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mentarii, convocaţi în se- 
maae extraordinara. an 
consacrat două zile unor 
discuţii sterfte s le ire  m . 
rupţie neajungând mcă- 
ia ti «Seă teşind tettS fc- 
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Bed se -1/m  
-atei «K «e 
.pajt'dsţaăşa de 
te şl «S «tnt organe ate- 
lîtate «* cerceteze feno
menele <de corupţie şl «ă 
ia decizii în consecinţă. al 
cest atribut revenind Par- 
chetwAad Generai, «e bate 
ca înverşunare apa în 
piuă. ca gi când n-*r fi 
alte treburi «tai impor
tante de făcut.

Asesitându-i pe parla

mentari cam -«$ acuză « -  
ciprpc d  aruncă pisica 
moartă «nul bl grădina ce
luilalt, fără a proba tete 
ou fapte concrete «Srma- 
ţffle. al impresia că artţgl 
ia  «a» Jos de*a cm tofte 
fiecare «mlţând pretenţia 
că deţine adevărul su
prem, în vreme ce corup
ţia face ravagii ţi ne «- 
fectează nivelul de trai al 
fiecăruia. C& este aşrfM 
de mari afaceri cu impor
turile de grâu, zahăr, ţi
gări sau alte produse, de 
cumpărări de avioane sas 
vânzări de nave, de trafic 
de influenţă te  sferele «ele

mai in afle. de abuzuri ţi 
ilegalităţi, un lucru este 
cert ţ i  «rzamt, că toate 
acestea se contabilizează 
poate te  pagube de* zecS 
ţ i  «de de miliarde de lei 
Ca urmare a unor aseme
nea acte dte necinste, care 
antrenează nemijlocit răs
punderea morală 3  per
soanelor implicate, aven» 
de- suferit cu to®!. deşî a» 
xfstă părerea ■unanimă că 
nu med am inventat corup
ţia şi nici nu vom reuşi 
vreodată a-a eradicăm. 
Convinse ţi ele «ă aţa stau 
lucrurile, grupurile parla
mentare ale partidului d e .

guvernământ şi cele ale 
opo ziţiei se complac te  
situaţia de-a se plasa pe 
poziţii mereu divergente, 
chiar dacă tel sau ou 'drep
tate., demonstrând « p r i 
sosinţă lipsa de voinţă 
pentru elucidarea cazuri
lor de corupţie, de fiecare 
dată când se dezbat pro
blema esenţiale fiind evi
dentă tendinţa de-a aprin
de pasiunile pontice «I 
de-a dobândi capital elec
toral, fără a  aduce o rază 
de lumină în întunericul 
te caia ne zbatem zada
rnic, în  vreme ce corupţia 
îşâ face de cap devenind 
ora mai profitabilă I n 
dustrie".

NBCOLAE TĂBCGB
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Greve conduse de lideri 
sindicali gomoşi şi „întreţi- 
nwte* de conduceri de re
gii, remanieri guvernamen
tale, moţiuni de cenzură 
— asta da vară fierbinte!

Circula pe vremea împuş
catului, printre multele 
glume, una despre sacul

ca să vadă lumea).
Dar au venit şi alte be

lele Pe capul bietului -o- 
tnân. Inflaţia şi preţurile 
în goana lor nebună spre 
mai sus mi ridicat costurile 
vieţii atât de mult încât 
bugetele celor' mai mulţi 
dintre nai au pipat la  pă-

scu tu ră

eu -şoareci. Spunea gluma 
respectivă că Nkraiaie, ca 
să mai uite românul de 
frică, de foame şi de frig, 
cele -trai mari terori ale 
„epocii de ater*, ne admi
nistra mereu câte 0 cuvân
tate magistrală, 0  plenară, 
.0 vizită de lucru şn.m.d. 
Adică aplica în fapt tactt. 
ca celui oare adunând o 
grămadă de şoareci lntr-un 
sac, ca să n.u-1 roadă şi să 
fugă, scutura mereu sacul. 
Noi «ra® şoarecii. A venit 
decembrie ţ89 şi taierele 
sacului s-au deschis, româ
nul a  mai putut evada pu
ţin lunii de tot, alţiî doar

mânt. Car când n-ai bani 
suficienţi, ai E ste te  dureri 
de cap. Asta nu înseam
nă însă că nu mai pot a- 
pane noi surse d« supărări. 
Cum a fost de pildă gre
va ceferiştilor, car* a  îm
piedicat mii şi mii de oa
meni să ajungă la destina
ţie, Pe toarte mulţi obii- 
gându-î să cerşească o coa
jă  de pâine spre a-şi astâm
păra foamea.

Am ajuns să ne temei» 
de ziua de mâine, de ce 

VIORICA ROMAN

(Continuare In pag. a  t-a j

PUNCTE DE VEDERE

CIOLANUL
Câinele, animal credincios omului, a servit ca 

modei pentru definirea linguşitorului, a slugarnicu
lui, despre care se spune c ă : „asemenea câinelui. In 
loc s-o muşte, linge mâna care-ţ bate". Manifes
tările im ara născut şi zicala Plină de semnificaţii 
„lupta pentru ciolan".

Cui nu i-a fost dat să vadă măcar o dată eu 
câtă poftă se aruncă un câine asupra ciolanului şi, 
mal ales cu câtă îndârjire şi-] apărâ după ce l-a 
apucat ? Dacă se întâmplă ca* în turui ciolanului să 
apară şl alţi câini, se iscă o luptă acerbă, un spec
tacol uluitpr. animalele fiind gata să se sfâşie. O 
intervenţie nechibzuită a stăpânului care-1 hrăneşte, 
o încercare dg a-î sustrage ciolanul, provoacă reac
ţii dezarmante din partea câinelui, care atacă şl sfâr
tecă. Doamne câtă ciudăţenie şi cât neprevăzut 
în manifestarea acestui animal, pentru un bana! os, 
cu came. sau fără came, numit ciolan.

Dacă privim bine în jurul nostru, observăm că 
spectacolul acesta „al luptei pentru ciolan" se pe
trece zi de zi, în multe forme şi • la diferite di
mensiuni. cu semnificaţii profunde, deoarece ani
malele se manifestă Instinctual şi constant, in vreme 
ce oamenii duc această luptă cu viclenie, cu făţărni
cie si fără scrupule.

Bătălia pentru ciolan nu este o caracteristică 
numai a vremii noastre. Ea a  existat întotdeauna, 
de când a apărut „ciolanul" Cu timpul, mijloacele 
luptei pentru poziţii sociale mai bune. mai avanta
joase, s-au diversificat şi perfecţionat. Astăzi pri
mejdia mare a încrâncenării în lupta pentru ciolan, 
poate veni de la coloratura politică pe carero îmbră
că. în  mod evident, fiindcă unii ajunşi la cidianMl 
cri mare înţeleg că pot să împartă „eiolănaşe" ce
lor apropiaţi şi devotaţi, ori şă plătească „poliţe" 
după cum Ie este pofta şi după cum îi se linge mâna. 
®  ne aduc aminte de un cunoseut personaj al ma
relui Caragiale care confunda instituţia ce o con
ducea cu propria-i moşie.

Ideea scrierii acestor rânduri mi-a sugerat-o uri 
domn ministru, care, nu de mult, într-o interven
ţie, îngrijorat de soarta unor confraţi din actualul 
cabinet, acuzaţi de corupţie.. sugera guvernului să 
le poarte de grijă „la o adică", să nu piardă Ciola
nul cel mare. Dacă aşa se gândeşte la vârf de unii, 
atunci cum să nu exclamăm cu amărăciune : „O,
sancta simplicitas f*.

Prof. CORNEL CISMAŞ, 
Deva

— de o» Ml 2 — 
de jnteraretare

tra d iţii toi

„La issbr

reneşti şi, poate, 
ătoarc ale concursului 

şi dor", 
oto PA VEL LAZA

Un strigăt în

— Ospătar, in supa mea pluteşte o pro-

— Paftim ? Vorbiţi mai tare, vă rog !

Dragii mei prieteni din 
redacţia „Cuvântul liberi, 
sunt foarte dezorientată, 
foarte singură. Sunteţi sin
gurii oameni cărora le-am 
scris despre viaţa mea, ne
cazurile mele. Aţi dat do
vadă de adevărată ome
nie, m-aţi ajutat atât de 
mult, deşi nu mă cunoaş
teţi personal. Am şi eu 
sânţii superioare, nu sunt 
un om fără carte, dar nu 
am avut noroc în viaţă. 
De ce ? Pentru simplul 
motiv că m-am căsătorit 
cu un fierar-betonist şi 
cioplitor in marmură şi 
nu cu vreo personalitate, 
aş cum au dorit fraţii 
mei, care au funcţii foarte 
înalte în poliţie, medici
nă, ingineri. directori. 
M-au părăsit şi nu mă 
caută, dar am închis te 
inima mea rănile mele şi 
chiar dacă înăuntrul meu 
plâng, nu mă arăt, eu îmi 
iubesc fraţii, chiar dacă 
ei nu mă mai acceptă în
tre eL Dacă ei au dorit 
să fiu urâtă sau dispre
ţuită de oameni, nu a

(Continuare în pag. a 2-a)

0  FESTIVITATE^ Un colectiv 
al sucursalei veteranilor de răz
boi proveniţi din Ministerul de 
Interne a participat ia festivita
tea umanizată la Unitatea de 
Jandarmi din Grăştie, prilejuită 
de aniversarea a 108 de ani de 
la înfiinţarea jandarmeriei. ~ In 
cuvântul lor, veteranii de război 
invitaţi ia  festivitate au evoeat 
momente şi amintiri din activi
tatea de Jandarmi In faţa ofiţs- 
ritor, subofiţerilor şl trupei.

©  PAINE PROASPĂTA. Con
siliul local al comunei Beriu a 
rezolvat problema aprovizionă
rii cu pâine a satelor aparţi
nătoare. O maşină a  „Consum- 
coop" din localitate aduce In 
fiecare zi pâine ■ proaspătă de ia 
Orăştioara de Sus, După ce se 
va termina moara din comuna 
vecină, cetăţenii vor putea pre
da grâu în schimbul căruia vor 
primi pâine. f**,. BJ.

© MAGAZINUL AUTO din 
Micro 5, Hunedoara, eei «rai 
mare şi bine aprovizionat din 
oraşul flăcărilor, dispune te  pre
zent de un bogat fond de marfă, 
te  special pentra aatoturismeie 
Dada. Lunar, aprpvirionarc-a *e- 
face direct Se ta  Piteşti. ţS.CJ.

©  SPORESC EFECTIVELE, 
în  «ele 74® de gospodării din 

. comuna Orăştioara de Sus există 
— cum ne spunea ing. Magdale- 
na Mărginean de la Ocolul agri
col din localitate — 1738 capete 
bovine, 1775 porci, 4109 ovine, 481 
caprine, 324 cai ş.a. De remar
cat că numărul acestora creş
te continuu. (TR. B.).

©  CURSURI. Filiala de Cru
ce Roşie a judeţului, te colabo
rare cu Direcţia Sanitară Jude
ţeană şi Spitalul Municipal De
va. anunţă deschiderea cursurilor 
pentru pregătirea surorilor volun
tare de Cruce Roşie, cu o peri
oadă de 2 ani; începând cai 1 
octombrie 1993. înscrierile »® 
tm  ta sediul Filialei de Crace

Roşie din Deva, Gofdu, Aleea 
Viitorului, nr. 4, telefon S2S358, 
zilnic între orele 8—12. (V.R.).

©  AH MUZICA 3; Când este 
bine aleasă şi nu ne irită timpa
nele, muzica ne face plăcere, 
în total dezacord cu modul cum 
s« înţelege să fie „promovată" 
muzica sunt locatarii blocului L3, 
de pe strada Libertăţii, din De
va, care se văd obligaţi să su
porte calvarul ce le este provo
cat de boxele date la maximum, 
ce aparţin cofetăriei din preaj
mă, ce .serveşte îngheţată şi a- 
fară. Ei au dreptate când afir
mă că acest mod de a atrage 
clienţii creează disconfort loca
tarilor. (W.TJ,

■  ROMA. — Secretarul 
generai al O.N.U., Boutres 
Ghali, a calificat dorin
ţa  anumitor etnii de „a 
accede la recunoaştere in
ternaţională" ca inter
pretare extrem de eronată 
a dreptului popoarelor de a 
dispune de ete Insele", re
latează agenţia France 
Presse. „Minorităţile pmt 
ii respectate, II se pot în
ţelege particularităţii*, poa
te li acceptate diversita
tea lor. dar fără a ceda 
fărâmiţărilor şi fracţionări
lor. Ar fi o interpretare 
extrem de eronate a  drep
tului popoarelor de a  dis
pune de .ele însele să con
siderăm că fiecare enti
tate socială sau etnică ce 
se crede diferită de vechiul 
său, din raţiuni adesea am
bigue n  uneori condamna
bile, poate accede la recu
noaştere internaţională", a 
subliniat Boul ras Ghidi. 
Secretarul general a | O-N.lf. 
nu a menţionat Bosnia şi 
Herţegevina sau oricare al
tă ţără din I|»me confrunta
tă cu astfel de conflicte, 
subliniază AFP. Declaraţia 
a fost făcută la Universi
tatea din Milano, cu oca
zia inaugurării celei de a 
66-a sesiuni a Institutului 
de Drept Internaţional.

Potrivit secretarului ge
neral al O.N.U. „cele două 
mari pericole" care ame
ninţă lumea in prezent suni 
„ultrabaţionalismul şi micro- 
naţionalismul".

„Ultranaţionalismul poa
te fi, la ora actuală, o 
tentaţie pentru unele marî 
puteri cp nostalgia peri
oadelor hegemonice", ■ Iar 
în ceea ce priveşte nriero- 
naţîonalismul, acesta „mi
nează" societatea interna
ţională", a afirmat Boutxos 
GhalL
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File dm istoria Marii Uniri
Ioan Lupaş, participant 

şi istoric al marelui eve
niment de la 1 Decem
brie 1918, va scrie în 
1937 : „Unirea românilor 
trebuie înfăţişată întot
deauna — potrivit adevă
rului — ca urmare fireas
că a unei pregătiri istori
ce de sute de ani în cursul 
cărora acest popor de eroi 
şi de mucenici a izbutit 
să-şi apere cu uimitoare 
stăruinţă „sărăcia şi nevoi' 
le şi neamul", rămânând 
împotriva tuturor năvăli
rilor barbare şi vremelni
cilor stăpâniri străine, in 
cea mai strânsă legătură 
eu pământul strămoşesc". 
Credincios, acestui concept, 
ne vom strădui, în cele 
ce urmează, să înfăţişăm 
cititorilor câteva file din 
cronică marii uniri, por
nind chiar de la factorii 
fundamentali ai existen
ţei noastre: ŢARA, NUME
LE — OAMENII şi LIM
BA.
Ş ŢARA. Pământul ro
mânesc sc înfăţişează ca 
p unitate geografică ar
monioasă cuprinsă între 
Dunăre, Mare, Nistru şi 
Tisa. In interiorul acestui 
spaţiu se înalţă ca o cu
nună Munţii Carpaţi, al 
căror rost a fost însăşi via
ţa poporului nostru. Brăz
dată de la nord la sud de 
mai toate râurile interi
oare ce îşi revarsă apele 
în bătrâna Dunăre, Car- 
paţii au fost adăpost în 
timpuri de restrişte, dar 
ţ i popas de întâlnire pen-, 
ţru români.

NUMELE ŢARIL Azi 
numim acest spaţiu ROMÂ
NIA, dar în vechime el se 
numea DACIA, ţara celor 
care se credeau nemuri
tori şi âu impresionat an
tichitatea prin dragostea de 
libertate şi vitejie, prin ci
vilizaţia şi arta prelucră
rii aurului şi argintului, 
aşa cum au făcut-o artiş
tii ce au realizat tezau
rele de la Peretu* Hinovâ, 
Goţofeneşti etc.

Odată cu lichidarea sta
tului dac a început pro
cesul de romanizare inten
sivă şi de formare a po
porului român. Organiza
rea şi reorganizarea Da
ciei romane (în Dacia Apu- 
lensis, Malvensis şi Poro- 
iisensis) va duce implicit 
la apariţia „românilor", 
termen sub care va fi cu
noscut şi în spaţiul nord- 
dunărean.

„România — spunea N. 
Iorga — nu e decât terito
riul care nici nu mai face 
parte din imperiu, dar nici 
n-a trecut la atârnarea de 
un rege barbar". Contac
tul populaţiilor germanice 
cu -lumea romană, indi
ferent de aria geografică, 
va duce la consacrarea de 
noi termeri: valah şi Va
lahia (pentru ţară), tn \ce 
ne priveşte, pentru prima 
dată, aceşti termeni sunt 
amintiţi de istoricul bizan
tin ProcOpius, ca apoi 
treptat numărul izvoarelor 
care-i consemnează pe va
lahi şi ţările lor să se am
plifice.

Izvoarele medievale ex
terne vor numi Moldova, 
Ţara Românească, Bana
tul şi Transilvania cu un 
singur termen: Valahia, 
iar după ce pătrund tur
cii în Balcani şi rolul ro
mânilor în lupta antioto- 
irlaiîă va creşte, carto
grafi occidentali vor numi 
spaţiul âcesta MAGNA 
VALAHIA (în atlasul „Ma
pamondul Borgian").

Umanismul va relua ter
menul de Dacia, iar călă
torii străini cât şi cărtu
rarii autohtoni vof expli
ca numele poporului, ve
chimea şi originea lor, ţa
ra în care locuiesc. Car
tografii vremii înţeleg prin 
Dacia: Valahia luată îm
preună cu Transilvania şi 
Moldova, aşa cum se în
tâlneşte la I. Honterus 
(1540), sau cum avea să 
consemneze geograful Or- 
telius (1570). Acesta înca
drează Dacia între Nistru, 
Tisa şi Mare, precizând: 

Dacia Mediteranea (Tran
silvania), Ripensis (Bana
tul), Alpestris (Oltenia), 
Muntenia, Moldova şi Scy- 
thia Minor (Dobrogea). Im
portant este faptul că 
Transilvania este delimi
tată de Ungaria ca fiind 
încadrată în spaţiul româ

nesc. In .conştiinţa renas
centiştilor. Ardealul este 
pământ valah.

Un pas înainte în cris
talizarea numelui ţării l-a 
constituit formularea con
ceptului România. Un fac
tor determinant în acest 
sens l-a constituit con
ştiinţa originii romane a 
românilor. Hieronymus Os- 
termayer a identificat în 
1566 Muntenia cu Ţara 
Românească, iar cronica
rul sas Martin Felmer 
(1720—1767) va numi teri
toriul românesc' cu un sin
gur cuvânt — ROMANIA.

Sub o formă superioară 
ca sens, denumirea de 
ROMANIA apare la cărtu
rarul grec D. Filipide în 
1826, carg spunea: „Este 
drept să _ numim această 
regiune România... Este 
vorba — spune acesta — 
de ţara cuprinsă între Ti
sa, Nistru, Dunăre şi Ma
re. De asemenea, înain
tea acestora, cronicarii ro
mâni vor folosi noţiunile 
de ţara românească şi ro
mâni, aşa cum au proce
dat: stolnicul C. Cantacu- 
zino, Miron Costin şi D. 
Cantemir. Cultura epocii 
moderne cu reprezentanţii 
ei vor transforma conştiin
ţa de neam în conştiinţa 
naţională. M. Kogălniceanu 
încă din 1843 când ţine 
cursul inaugural de istorie 
naţională si N. Bălcescu 
în monografia dedicată 
lui M. Viteazul mărturisesc 
cu mândrie numele de 
România. Ideile acestea, 
ale unităţii naţionale cris
talizate în 24 iahuarie 
1859 vor da prilej lui Ale
xandru I. Cuza că la 15 
decembrie 1861 să decla
re: „Unirea va fi aşa pre
cum ROMANIA o va sim. 
te şi o va dori". Şi aşa a 
fost, dar la 1 Decembrie 
1918, prin ROMÂNIA 
MARE.

Prof. OVIDIU POPESCU

S.N.C.F.R. - ul contraatacă I
Măsurile luate de către conducerea 

S.N.C.F.R., respectiv de către regionale
le de căi ferate, In urma grevei mecani
cilor de locomotive şi a mecanicilor aju
tori, împotriva conducerilor sindicale, din 
depourile C.F.R., au fost dintre Cele mai 
dure.

Astfel, din dispoziţia Regionalei C.F.R 
Timişoara au fost desfăcute, cu data de 
26 august 1993, contractele de muncă ale 
liderilor de sindicat din Depoul Simeria, 
dnii Voicu Sala, Dorel Bud, vicelider al

Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă 
Braşov, precum şi a dlui ing. Petru 
Pienar, şeful Depoului C.F.K. Simeria.

Printre motivele desfacerii contrac
telor de muncă ale celor de mai sos s-a 
invocat, printre altele, încălcarea art, 30, 
literele a şi b din Statutul disciplinar, 
a Legii nr. 15, art. 20 şi 25, alături de 
nerespectarea Deciziei 1787/92 a Curţii 
Supreme de Justiţie.

CORNEL POENAR

CONVOCARE I
V

Domnul Bucur Mihail — preşedintele P.N.Ţ.C.D. J 
Hunedoara-Deva — face cunoscut că la data de 12 ■ 
septembrie 1993, orele 12, vor avea loc alegeri I 
judeţene. j

Lucrările se vor desfăşura în sala mare a prefec- f 
turii.

Intrarea va fi permisă numai în baza delega- | 
ţiilor emise în acest scop şi cu respectarea art. 259 , 
din Statut. |

Dacă te duci, cu indife
rent ce problemă, la No
tariatul local din Hune
doara fără să te înarmezi 
cu foarte multă răbdare şi 
tutun, şi fără vreo „aten
ţie" în geantă sau buzuna
re eşti „fiul ploii" — cum 
se zice, adică trebuie să 
fii sărit de pe fix. Căci, 
cu cele de mal sus lipsă, 
rişti să pleci aşa cum ai 
venit, adică cu problema 
(sau problemele) nerezol
vate. Este adevărat că 
dna Ana Orşa, notarul şef, 
se află în concediu, faptul 
însă nu justifică modul de 
lucru in „doru* leUi" ăi 
funcţionarilor de aici. Am 
fost zilele trecute. In insti
tuţie pe post de' un om 
oarecare, nu de ziarist, şi 
ceea ce am constatat am 
pus pe hârtie mai jos. 
M-am oprit mai întâi în 
faţa unui ghişeu spart In 
uşa deasupra căreia scria 
„secretariat". în  dosul ghL 
şeului nu era nimeni şi o 
doamnă întâlnită aici ml-a 
spuş:

— Doamna secretară lip. 
seşte, s-a dus undeva. 
v w u w m i1w m u w w w

S-a semnat 
contractul
Recent, R.A.G.C.L. Brad şi 

Societatea Comercială „Me
tal Expres" — care a câş
tigat licitaţia — au semnat 
contractul pentru construi
rea punctului termic nr. 
1/2 şi pentru extinderea 
punctului termic nr. 2. Prin 
realizarea acestor lucrări 
şi darea lor în folosinţă se 
vor prelua circa 500 a- 
partamente din zona stră
zilor General Milea ş t 1 
Iunie şi se vor descon
gestiona punctele termice 
actuale, care nu asigură 
căldura corespunzătoare la 
capăt de linie. (AL. J.).

— O aşteptaţi de mtJlt ?
— Da. A zis că vine 

imediat, dar văd că întâr
zie.

Am venit după circa 
15 minute, secretara se în
torsese la locul el şi mi-a 
sphs că locul notare! şefe 
II t^ne dna notar Băişan, 
pe care o găsesc la came
ra nr. 2. Am bătut la 
uşa cu numărul respectiv 
ci am intrat. înăuntru era 
o doamnă frumuşică care 
mi-a spus că nu dânsa este 
Băişan, că notara lipseşte 
momentan, până să se în
toarcă să fac bine să aş
tept afară. Invitaţia mi-a 
fost aruncată precum o 
coajă Ia un câine. Tocmai 
când am dat să ies a in
trat o altă doamnă cu o 
plasă plină cu struguri.

— Eşti bună să te duci 
să-l speli ? — i-a zis celei
lalte.

— Da, Imediat,
— Ce mi-o fi adus femela 

ce-a ieşit mai-nainte? — 
a continuat noua venită. 
Apoi, după ce s-a aplecat 
lângă m asă: A, ţuică. Oa
menii ăştia nu ştiu să a-

■ ■ ■

ducă un ou, o bucată . de 
brânză ? Ce să fac cu 
ţuica ?

Am intrat în vorbă cu 
dna notar, dar domnia sa 
nu a putut să-mi spună 
nimic concret în legătură 
cu activitatea instituţiei — 
numai şefa o poate face.

— Păi, cât lipseşte şefa, 
11 ţineţi locul, nu?  — am 
zis. .;y.'

— Da, dar...
Am discutat câteva mi

nute despre solicitarea foar. 
te mare la care sunt supa. 
se notariatele — interlo
cutoarea opiniind că e o 
aglomeraţie mai ceva ca la 
„Caritas", despre dorinţa 
lucrătorilor de aici de a se 
privatiza şi alte câteva 
aspecte după care am ple
cat. Ieşind din instituţie 
am mai văzut că holul 
central n-are nici un scaun, 
că pe masa de aici nu 
se află nimic de scris, că 
orarul de funcţionare de 
la intrare este decolorat 
de soare etc. Ieşind mi-am 
z is : „De, când şefa nu-i

TRAI AN BONDOR

Autobuzul R 700 |
In legătură cu utiliza- Autobuzul respectiv va 

rea autobuzului R700 deservi cluburi şcolare, 
primit la Primăria Deva asociaţii ale veteranilor 
din partea Primăriei Ar- de război, pensionari, han- 
ras (Franţa), ni s-a co- dicapaţi. Pentru deservi-
municat că acesta a fost 
supus unor încercări a- 
vând în vedere vechi
mea lui. Fiind mijloc 
de transport în comun, 
el are posibilităţi de ru
laj cu viteza maximă de

re se condiţionează pro- j 
curarea carburanţilor şj ţ  
se percepe taxă uzură 1 
pneuri plus diurnă şi * 
cazare pentru conducă
torul auto.

Autobuzul se va folosi,
60 km/oră, iar scaunele în judeţul Hunedoara şi 
sunt obişnuite şi nu au cele limitrofe, iar* raza 1 
grad de confort pentra maximă de acţiune este i 
un parcurs mai lung. de până la 200 km.

Un strigăt in singurătate
Cine scutură sacul?(Urmare din pag. 1)

Cu risipă de energie şi 
de talent, se caută mereu 
crearea de confuzii, aba

terea atenţiei de la proble
mele majore şi de la greu. 
tăţile momentului, cu toa
te că în luările de cuvânt 
fiecare declară că „doreş
te binele ţării". Atunci ce-1 
mai rămâne oare de făcut 
bietului om de rând ? Ni
mic altceva decât să-şi 
ducă traiul de azi pe mâi
ne, să se gândească la 
fapţul că nu prea are ce 
pune în cămară în aceas
tă toamnă şi că iarna va 
fi un calvar, ţinând seama 
de scumpirile făcute la a- 
limente, la energia electri
că, la căldură, îmbrăcă
minte, rechizite şcolare, la 
toate cele necesare vieţii 
cotidiene.

Premierul Nicolae Văcă- 
roiu spunea că s-au îna
intat spre dezbatere în 
Parlament peste 150 de

proiecte de legi, care mai 
de care în procedură de 
urgenţă. Se simte acut ne
voia să avem legi privind 
arenda şi creditul în agri
cultură, programul de pri

vatizare, falimentul, recti
ficarea bugetului, exploa. 
tarea şi. administrarea mo
nopolurilor de stat, învă
ţământul, corelarea salarii
lor în societăţile comercia
le şi. regiile autonome, să 
amintim doar câteva din 
cele mai importante. Pe a. 
cest tărâm ar trebui să-şi 
demonstreze parlamenta
rii competenţa şi dorinţa 
de mai bine pentru neam 
şi ţară, deoarece numai 
aşa vom putea spune că 
cei ce au fost aleşi ne re
prezintă cu demnitate şi 
cinste interesele. Cum sun
tem răbdători din fire, a- 
vem nădejdea că ş i«par
lamentarii se vor trezi cât 
mai repede la realitate şi 
vor înţelege cum se cuvi
ne priorităţile şi necesi
tăţile momentului.

(Urmare din pag. U

belele noi ne-ar mai' putea 
aduce. Am ajuns să cre
dem că se mai practică 
chestia cu sacul, că despre 
cobai ce să mai vorbim, 
după câte experimente se 
fac azi pe pielea noastră. 
Dar cine dracu scutură 
sacul? Şi de ce? Tot nu 
mai prea avem unde fugi.

E vremea când frunzele 
încep să îngălbenească şi 
toamna-şi face simţite a- 
romele. E vremea când ar 
trebui să punem compoturi 
şi murături pentru iarnă. 
Ar fi ea vremea, dar zahă
rul a ajuns la peste 500 lei/ 
kg, uleiul indigen la a- 
proape 400 lei/1 iar o saco
şă de castraveţi costă de 
la 5000 lei în sus. E şi 
vremea pregătirii copiilor 
pentru un nou an şcolar. 
Insă doar rechizitele unui 
singur şcolar valorează mii 
de lei. Şi-atunci, să te mai 
miri că tot mai multă lu
me plânge după epoca a- 
pusă? Că, vorba unei cu
noştinţe : „înainte, dacă 
aveai un necaz, te plân
geai la partid. Acum la

care să te duci, că-s aproa-. 
Pe 200. Nu te mai ia ni
meni în seamă".

Altădată urmăream cn 
interes schimbările din via
ţa noastră politică. Spe
ram, cu fiecare schimba
re, în ceva mai bine. Dar 
n-a fost aşa. Cel puţin nn 
pentru cei mulţi şi tot mai 
săraci. De aceea am de
venit apatici. S-a anunţat 
o schimbare la guvern. Se 
reduc schemele ministere
lor, apare altul nou pen
tru privatizare. Este ne
cesar acum acest minister. 
Dar am ajuns atât de scep
tici încât o tânără se în
treabă: „Oare nu-1 înfiin
ţează doar ca să aibă unde 
să-i plaseze pe cei puşi pe 
liber de la celelalte mi
nistere?" Se anunţă la o- 
rizont şi o nouă moţiune 
de cenzură. Va aduce 'ea 
ceva bun pentru ţară ? Să 
dea Dumnezeu 1 Dar noi, 
readuşi la condiţia de şoa
reci, suntem tentaţi tot mai 
mult să credem spusa poe
tului „nu spera şi nu al 
teamă... c© gr yal, ca valul 
trece"* -

(Urmare din pag. 1)

dorit bunul Dumnezeu. 
Asta este invidia lor. Ai 
mei au uitat că ne-am ri
dicat din sărăcie, că 
tatăl meu (fie iertat) a 
muncit din greu ca nouă, 
celor 7-copii., să ne asi
gure totul: şcoală, hrană 
şi îmbrăcăminte. .

Şi dacă după terminarea 
şcolii am luptat să am 
zestrea mea, făcută din 
munca mea, îi pot mul
ţumi tatălui meu.

Sunt multe lucruri pe 
care puţini le înţeleg, însă 
eu am trecut şi trec prin 
clipele acelea de singură
tate absolută. De ce spun 
singurătate, deşi am soţ, 
pentru simplul motiv că 
într-adevăr şl acum, că a 
murit mama lui, mă lasă 
singură în casa pustie, el 
joacă şah în vecini, iar 
eu stau singură. Şi dacă 
stă 5—7 ore la şah eu 
nu-i reproşez, dar mă con
sum, pentru că nu-şi dă 
seama că eu am nevoie 
de afecţiune, nu de da- 
rurii că am nevoie de- om 
lângă mine, poate asta 
m-a apropiat de soacra 
mea (fie iertată), deoare
ce eram două femei bol

nave, singure, ea în pat, 
eu cu ajutorul lui Dum
nezeu având grija ei. Cu 
moartea ei am pierdut o 
bucăţică din inima mea şi 
mă doare. Acum, • singu
rul lucru ce mă ţine tn 
viaţă este credinţa în Dum
nezeu şi 'dacă nimeni no 
o să mă caute este păcat, 
dar voi sfârşi rău. Nu mai 
suport izolarea, nu mai 
suport să fiu singură. Sunt 
singură din toate puncte
le de vedere, sper că mă 
înţelegeţi.

M-am agăţat de dum
neavoastră, aşa cum un 
prunc se agaţă de fusta 
mamei sale şi dacă mă 
pierd, nu mai am nici o 
speranţă.

Iertaţi-mă, dragii mei 
prieteni, este trist că o fe
mele in floarea vârstei să 
fie izolată de oameni. Lip
sa de comunicare, tăcerea, 
marea tăcere din jurul meu 
mă zguduie şi mă înfioa- 
ră“.

★
Ca să nu se mai simtă a' 

tât de singură, i-am pu
blicat doamnei S„ din Si
meria, gândurile de mai 
sus. Ca să fie convinsă că 
orice om aflat in necaz 
şi singurătate are în zia
rul „Cuvântul liber" un 
reazem. ■ ........___

Jocul de-a corupţia
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PENTRU GRĂDINI S-AU
AMENAJAT SURSE DE APA ?

De luni tie zile bune, locuitorii 
din blocuri de la Ilia suferă crunt 
de pe urma lipsei apel potabile. 
Când s-au construit blocurile Vechi, 
la vremea respectivă pentru nevoile 
armatei, s-a amenajat şi o sursă 
de apă potabilă care asigura apă 
chiar in excedent Ulterior, în Ilia 
s-au mai construit.fi blocuri şi, deci, 
consumul de apă a crescut dar ca
pacităţile existente de captare şi 
pompare totuşi făceau faţă nevoilor 
tn bune condiţii, adică confortu} 
din casele celor care locuiesc in blo
curi nu era prejudiciat Asta până 
când in ţară s-a instalat secetă. O* 
dată cu instalarea acesteia, produ
cătorii particulari de zarzavaturi şi 
legume, mulţi dispunând de solarii 
pe. spaţii întinse, au pus stăpânire 
pe apa noastră, practicând o iriga, 
re non-stop. Ca urmare, la blocuri, 
pentru care s-a construit sistemul de 
alimentare, apa n-a mai ajuns.

Am intervenit în masă la primă
rie, că doar ea este obligată să 
apere interesele tuturor cetăţenilor. 
Răspunsul a fost că „primăria nu 
se ocupă cu apa“. (Profesor-pensionar 
Iosii Constantinescu — Ilia).

N.N. Apa potabilă se produce 
cu cheltuieli mari. In unele locuri, 
cum este Ilia. cu până la 200 lei/ 
mc. Chiar şi la prima vedere ju- 
decând lucrurile, folosirea ei la iri
gat Înseamnă risipă crasă. Cei care 
o folosesc in acest scop vor replica 
imediat: „doar o plătim". Da, dar 
cheltuielile pe un hectar ca irigatul 
din «stemele mari de irigaţii şi nu 
cu apă potabilă se ridică la 20 000 
iei/ha, o singură udare, adică 2 lei/ 
mp de suprafaţă. Lesne de înţeles 
că grădinarilor din Ilia le este în 
profitul buzunarului să-şi ude gră
dinile cu apă potabilă. Dacă asta 
este de înţeles prin prisma intere
sului lor, este total de neînţeles 
nepăsarea proprietarului sursei de apă 
şi a autorităţilor locale faţă de o a- 
tare risipă. Dacă ar exista o lege 
care şă.-l pedepsească drastic pe pres
tatorul de servicii pentru prejudi
cierea de confort a locatarilor, nu 
ştim -dacă tot aşa ar arăta lucrurile.

SE MAI RESPECTA PROGRAMUL 
DE LINIŞTE ?

Convieţuirea în acelaşi cartier, 
în acelaşi bloc de locuinţe presupu
ne respectarea unor reguli prevăzu
te în Statutul asociaţiilor de loca
tari. Dar, chiar dacă ele n-ar fi

prestabilite, ar trebui să fie consim
ţite de către fiecare locatar. în 
ţelegerea greşită a libertăţii se face 
simţită şi în această sferă a vieţii 
sociale, unii locatari ignorând obli- 
gativitatea respectării «programului 
de linişte.

Nu de mult, o fetiţă pe nume 
Nadia (Deva, Micro 15, str. Emi- 
nescu, 138) a bătut covoare după 
ora 14, când este program de li
nişte. Atrăgându-i-se atenţia, nu 
ne-a luat în seamă, ci a continuat 
să ne toace nervii. Este revoltător 
că părinţii admit asemenea atitu
dine de sfidare, de nerespectare a 
perioadei de linişte. (Spak Ladis- 
lau, Deva, bl. 31 A, ap. 33).

J3E-ALE BLOCULUI /

Ne-am 'mutat în blocul în care 
locuim, In toamna anului 1985. 
Deşi blocul are 7 etaje, liftul n-a 
fost montat la darea far folosinţă. 
Abia peste 3—4 ani ne-am putut bu
cura de funcţionarea lui. Dar. de o 
vreme (poate de peste un ari), liftul 
nu mai funcţionează cum trebuie. 
1—2 zile merge, 4—5 nu. Am făcut 
demersuri la R.A.G.C.L. Lupeni, dar 
se vede treaba că fără nici un re
zultat Deşi noi, locatarii, acor
dăm sprijin echipei de intervenţie 
(ba ulei, ba becuri, ba diverse pie
se de schimb), totuşi liftul nu mer
ge cum ar trebui. Domnul director 
al R.A.G.C.L. ne-a asigurat că 
ne va sprijini în rezolvarea acestei 
probleme, dar...

De aproape 3 ani de zile cei de 
la etajele superioare (4-S-6-7) nu be
neficiază de apă caldă. La recep- 
ţionarea blocului „sau închis ochii" 
asupra unor defecţiuni, dar de a- 
tunci nu s-a făcut nimic pentru re
medierea lor şi acum noi, locatarii, 
suportăm consecinţele. Cei răspun. * 
zâtori aruncă vina de pe unii pe 
alţii şi toţi pe locatari. Locatarii 
sunt dispuşi să acorde sprijin: 
mână de lucru, bani, dar să poată 
beneficia de atât de necesara apă 
caldă. (Ioana Ardeiu, Lupeni, bdu] 
Păcii, nr. 8).

NEMULŢUMIRI

„Am citit în „Cuvântul liber" pă
rerea dlui director al R.A.G.C.L. 
despre preţul apei în alte ţări, care 
este de 3-4 ori mai mare ca la noi. 
Din câte am înţeles ar vrea să-l facă 
aşa şi la noi. Dar nu spune nimic 
de calitatea apei, doar de preţul ei. 
Iar între 16 şi 21 august a.c. la Haţeg 
am avut apă roşie, plină de nisip.

I  t

Şi până atunci mai era câte 2-3 zile 
galbenă, alte 2 zile curată. Ca să 
o, putem folosi trebuia lăsată în gă. 
leată sau oale să se limpezească. 
Acum însă ne mai şi ameninţă că 
sistează furnizarea apei. De Ce nu 
se face acest lucru doar pentru cei 
care nu plătesc ? Se poate verifica 
la Asociaţia de locatari nr. 4 Ha-„ 
ţeg că eu, Herţeâ Dumitru, din str. 
A. Vlaicu, bl. P31, sc. A, ap. 4, am 
plătit taxele la zi şi am achitat un 
fond de rulment de 6000 lei. De ce 
să rămân şi eu fără apă ?

Şi încă o problemă. Am cumpă
rat zahăr cu 650 îei/kg, dar la o 
pungă dfe 2 kg pentru care am mai 
dat 25 le i Eu ştiam că.' preţul 
„intră" în cel al mărfii".

N.R. Sperăm că cei cate se o- 
cupă de distribuirea apei la Haţeg 
vor ţine cont de nemulţumirile dv. 
Cât priveşte preţul ambalajului, el 
nu se percepe separat, doar în ca
zul mărfurilor ambalate de fabrica 
producătoare.

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

Direcţia de Telecomunicaţii 
Hunedoara—Deva. Ca urmare a
notei „Alo, autogara" din numărul 
940/20 august 1993 al ziarului „Cu
vântul liber" vă comunicăm că pos
tul telefonic 613033, instalat la Au
togara Deva, nu a fost reclamat ca 
deranjat la serviciul 921 „deranja
mente" şi nici la masa de verifica
re, în evidenţele noastre nefiind în
registrat ca deranjat.

Când am fost sesizaţi de ne- 
funcţionarea lui, prin articolul 
mai sus menţionat, au fost luate 
măsuri, deranjamentul fiind resta
bilit imediat.

Este cazul ca orice deranjament 
semnalat la posturile telefonice să 
fie sesizat la serviciul 921 „deran
jamente" pentru a se înregistra şi 
lua măsuri urgente de restabilire 
în funcţie de posibilităţile exis
tente.

POŞTA RUBRICII
•  Dle Sorin Andronache nu 

putem dialoga la infinit. E surprin
zător că nu vă daţi seama că o 
prevedere din contractul colectiv de 
muncă al instituţiei în care lucraţi 
nu poate fi cunoscută de lucrătorii 
ziarului. Oricum ziarul nu e abili
tat să vegheze la respectarea ei. 
Cât priveşte „întrebarea incendia
ră", de ce n-o puneţi cui trebuie 
şi poate răspunde la ea în cunoş
tinţă de cauză ?

EPILOG

La Costeşti s-a încheiat 
nu de mult Festivalul fol
cloric internaţional „Sarmi- 
zegetusa". Atunci, în am- 
Eiteatrul natural din preaj
ma cetăţilor dacice era fru. 
mos, iar pe scenă se petre
ceau lucruri minunate. Am 
revenit la două săptămâni 
pe aceste locuri. Pe „co
lumna" fără basoreliefuri 
ie aici mai fâlfâie câteva 
eşarfe care vorbesc încă 
ieşpre festival. Scândurile 
băncilor din preajma sce
nei au dispărut. Hârtiile 
sunt luate de vânt. Caba
la şi-a schimbat stăpânul. 
Foştii patroni ne-au spus 
:ă a fost achiziţionată la 
suma de zeci de milioane 
ie lei de noul patron, dl 
Praian Creţu, de la Baza 
le agrement Şoimuş, îm
preună cu doi parteneri... 
M.B.).

DRAMA

„MOCANIŢEI"

Cândva, spre Grădişte, 
urcau numeroase garnituri 
de tren pe linie îngustă 
care aduceau lemnul ex
ploatat din pădurile Mun
ţilor Orăştiei. Acum, acest 
mijloc de transport a fost 
•abandonat. Linia Jerâ tă  a 
dispărut. Ne-am întrebat 
unde a ajuns locomotiva 
cu. aburi, nu mai mare 
decât o bijuterie. Şuierul 
ei lung anima pădurile 
seculare de aici. Am gă
sit-o sub un pod de la ie
şirea din Orăştie spre 
Sebeş. O grămadă de fia
re vechi. Ce a fost mai 
de alamă a dispărut. E 
trist când se duce... o lu
me, dar nici tăietorii de 
lemne din munţi nu mai 
sunt aceiaşi. Numărui lor 
e foarte mic. Ceva se 
întâmplă şi aici .(M. H,).

DONAŢII
Filialei de Cruce Roşie 

a judeţului i-au fost fă- 
.cute recent donaţii de 
către dţiuă firme deve- 
ne. S.C. Naghi & Zsok 
— Contapex S.R.L. Deva 
a donat îmbrăcăminte în 
valoare de 169 mii lei. 
Produsele donate de S.C. 
Horticola S.A. Deva - — 
300 kg cartofi şi 30 kg

morcovi, în valoare de 
42100 lei — vor fi ofe
rite asistaţilor care iau 
masa la Cantina de aju
tor social din Deva. In 
numele celor ce se vor 
bucura de aceste donaţii, 
Filiala de Cruce Roşie a 
judeţului mulţumeşte ce
lor două firme devene. 
(V.R.).

e „peliţie“ a

— Dle farmacist, puţini 
dintre semenii noştri ştiu 
că există un organism 
specializat în cadrul Mi
nisterului Sănătăţii care 
se ocupă de controlul me
dicamentelor în reţeaua 
farmaceutică. V-am ruga 
să n.e detaliaţi obiectul 
activităţii instituţiei dv 
precum şi ceea ce trebuie 
să cunoască cumpărătorul 
de medicamente.

— Laboratorul pentru 
controlul medicamentelor

nuitor şi .răspunzător de 
medicamente este şi ră
mâne farmacistul. El este 
cei autorizat să mânuias
că şi să răspundă de 
calitatea acestora.

— Cazurile de returnare 
spre producător a medi
camentelor,' din diverse 
motive sunt frecvente?

— Din păcate am avut 
numeroase asemenea si
tuaţii. Nu mai departe, 
în trimestrul II al acestui 
an, am retumat anghirol,

Discuţie cu dl farmacist IOAN MUNTE A NU, 
şeful laboratorului pentru controlul medicamentelor

Hunedoara — Alba ■*

Deva îşi desfăşoară acti
vitatea sub directa coor
donare. şi îndrumare a 
institutului pentru Con
trolul de Stat al Medica
mentelor şi Cercetări Far
maceutice „Petre Ionescu 
Stoian" din Bucureşti. 
Trecerea laboratorului 
nostru sub coordonarea 
institutului de faţă s-a fă
cut din anul 1992 şi are 
principal scop suprave
gherea calităţii medica
mentelor în reţeaua far
maceutică de stat şi par
ticulară. De asemenea, 
Veghem ca medicamente
le ce pătrund prin aceste 
reţele să fie numai cele 
autorizate de către Mi
nisterul Sănătăţii.

— Ce trebuie să ştie 
cumpărătorul despre ca
litatea medicamentelor şi 
care ar fi câţiva indici cp 
trădează factorii de risc?

— In orice situaţii în 
care există suspiciuni din 
partea cumpărătorului pri
vind medicamentele ori 
a preparatelor eliberate 
de farmacii, indiferent 
că sunt de stat sau pri
vate, orice persoană se 
poate adresa laboratorului 
nostru, care verifică ţa- 
litatea şi parametrii., me
dicamentelor. Indicele cele 
mai clare de non-utiliza- 
rea medicamentelor sunt 
modificările fizico-chimice 
şi organoleptice care im
plică riscul administră
rii acestora.

întrucât în ultimii ani 
pieţele au fost invadate 
eu diverse medicamente 
şi produse farmaceutice, 
insistăm şi recomandăm 
numai utilizarea medica
mentelor care sunt avi
zate de către Ministerul 
Sănătăţii, pentru a evita 
complicaţiile ulterioare 
sau alţi factori de risc 
terapeutic. Singurul mâ-

calciu efervescent, electo. 
vit, glutarom etc. produ
cătorilor „Biofarm" şi 
„Sicomed" Bucureşti. Mo
tivaţia returnării acesto
ra a fost neiriscrierea în 
parametrii stabiliţi de că. 
tre Ministerul Sănătăţii. 
Or, în aceste situaţii, ac
ţiunea farmaceutică este 

. diminuată, de unde re
zultă o ineficientă a tra
tamentului.

— Ce prevede legea 
pentru cei care o încal
că?

— Nerespecta'rea ei a- 
trage răspunderea materia
lă  (prin amenzi până la  
200 000 lei), civilă ori pe- , 
nală, în funcţie de si
tuaţie, sau, în cazuri gra
ve, retragerea autoriza
ţiei de funcţionare pe 
termen nelimitat.

— Unde se pot adresa 
eventualele sesizări sau 
nemulţumiri privind cele 
discutate anterior ?

— Pentru orice sesi
zare referitoare la cali
tatea şi parametrii medi
camentelor sau a produ
selor farmaceutice putem 
fi contactaţi la Deva, str. 
Dorobanţilor, nr. 43, sau 
la telefon 622056.

De asemenea, oame
nii se pot adresa şi cu 
alte nemulţumiri referi
toare la deqntologia pro- 
fesidnală, program de 
funcţionare a unităţilor 
farmaceutice, atitudine ci
vilizată a personalului 
faţă de bolnavi etc.

Poate, înainte de toate, 
pentru orice tip de uni
tate farmaceutică, este 
necesar să se înţeleagă că 
acestea trebuie să se im
plice în actul medical, să 
nu urmărească numai la
tura financiară, fapt ce 
ar putea fi în detrimen
tul scopului iniţial.

CORNEL POENAR

CONCURSUL DIN 

5 SEPTEMBRIE 

1993

1. CAGLIARI — UDINESE 1 x 
Ambele echipe vin după o înfrângere şi sunt 
decise în a face un meci cât mai bun.

2. CREMONESE — NAPOLI 1 x 
Situaţie similară cu cea din primul meci.

3. FOGGIA — INTER x
Egalul ar fi reciproc satisfăcător.

4. MILAN — GENOA ' 1
Campioana nu va avea mari probleme în a se 
impune.

5. PARMA — LECCE 1
Cu un lot superior, Parma (ce vine şi după o

victorie la Udine) este favorita întâlnirii.
6. REGGIANA — LAZIO x 2 '

Lazio va aborda serios meciul.
7. ROMA — JUVENTUS 1 x 2

Meci echilibrat, eu rezultat imprevizibil.
8. SAMPDORIA — PIACENZA ' 1

Gazdele sunt favorite certe.
9. TORINO — ATALANTA 1 x

Torino are totuşi avantajul terenului propriu.
10. ACIREALE — VERONA x

Meciul se poate termina... cum a început, adică 
egal.

ÎL BRESCIA — CESENA 1 x
Gazdele vor forţa victoria.

12. PADOVA — PISA x
Se întâlnesc două echipe capricioase, însă me
ciul nul nu este exclus.

13. RAVENNA — F. ANDRIA 1
Ravenna ar putea să-si aprrip'p ambele puncte 
puse în  joc.



VANZAR1*
CUMPĂRĂRI

•  Vând a. .
camere. Informaţii 
626288. (559848)

•  Vând TV 18 locuri, cu
n e to t Braşov în lucra şi 
motor tractor U 650. 630845, 
«wele 20-22. (559850)

•  Vând Dacia 1300, teL
«5783. <921063)

•  Vând apartament 2
■ r f » . part«r, Aicea Mo-
fân- Cmtmfagm,'PWPl .PPS»-- . **«**■»*»* «•»*■**• »«"*.»
WL-«17298, orele 9—19.

(9209W
•  Vând apartament 2_ 

cartier Dacia. to- 
tetefon 626987.

<921051)
•  Vând apartament 2 

camere în Gălan, strada 
Bradului, bloc 17. e t  4. tă i 
761134, Bretea Română.

(920996)
•  Vând Skoda 1000 MB, 

stare bună, eu piese schimb, 
telefon 614992.

(09ngqr>)
•  Vând Dacia 1 300, De

va, telefon 617954, după 
om t f  (920993)

m Vând urgent utilaje 
pentru argăsit şi tăbăcit 

I pfou bazin din lemn 1200 
" 1 ; butoi din lemn 2000 1, 

perie de eămuit, maşină de 
ras-fnBns; hord pentru cu
răţat. Informaţii Veţel, 
nr. 59, telefon €65174.

(920994)
•  Vând garsonieră, par

ter, Deva. Informaţii Bâr
fi ău, tel. 667452, orele 1 4 - 
24 (920955)
' •  Vând lueernă uscată, 

fueţ negociabil. Telefon 
633437. (920931)

»  Vând apartament 3 
camere, bloc din cărămidă, 
e t  2, baîcon. Hunedoara, 
str. Intrarea Lanului, nr. 
6, tâ. <C4, ap. 9, după ora 
t r .  (920103)

•  Vând Fiat Duna Die
sel. consum 5,5 I  ia sută, 
preţ"V200 mărci, cruce mar- 
mură mare, cu sculptură, 
fot. 617075. (920988)

•  Vând vilă 3 focuri ga
ze  2 garaje, 800 m  teren. 
Vând casă, grajd la şosea 
Câmpuri-Surduc, nr. 2, 
Gorasada, caroserie Audi 
80. Deva, Vânătorilor, 27.

(920983)
»  Vând motor ARO Bra

şov, apu (sigilat). Haţeg, 
775115. (920948)

•  Vând pătat cu saltea,
n a t  convenabil, telefon 
«•781. (928983)

•  Cumpăr autoturism 
Dansai, înmatriculat, «fer 
1 WIW0. Vând chioşc me
talic, deosebit, 5 mp. Tel,
em m . - - m m $ )

•  Vând urgent aparta- 
douS camere, Deva,

bi. 73/1.
(920974)

•  Vând garsonieră, par
te*, Gpjdîi (lângă Mioriţa). 
Informaţii Simeria, str. 
Alexandru Ylahuţă, nr. 27.

(920902)

m Vând Vals» TD, cu
loare albă, combl, opţio- 
nal interior piei*, 
excepţională, tebric
ifflls. Den, m .

<921057
•  Vând antenă satelit 

stereo şi televizor color 
Schneider stereo. Orăştie, 
teL 41297.

(92105©
•  Vând Fiat Duna Diesel,

combi. fator. 1387, culoare 
gri-nwtalizat. Deva. tete- 
fiw £22163. (921057|

•  Vând remorcă «em a
nă, -sta» perfectă şi caro
serie ARO, camionetă com
pletă. Reiat» ztlnie la tel. 
52271, Cugir, după tea  19.

I6210S8) -
•  Vând apartament 2 

camere» zonă ultracentrală, 
cu telefon şi mobilier com
plet nou, Informaţii tel. 
612127. Intre orele 17—18.

(92î®8©
•  Vând apartament 2 

’ camere, zona pieţei, tele
fon 629651, după tea 16,

(924061)
•  Vând Jawa 350, cu 

ataş, preţ avantajos. De
va, telefon 623994.

m 16*4)
•  Vând televizor alto-

negru, Diamant 2520, ma
şină de cusut Singer. Tel. 
612074. (921086)

•  Vând casă, grădină,
livadă, gaze, Simeria. str. 
Biscarîa, nr. 51, telefon 
860682. <920997)

•  Vând prune pentru 
ţuica. Simeria, te l 6606*2.

(920997)
•  Vând BW 313, Citroen,

neînmatricuiate (sau cum
păr talon), maşină scris. 
Tel 627145. <0210®»)

•  Vând microbuz VW
1600, cu instalaţie electri
că avariată, Înmatriculat. 
Telefon 722683, orele 18— 
20. (929103)

•  Vând căţea lup. Cio
bănesc german şi căţei. 
Hunedoara, telefon 724657.

(920104)
•  Vând garsonieră, con

fort l  telefon 721320, după 
ora 20. (920107)

. 0 Vând casă. preţ con
venabil? Informaţii Hune
doara. str. A. Vlaica. 37, 
telefon 715246, <920110)

«  Vindem frigidere Go- 
remia, 140 l, preţ conve
nabil. Informaţii telefon 
713992. (920111)
• •  Vând motocicletă (tri- 
cielu) Mânie 125 cmc. De
va, telefon 616334.

(921068)
0 Vând fier-beton. . Tele

fon 612605, după ora 20.
<921072)

•  Vând garsonieră con
fort 1, zonă centrală, etaj 
zece, In valută sau lei. 
Telefon 615856, după ©ta 
16. (921073)

•  Vând televizor color 
Alfa, nou, convenabil. 
Orăştie, telefon 642912.

<921070)
•  Vând viţel 350—400 kg. 

Tel. 665195. Iîerepeia.
(921076)

«

I

I

I
i
I
I

I
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STAŢIUN EA DE CERCETARE Ş I  PRODUCŢIE
p o m i c o l a  g e o a g i u

Oferă spre vânzare următoarele*produse:
«• mere de vară şi toamnă
•  prune soiuri superioare
•  struguri de vin
•  cartofi toamnă
•  c e a p ă  u s c a tă
Livrarea se face loco, furnizor, in  fermele de j 

producţie, fa preţuri negociabile.
Informaţii la telefoanele 648235, interior I 

112, 115 si direct la fermele 2 şi 3, telefon J 
647469 Orăştie. - (693) |

PIERDERI

•  Pierdut carate şomer, 
nr. 3512, pe numele JUada, 
raş Claudia, eliberat de 
Forţele de muncă Hune
doara 11 declar n u l

)
ser-

m  l o c u in ţ e

•
viciu,
Maria, eliberată de Meropa 
S-A. Hunedoara. O declar 
« hH. 020106)

OFERTE DE

angajează 
şo im , duj 
$£1243.

»  Tânăr serios, caut 
urgent pentru închiriat 
garsonieră mobilată pe 
durată Iwdeliingată, tX~ 
cius Micro. Telefon 
62431S, după ora 17. • 

•(021062)

•  Ofer spaţiu co
mercial Sap depozit en 
gros pentru închiriat 
Io Deva Informaţii la 
■telefonai 622137.

(921003)

nb cMt nouă, 6 
camere, gaz. apă, canal, 
dependinţe, grădină, eu 
casă 3-3 camera 
condiţii. Informata 
621963,

ADRESA: 

B l: * 2 , 
2700 DEM  

TELEFUN: - a s m

Qfem s

excurs» ia Cluj tGartte*) 
eu AG. «na • ferite, preţ 
3 009 le i informaţii tete- 
fon 625064» după tea 18.

•  s.a
Deva, «tr.

SRL
or. *1.

aspttari-bss-mata, 
te l 

(920932)

•  Ferm Cooslruct. SRB 
Deva angajează zidari, dul
gheri, p»rebetari, fo te i ' 
ţari, zugravi, m  621454.

(920928)

•  S.C. Tutus Transport 
S.R.L. angajează contabil 
— promoţia 1999—1993. Re
laţii la telefon ©10387, str. 
M. Kogălnieeanu, nr. 10,

m im q

ÎNCHIRIERI

' •  ■ Ofer de închiriat a - , 
panta meat p«i camere, zo
nă  centrală, tel. 613312, 
după ora 16. <820079)

•  Primesc eteri ta .-gazdă. 
Informaţii la iei. 621005.

(920978)

•  închiriez rochii mi
reasă şi accesorii, import. 
Orăştie, str. Primăverii, 19,

(920617)

•  Ofer pentru închiriat 
garsonieră, confort redus, 
Dacia, bl. 4, se. % ap. 3, 
telefon «24902, orele 17—25.

(920982)

•  închiriez apartament
;3 camere, mobilat Vând 
apartament 4 camera, zo
na gării. Deva. Relaţii te l 
625255. (920992)

m Schimb 
proprietate. 3 
trai, pentru 2 camere, cen
tral şi garsonieră. Telefon 
612754, efopă » a  m

'Mi88f|

•  Schimb apartament 2 
cernere. Alba luiia m  m- 
mflar Deva. Telefon 
629636.

10210691

DECESE

m Mulţumim conducem 
şi colectivului de ia tea
ca» S.A. Deva —- B.C.A.,
precum şi tuturor celor 
care au fost alături de 
ntd. în clipei* grele şl 
l-au condus ne ultimul 
dram pe eri care a  fost

constantin  zoTrc
Dumnezeu să-l odih

nească. Familii. ‘
& 2sm

0 Familia Ardelean 
Flori ca anunţă cu a- 
dâncă durere dlspari- 

*ţia prematură a uni
cului fiu

EM IL B tm JL C A , 
la  numai 31 ani.

înmormântarea va a- 
vea loc la cimitirul din 
Certejul de Sub, azi 
2.09.1993, o ra  14.

(920999)

•  Suntem alături d© 
colega noastră Fiori- 
ea Ardelean la greaua 
durere pricinuită de 
decesul unicului Ou 

EMIL BUTULCA 
(920999)

•  Familia Tirban 
Ovidiu şi Ionescu muL 
ţumesc pe această cale 
familiilor Oniga, Popa 
şi celorlalte din blo
cul 2, scara 1, din str. 
1 Decembrie, nr. 8, din 
Deva. tuturor colegi
lor de la E.M. Veţel, 
Centrului militar Deva, 
familiei Pilipaş, ce
lorlalţi colegi de ta 
Romcamion si Asirom, 
care au fost alături de 
noi Iu clipele grele, la 
irecuperabila pierdere 
suferită prin trecerea 
în nefiinţă a mamei şi 
bunicii noastre 

IUUAHNA 
TIKBAN

(921055)

de tip IBM PC In ORICE CONFIGURAŢIE 
STAR EPSON Mi-------

li—m » eM ponm te  de ttpet 
plate for teza  mrateara. * »  I

Jfoppy *  535 *  ^  ****

fo foa ieaza fiE IM  de OdedUeofe
de la 10 ta 100 um , soft NOVELL SAL

T m w , ia  m rv&  m m m s t

Vă aşteptăm, deci. Ja Deva, , 
telefon fm  —  623717,

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERETULUI 
HUNEDOARA ~- DEVA 

Face înscrieri pentru şcoala de şoferi a n a .  
seria septembrie. Costul scolii este de 

45008 Iei.

CASA DE CULTURĂ A MUNlClfW LUI 
D E V A

UNIVERSITATEA POPULARĂ 
'  A N U N Ţ Ă

începând cu data de 5 septembrie 1093 se 
fac înscrieri pentru rercurile teîinico-aplîcaiUve 
f i  cursurile de pregătire profesională după

FILIALA GRUP ŞANTIERE 
D E V A

A SC. REMERO S.A. BUCUREŞTI

cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 5 
Organizează, tn  data de 13 septembrie 1993, 

ora 19, licitaţie pentru :
•  închiriere seră în suprafaţă de 321 mp, 

ca instalaţie de termoficare;
•  închiriere spaţiu pentru depozit „en gros“ 

în suprafaţă de 581 mp, asigurat cu pază;
•  închiriere spaţiu micro-cantină, In supra- 

, faţă dc 55 mp.
Informaţii suplimentare la telefon 618759, 
23. (687)int

1

urmeaza :
•  stenodactilografie — 9 lu n i \
•  croitorie — 9 luni |
•  contabilitate - r  9 luni ţ
•  depanare radio-lv. —  2 ani i
49 operatori maşini calcul ~  9 foraj
•  ospătari bamtani — 6 Iu»» j
0 . bucătari - — 6 luni 1
•  macaragii gr. I şj HJ — 6 luni J
#  cosmetică — 6 luni S
•  coafură — 9 foni ^
49 arta lemnului — 9 luni j
•  taragot, saxofon, clarinet — 2 ani \
•  chitară —  9  luni i
49 balet copii (6—12 ani) —  9 foni î
•  dans societate copii — 9 luni )
•  gimnastică ritmică cop» 0 Isml ]

(4—7ani) ' ■ -v-- ' -- .  s
•  gimnastică aerobică —  9 hlta
•  limba engleză — 9 luni
•  limba germană —  9 luni
•  limba franceză — 9 luni
•  grădiniţă limba engleză — 9 luni
•  dansuri populare —  9  hini 1

Cursurile încep cu data de 1 octonArte 1993 
ia Casa de cultură Deva şi se desfăşoară numai 
după ora 17, după orarul stabilit în ziua des
chiderii.

înscrierile se fac zilnic între orele 8—19 
mai puţin sâmbăta şi dunrâiicş.

Alte informaţii la telefon 616882.
(697)

CONSLMCOOP ORĂŞTIE
1 str. Nicolae Băkescu, n r 8

Scoate la licitaţie publică, în ziua de 10 sep
tembrie 1993, ora UDO:

•  4 barăci metalice de dimensiuni diferite» 
de la. 10 mp la 60 mpî

•  spaţii comerciale pentru comerţ, depozi
tare şl vânzare en-gros pe raza oraşului Prăş-

Condiţiile pentru spaţiile comerciale suta 
prin  asociere;

•  autocamion de 5 tone pe benzină;
•  fermă de animale şi spaţiu pentru car

mangerie
Informaţiile şi documentaţiile necesare se 

obţin la sediul unităţii (unde se depun în  scris 
si solicitările) si la telefoanele 64171$ sau 
6*2386 (694)

5
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