713 ; 622032 ; 613498 ■;

EXECUTA:
•  revizii tehnice curente “
•  revizii tehnice generate
•  reparaţii capitale
•  montare ascensoare.
ANGAJEAZA: ' . i
•  electromecanic specializat în reparaţii ascea- 

soare, vechime minimă în meserie 8 ani. (663)

Ziar edita! de S.G. „CUVÂNTUL LIBER* S.A. J/20/618/L991. Conî 30 70 50 601 B.6. Deva. Deva, 2700, str. I Decembrie, 35, Jud. Hanedoara. 
Telefoane I 611275, 612157, 611269, 625904., fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poarta autori! acestor*»

7- Tiparul executat Ia S.O. „POLIDAVA" S.A. DEt'A ■


