
•  PRAG A. Tratatul de 
prietenie şi cooperare, re
ciprocă, semnat anul .tre
cut de preşedinţii ceh şi 
român, Vâclav Havel şi 
Ion Iliescu, a stabilit o 
bază legală pentru coope
rarea dintre cele două ţări 
— a declarat primul , mi
nistru român, Nicoiae Vă- 
căroiu, în cursul întreve-

,m. preşedintele . Ha- 
vel, informează CTK.

După' întrevederea avută 
cu premierul român, , mi
nistrul ceh al privatizării,

, Jirl Skalisky, a declarat că 
discuţiile s-au referit la 
programul de privatizare ar 
marilor companii. România, 
care a pus în circulaţie un 
anume ţip de cupoane de 
Privatizare  ̂se loveşte de 
aceleaşi proHeme cu care 
s-a confruntat şi Republica 
Cehă, a. menţionat el. Ex
perţii cehi au promis că 
vor acorda asistenţă în ca

drul celei de-a doua faze
aP iog^m W ^tf^P ri^ it- 
zare din România, a afir
mat Skalisky, care a adă
ugat că a primit o invita
ţie în România din partea 
premierului Vâcăroiu.

•  GAZA. Liderul Orga
nizaţiei pentru Eliberarea 
Palestinei (OEP), Yasser A- 
rafat, a acuzat iordania de 
ingerinţă în problemele pa
lestiniene.’ Adresând pa
lestinienilor apelul de a 
respecta acordurile înche
iate cu Israelul, el a de
clarat: „Palestinienii, ' in-

. cluslv membrii na aas, al 
- Jihadalul Islamic şi al al

tor facţiuni, nu vor primi 
de acum înainte ordine de
cât de la poporul palesti
niană

Potrivii agenţiei France 
Presse, declaraţia lui A- 
rafat, făcută în cadrul u- 
nei întrevederi cu aproxi
mativ 3000 studenţi la II- 
niversitatea din Gaza, in
tervine în ajunul semnării 
Tratatului de pace - israeli- 
ano-iordanian. - După cum 
remarcă AFP, conţinutul a- 
cestuia a iritat OEP, deoa

rece documentul recunoaşte 
Iordaniei un „roi special*' 
în administrarea locurilor 
sfinte musulmane din Ie
rusalimul de Est.

ATENA. In regiunea 
Karditza, din centrul Gre
ciei, a fost declarată, marţi, 
starea de urgenţă, din cauza 
inundaţiilor provocate de 
ploile căzute în ultimele 
trei zile, transmite AFP. 
In câmpia Thessaliei, mii 
de hectare de culturi au 
îost acoperite de apele re-: 
vărsate ale râurilor, iar 
sute de locuinţe au fost

inundate, â ânunţatT f e *  *
fectura locată.'FeSti! U tio--—'— 
ime din recolta de bum-< 
bac a. fost distrusă. Gre
cia a. solicitat un ajutor fi
nanciar de urgenţă Coml- 

. siei Europene, de la care 
Atena aşteaptă 500 000 Ecu 
în cadrul asistenţei comu
nitare prevăzută în astfel ; 
de situaţii.
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Multe privaţiuni au de 
îndurat cetăţenii trăitori 
in blocuri de locuinţe cu 
încălzire centrală din ca
uza datoriilor pe care a- 
şociaţiile de locatari le 
cumulează la unităţile de 
gospodărie locativă, iar a- 
cestea la furnizorii lor de 
energie termică. Singura 
modalitate pe care şi u- 
nul şi celălalt dintre cei 
doi parteneri ai relaţiei 
au găsit-o pentru a forţa 
mâna datornicilor este în
chiderea robinetelor de 
apă caldă vara şi a celor 
de încălzire centrală iar
na. Este o pârghie la 
care-1 îndreptăţesc prin-

mită regie de gospodărie j 
comunală şi locativă, dar | 
aceasta este copia la in- * 
digo a stării de fapt din I 
aproape toate localităţile! 
cu încălzire centrală, mo- I 
tiv pentru care nici nu J 
am numit regia.. i
: Regiâ respectivă avea < 

ia jumătatea lunii septem- j 
brie debitori — asociaţii | 
de locatari şi agenţi eco- J 
nomici — însumând 938 1 
milioane de lei. Din ce, 
se compune o astfel de da- I 
torie? 'încălzire centrală J 
neachitată din sezonul j 
trecut, apă caldă mena- J 
jeră — neachitatâ pe di, > 
ferite perioade până la I

în autogara din Brad • 
am întâlnit doi impiegaţi 
ele mişcare necăjiţi. De 
ce v '. ‘ : ., . • ‘ ' ;

— Astăzi am tivut nu
mai 12 autobuze active. 
Dar ca să. acopăr toate 
traseele ar trebui 17—18 
— spunea dl. Felician 
Florea. >

— înseamnă că aţi sus
pendat unele curse, mulţi 
călători nu au fost trans
portaţi. Nici la lucru, 
nici acasă. ’ •

— Nu am avut autobu
ze la Tirnăviţa, Tomeştt 
Oblrşa, Bulzeştii de Sus, 
Deva — la orele 8, 10, 11.

— îmi crapă obrazul 
de ruşine când desehid 
gemuleţul de la ghişeul 
de informaţii. r Oamenii. 
întreabă când pleacă au
tobuzul iă...-Ge-să le răs-- 
purtd? Nu ştiu. Ce im
piegat de mişcare sunt 
eu ? — continuă dl Iosif 
Zdrânca. Răspund cum 
pot: să vedem când vine 
de la garaj, are o mica 
defecţiune, trebuie să vi

nă etc. etc.. Oamenii sunt 
nemulţumiţi, ne înjură, 
„îirmă de transport sup- 
feţf voi,4 mă T . De ce 
v-am plătit abonamente? 
Să ne Uităm la voi ?“. Au 
dreptate,- dar eu ce să 
fac ? ...... ----- ------

. directorul, Ş.C..„Crişbus** 
” SĂ / .Brad."; La autobaza 
: difif’Orăştie am rezervat 

70* de anvelope; jţa r ' ; nu 
sunt bani să. le "p plătim. 
Celelalte piese 'der schimb 

: le vom asigura în bună 
-parte.- Ne Zbatem -să--ieşim

\pind11’ călătorii etc. etc. . 
Un1 sâmbure de adevăr V

O B S E R V A T O R
există.’ Autorizaţiile, pe i 
care le-am văzut la a-

Nu oojR*ur«#tă neloîalfl, 
ci a calităţii serviciilor

— Care ar fi cauzele, 
că doar gerul iernii încă 
n-a venit. - .
w ■?*; Nu sunt anvelope, 
motorină, curele de ven
tilator, • pompe de apă, 
becuri, filtre de ulei, gar- 
nltUri de chiuloasă, ulei 
de motor, discuri de am- 
breaj... 'Când e una nu-i 
alta. Nu văd ce vom- face 
Ia iarnă. Noi ca noi, dar 
călătorii, navetiştii, ele
vii...

— Situaţia motorinei 
este rezolvată — preciza 
dl ing. Constantin Lupu,

din situaţia asta grea din 
punct de vedere finan
ciar. Doar ştim că dacă 
nu se învârte roata, de 
unde bani 7

La Brad sunt şi doi şo
feri particulari. Pe un au
tobuz şi pe un microbuz. . 
Se vorbeşte că fae fir
mei „Crişbus1* O concu
renţă neloială, adică i-'au 
Itiaţ caimacul: fac nu
mai traseul Brad — De
va şi retur, trag în auto- 
gări mai devreme şi plea
că înaintea autobuzelor 
cu câteva minute, „ră-

mândoi, ie permit să facă 
orice traseu. Deci, ar pu
tea transporta oamenii şi 
în alte direcţii. Dar ade
vărul este că fac un lu
cru de calitate: maşini 
curate, ţoţî ’ călătorii pe 
scaune; multă amabilita
te, solicitudine faţă de 
oameni. Iar în economia 
de piaţă spre care tin
dem, concurenţa are o 
vorbă .grea de spus. Un 
amănunt nu chiar de ne
luat în seamă: la egi doi 
particulari un bilet Brad— 
Deva este 700 lei, la 
„Crişbus11 — 950 lei. ' Şi 
astăzi, omul se uită la 
flecare leu.

Să nu se înţeleagă că 
încurajăm neloialitatea 
în concurenţă. Dar în fa
voarea lucrului bine fă
cut — şi ieftin ! — vo
tăm...

GH. I. NEGREA
I

O

u n a  p e  z / IN ZIARUL DE AZI

Groparul săpa de zor şi cugeta: 
„Cine sapă groapa altuia ia 10 000 de 
Iei...“

rului
Zâmbetul care luminează faţa directo-

Tribuna „Cuvântului liber** 
Staţiile cui •?
Prono

tipiile economiei de pia
ţă. Dar sunt societatea şi 
economia românească in 
miezul economiei de pia
ţă?. Ne aflăm abia în cel 
mai sălbatic segment al 
ei în care’ lipseşte princi
palul ferment — concu
renţa. Dar în numele e- 
conomiei de piaţă agenţi 
economici de toate cate
goriile şi calibrele prac
tică cu populaţia cel mal 
deşănţat monopol indife
rent că e de produse sau 
de servicii. Să revenim 
însă la datoriile noastre.

Anul, acesta, pe seama 
datoriilor nu ni s-a dat căl
dură decât atunci când e- 
râm gata să ne congelăm în 
case. Şi nu am convinge
rea că decizia de a da totuşi 
căldură a furnizorilor de 
energie termică, RENEL 
în principal, nu are ni
mic comun cu vizita în 
Valea Jiului a domnului 
Ion Iliescu. G’aşa-i la 
noi!

Este cazul însă să dez- 
-văluim cetăţenilor câteva 
practici globaliste, care 
nu au nimic comun cu 
principiile economiei de 
piaţă sau cu respectul 
faţă dc om. O vom face 
folosindu-ne de o situaţie 
care reflectă starea da
tornicilor fată de o ariu-

15 octombrie, apă rece, 
canalizare, gunoi mena
jer. Până la data respec
tivă s-ar fi putut proceda 
selectiv la plata datorii
lor:, m^l întâi să se stingă 
cele vechi, legate de a- 
gentul •termic, selecţie pe 
care puteau s-o facă pe 
tot parcursul administra
torii cîe asociaţii şi la 
rândul .lor regiile de gos
podărie locativă faţă de 
ftirriizorul lor de agerit ter
mic. N-au făcut-o. p Fie
care a aşteptat să li se 
plătească totul său nirific. 
Şi datoriile au tot crescut. 
Unităţile dc gospodărie 
sperau să scoată- de Ia 
populaţie toţi banii pen
tru toate serviciile. Nu 
s-a putut şi nici n-o sâ 
se poată atâta timp cât 
sunt familii, şi nu puţine, 
care datorează şi câte o 
jumătate de milion.

Dar tot la regia pe da
tele căreia ne bazăm a- 
ceste raţionamente, peste 
60 la sută din datornicii 
săi erau agenţi economici 
cu capital de stat, regii 
aîe statului. sau instituţii 
bugetare. Mai precis, din- 
tr-o datorie de 580 de

!
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1 •  Au trecut 299 de j
2 zile din an; au mai *
| rămas 66; |

| •  Cuv. Dlmitrie cel |
s Nou din Basarabii Sf. J 
|  Mc. Nestor;

I
î #' 1466. S-a născut J 
J DESIDERIUS ERÂSMUS | 

DIN ; ROTTERDAM (m.;
1I 1536), cel mai mare gân-1 
î ditor al sec. al XVI-lea. *
i

zică populară Drăgan Muntean, 
Lenuţa Evsei, Viorel Gostin, Sa- 
va Negrean, Petru Opruţ, Traian 
Lazăr, precum şl ansamblurile 
folclorice ale caselor de cultură 
din Deva şi Brad, (V.R.)

0  Manifestări închinate împli
nirii a 210 ani de la Răscoala 
condusă de Horea, Cloşca şi 
Crişan vor fi organizate sâmbă
tă şi duminică în satul Gurechiu
(Bucureşci). Un simpozion, dez
velirea unei plăci comemorative, 
un parastas pentru eroi, alocu
ţiuni şi un program artistic sunt 
manifestările din cele două zHe 
Sunt aşteptaţi oaspeţi, între care 
şi îndrăgiţii interpreţi de mw-

©;In memoriain. în semn de 
cinstire .a memoriei ostaşilor ro
mâni căzuţi pe câmpurile de bă
tălie ale celui de-al doilea răz
boi mondial pentru dezrobirea 
pământului scump al patriei, cu 
prilejul Zilei Armatei Române, 
la Cimitirul eroilor români din 
Deva a depus o coroană de 
flori şl Partidul Democrat din 
Ifomânia (M.B.).

O Spectacol folcloric. Dumi
nică, 30 octombrie a.c., ansam
blul folcloric „Ardeleana1* al 
Glubului „Siderurgistul** din Hu
nedoara prezintă la Cinciş un 
spectacol în care vor evolua ta
raful condus de Adrian Zselman. 
formaţia de dansuri populare 
pregătită de PetricS Prunean. 
Soliştii: Sigismund Muntean, Ica 
Pop, Valeria Găslariu ş.a. (M.B.).

îşi va desfăşura activitatea pe 
baza statutului şi a hotărârilor 
proprii, a prevederilor conven
ţiilor de la Geneva, la care a 
aderat şi România. Ca preşedin
te a fost ales dl ing. Mihai Gos- 
tina, viccprimarul Consiliului lo
cal, iar ca secretar dl Mihai 
Oprea,- din cadrul Spitalului 
orăşenesc (Al. J.).

©Crucea Roşie la Brad. Re
cent la Brad a fost reînfiinţată 
Filiala de 0ruee Roşie, organi
zaţie de ajutor voluntar, auto
nomă, cu caracter umanitar, care
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ZÂM BETUL CARE LU M IN EA ZĂ

Parcă alt aer se respiră 
la aceasţf 
menii de aici 
du-şi încrederea în : 
tor, după o perioadă în 
care orice entuziasm se 
estompase, copleşit de ne
ajunsurile generate de 
dureroasa tranziţie la e- 
conomia de piaţă. Tre
buie să recunoaştem că, 
între domeniile afectate, 
cultura, s-a aflat şi se 
află încă în nefericitele 
„prime rânduri".

Ce s-a întâmplat de fapt 
la Casă de Cultură din 
Hunedoara ? tn primul 
rând era nevoie de re
paraţii, banii fiind re
partizaţi de Primăria mu
nicipală. Directorul Casei 
de cultură, dl KicuGheor- 
ghionî, a ţinut să aducă 
sincere mulţumiri Con
siliului local, în primul 
rând «Hui primar Remus 
Mariş, un am eu adevă
rat extraordinar, care a 
adus zâmbet pe faţa-, o- 
nuilui de cultură. Acum, 
spaţiul de la parterul in- 
srituţiei arată cu pctevă. 
rat ca pentru o casă de 
cultură, cu pereţi zugră
viţi în culori calde, eu 
coloane şi tâmplăpe vop
site cu grijă, cu ventila
toare pentru sala de dis
cotecă, ca aerul de aici 
să fie respirabil în orice 
moment, iar condensul

produs de sutele de su- 
nete înfierbântate de dans, 
să fie repede înlăturat. 
Arată, de asemenea, ca
o farmacie subsolul ca
sei de cultură (Ioc unde 
înainte apa băltea până 
la genunchi, iar mucega
iul te băga in sperieţi). 
Spaţiul din faţa casei de 
cultură are ronduri cu

CASA DE CULTURA 
HUNEDOARA

flori de toamnă, benefi
ciază de o „altă ilumina
ţie şi de amenajări pu
blicitare. Pe drept cuvânt 
menţiona directorul casei 
de cultură că „cine nu 
are bătrâni să-i cumpere, 
iar oraşul care nu are 
un primar ca ef) Mariş, 
economist de excepţie, 
să şi-l aleagă".

In altă ordine de idei, 
sala de jocuri mecanice 
şi electronice, necesară 
cândva spre a aduce ve
nituri focile, şi-a recăpă
tat «fdstînaţia iniţială - 
ca sală de expoziţie pen
tru pictură, ca studiou 
al artelor, de întâlnire

se înscrie intr-un *-
semenea -Program?

— Da. Este an schimb de 
experienţă practic, din care 
vrem ca şi noi să învăţăm 
din ceea ce se face aici, 
dar şi să comunicăm ima
ginea Crucii Roşii din Ger
mania. Scopul imediat este 
găsirea unui plan de co
municare directă Intre cele 
două organizaţii. Dorim 
găsirea punctelor comune, 
că o bază pentru progra
mele ulterioare, încât să 
vedem ce putetn face In 
comun.

— Deri veţi organiză ţi 
alte acţiuni, având acelaşi 
scop?

Sper eâ vor mai fi 
şi alte acţiuni legate de 
acelaşi scop.

< • •* ' ' • • • •' * - ■ ' -

Curs de specializare
Pentru cadrele de con

ducere ale subfilialelor de 
Cr4ce Roşie d i» judeţ s-a 
organizat In zilele de 22—
23 octombrie a.c. t»n cute 
de specializare. Cursul a 
fost condus de Nbrbert 
Stoldt, conducătorul unei 
delegaţii a Crucii Roşii a 
landului Badea (Germania).
A avut ca temă „Formarea'
(organizarea) muncii de 
Gmce Roşie pe plan tocai" 
şi s-a bucurat de o largă 
prezenţă, participând, pe 
lângă oaspeţii germani, 
conducători de sUb t̂taie şi 
membri ai grupei de tine
ret din judeţele Hunedoara 
Şi Alba,

După cunoaşterea reci
procă a participanţilor şi- 
enunţarea scopului, cursul 
â presupus scurte prezen
tări, pe aceeaşi temă, fă
cute te paralel de un re
prezentant al Crucii Roşii 
germane şi unul din cele 
2 judeţe, urmate de discu
ţii. S-au structurat apoi 
grupe de lucru, fiecare 
având o temă anume, ale 
căror rezultate s-au pre
zentat în ultima zi în plen.

Cu acest prilej dl. Nor- 
bert Stoldt a avut amabi
litatea să răspundă la câ
teva întrebări pentru citi
torii noştri.

•> Acest curs este sin
gular sau doar începutul 
u n i şir de acţiuni ?

— Seminarul acesta este 
singular. Dar, dacă din 
discuţii rezultă dorinţa re
petării sale, vom organiza 
şi alte acţiuni similare.

«> La O întâlnire anteri
oară spusei# eă s-a de
păşit faza ajutorului ma
terial pentru Crucea Raţie 
română, urmând să în
ceapă un sprijin structural, 
de organizare. Acţiunea de

ganlzarea muncii de Crime 
Roşie şi de formare a ca
drelor de conducere are e 
durată anume?

— Nu este limitate în 
timp realizarea acestui a- 
jutor structural. H con
tinuăm cât timp există in
teres din partea ambelor 
părţi. Şi eu încerc să ţin 
treaz acest interes în Ger
mania.

'Delegaţia germană a a- 
dus pentru stocul de re
zervă al Filialei judeţene 
de Cruce Roşie îmbrăcă
minte, încălţăminte, medi
camente şi material sani
tar, iar pentru cabinetul 
medical un electrocardio
graf. Vizita in judeţul 
nostru a mai urmărit f i  
posibilitatea realizării unor 
relaţii de parteneriat, da 
înfrăţire intre subfilialele 
de Cruce Roşie ale oraşe
lor hunedorene şi organi
zaţii similare

pentru membrii cenaclu, 
lui literar „Lucian Blaga".

Continua cu regularita
te repetiţiile formaţiilor
artistice: de teatru mare 
care a prezentat deja pre
miera acestui an cu pie
sa : „Tache, lankc şi Ca- 
dâr“; ale teatrului pentrti 
tineret cu spectacolul mu- 
zical-coregrafic „Albă 
ca Zăpada". După vizita 
ansamblului folcloric „Un- 
garesca“: din Szamliatlie- 
ly, ansamblul de cântece 
,si dansuri „Haţegană" 
şi-a intensificat activita
tea de repetiţii şi spec
tacole, urmând ca în mar
tie viitor să întreprindă 
un turneu în Ungaria şi 
Austria. Şi tot în per
spectiva anului viitor, ră
mâne şi un posibil tur
neu în Franţa, la invita
ţia municipalităţii ora
şului înfrăţit Argenteuile. 
în plină activitate se a- 
flă formaţiile muzicale 
„Canon", „Diesel", ur
mând să se reia şi ^Am
fiteatrul artelor*'.

Aşadar, la Hunedoara, . 
o instituţie revine la des- ţ 
ti naţia sfântă de aşeză- ţ 
mânt de. cultură. Zâm
betul de pe faţa directe- 1 
rultii său şi nu numai a ţ 
lui ne apare Cresc şi dă
tător de speranţă! ’

MINEI, RODEA j

CUM FAC HAŢEGANlt
ECONOMIE DE FISE
In Haţeg, oricât ar părea 

de curios, nici un telefon 
public nu funcţionează. Şi 
nu de azi de ieri. Ştim 
că telefoanele publice sunt 
adesea scoase din funcţie 
de o seamă de indivizi cer
bi ţi cu civilizaţia, dme aste 
nu înseamnă că ele no 
mai trebuie reparate. .. flj| 
ca să facem haz de necaz, 
iată aşa fac hafegani* a» 
conomie de fise de telefon. 
(Sorin Andreaadte —. Ha-. 
te&c Aleea Şcolii, bloc 1

DE CE NU MAI FOX
avea Telefon?

„Sunt zidar de mesene ţi 
fac navete de la Vălişoara 
la Deva. Dar aste no de 
multă vreme, deşi angajat 
■la R-A G.C.L. Deva sunt 
de paste 2$ -da ani.

Până no de mult an» 
locuit cu familia în Deva,

. pe strada Libertăţii, btoo 
G, ap. 82. în luna aprilie 
a c., am vândut apartamen

te Vălişoara, deoarece am 
trei copil Şl toeoiese la casă 
individuală.

La Deva am avut postul 
telefonic cu nr. 615401, timp 
de 18 ani. In ziua în care 
nc-am mutat la ţară aia 
făcut cerere la Komtelecom 
pentru a mi se mute postul

telefonic la noua adresă. 
Nu ştiu dacă mai este in 
vigoare acea prevedere a 
instrucţiunilor conform că
reia dacă al avut telefon 
şi te muţi in altă locali
tate iar condiţiile tehnice 
permit, să ţi se nete şl 
postul telefonic. Prin faţa 
cairi mele trece cablul 
telefonic Brad — Băiţa. 
Pe# am fost de câteva ori 
la ghişeu Să mă interesez 
de Cererea mea, ate s-a 
spus că voi primi acasă 
răspunsul. Ultima dată mi 
s-a spus eă prea târzia 
am venit să mă interese* 
di ■■cerere. '

Eu cred câ dacă nu ml 
se poate mstala> poet tele-: 
l i :  la m ul domiciliu, aş 
putea solicite ed  puţin ca 
numărul de telefon pe care , 
l-am avut la Deva să-i fie 
«lat copilului meu. De ce 
nu îmi dă Romteîecom 
răspuns scris îă cererea 
mea? Cui i-a fost «lat ve
chiul meu număr de tele
fon?" ţtean oprire «- Vă-

luat cunoştinţă de 
ta dv.

Domnule Oprişa, vă mul
ţumim pentru cuvintele 
frumoase de la începutul 
scrisorii adresate ziarului 
„Cuvântul lame** #  ziariş
tilor care-1 editează.

Sperăm că pe această 
cate conducerea Romtele-

VIORICA ROMAN

O* * « • « • * *
■ ■ ■ - ■ ■ -  - -.......  ■—  — -  —

•  *  •  •  a  *  a  *  a  * •

Desen de CONSTANTIN GA VRII.»

coma 
doleanţa

POŞTA RUBRICir
•  Sofia Mărcuş — Brad: 

în conformitate cu preve
derile Legii * 3/1977, condi
ţia minimă de vechime in 
muncă pentru acordarea u- 
nei pensii este de 10 ani. 
Neîndeplinind acelei con
diţie nu puteţi beneficia 
de nici un fel de pensie de 
asigurări sociale de stat.

•  Măria Stângă — Criş- 
cior: Adresaţi-vă Oficiului 
de Pensii de Stat Deva cu 
O cerere la care ataşaţi un 
Cupon de pensie al soţului 
decedat. De acolo veţi pri
mi îndrumări ce acte tre
buie să prezentaţi pentru 
Obţinerea pensiei de urmaş. 
Oficiul respectiv lucrează 
CU publicul zilnic, între o-
reto «~~M, tei excepţia fi
lei de vineri.

•MBtted OUaşare — Hu
nedoara: Regretăm dat. in 
situaţia pierderii Carnetu
lui de CEC pentru aloca
ţia de stat nu se eliberează

Iare sunţ categorice in pri
vinţa aceasta, motivat de 
faptul că pe timpul va
canţelor şcolare s-aU putut 
scoate banii de la Orice fi
lială Bankpost dirt ţară, 
situaţie în care nu se mai 
poate stabili dacă alocaţia 
s-a eliberat anterior datei 
la care se «teciarăpierde- 
rea CEC-ului.

•  , Marîa Marinca : Ne 
bucură că v-e# simţit bine 
intr-o staţiune balneară 
hunedoreană. Personalul 
medical care v-a tratat şi-a 
făcut datoria. Dacă doriţi 
să adresaţi nominal mul
ţumiri cuiya, vă recoman
dăm şă folosiţi rufcricâ de 
„Mică publicitate" a Ziaru
lui.

•  Adam SteKan U viuţ-
Peşteana: Recrutările pen
tru Şcoala âg poliţie se 
fac in primăvară şi nu
mai prin grija Inspectora
tului Judeţean «le Poliţie. 
Vă sfătuim să vă adresaţi 
in timp util serviciului 
personal — învăţământ de 
la acest inspectorat care 
are sediul î» Deva pe 
strada Ertlinescu, nr. 130. 
Concurente este foarte 
mare, deci trebuie să fiţi 
temeinic pregătit. Orice alte 
relaţii fo puteţi Obţine doar 
de la îiwpmsforăţul Jude
ţean de PnBţîe.

ŞTIRI O N
- *• i ;

•  Pentru a veni în sprijinul gospodinelor mjjraş,, 
Consumcoop din localitate a redeschis reăent In I 
principala piaţă agroalimentară a urbei centrul care ; 
preia sticlele şi borcanele goale din gospodării. I

a  Primăria oraşului se preocup» te această p e - f  
rioadă de finalizarea documentaţiilor necesare în ve-» 
derea introducerii gazului metan la grădiniţele, bise-1 
ricile şl Casa de cultul dto localitate. 'fete

•  începând cu data de 4 octombrie a r , la Gasa|
de cultură a oraşului au fost redeschise cinci cercuri, * 
altele şapte urmând a-şi relua cursurile «te la 1 n0-| 
iembrie ar:, ţi. V a s iu V ^ ^ ^ ^  *

RAD!
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MO BBC; MO Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,to 
Muzică; 9ţ30 English to
na te om —■ (relata* 
lecţia 12); 9,45 Momlng 
music; 11,00 Mica pu- 

rSMlto) U M

V.O.A. Europe; 13,00 Ştiri; 
13J0 Mica publicitate ra
dio; 343 BBC; 143 
Post meridian; IM® Sport; 
303 Mafie»; 173 Ştiri: 
173 Mica publicitate ra
dio; 173 EngUsh One 
to one — (lecţia 13); 17,45 
Muzici; 18,00 BBC; I9,0ft 
Rondul de seară — Har* 
rock cafe; 213 BBC;
213 Mtecici: 22,00 Ştiri; 
223 Top nostalgic; 0,00 
V.OA. Europe.

Datorii şi datorniei
(Urmare din pag. 1)

milioane cât totalizau 37- 
de asemenea datornici, 
200 de milioane erau de
bitai unor regii similare 
sau agenţi economici din 
alte localităţi decât on- 
de-fi are regia în cauză 
sediul.

Aceasta este politica 
globalistă de lichidare a 
debitelor pe care o a- 
plieă prestatorii de ser
vicii. Globalismul acestora 
mai cantonează şi în alt 
argument. Na toată popu
laţia unei localităţi este 
datoare faţă de prestato
rul de servicii. Acesta 
insă uită că în obligaţiile 
toi stă contorizarea fie 
te parţială a  serviciilor 
de apă rece, apă caldă şl 
energie termică şi tra-

tcază pc toată lumea ia 
fel.

Cât priveşte RENEL-uI, 
vinovat de cel puţin ju
mătate din privaţiunile la 
care este supusă periodic 

. populaţia Oraşelor Brad, 
Deva, Petroşani, Vulcan 
şi Lupeni, lucrurile sunt 
şi mai simplificate. în 
fiecare oraş el are un 
debitor — regia locală de 
gospodărie locativ» şi pe 
aceasta o strânge cu uşa, 
uitând că prin eâ suferă 
pe nedrept o bună parte 
a populaţiei. Este aceeaşi 
parte a populaţiei, la care 
se. mai adaugă şl alţii, 
pe care termocentralele 
RENEL «te la Mintia şi 
Paroşeni !i poluează cu 
centişă, care nu este chiar 
inofensivă cum vor dura- . 
nealor s-o prezinte. (



D upă g  ani şi jum ătate d e  la înfiinţare

Secţia dializă in faţa unor neajunsuri

\ „TOURING—BETACO DEUTCHLAND-

După eforturi de voinţă 
şi financiare, conducerea 
Spitalului municipal Htr- 
nedoara a reuşit, în apri
lie 1992, să înfiinţeze o nouă 
secţie — aceea de dializă 
—, de o importanţă vitală 
pentru bolnavii cu insufi
cienţă renală cronică ter
minală. Era un stlcces deo
sebit, fiind singura secţie 
de acest fel din judeţ, 
deschisă înaintea unor mari 
centre universitare cum 
este Tg. Mureş şi una din
tre cele 20 de centţfê  de 
dializă din ţară. încă de 
la înfiinţare, secţia a fost 
şi continuă să fie' foarte 
solicitată de bolnavi din 
întregul judeţ şi judeţele 
limitrofe.

Luni, 24 octombrie a.c., 
am realizat o documentare 
la faţa locului. Br. Tatiana 
Şuiaga şi dr. Cornel Rusan, 
precum şi asistentele de 
serviciu, se aflau la posturi. 
Am rugat-o pe dna dr. Ta
tiana Şuiaga, medicul co
ordonator al secţiei, să ex
plice pe înţelesul oricărui 
cititor ee presupune trata* 
mentul făcut aici.

m m  a  ■a m m .-.a  m m m  a  .m m m  a  m am a ■*  a m m  a  ,

PRIMELE 'n w m . : 
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La sfârşitul săptămânii 
trecute, reprezentanţi ai 
CottSiUUlui locâl Crişclor 
s-au deplasat la primăria 
din Bucureşci, unde au în.

lat priitele 17 titluri 
de proprietate oamenilor 
de aici, beneficiari ai Le
gii nr- 18/liBgl, care au a* 
vut suprafeţe de pământ 
pe teritoriul Crişciorului. 
Ce păcat că alţi îndreptă
ţiţi ai titlului de proprieta
te au f&etrt cale întoarsă 
pentru că nu fusese... In. 
cjieiatâ documentaţia. Par
că n-am aşteptat destul 32 
de ani dupâun drept (Al. X)

— Se află în program de 
hemodializă cronică 41 de 
bolnavi. Este vorba de a- 
cei bolnavi ai căror rinichi 
nu mai funcţionează, func
ţia fiind preluată de rini
chiul artificial. Bolnavii ne
cesită 2—3 şedinţe de he
modializă pe săptămână, 
durata uneia fiind de 4—6 
ore. In acest interval, sân
gele bolnavului este filtrat 
prinţr-un rinichi artificial, 
eliminând u-se toxinele pe 
care rinichii bolnavi nu le 
pot elimina. Trebuie ştiut 
că lucrăm cu întreaga ca
pacitate, că nu mai sunt 
locuri pentru a fi preluaţi 
bolnavi in program de 
hemodializă cronică şi ar 
fi foarte necesar să fie 
deschis încă un centru de 
hemodializă. s;

Dacă în Occident nu e- 
Xistă criterii de selectarea 
bolnavilor care necesită a- 
cest tratament, la noi a- 
cestea se impun, tocmai 
datorită numărului redus 
de centre. Aceasta este, 
din punct de vedere a- 
feotiv, partea cea mai grea

a muncii noastre. Ne doare 
sufletul că suntem nevoiţi 
să refuzam bolnavi pentru 
că nu avem unde să-i pri
mim — spunea dr. Şuiaga. 
Pe de altă parte, o şedinţă 
costă 180 000 de lei, deci 
3OO00O de lei în medie 
săptămânal pe bolnav. Fon
durile alocate sunt insufi
ciente pentru 'acoperirea 
cheltuielilor. In loc de 40 
milioane de lei lunar, sunt 
alocaţi doar 20 milioane de 
lei. Se fac eforturi pentru 
reutilizarea capilarelor şi 
folosirea economicoasă a 
materialelor sanitare. se 
reutilizează prin soluţii 
specifice rinichii artificiali.

— Lucrăm cu 8 aparate 
de hemodializă pe o tură 
spunea dr. Rusan. Azi se 
află in program bolnavi 
între 16 şi 67 de ani, de 
toate categoriile profesio
nale, veniţi din Valea Ji
ului, Deva, Orăştie, Alba 
Iulia. Ne confruntam cu 
probleme tehnice. Apara
tele sunt vc-chf. cu- -grad 
de pmtft/ridicat- {au fost 
primite ca don$ţţl| iar sta

ţia de tratare a apei 
este o staţie „artizanală11, 
realizată ca prototip neo- 
moiogat. Calitatea dialize) 
ar creşte mult dacă am 
avea o staţie omologată de 
tratare a apei, care se fo
loseşte in Occident.

Afirmaţia medicului a 
fost completată de un bol
nav, care şi-a exprimat 
nemulţumirea faţă de sta- 
rea sănătăţii proprii, după 
şedinţa de hemodializă. Cu 
toate eforturile asistentelor, 
care supraveghează apara
tele secundă de secundă, 
ale celor doi medici şi ale 
întregului personal âh sec
ţiei care lucrează şi sâm
băta, fără o dotare eu o 
staţie de tratare a apei din 
procedeu de osmoză in
versă, calitatea tratamentu
lui nu este cea aşteptată. 
O astfel de staţie ar costa 
45—50 mii de mărci. Poate 
se va găsi cineva care să 
sponsorizeze spitalul cu a- 
ceşti baril, cineva sensibil 
la suferinţele semenilor

' , ESTERA ŞINA

per-
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V  . ' AGENŢIA SC „TRANS EUROPA" SRL ;
} Sibiu, str. N. Bălcescu, 41, telefon 069/
V 21.12.96; ,21.03.64,
V Efectuează săptămânal transport de peT- 
' soane în Germania, pe ruta: NOrnberg — Heil» 
, bronn — Stuttgart — Wurzbofg — Frankfurt

—. Mannheim. Plecarea din DEVA.--Plata în 
lei. Asigurăm întoarcerea. ,,

prin firma 
„MARSCHALL“

• Efectuează transport regulat de 
soane pe ruta :

•  Bucureşti -— Deva -— Praga —  
Nurnberg — Frankfurt — Koln — Dus- 
seldorf — Essen — Dortmund şi retur, cu 
autocare de confort înalt — standard cit*» 
ropean, datate cu : telefon la bord, grup 
sanitar, audio-video, bar.

Relaţii şi înscrieri se obţin de la biroul 
firmei „Marschall“ din Hunedoara, str. 
Libertăţii, nr. 8, telefon — fax 717035.

m-mm ■Şh S T A| ...................
Brumărci a fost mar 

aspru cu noi ea in alte 
tfemne. Ce ne pune oare 
la cale Brumar? Apei de
cembrie, ianuarie, februa
rie... Bineînţeles, frig, nin
sori, ger, vânturi tăioase. 
E vremea lor, ce mai! a

Wm.am  ' -
judeţului. Spre
Teliuc, Călan, Hîa, Zam, 
Brad, Priite constatare — 
dat pe care n-o facem pen
tru prima dată, din păcate, 
fără. ecou — sunt puţine 
staţii, oamenii stau in frig 

’ pe marginea drumurilor, nu
par va fi greu pentru- au nimic deasupra capului.

A v e ţi g r i ja

•  A fost suficientă doar 
o clipă de neatenţie din 
partea mamei şi... fiul 
său ALIN, în vârstă de 
2 ani şi* 5 luni, care era 
transportat în maşină, a 
decedat, iar frăţiorul său 
PAUL, de 6 luni, a fost 
transportat de urgenţă la 
spitalul efin Timişoara.

Dar, să derulăm filmul 
accidentului.

în oraşul Călan, Marian 
Cristina-Sabriela, din De
va, circula cu autoturis
mul nr. HD-01-NHG din 
oraşul Călan spre Deva. 
La intersecţia străzii FUr- 
nalistului cu DN 66, nu 
a acordat prioritate de 
trecere unui alt autotu
rism. Impactul violent 
s-a soldat cu avarierea 
celor două autoturisme 
şi după cum relatam mai 
sus, moartea minorului şi 
rănirea gravă a fratelui 
său.

lată deci cum neres- 
pectarea unei reguli de

mulţi dintre noi, mai cu 
seamă pentru cei care că
lătorim cu autobuzele. Aş* 
teptările in staţii devin 
lungi şi tremurânde, auto
buzele vm cu întârziere. 
Dacă vin...

De când a dat frigul ani; 
■umbla# pe multe aptere ale

circulaţie îndaliază o i 
familie. Suntem convinşi / 
că PAUL şi ALIN erau \ 
uenteu CRISTINA-GA- 
BBiffLA aţa cum sunt 
copiii pentru .toate ma
mele —* tottXrera-idai * 
scump pe luftiâ. ' ^

Regretele stte dţrzii. (j

iaiţie şi la supîp'egfeea \ ? 
celor mici la Ieşirea în ţ 
stradă. ^

•  POSOGAN ALINA, S 
de 10 ani, din Deva, se afla 4 
fritr-un autobuz care cir- / 
cula din Deva spre Min- J 
tiâ. Dezorientată proba- ţ, 
bil, intr-o staţie a forţaţi 
coborârea din autovehi- 7 
cui şi a ajuns sub roţile 1 
acestuia. în drum 
spital a decedat.

ii ninge, B plouă. Nkt 
patru pereţi să-i apere de 
vânt nu s-a învrednicit ci
neva să încropească.

Asta ar fi eu staţiile de 
autobuz ce nu... există. Dar 
am oprit şi acolo unde fac 
cât de cât uţnbră pămân 
tului. Irt satul Fornădie am 
văzut o mizerie ce nu s-a 
pomenit, geamurile sparte 
Li staţia din Săliştioara 
mai urât: tot felul de gu
noaie, geamurile zob, bate 
vântul ca-n câmp. Dar mă- 
car nu te ninge, nu te 
plouă In ceasurile de aş
teptare. La Bejan, amân
două staţiile, pe dreapta şi 
pe stânga şoselei, Simt cu
rate, fac mai uşoară aştep
tarea. Mult solicitată este

staţia de la Sântuhalm. De 
aiţi urcă oamenii spre Hu
nedoara, spre Simeria, O 
răştie, Călan, Haţeg. No
tăm că staţia este în re
novare. Bine întreţinute, 
destul de curate am văzut 
staţiile de lângă ..Macon11 
Bâreea, laminoare Hune
doara, blocuri Peştiş, .

Am întrebat in dreapta 
şi-n stânga ale cui sunt 
staţiile de autobuz? Cele 
existente, bineînţeles. Cine 
le întreţine? Răspunsurile 
au fost diverse: conaâliile 
locale. Ba nu. Cele dc pe 
drumurile naţionale suftt 
în răspunderea acestora; 
cele de pe drumurile ju
deţene sunt în seama a- 
cestei firme; cele de pe 
drumurile comunale, să- i 
teştiJ.
v Adică, ne-am zis, puţine 
.câte simt n-au stăpân. Or, 
stăpânii nu aşteaptă după 
autobuze. Altfel ar crede 
necazurile celor mulţi ce 
rabdă de frig ceasuri în
tregi.

*t  ! -  . . ."

Gb. I. NEGREA

—**
S.C. TEANSCOM S-A. 

HUNEDOARA

O.t

Cu sediul în Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 140

Organizează în data de 21 noiembrie

v*v

V
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.
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pdntru ocuparea postula! de 

•  MANAGER,
in condiţiile Legii nr. 66/1993 şi a Norme

lor Metodologice nr- 17 1994.
Ofertele se prinţese ia sediul firmei, până 

la data de 16 noiembrie 1994. : ,
Reiaţii suplimentare la tel. î 2 P t

a m m

SC „MATEX“ SA DEVA 

Judeţul Hunedoara

r

i
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CONCURSUL DIN 
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spre ţ.

•  In oraşul Aninoasa, L 
MARIUS PAL, în vârstă 1 
de 4 ani, a fost lăsat ne- , 
supravegheat de părinţi.
Cum era şi firesc, MA
RIUS riu cunoştea legea 
străzii. Surprins de o a- 
utodubă, în urma teaver- 
sării în fugă a şoselei, a j 
fost accidentat. Şi-a pier- I 
dtit viaţa la numai 4 ani.

Credem că părinţii mi
norului nu doresc altceva 
decât ca niciodată ni
meni să nu mai trăiască 
asemenea momente înfi- 
orătoare.

Maior M1RCEA NEGRU, 
Serviciul Poliţiei Rutiere

1. BARI (10) — GENOA (13) 1
Gazdâlc au obţinut până acum două victorii în 

deplasare şi acasă au învins o singură dată şi au rea
lizat o remiză. Deşi oaspeţii în revenire de formă, e- 
levii lui Uterazzi vor să aducă bucuria în tribune.

2. BRESCIA (17) — FIOftENTONA (5) X, 2 
Greu de acceptat că „rândunicile11 lui Lucescu vor

I sparge gheaţa şi vor realiza prima victorie. Uni: eg|d 
* ar fi o mare surprizăI :ii...;p

3. CAGLIAR1 (12) — TORINO (9) 1, X
Una dintre puţinele partide ale acestei etape ee 

pare a fi de forţe sensibil egale, cu un uşor avantaj 
de partea gazdelor.

4. INTER (11) — REGGIANA (18) 1
Inter joacă acasă în faţa unor suporteri surprinşi 

de uşurinţa cu care abordează unele partide idolii 
lor. Au noroc că joacă cu o eehipă debusolată...

5. JUVENTUS (4) — MILAN (8) 1, X
Pe stadionul „Delle Alpi“ se întâlnesc, intr-un 

derby al fotbalului italian, două echipe care nu se 
prea regăsesc. Milanezii scot păr alb lui Capello şi 
au un golaveraj dezolant 5—51

6. LAZIO (3) — CREMONESE (15) ţ  :
Prin jocul lor rapid, pe poartă, elevii lui Zeman

*
) prin licitaţie utilaje cu durata expirată, din 
i grupefe UL IV, V şî VI.
S Licitaţia va avea loc in ziua de *6. X|»; 
\ 1994, ora 10, la sediul socjetăţfi, str. Doroban- 
4 ţifor, nr. 34. Listele poţ fi consultate la sediul* 
ţ societăţii, birou mccano-energetic.

aduc mulţi spectatori în tribune, chiar dacă duminică 
joacă O echipă ce nu se regăseşte in deplasare - 

7. PADOVA (16) — FOGCIA (6) X, 2 
Se pare că după succesul de prestigiu obţinut in 

faţa lui. Milan, padovinii privese cu încredere partida 
cu elevii lui CatuZzi. Oaspeţii Sunt însă In formă şi 
pot obţine un rezultat bun. - 
î 8, PARMA (1) — ROMA (2) 1, X* 2

Este marele derby al turului campionatului şi 
se anunţă a fi echilibrat. Este indicat să mergem cu 
a tripla. /  ' - i

9. SAMPDORfA (?) — NAPOLl (14) 1
De doi ani napolitanii n-au mai cunoscut gustul 

victoriei în faţa lui „Samp“ care nu va scăpa victoria
10. CfîIEVO (7) — LECtE (20) 1, X ^
Veronezii — nou promovaţi în seria B — se află pe

un nesperat loc după 8 etape şi joacă mai bine în de
plasare (3 victorii) ca acasă unde are doar 2 egnluri!

11. PALERMO (13) — CESENA (4) x 
Palermitanii au până acum trei remize acasă, iar

oaspeţii 4 în deplasare. Deci .
12. SALERNITANA (16) — ASCOl.I (18) 1. ţ 
Gazdele tot nou promovate în „B'‘ Joacâ biAe in

câmp, dar nu finalizează. Ascolanii t-au reacius pe 
antrenorul demis în iarnă şi vor să se vadă ..schim
barea11.

13. UDINESE (8) — VERGNA (3) 1, \
Meciul este un cap dc afiş al seriei B. Cu toate 

că gazdele au avantaj, oaspeţii sunt în stare să rea- , 
lizeze un egal



v onr •vjrt» iorxvjnonr>•y irry v x 'K Y i! x k ** *- •  *  o r *

CUVÂNTUL LIBER

VÂNZĂRI- 
CUMPĂRĂRI

#. Cumpăr cuier poni 
metal, tablouri Bidermaier. 
plata deosebită, relaţii OL 
'6853173. 01-6352397,

(224)
Vând apartament 2 

camere, zonă centrală, po
sibilităţi privatizare. Tel. 
624487. (91858);
■ •  Vând convenabil t> 

. levizpr color Philips. te
levizor color Grundig, ma
şină automată de spălat, 
cuptor cu microunde, auto
turism Mercedes, an 1976. 
Tel. 612463. (91976)

•  Vând apartament ex
cepţional, 4 camere, , îm
bunătăţiri, boxă, Doro
banţi. Telefon 617571.

(91999)
•  Vând,' urgent-; Casă, 

gaze, apă, curte 360 mp. 
str. Vulcan, nr., 1, Deva 
Telefon 625717.

(91995)

•  Societate comer
cială vindem ARO 
10-4, rulat 58 000 km 
şi remorcă PADES 
500. Tel. 619580, ore
le 9—14. (91970)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, etaj 
II, Deva, tel. 612048.

• (0690314)
•  Vând garsonieră, De

va, Al. Crişului, tel. 626106.
- (92015)

•  Vând apartament două 
camere, Gojdu, tel. 612281.

(92016)
•  Vând parchet, mobilă, 

fier . beton, instalaţii sani
tare. Deva, tel. 625482.

1 (91983)
•  Vând pungi plastic tip

maiou, foarte rezistente, 
5660 lei/kg şi haine import 
nesortate en gros 2714 lei/ 
kg. Tel. 627929. (91983)

•  Vând apartament trei 
Camere. Deva, Gojdu, bl. 
E 2, ap.'54. tel. 613564.
; " : f (91993)

•  Vând apartament două
camere, Gojdu, parter, De
va , AI. Păcii, bl. A 2, ap. 
61, ziinic. ' (91994)

•  Vând Fiat Fiorino în
matriculat (6 locuri, 500 
kg), preţ 5000 DM, tel. 
620462, dimineaţa 7—9, sau 
după ora 21. (91996)

•  Vând mobilă, preţ con
venabil, tel, 625517. (91998)

•  Cumpăr parbriz faţă 
Skoda -S. 160, vând piese 
6koda 120 L şi S. 100. Cum
păr Talbot Samba (avariat

sau talon), tel. 711923, după 
ora 18, , (92001)

•  Vând Lancia Diesel,
casă în Şibişel şi închiriez 
apartament termen lung în 
Deva. tel. 619467. (91997)

• Vând garsonieră Mi
cro 15, bl. 52. ap. 5, par e'.’, 
preţ 2 500 000. Tel. 623035. 
după ora 14. (92007)

• Vând fân, relaţii tel.
715745. (92005)

•  Vând televizor color 
şi frigider Arctic mijlociu 
informaţii tel. 027125. ,

(92008:
•  Vând talon Dacia 1300, 

motor, cutie, anexe si mo
tor Ford 1. 6. Tel. 620080.

(92011)
•  S.C. Viva vinde insta

laţii satelit complete 4 cu 
antene Offset aluminiu, 
preţ 450 000 lei. Deva, tel. 
626265, 611764. (92013)
Vv Vând cameră video 

Hitachi VHS nouă, cu toate 
componentele. Deva, tel. 
626265. (92813)

•  Vând apartament două
camere stare deosebită, i - 
mediat ocupabil,* etaj 3, 
vizavi de staţia piaţa ruşi
lor. Tel. 613754, între orele 
18—21. (92014)

•  Vând Renault 16, stare
bună, tel. 629243. (92003)
■- •  fn ziua de 1Q. 12. 1994, 

ora 9,00, la sediul U. M. 
05062 Deva, se vor vinde 
prin licitaţie publică des
chisă următoarele autove
hicule: autoturism Dacia 

1410 — 1 bucată; autoturism 
ARO 243 — 1 bucată. ' in
formaţii privind autovehi
culele care se licitează şi 
preţul de pornire a licita
ţiei se pol obţine zilnic 
între orele 8,00—-10, la 
sediul unităţii din strada 
Mihai Eminescu, nr. 130 
sau Ia tel; nr. 617125: 
612850 interior 219, 272.

•  Vând teren intravilan si
tuat în Sântuhalm, suprafaţă

. 45 ari. Condiţii racordare re
ţea apă şi gaz. Preţ nego
ciabil. Informaţii zilnice 
între orele 15—26 în Sun- 
tulialm, nr. 74. (91990)

•  In ziua de 6 noiem
brie 1994, ora 10, la 
sediul Şcolii Generale 
Nr. 2, Viile Noi Deva, 
va avea loc licitaţia 
publică pentru con
tractarea execuţiei re
ţelei exterioare de gaz 
metan în cartierul Vi
ile Noi. Documentaţia 
se poate consulta zil
nic între orele 10—14. 
pe str. Silviu Drago- 
mir, nr. 16. tel. 616971.

. (92023)

•  Vând VW Microbuz 
Diesel, avantajos, stare-

_bună. Tel, 717129. (1624)
“ •  Vând apartament 2 
camere, mobilat, zona Bu- 
cegi. Tel. 712070. (1625)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, Hui; 
nedoara, str. Jiului 1/10, 
orele 20—21. (1627)

• Vând Opel Ascona 20,
pentru piese şi ta
lon. Tel. 724942. ’ (1628)

•  Vând pentru piese de
schimb Ford Taunus 1, 6, 
si Citroen BX 16, tel. 
718175. (1629)'

•  Vând apartament 3
camere, zona Bt’.cegi, tel 
722325, sau 722332 (1630)

•  Vând sau închiriez
chioşc 40 mp, Piaţa Obor, 
tel. 718918. (1631)

PIERDERI
• Pierdut carnet sănă

tate pe numele Ionică Ioan, 
il declar nul. (1626)

• Pierdut ştampilă a-
parţinând Asociaţiei fami
liale Decebal Ruşor. Se 
declară nulă, (91992)

•  Pierdut foaia de par
curs-nr. 44701 din 17. X. 
1994, eliberată de C.D.E.E. 
Hy nedoara. Se declară 
nulă, (91989)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Mişu Luppa , anunţă 
excursie Polonia, 30 octom
brie, 45 000 lei, Turcia 
— 6 noiembrie, 55 000 Ici. 
Tel. 612166 şi 714352.

(92110)
• S.C. Mavi Modimpex

S.R.L., cu sediul în Deva, 
bdul Decebal, bl. 5 (dea
supra magazinului super- 
market), angajează de ur
genţă croitorese. Tel. 
612991. (92009)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb apartament 2
camere, cu 3 camere, Brad, 
tel. 655077. (9606)

c o m e m o r ă r i
• Mama, fratele şi sora 

cu familiile reamintim cu 
aceeaşi durere că s-a scurs 
uri an de la incredibila 
dispariţie a iubitului nostru

S .C . M e r c u r e a n  S .R .L . j

ie

i

i

LAURENŢHJ PUŞCA
Ii vom păstra mereu o vie 
si frumoasă amintire.

(92012)
• Se împlinesc opt ani* 

de singurătate, tristeţe şi 
suferinţă de când scumpul 
nostru fiu si frate.

IL1AN ADRIAN
ne-a părăsit pentru totdea
una.* 'Pâra'stasul, dSţăZÎ,1 27' ‘ 

octombrie, în satul Tuştea.
-4 ■' v •> R - rdvnht/Ai S--« d iv e r s e  x v :

•  S.C, „Aorta Exim“-
S.-R-.L. Deva intenţiorieăfeă 
să mărească preţurile la 
servicii şi comerţ, începând 
la o lună după apariţia 
anunţului. (6690310)

ÎNCHIRIERI
: ;> - *

•  Familie serioasă că
utăm locuinţă în chirie.
Tei. 626785. (91991)
W OW /.VrfV.VrtViW .W .VVAVOVW O'.SSVV.W

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„UIDROCONSTRUCŢTA“ S.A. BUCUREŞTI,!

SUCURSALA RÂUL MARE RETEZAT
{ Localitatea Brazi, comuna Râu de Mori,; 
* judeţul Hunedoara.

Angajează urgent:
•  JURISCONSULT

BĂUTURI RĂCORITOARE
asigurând transportul, inclus în preţul de vân
zare. ,

VA AŞTEPTĂM LA SEDIUL FIRMEI din 
str- Tudor Vladimirescu, nr. 82, tel. 647165.

FIRMA ORGANIZEAZĂ 
* - TOMBOLA MIS COLA
oferind şansa câştigării a şase mari premii, în 
valoare totală de 1200 000 lei. - .

•  Premiul I — 500 000 lei
•  Premiul II — 250 000 Iei
•  Premiul III — 150 000 lei
O 3 menţiuni — 100 000 lei fiecare
Trimiteţi intr-un plic 10 etichete cu Mis 

Cola, Mis Orange, Mis Kiwi, Mis Mandarina, 
Mis Căpşuni — la alegere, scriind pe plic a- 
dresa firmei unde va avea Ioc tragerea la sorţi 
cu asistenţă publică, în 20 decembrie 1994, 
ora 12. ' '

I

. Comemorăm vi- 
nerv 28.- T0,. la Bise
rica din str. Libertăţii, 
Deva, şase luni de : 
când ne-a părăsit pen
tru totdeauna scumpa 
noastră soţie, mama, 
soacră- si bunică 

ANA IIOSU
(91977)

I

pentru ocuparea unui post de :
* •  tehnician cu probleme de urbanism!

■ ( , şi amenajarea teritoriului. |
"Condiţii: studii medii de specialitate j 

construcţii civile şi industriale; . "
Informaţiţ suplimentare şi bibliografi a j 

se obţin de la sediul Consiliului local al; 
comunei Dobra, telefon 633241. j

înscrierile se primesc zilnic până la> 
data de 4 noiembrie 1994, I

S.C. IMCOMEX S.R.L. j
prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie. j 

str. N. Bălccscu, nr. I. telefon 647496 : 2  :' î

F nai
Informaţii suplimentare la Biroul Perso- •; 

al al Sucursalei R.M. Retezat, tel. 054/770950 !;

ACORDA ÎMPRUMUTURI 
I l  LEI PRIN 

CASA DE AMANET

1

I ABONAMENTUL |
|LA„CUVÂNTUL LIBER* j
■  Puteţi să intraţi în posesia ziarului nostru! 
|  mai ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea dc |

I abonamente. Costul abonamentului Ia ziarul ■ 
„Cuvântul liber" Deva este de 1000 de lei, plus |  

I taxele poştale. :

I -Factorii poştali şi difuzor ii de presă efac- .
tuează contractarea abonamentelor pe luna |  

I noiembrie. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc de I 
■  a intra în posesia ziar dui preferat este abo- *

SOCIETATE COMERCIALĂ

- W  M  2V T  - X »  . m

I u IUMU III
namentul. I

Ziar âditat d« S.G. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA
- J/20A518/1991 Cont 307050601 B.C. Dova Codllscal 2116827 

Da va. Str. 1 Decambria.35Jud.Hunadoara,TaIe<oano:611275; 
612157;611269;625904fax618061.Conslliulda administraţia:

- Dumitru Gheortaa - praşadlnta, Minai Bodaa, Vlrgil Cri şan, 
Ttbartu Istrata, ’NIcolae TIrcob - administratori, tnlraaga 
răspurvdara pantru conţinutul artlcdalor publicat# opoartâ autorii

; acastora Tipan»! axacutat la S.C. „ROLIDAVA" S.A. DEVA IS

Prin depozitul en gros, 
Depozitelor, nr. 17 :
•  ulei floarea soarelui
•  zahăr
•  oţet alimentar
•  margarină românească
•  muştar
•  orez preambalat
•  gris
•  ariei verde
•  ariei albastru
•  hârtie igienică

Preţurile includ TVA. 
Informaţii suplimenta 

621425.

situat pe strada j

— 1050 leii
— 1000 leii 
— , 800 lei\

' S l 550 lei\
— 600 lei î  
—- 985 lei; 
-r- 800 lei!
— 3150 lei j
— 2850 leii;
— 190 leij

re la ielefon > 
(92115) i

•  TELEVIZOrĂRE COLOR NEI (diagona 
lele 37, 51. 54, 72 cm), cu şl fără tcletex't, te
lecomandă. garanţie 3 ani;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius. 
Diamant, Sport (garanţie -un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE ..Arc
tic" (garanţie un an) ;

’ #  ARAGAZE cu 2, 3, 4 sF5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare);

•  MAŞINI DE SPĂL AT „ALBA-LUX* si 
„AUTOMATIC” (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şi clectro- 

casnîce : filtre cafea, râsniţe de cafea, mixere e- 
lectricc, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi 
lere pe gaz. plite pc gaz. butelii aragaz etc. -

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI ! 
Froduselc sc vând si CU

PLATA ÎN RATE
în judeţele Hunedoara şi Alba.


