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Occidentul se convinge în trepte
REDACȚIA. Stimate die loan Timiș, 

sintcți membru in două organisme de poli
tică externă : președinte al Delegației Româ
ne la Parlamentul European de la Strasbourg 
și vicepreședinte al Comisiei de Politică Ex
ternă a Parlamentului. Consider firesc, deci, 
un dialog a cărui acută va fi următoarea 
afirmație: „Românii nu știu să facă poli
tică externă, nu știu să vorbească In afară 
despre cil". Consecința se cunoaște și ca: 
imaginea deformată, uneori chiar foarte de
formată — a țării noastre, peste fruntarii. 
Nu considerați paradoxală și nedreaptă a- 
ceastă stare de lucruri, pentru țara lui 
Titulcscu ?

Deputat IOAN TIMIȘ : Afirmația la care 
faceți referire este doar parțial întemeiată. 
Se perpetuează, adevărat, anumite tare ale 
diplomației românești din deceniile tre
cute. în fapt, au fost schimbați peste 80 la 
sută din foștii ambasadori, personalul diplo
matic s-a îmbunătățit cu cadre din afara 
Ministerului Afacerilor de Externe, toți am
basadorii în funcțiune au fost testați după

norme standard ale O.N.U. Avem, însă, un 
handicap al trecutului. Ce dorește lumea nu 
se poate realiza în timp scurt, rețeaua de 
interese se consolidează pe durată. Dacă nu 
facem suficientă propagandă țării, nevor-

Intcrviu cu dl IOAN TIMIȘ, 
deputat în Parlamentul 

României

bind destul despre ea, asta nu-i doar vina 
diplomatului. Ci șl a lipsei de mijloace 
materiale. Și, de ce să ascundem, a pro
pagandei ostile care ni se face.

RED. Propun o clarificare privind „bo
găția" MAE.

I. T. Așa cum fiecare minister solicită 
fonduri de la buget, și MAE o face. Or, bu
getul este cît este, iar necesitățile interne îi 
absorb o mare parte. Ar fi necesari bani 
pentru dotare tehnică, pentru propaganda. 
Totuși, în ciuda sărăciei, MAE întreține cu 
străinătatea relații straniu de decente, în

vreme ce alte state investesc sume conside
rabile în același scop.

RED. Să aprofundam, vă rog, și proble
ma propagandei ostile nouă !

I. T. în străinătate există o imagine du
blă a noastră. Una oficială — întotdeauna 
corectă. Una neoficială, făcută de presă, de 
partide sau de cercuri ostile — incorectă. 
Cea care are credit este a doua. Și asta 
în virtutea următorului obicei din Occident: 
oice informație care vine de la un organism 
oficial — parlamentar, guvernamental sau 
de altă natură — se primește cu neîncre
dere. Există, deci, o oarecare reținere, pe un 
fond difuz, sau chiar suspiciune și pruden
ță față de declarațiile oficiale. Se conside
ră, în Occident, că doar sursa neoficială 
aduce informație reală, nudă, fără prelu
crări.

A consemnat 
NATALIA VASIU

(Continuare în pag. a 2-a)
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IN ATENȚIA 
CITITORILOR ;

Numărul de simbălă- 
duminică (28—29 martie 
a.C.) va apare in 8 pa
gini. tot CU prețul de 
10 lei.

Din cuprins :

• Poliția in acțiune — 
pagină

• „La minerii’ tandru"
• Bătrinețe, haine grele
• Dc ce nu „curge"... 

laptele ?
• Caleidoscop
• Sâptămina la televi

ziune
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TATA DE CE...
Strada — oglinda civilizației

FAX

llecent, „Telecinematc- 
ca* ne-a oferit ocazia re- 
intilnirii cu Moromeții. 
Cunoșteam filmul de la 
premiera din 1987, cind 
am și scris despre el cu 
un entuziasm pe care 
m-am străduit să-l și ar
gumentez In însemnările 
de față nu vreau să repet 
cele scrise atunci, ci să 
remarc o calitate a filmu
lui, care la prima vizio
nare a trecut neobservată, 
relevlndu-se intr-un mod 
surprinzător abia acum. 
Aș spune întîi că, in po
fida temerilor pe care 
le-am avut, revederea du
pă cinci ani nu e de na
tură să dezamăgească. 
Convingerea că ne aflăm 
in fața unei capodopere 
cinematografice se păs
trează intactă. Mai mult 
revăzut în condițiile de 
azi, filmul iși revelează o 
uimitoare actualitate poli
tică. pe care atunci, la 
premieră, o purta in sine 
ca pe o nebănuită virtua
litate.

Dl Stere Ciulea are ma
rele merit, rar intilnit 
la un regizor care ecra
nizează, de a fi respectat 
[rină la nuanțe atit litera 
cit <i spiritul romanului 
lui Marin preda. Dc aceea, 
vorbind a'~um despre Mo- 
’•omeții, sin turn in situația 
de a ne referi deopotrivă 
la roman și la film. Marin 
Predai di-ti șl regizorul 
filmului. dau expresie

dramei țăranului roman i 
dintr-o epocă istorică pre- ' 
cisd, in care dcmocratis- > 
mul răminea incă in bu- I 
nă parte retoric, nedepă- ■ 
șind aparențele, viața ru- I 
rală cvoluind în esență J 
tot pe coordonate feuda- | 
le. Primarul, reprezentind ■> 
unuZ sau altul dintre par- | 
tide, și jandarmul („cchl- . 
distant’} iși asumau pu- | 
terea discreționară, admi- J 
nistrind satul ca pe o feu- ■ 
dă proprie, așa cum mai I 
tirziu aveau s-o facă pri- ? 
marul-secretar de partid | 
și milițianul. Teroarea * 
cotidiană a țăranului era | 
„fonciirea", a cărei ne- » 
plată ducea implacabil la | 
sechestrul sărăciei, așa ’ 
cum teroarea de mai tir- ■ 
ziu aveau să fie cotele ’ 
sau obligațiile contractua- J 
le către stat. Politica se | 
pervertise în politicla- ' 
nism. Părerile oamenilor | 
despre partidele politice « 
și despre rege, „primul I 
agricultor al țării*, sini ’ 
sceptice, dobindind expre- i 
sie mucalită și lipsită de ’ 
echivoc, iar ascensiunea J 
și „stilul* de afirmare a- | 
le mișcării legionare — ' 
prin extensie, ale oricărui I 
extremism — transpar fă- « 
ra ostentație dhr exact, I 
cu admirabilă subtilitate ’ 
>i pregnanță. |

Cei ce idilizează astăzi •
RADU (TOII INII I 

------------------------------------- | 
(Continuare în pag. a 2-a) «

Vremea însorită ne chea
mă la plimbare in parcuri 
și pe străzi. în grădinile 
de vară, în alte locuri pu
blice și de agrement. Dar 
spre a ne simți bine. în- 
cepind cu clipa în care 
am ieșit din casă, este ne
voie de cadru n ural, de 
curățenie șl frumusețe, de 
ordine. Știut fiind că mai 
multe zone verzi, mai mul
te flori înseamnă frumu
sețe și prospețime, vrem 
mai întîi să facem cunos
cute cititorilor eforturile 
Consiliului Deva, ale com
partimentului de gospodă
rie comunală și locativă 
pentru producerea materia
lului floricol și dcndrolo-

gic. S-a adus — ne spunea 
dl ing. Virgil Burtea — 
material dendrologic de la 
Pepiniera Reea, prin Re
gia Romsilva, și dc la Sta
țiunea pomicolă Gcoagiu 
(tei, gard viu, diverse spe
cii dc arbuști). De la pe
piniera proprie din Sintu- 
halm s-au scos peste 250 
de arbori de talie marc — 
tuia, tei. tisă și larice. A 
demarat amenajarea zone
lor verzi dc pe bulevardul 
Bălcescu, lucrare coordo
nată de ing. Francisca Cris- 
tea. și maistrul Florin Buș
tean. Trebuie amintit că 
numai anul trecut s-au 
consumat pentru întreține
rea zonelor verzi din mu

nicipiul Deva fonduri de 
peste 9 milioane de lei.

Din păcate, așa cum sus
țin cei care se ocupă di 
rect dc crearea și întreți
nerea vegetației ornamen
tale, dar și numeroși lo
cuitori ai Devei, aceste e- 
forturi sînt adesea puse în 
umbră dc către rău-voito- 
rii care nu respectă ori 
ignoră strădaniile comune 
ale celor care țin la civi
lizația străzii, a urbei. No
tăm că numai într-un an 
au fost rupte și distruse 
coșuri pentru liirtii, a că-

ESTER\ SÎN V

(Continuare în pag. a 2_a)
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„VREM MULTE, NUMAI SĂ PUTEM"
Cornelia Dobreai», 15 <lc 

ani. născută in Sîntămăria- 
Orlea. Căsătorită, arc doi 
copii. înainte dc a fi alea
să primar, a lucrat ca func
ționar economic la comună. 
A candidat pe listele F.S.N.

— Multă lume la consi
liul comunal, cină Dobrean ! 
Este o zi bună de lucru în 
cîrnp...

— Așa este, dar tot de 
pămînt ne ocupăm și aici. 
De fapt, pămintul este la 
această oră problema cea 
mai arzătoare. Am început 
împărțirea, dar merge foar
te greu. Sînt trei comisii 
care se ocupă dc treaba 
aceasta. Sînt însă și nouă 
sate și multe, multe neca
zuri legate de pămînt.

— De exemplu ?

— Multe exemple ar pu
tea fi. Iată, bunăoară, în

Convorbire cu dna
( ORNEI.IA DOBREAN. 

primarul comunei 
Sîntăniăria-Orlea

satul de centru, majorita
tea oamenilor au pămînt 
la fostul I.l’.I.L.F. I’e a- 
cest pămînt sînt livezi șl 
plantații de zmeură. Uni
tatea nu vrea să cedeze pă- 
mintul oamenilor, iar con
siliul nu arc rezerve să le 
dea în altă parte. Or, o 
cale de rezolvare trebuie

găsită. Cum, dc altfel, tre
buie să găsim soluții și la 
Bărăști, deși lucrurile s-au 
mai liniștit acolo.

— Despre ce este vorba ?
— în esență, despre fap

tul că mulți cetățeni au 
pămintul la complexul zoo
tehnic. O parte au deve
nit acționari, dar unii vor 
pămintul ! Momentan nu 
știm cum vom proceda pen
tru a-i împăca pe toți. Ori
cum, trebuie să ne grăbim 
pentru ca oamenii să-și 
lucreze pămintul.

— Din cite am dedus, 
nu aveți prea multa ințe-

t .M ENȚIN NE\G(

■ l’ARIS. — Președin
tele ( omisiei legilor a Se
natului francez, Jacques 
I.archc, va propune, săp- 
tămina viitoare, înscrierea 
pe ordinea dc zi a ședin
ței din 2 aprilie, data 
deschiderii sesiunii ordi
nare a Parlamentului, con
stituirea unei comisii par
lamentare de anchetă asu
pra afacerii Ilabache, in
formează agenția lrancc 
Prcssc.

Georges Ilabache, lider 
al Frontului Popular de 
Eliberare a Palestinei 
(I PI.P), a fost spitalizat 
la Paris la sfirțitul lunii 
ianuarie. Spitalizarea a 
stirnit o vie emoție in 
ITanța, soldindu-sc cu de
misia președintei organi
zației franceze de Cruce 
Roșie, dna Georgine Du- 
foix, precum și a trei inalți 
funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe. Co
misia de anchetă parla
mentară ar avea misiune 
să facă lumină asupra 
condițiilor în Care s-a ho- 
tării admiterea pe terito
riul francez a lui Ila
bache.

■ WASHINGTON. — 
Alegerile legislativi- de 
duminică, din Albania, s-au 
desfășurat în mod „echi
tabil și reprezentativ”, în 
pofida unor iregularități, 
se afirmă într-un raport 
al Institutului Internațio
nal Republican (IRI), carc 
a trimis o delegație pentru 
a urmări scrutinul, rela
tează AFP.

în raport cu alegerile 
din martie 1991, cele dc 
duminică au demonstrat, 
potrivit observatorilor a- 
mericani, că Albania „s-a 
alăturat familiei națiuni
lor democratice".

FAX
(Continuare in pag. a 2-a)

FLASH!
Q i . .THl'lltE. In perioada

■ 1 martie 3 aprilie 1'192, Iu 
le ,-ul Teoretic „Tratau" Dl va, 
ca ana Io, o instruire privind 
profilaxia infecției ru virus IIIV 
și a sindromului de imwiodefi- 
ciență dobindită (SIDA). Instrui
rea aste organizată de o echipă de 
cadre mediccfsanilare și <adrg 
didactice, .tub îndrumarea orga
nizației ACET (Anglia) al cărei 
reprezentanți vor fi prezenți. Sini, 
invitați cadre medico-sanltarc, 
profesori, cadre militare, ziariști, 
preoți, alte pcr.oane care au un

rol important in educația tine
retului. Instruirea se va includă 
. ii o dezbatere. (I.C.).

0 pliEMIEIlA. Miercuri, la 
amiază, la IJ. M. 1)812 Orăștie, 
a fost prezentat, în premieră in 
județul no Iru, filmul documen
tar „împlinise 20 dc ani" — 
cutremurător episod din eveni
mentele petrecute in septembrie 
l'fil în Capitala, cind, ub pre
siunea masivului grup de mi
neri din Valea Jiului, și-a pier
dut viața, arzind ca o torță, la 
impactul cu O .sticlei Incendiară, 
tlnărul I.a:ăr I. Ntcolae, dinlr-o 
unitate, de. jandarmi, aflat în 
post, la Guvern. Împlinise 20 de 
ani. Armata Iși omagioza eroii. 
(D. C, ).

O IIA7.INUL DE ÎNOT 'AI,

l'.C. COHVINUL, din Hunedoara 
a fo t redeschis și redat celor ce 
iubesc șl practică înotul — un 
sport ideal pentru tineri sau 
vîrstnlcl. Bazinul, complet reno. 
vat, dispune dc saună, sală de 
forță, aparatură necesară pen
tru ultraviolet, și alte proiv 
dun. (.S’. C.j

0 PEISAJ DE7.GUSTĂTOII 
/Im fost sesizați dc către unii 
cititori al Ziarului nostru despre 
peisajul total dezagreabil exis
tent in jurul decanlorului de la 
Complcrul pentru Creșterea 
Porcilor, aflat în comuna Turdaș. 
Aici se aruncă porci morți, pe 
caro țiganii 11 „tranșează" și, pro
babil, îi valorifica cine mal știe 
cui șl unde, O Interveni le liotă- 
rîlă pentru înlăturarea acestui

adevărat focar d- infecție .se im
pune cu acuitate din partea or
ganelor in drept. (N. T ).

o PUNEHE IN POSESIE In- 
cepind cu data de I" martie ac., 
cele trei .subcomisii const It uite In 
orașul llrad in baza Ecr/ii 18 lu
crează intens, dc dimineața t>ină 
eara. Pină la data dc 21 martie, 

pe baza adeverințelor eliberate 
de. consiliul orășenești s-au ț,u ■ 
in posesie suprafețele: Mestea- 
oăn — 71 ha, Hrad — ."0 ha, 'lă- 
rățel — 20 ha. .S-a dat priorita
te măsurătorilor In terenul ara
bil, care trebuie lucrat în actua
la campanie agricolă de prinui- 
vară. îmbucurător este faptul cii 
pină In prezent nu .s-au Înre
gistrat acte deosebite de nemul
țumire. (Al J)

PRECIZARE

în IrgaiiirA cu știrea pu
blicală in nr. 585 al zia-
rului, refe i'itoare la itisli-
tuirea în Deva a unui
program intermitent de
iucălzirc. condițional <l<-
subvențiile acordate dc
stiit pentru energia termi
ca folosita la Icrmoficare, 
facem urmftloarra preci
zare :

Menținerea unui pro
gram permanent dc încăl
zire conduw necondiționat 
la depășirea cantității re
partizate <le energic ter
mică pe fiecare lună, a- 
ceaslă depășire nemaifiind 
subvcnțîon.Tlă dc stat, ur- 
mind deci a fi suportată 
la prețul integral de 2 250 
Ici/GCat. Dc aici necesita
tea unui program redus 
și etapizat de mc al/ire cen- 
I r.il.i.



Paq. 2 CUVÎNTUL LIBER NR. 586 • V

Strada - oglinda i 
civilizației

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pas. 1)

ror locuire ;1 costat consi
liul 500 ilc mii de lei, 
că au fast rupți sute de 
pomișori de pe aliniamen
tul DN 7, au fost rupte 
stinghiile la numeroase 
bănci din parc, valori de 
asemenea însemnate.

Iată și cîteva opinii : „In 
primul rind, ar trebui să 
se refacă drumurile, alei
le, trotuarele care în mul
te locuri sint intr-o stare 
înaintată de degradare. A- 
poi. să se revină la udatul 
străzilor. Cînd se mătură, 
e un praf imens", (ec. A. 
Lazea). „Lumea la noi n-a 
ajuns incă la o conștiință 
spre a păstra igiena și 
frumosul. Se fac cărări 
prin zonele verzi, se taie 
trandafirii". (Stela D.). „De 
ce se așteaptă să vină al
ții să facă curat în fața 
blocului ? Fiecare locatar, 
la intrarea în imobil, să 
efectueze și să păstreze or
dinea". (Floarea C.). -Con
sider că asociația de loca
tari are o responsabilitate 
bine stabilită în sensul in
vitării locatarilor la cu
rățenia spațiilor dintre 
blocuri. Propun să se fa
că asemenea acțiuni după 
o evidență riguroasă, iar 
r I care nu iese la muncă 
să plătească. Vreau să a- 
daug că pe zonele dintre 
blocuri sînt parcate de că
tre unii șoferi (locatari în 
cartierul respectiv) cami
oane a căror pornire po
luează atmosfera. Ar tre
bui ca organele de ordine 
să interzică asemenea par

cări" (prof. P. Petre). 
„Singura posibilitate de a 
determina populația la 
păstrarea igienei și dotă
rilor urbanistice consider 
că este aplicarea de amenzi 
usturătoare în cazurile 
semnalate". (P. Nicolae). 
„Educația copiilor din anu
mite familii lasă mult de 
dorit. Aruncă gunoaie de 
la etajul blocului, nu fo
losesc containerele pentru 
resturi. Foarte rar ne este 
dat să vedem pe cineva că 
mătură strada. Dacă nu' 
vom pune fiecare umărul, 
nu văd rezolvarea. Avem 
oricum mult pînă se va fa
ce ceva din conștiință. Cred 
că Sanepidul ar trebui să 
atingă omul la pungă. 
Poate doar atunci se va 
face ordine peste tot". (Ma
ria S.).

Cînd se vorbește despre 
aspectul unei localități, nu 
cred că putem delimita a- 
tribuțiile fiecăruia în par
te. Cum un oraș înseamnă 
un tot format din institu
ții și școli, din agenți eco
nomici și societăți comer
ciale, din locatari în bloc 
sau în case particulare, toti 
trebuie să-și facă ordine în 
propria ogradă. Și la fațade. 
Să nu așteptăm să vină alt
cineva să ne curețe zona 
verde ori gardu. viu. 54 
sprijinim cu toții eforturi
le consiliului și ale secto
rului de salubritate privind 
curățenia, aspectul civilizat 
al urbei. Este îd folosul și 
în interesul nostru, este 
spre cinstea noastră. Să nu 
uităm că fiecare pom să
dit, fiecare floare primenesc 
aerul pe carc-1 dorim cu
rat, nepoluat.

‘ cu fervoare anacronică 
I democrația noastră inter

belică, visind la reînno- 
I* darea firelor istoriei din 

acel punct, ar putea o- 
J blecta că Marin Preda 

denaturează adevărul, fă- 
» cînd concesii regimului 
I comunist. Obiecția ar fi 
» nefondată. In general, Ma- 
| rin Preda n-a prea făcut 
’ concesii și, în particular, 
I în Moromeții n-a făcut 
I deloc. De altfel, există o 
J întreagă literaturi pe te- 
I tna „umiliților și obidiți- 
» Zor", care dă expresie a-

IATĂ DE OE...
celelași dramatice reali
tăți șl care a fost scrisă 
chiar în epocă, neputînd 
fi deci suspectată de 
concesii sau „colaborațio
nism" cu dictatura comu
nistă.

Marin Preda a fost un 
realist analitic și obiectiv, 
cu o riguroasă etică pro
fesională. care, de la vir- 
sta maturității artistice, 
nu i-a mal îngăduit de
rogări de la adevăr. Ceea 
ce vedem (citim) în Mo
romeții, reprezintă ex

presia artistică a unei 
realități incontestabile. Ia
tă de ce — ne spune azi 
filmul (șl romanul) — nu 
ne mai putem întoarce a- 
colo, nu mai putem relua 
istoria dc la acei ani. Lu
mea satului e alta, struc
tura societății e alta, 
mentalitatea și comporta
mentul uman sînt altele. 
Iată de ce mesajul de azi 
al acestor capodopere — 
pe care nici romancierul, 
nici regizorul nu l-au pre
văzut cind le-au conceput

— este acela că proiectul 
de viitor al României nu | 
poate fi imaginat și ela- - 
borat decit pornind de la | 
ora de astăzi a istoriei, , 
cu privirile spre viitor și l 
în acord cu întregul con- • 
text politia, social șl e- , 
conomic al lumii acestui I 
sfirșit de mileniu. Poale j 
că, revăzind azi Morome- | 
ții. și nostalgicii democra
ției noastre interbelice | 
vor accepta mai ușor i- 
deea inconfortabilă dar I 
incontestabilă că apără o , 
cauză cu nimic mai pu- > 
țin falimentară decit cea 1 
a comunismului. >

Cind asociații incearcă să se tragă pe sfoară
La început au fost aso- 

ciați la cumpărarea unui 
cazan de fiert țuică, pe 
care s-au înțeles să-l ex
ploateze împreună. Exploa
tarea urma să se facă cu 
respectarea legilor în vi
goare privind monopolul 
statului asupra alcoolurilor.

Cum se zice că în fabri
carea alcoolului învățător 
al omului n-a fost altul 
decit Scaraoțchi, se vede 
că întunecimea sa și-a bă
gat coada și între cei doi 
asociați. Unul dintre ei 
era și delegat al vinalcoo- 
lului, calitate în care de
punea o garanție la acee
ași unitate și trebuia să 
predea uiumul cazangitului 
— cantitatea dc țuică sta
bilită prin norme la gra

dație alcoolică de mini
mum 30 de grade. In ur
mă cu 4 ani, delegatul o- 
ficial de cazan și-a lăsat 
doar asociatul să manipule
ze instalația. Cind să pre
dea uiumul, țuica nu mai 
avea tăria alcoolică mini
mă cerută și vinalcoolul 
i-a făcut recalcularea pre- 
tinzînd, îndreptățit după 
lege, diferența de gradație 
exprimată cantitativ în 
peste 900 de litri de -apă 
de foc". Să fi fost uiumul 
destinat vinalcoolului „a- 
dăpat" de asociat ? Tot ce 
se poate. Pentru că s-a vă
zut singur în postura de 
plătitor față de stat, dată 
fiind calitatea sa de dele
gat de cazan, acesta și-a

chemat asociatul în jude
cată să plătească în soli
dar suma pe care o pretin
dea statul pentru cei peste 
900 1 de țuică. Instanța Z-a 
obligat la plată în solidar. 
Asociatul, spun cei de la 
vinalcool, i-a dat delegatu
lui partea sa de bani. A- 
cesta însă nu și-a adus par
tea ce-i revenea pentru 
stingerea debitului față de 
stat. Acum, unul plînge că 
de ce numai el să plăteas
că, celălalt — că de ce să 
fie numai el executat silit 
pentru datorie. Cînd nu e 
cinste în afaceri...

Cine sînt cei doi ? Doi 
asociați din comuna Băița 
la o afacere care s-a do
vedit păguboasă. (I C.)

„Vrem multe, numai 
să putem"

(Urmare din pag. 1)
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ANUNȚA
închiderea pasajului la nivel pe drumul 

D.j 129 A, intrare Brănișca, km ‘191 + 565, în 
zilele de 28 si 29 martie 1992, între orele 8,00 
— 18,00.

Circulația se poate face pe la pasajul de 
nivel km 195 I 162 ax stația Brănișca.

(360)
I

legere din partea unor u- 
nități economice de pe ra
za comunei.

— Este adevărat. Toc
mai de aceea, noi dorim 
să colaborăm mai bine cu 
conducerile unităților. Nu 
dc altceva, dar interesul 
de a rezolva toate proble
mele nu este numai al u- 
nora sau al consiliului co
munal. Noi vrem să facem 
un lucru bun, durabil, l’ă- 
mintul nu se împarte de 
pe o zi pe alta.

— De acord, dar, deo
camdată, nu prea se vede !

— Nu aș spune chiar a-

șa. Nu se vede prea bine 
colaborarea consiliului cu 
unii factori de conducere 
din unități. Și asta nu din 
vina noastră. Ceea ce am 
făcut, însă, se vede.

— Pentru dv, ca primar 
nou ales, care este cea 
mai importantă problemă 
pe care considerați că tre
buie s-o rezolvați în aceas
tă perioadă ?

— Evident, cea legată de 
pămîntul și pășunea oa
menilor.

— Apoi ?
— O amplă acțiune dc 

curățenie în sate, dar mai 
ales la centrul de comună. 
Avem, de asemenea, seri
oase probleme cu drumu

rile, pe care trebuie și 
vrem neapărat să le repa
răm. Mă refer în special 
la cele de la Bărăști — 
Săcel și Subcetate — Bu
cium.

— Ați candidat pe liste
le F.S.N.-ului. Cum vă im- 
păcați și cum colaborați cu 
consilierii ce reprezintă și 
alte formațiuni politice ?

— Bine. Nu sînt proble
me. M-au înțeles și ne-am 
înțeles în toate cazurile. De 
fapt, aici, la consiliul co
munal, nu sîntem feseniști, 
liberali sau țărăniști. Aici 
sîntem toți în slujba oa
menilor.

— Dnă Cornelia, sînteți 
una dintre puținele femei 
primar din județ. Simțiți 
vreun handicap ?

— Absolut nici unul. Da
că simțeam așa ceva, nici 
nu candidam.

Bretea Română este una 
dintre cele mai mari co
mune ale județului nostru 
— avînd 13 sate compo
nente — de aceea munca 
ce-o așteaptă pe dna Au
rica Gușă, aleasă ca pri
mar încă din primul tur 
de scrutin la alegerile din 
februarie a.c., nu este de
loc ușoară. Dar Inimoasa 
doamnă nu s-a speriat .și 
nu se teme de marile atri
buții ce-i stau în față in 
calitatea de cel mai de sea
mă gospodar al obștii ce 
a ales-o.

Primul și cel mai impor
tant punct pe agenda ac
tuală a consiliului comu
nal este aplicarea* Legii 
fondului funciar. Toți cei 
ce au drept asupra părnin- 
tului au primit adeverințe 
iar în aceste zile se află 
în desfășurare împărțirea 
pămîntului. Acțiunea a fost 
finalizată în satele Plopi, 
Covragi și Vilcelele Bune 
și înaintează în ritm din 
ce în ce mai grabnic în 
Bretea Română, Bretea 
Streiului și Gînțaga. Pri
mărița participă zi dc zi 
la măsurarea și împărți
rea pămîntului, avînd gri
jă să se respecte prevede
rile legii.

Primii pași de 
bun augur

Combaterea rozătoarelor și a insectelor
Este tot mai evident fap

tul că rozătoarele (șobolani 
— șoareci) aduc însemnate 
pagube economice prin 
consumul de produse ali
mentare și prin numeroa
sele boli infccto-contagioa- 
se ce le pot transmi’e oa
menilor și animalelor. De

asemenea, insectele (muș
te. țințari, gîndaci de bu
cătărie) produc însemnate 
pagube prin consumul de 
alimente, transmiterea de 
boli și prin deranjamente
le pe care le produc prin 
iritare șl înțepături. In a- 
cesto condiții, măsurile de

combatere a rozătoarelor și 
insectelor devine o primă 
urgență.

Inspectoratul Județean de 
Protecție a Plantelor Deva 
a inființat o secție de de
ratizări și dezinsecție care 
prestează aceste servicii a- 
tft la societăți comerciale.

regii autonome, instituții 
etc. pe bază de contracte 
sau comenzi cît și la aso
ciații dc locatari și la par
ticulari. Prețurile pot fi 
negociate. Inspectoratul arc 
în dotare substanțe din 
import, de înaltă eficiență, 
testate și verificate pe 
plan mondial. Lucrările 
sint executate de personal 
cu înaltă calificare, care

răspunde de calitatea, efi
ciența și termenele de e- 
xecuție și garanție. Orici
ne dorește, se poate adresa 
la telefoanele 23024 sau 
16147 — Deva, sau direct 
la sediul secției, aflat în 
str. 22 Decembrie, nr. 222.

CORNEL STROI, 
Inspectoratul Județean 

dc Protecție a Plantelor, 
Hunedoara—Deva

*

*

**

Occidentul se convinge în trepte
(Urmare din pag. 1)

|(EI> Rezerva Oc< jilcidiilui „ne binecu- 
vintca/ă" doar pe noi

I. T. Nu ! Este o cutumă cu aplicabili
tate pentru toți. ■*

RED. Să nu existe, oare, motivații spe
ciale in ce ne privește ?!

I. T. Ba da. Gindinchi-ne la vechea po
litic i dc grandomanie și mistificări, politică 
greșită, ce ne-a creat o imagine 
greu dc schimbat.

RED. O politică asemănătoare 
toate țările foste comuniste. Omul 
sesizează, insă, o nuanțare comportamentală 
— dusă uneori pină la discrepanță. Lunile 
care au trecut ne-au singularizat, defavori- 
znidu-ne, față de echipa preferatelor : Polo
nia, (cho-Slovacia și Ungaria.

I. T. Nu este o atitudine in bloc. In fața 
anumitor Organisme internaționale, au ele

1 — țările numite de dv — prioritate ; la al

proastă,

au dus 
dc rind

tele, avem 
din politica 
picrile realizate dc ele.

RED. Să nu existe, cumva, și cauze spe
ciali! ? Religia catolică nu se constituie, oa
re, vector dc apropiere 1

I. T. Ba dat Șl religia, șl teze istorice 
vechi. Nu trebuie uitat, însă, că cele trei 
state se află cu un pas înaintea noastră în 
economia dc piață. Au contactat Occidentul 
de pe această poziție, cu o clipă mal devreme 
dccît noi.

RED. Aș concretiza afirmația privind 
privilegierea unor țări printr-ur> singur c- 
xemplu. Iertarea Poloniei do maro parte 
din datorii și acordarea, fără condiționări, dc 
noi credite.

I. T. Atitudinea Occidentului este, stih 
acest aspect, dirijată. Pcrmltcțl-ml să vă 
ofer motivația reală : se încearcă, prin poli
tica de credite, umilirea noastră, aducerea 
în faza de a da totul prea Ieftin.

noi. Este o situație născută și 
celor trei țări numite, de apro-

In-RED. implicarea Fondului Monetar 
ternațional in politică este normală?

I. T. Din punct dc vedere al suverani
tății, nu ! Dar, ca asigurare a credibilității, 
este o practică mondială, căreia trebuie să 
ne supunem.

RED. Numeroase piedici par a ui se pune 
invocind statutul minorităților dc la noi. Chiar 
nu cunoaște Occidentul regimul generos a- 
cordat minorităților in România ?

I. T. Necunoașterea este doar o poză, 
l’oatc că nu s-a cunoscut o vreme, sub im
pactul unei anume propagande. Acum, Occi
dentul s-a convins în ce privește respectiva 
minoritate. Au apărut, apoi, suspiciuni față 
de tratamentul populației evreiești. Încep a 
se disipa și ele. Sîntem acuzați, în prezent, 
dc tratament sub limită vizavi de romi.

RED. Există, deci, temeiuri pentru opti
mism I Nebuloasa ce înconjoară, în prezent, 
România, in ochii Occidentului, sc va risipi. 
Pentru că, ați spus-o chiar dv, „Occidentul 
sc va convinge în trepte".

1

I

*

O altă problemă aflată 
în centrul preocupărilor 
consiliului comunal este 
repararea drumurilor ce 
fac legătura între satele 
comunei. Sc lucrează la 
betonarea drumului între 
Bretea Română șl Bățălari. 
ce se realizează de Direc
ția Județeană de Drumuri 
și Poduri, cu contribuția 
unităților ce vor construi 
suita de hidrocentrale de 
pe Strei. Se transportă și 
se împrăștie piatra pe dru 
murile spre Ocolișu Mare, 
Gînțaga, Vîlcelcle Rele și 
altele, la această acțiune 
fiind mobilizați un impor
tant număr de oameni și 
mijloace dc transport.

Centrala telefonică auto 
mată își va dubla în acest 
an capacitatea — fapt mult 
solicitat dc oameni. Apa
ratura a și sosit la fata 
locului, urmează acum i 
se trece la ridicarea rețe
lei aeriene dintre sate l.a 
inițiativa consiliului, oa
menii comunei au hat u it 
să participe in mod ne
mijlocit la această lucrare 
Cetățenii Ocolișului Mii 
s-au oferit chiar, ținind 
seama de distanța mare in
tre centrul - de comună și 
satul lor, să asigure stilpii 
necesari rețelei aeriene, sa 
sape gropile și sa i înalțe

Sigur, a trecut puțină 
vreme de la alegeri..! con
siliului local și nu s au 
putut realiza multe lucruri 
in Bretea Românii. Dar ecle 
ce s-au făcut ptnă acum 
pot fi considerate de bun 
augur.

TR. IlONDOR
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OBSTRUCȚIE

„Prin Sentința civilă Nr. 2036/ 
1990 a Judecătoriei Hunedoara s-a 
dispus înființarea ordonanței de 
poprire din ll.IX.lo90 asupra ter
țului poprit Cooperativa „Streiul" 
Călan, contra debitoarei melc Sziics 
Cornelia din Călan, str. Avram Ian- 
cu. nr. 9, in cotă de 1/5 tlin cîștigul 
realizat. De la data de mai sus ți 
pînă în prezent. Cooperativa ,,Stre- 
iul“ Călan nu a binevoit să facă 
reținerile cuvenite conform dispo
zițiilor legale. în unele luni nereți- 
nînd nimic, in altele sume infime dc 
200 și 300 de lei pe care le-am pri
mit cu regularitate atunci cînd au 
fost reținute. In prezent, deși veni
tul debitoarei mele a crescut mult 
față de anul 1990 — data institui
rii ordonanței de poprire — pri
mesc doar cite 300 de lei lunar, 
sumă cu care sînt absolut nemul
țumită.

Aceasta se datorește faptului că 
debitoarea mea singură își face 
reținerile, cit și conducerii Coope
rativei „Streiul". Deși am apelat 
de mai multe ori la dna contabil- 
șef Maria Stoicoi pentru respecta
rea legalității, pur și simplu se re
fuză majorarea sumei la cota de 
1/5 din ciștigul realizat. invocin- 
du-se alte rețineri pe care de bună 
voie debitoarea și le-a provocat". 
(Silvia Șinca, Sincrai — Călan).

MOBILĂ, MANUALE SI 
PORNOGRAFIE

..Am ascultat intr-o seară o dis
cuție la televizor despre mobilă și

am făcut repede un calcul : ca să 
mobilezi un apartament de trei ca
mere îți trebuie bani cît pentru 
o rachetă. Mai bine rămîi la lada 
de zestre a bunicii.

Tot dintr-o discuție televizată 
am aflat că elevii nu au cărți sufi
ciente pentru școală, că sînt nevoiți 
să învețe cite trei—patru după un 
manual. Nu se găsesc sicrie, nu se 
găsesc scaune simple, nu se găseso 
manuale școlare, în schimb nu știu 
cum se face că presa a trecut din
colo de Europa.

Îmi plac almanahurile, drept 
pentru care m-am îndreptat către 
un chioșc de ziare. „Vă rog Alma
nahul satelor"; „Nu avem decît 
„Prostituția" ; „dați-mi Almanahul 
turismului" ; „nu avem decît „Oc
cident"; „atunci Almahahul „Sănă
tatea" ; „dacă doriți „Dragoste mur
dară”; „un calendar religios"; „nu 
avem decît „Dragoste murdară". 
„Dar, doamnă, eu sînt bătrîn"; „a- 
vem ți pentru dumneavoastră : cum
părați „Dragoste ți speranță".

Acum stau ți mă gîndesc : lem
nul stricat pe hîrtia ce se consumă 
cu aceste publicații nu era mai bine 
să fi fost folosit pentru fabricat mo
bilă sau hîrtie pentru manualele 
școlare ? (Adam Ciorogaru, zis 
Vărucu — Giosani, Pe.țtițu Mic). 
Fără nici un comentariu.

POȘTA RUBRICII

• X lorica Mureșan — Orăștic : 
Și de data aceasta scrisoarea dv a 
ajuns la redacția „Cuvintului Liber" 
în Ioc să ajungă la redacția „Că

lăuza", deși adresa de pe plic era 
str. 1 Decembrie, nr. 27, redacția 
noastră aflîndu-se la nr. 35. Altă da
tă scrieți clar : Redacția „Călăuza". 
Am transmis colegilor de la respec
tiva publicație cele cuprinse în scri
soare.

• Marin Mateș — Brad : Apar
tamentul pe care l-ați cumpărat este 
proprietatea dv. După decesul pro
prietarilor inițiali — dă, Doamne, 
să fie cît mai tîrziu aceasta — el 
intră în proprietatea moștenitorilor 
direct.i, pe numele cărora îl puteți 
transcrie după ce consultați even
tual un avocat sau un notar. Dacă 
nu este grevat de credite, il puteți 
ți vinde.

• loan Dinga —• Muncelu Mic: 
Sporul pentru vechimea neîntreruptă 
în muncă se calculează și se acor
dă de către unitatea la care sînteți 
angajat, după analiza datelor din 
carnetul de muncă. Adresați-vă, 
deci, compartimentului de perso
nal din unitatea respectivă. Perioa
da lucrată după pensionare — la 
care vă referiți — este vechime in 
muncă valabilă la calculul pensiei 
dacă datele furnizate în scrisoarea 
dv sînt reale. (I. L.).

• Airișca Blaj — Brad : In noile 
condiții legale, cuprinse in preve
derile Legii 73/1991, care modifică 
Legea nr. 3/1977, aveți dreptul la 
recalcularea pensiei de urmaș la 
care vă referiți. Pentru aceasta 
este necesar să adresați o cerere O- 
ficiului de Pensii, însoțită de un 
cupon de pensie, ți prin care să 
solicitați recalcularea pensiei de 
care beneficiați, în sensul dorit. 
(I. L).
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După o perioadă de a- 
proape două luni în care 
ziarul nostru a tatonat aus
piciile sub care o bună 
parte dintre instituțiile cul
turale ale județului au in
trat în noul an. aflînd. în 
același timp, gîndurile con
ducerilor acestora legate 
de activitatea de perspec
tivă, am revenit la Casa 
de Cultură din Hunedoara. 
O instituție care, în ciuda 
multor greutăți, s-a stră

duit să-și îndeplinească cum

culturală. In privința ac
tivității propriu-zise, per
sonalul casei de cultură 
depune strădanii pe măsu
ra prestigiului de care in
stituția se bucură. Astfel, 
cursurile universității popu
lare rămîn în continuare 
sursa principală de veni
turi și acestea se desfășoa
ră temeinic, după cum ne-a 
spus dl Mihai Bardoți. Ac
țiunile artistice sînt rodul 
unor idei mereu noi și va
loroase ale unor oameni

PENTRU 0 VIATA
CULTURALĂ BOGATĂ

TELEGRAMĂ DE MULȚUMIRE

Mulțumim din inimă, mult stimate și iubite con
ducător... auto, pentru celesta muzică cil care nc-ai 
bucurat auzul simbătă, 20 martie a.c. — zi de week
end. nu-i așa ?! — la orele amiezii, perioadă de 
odihnă pentru cei ostenit), nu.i așa?! E drept că 
n-a fost „Primăvara" din ciclul „Anotimpurilor" lui 
Vivaldi, ci banal zgomot de motor, lăsat in func
țiune preț de aproape un ceas, zgomot enervant și 
deranjant. Se mai pling unii că motorina e scumpă...

Așadar, vă așteptăm și altă dată, tot simbătă, sau 
mai bine duminica, și tot la orele amiezii, pe liniștita 
stradă Mărășești, din Deva. Din inimă mulțumiri, 
domnule șofer de pe Ikarus-ul galben cu numărul 
31 IID 1171 și cu inscripția TURA Kl! (Natalia 
Vasiu).

WWWWXAW.%
se cuvine menirea pentru 
care există. Iată ce am 
constatat. Dacă înainte Con
siliul municipal nu se 
interesa de activitatea 
ce se desfășoară aici, nici
decum de greutăți, la scurt 
timp de la instalarea sa in 
funcția de primar alei, dl 
Rcmus Mariș a găsit ră
gazul să poarte un dialog 
cu conducerea casei dc 
cultură. Dc aceea, satisfac
ția directorului acestei in
stituții, dl Nicu Ghiorghioni, 
este reală. După cum nc-a 
relatat interlocutorul, „dl 
primar a avut amabilitatea 
să asculte toate probleme
le casei de cultură, in spe
cial dificultățile. Exista 
posibilitatea chiar să fim 
ajutați. Cu acest prilej noi 
am făcut cunoscut un cai
cul estimativ al tuturor 
cheltuielilor pc 1992 pe 
care trebuie să le acope
rim ru forțe proprii. Dîn- 
sul a rămas surprins că 
putem să ne rezolvăm nst- 
fel dc probleme. Există 
Insă și altele pe care nu 
stă In putința noastră să 
le rezolvăm. Este vorba dc 
starea deplorabilă a sediu
lui universității populare. 
Aici, dlnsul nc-a promis 
tot ajutorul*.

Desigur, probleme se mal 
ridică In privința dotării 
cu aparatură de practică

de specialitate — scriito
rul Eugen Evu, Mircca Go
lan, Marincla Bilavu. Este 
vorba de -Studioul arte
lor", manifestare complexă, 
un adevărat dialog al ar
telor (creație literară, pic
tură, muzică, umor etc.), 
spectacole ale ansamblului 
de cintcce și dansuri, ale 
teatrului de păpuși „Sfîr- 
Icază", concursul „Top-Pop" 
cu periodicitate lunară. Dc 
menționat că teatrul de 
păpuși a pus in scenă două 
piese noi, „Scufița Roșie", 
„Lupul, ursul și țapul", Iar 
ansamblul folcloric „Hațc- 
gana ‘ a realizat spectaco
lul -Izvoraș dc dor și drag". 
In aprilie, teatrul (pentru 
copii) montează piesa „Zoro 
se întoarce" dc Eugen Evu, 
iar teatrul mare — „Deș
teaptă pămîntului" dc Vic
tor Ion Popa. In finalul 
lunii mai, formația -Ca
non", condusă de Mircea 
Goian, speră într-o premie
ră pentru Hunedoara — 
lansarea discului înregis
trat la „Eicctrecord".

Așadar, strădanii proprii 
imense, dar ,i ajutor din 
partea celor care ii pot 
oferi. Numai în acest mod 
activitatea culturală poate 
so se desfășoare cum se 
cuvine șl să albă eficiență,

MINEL RODEA
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efectuează prin personalul sau 
DE SPECIALITATE EVALUAREA ACTIVE
LOR ȘI A PATRIMONIULUI.

Societățile comerciale cu capital de stat care 
doresc să-și evalueze activele în vederea priva
tizării, precum și agenții economici care au 
nevoie sâ-și evalueze patrimoniul se pot adre
sa unităților teritoriale ale Băncii Române pen
tru Dezvoltare din Deva, Hunedoara, Petro
șani, Orăștic și Hațeg. ■- (344)

UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE

Angajează, de urgență, prin concurs, 2 
(doi) revizori contabili cu studii superioare sau 
medii, cu minim 5 ani vechime în specialitate. 
Informații la telefon 95GM1040, interioare 233 
sau 250, serviciul personal. (335)

R.E.M.E.R.O. S.A., FILIALA GRUP ȘANTIERE

DEVA—MINTIA

ANUNȚĂ

I 
I i 

I 

li 
V

că prin fabrica de oxigen din Mintia—Baraj, ț 
livrează pe bază de comandă, pentru toți agen- r 
ții economici interesați, orice cantitate de oxi- « 
gen lichid îmbuteliat in rccipicnții clientului.

Execută orice prestații de servicii privind 
întreținerea și repararea buteliilor de oxigen.

Pentru relații suplimentare, rugăm a vă 
adresa la telefoanele 18750 sau 25795, interi
oare 13, 44. (350)

Uu sediul in Orăștic, strada I’iața Victoriei 
prin reprezentanții ei legali 1 <
Scoate la licitație spații comerciale <lin 

Orăștic, pentru data de 6 aprilie 1992.
• Imobil str. Primăverii nr. 8 — profil spațiu co

mercial desfacere piinc și produse alimentare.
• Imobil str. N. Bălecscu nr. 9 — profil coafură.

<334)

i

nr, 19,

orașul

X -^3.419 
EON-F2121 

I 11631

Trîicsl ratâ«cu on puternic potențial creator SI cu e 
ddtare. tehnico adecvalo societatea noastră comerciala în
cearcă j>o Vu atragă atențio asupjer următoarelor pcodus© 
î> servicii pe tare <9Mej)'fera

- organe de Asamblare ctr<șj, tară 'filet standardizate 
sub noctr .dard'zale. executate intrio <gamă largă dc tipun 
<îî<d'nieacZirii» gyaniTma^

- șurubOr.) 
«-piulițe
• bolțuci
- nituri
- șhfturi

- acopC'LiUTde profetic ptin ciotare șj "bLunacc 
Chimică.

•«njecțap: triase plastice.
—■pr.oie'c'tare-

or?con> gi divpxse Uite pîc^uccxio cerere care ca se 
^rețezl" fSLplu.ciaiii iklirj. .cLefocmare plastică io iece sl 
aSSSie.

(Rețineți avantajele colaborării cu nor
- promptitudine ■'n răspunsul -ocordat' cererii 

a^aostrâg
•'rjegqglt-rp rapidă o prețului produselor 
-posibilități de transport pt> dolea’fertilă.
- garartfQccp QQlitQtH DÎpduselor.

*5

NOMENCLATOR DE PRODUSE
Denumirea produsului STAS

Surub»cu cap hexagonal 4272 M5-M24
Șurub cu cap hex filetat pnâ sub cap 4345 M5-M24
Șurub cu cap hexagonal 920 M6-M24
Șurub cu cop pătrat guler și cep bombat 4923 M8-M24
Șurub cu cap pătrat si cep 4461 M5-M24
Șurub cu cap hexagonal 2117 M6-M24
Șurub cu cap hexagonal mic 6403 M8-M24
$urub cu cap hex mic filetat pina sub cap 6 404 M8-M24
Șurub de “inallâ rezistentă 8796 /1 MI2-M24
Șurub hexaaonal cu filet scurt 1102.8 M12 M24
Nit cu cop semirotund 797 «>5 - 020
Nit cu cap troncomc 301 010 020
Nit cu cap semiinecat 802 05 020
Nit cu cap bombat 1987 05- 010
Nit cu cap înecat 3165 05 020
Piuliță hexagonală precisă 4071 M5-M16
Piuliță hexagonală joasă 4373 M6 M16
Piuliiă hexagonală grosolană 922 M6-M16
Piuliță pătrotâ 926 M6-M16
Piuliță precișă de naltă rezistentă Q796/2 M12
Piuliță hex cu inel de masă plastică 9851 M6-M1&
țiutiță hex. cu inel de masă plastică 9895 M6-M24
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ANIVERSARI

• I.A împlinirea virstei
de 50 ani, dragul nostru 
Ionică Popa, din Certejul 
de Sus. mama, soția și co
piii îți urează multă sănă
tate și un călduros ..La 
mulți ani I". (1995)

• CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, dragă Ro- 
dica Mariș, mama, tata și 
fratele îți urează multă să
nătate, fericire și un căl
duros „La mulți ani

(1921)

V1NZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VlND Dacia 1310, in
stare foarte bună. Deva, 
22 Decembrie 220, după o- 
ra 15. (1664)

• VlND Dacia 1300. De
va telefon 17202. între o- 
rele 17—19. (1662)

• VlND Aro 243 și mi
crobuz VW Diesel. Deva, 
telefon 27479, orele 20—22.

(1884)
• VlND Volga Diesel,

cu semiremorcă. Informații 
Deva, str. Primăverii, nr. 
4. (1942)

• VlND piese auto. Da
cia 1300. planetare, cutie 
viteză, pompă apă. Infor
mații Deva. str. Primăve
rii. nr. 4. (1942)

• VlND Dacia 1300, an
fabricație 1990. Orăștie, te
lefon 42973. (1990)

• VlND mașină de cusut
electrică Tulia. Deva, te
lefon 21579, (1996)

• VlND videoplayer nou,
75 000 lei Deva, telefon 
15357. (1987)

• VlND mixer Peavey 12 
canale, tobe Tama, set Con
ga și set Bongos. Orăștie, 
telefoane 42438, 41811. (1986)

• VlND butelie aragaz. 
Deva, telefon 28543. (1914)

• S.C.G.M. -Internațional
Comimpex" SRL vă oferă 
dulciuri de import, en gros, 
la prețuri avantajoase. De
pozitul este în Lupeni, 
bdul Păcii, nr. 17, lingă 
piața Bărbăteni (fostul de
pozit CLF). Relații la tele
fon 935/60301. (1866)

• VlND cuptor cu mi
crounde, capacitate 20—25 
Litri. Informații, chioșc în
ghețată din fața hotelului 
••Piață" Deva, telefon 11571.

(2001)
• VlND casă mare. 2 

Intrări separate, anexe, gră
dină. Deva, cartier Viile 
Noi, str. I. Slavici, nr. 4.

(2002)
• VlND Dacia 1300, in

formații telefoane Timișoa
ra 96/143610 sau CT»lan 
957/31310. (2005)

• CAP Săcel vinde, la
licitație, mijloacele fixe din 
dotare, în data de 31 mar
tie 1992, ora 10. Comisia de 
lichidare. (2006)

• VlND Dacia 1310, an

fabricație 1981, Deva, tele
fon 21139. (2008)

• VlND apartament 4 
camere, garaj, zona pieței. 
Deva, telefon 17180. (2009)

• \ IND, în data de 28
martie, ora 12, microbuz 
Mercedes, an fabricație 
1961, str. V. Alecsandri. nr. 
11. Deva. (2011)

• VlND videorecorder
Panasonic, nou. Deva, te
lefon 25013. (2013)

• VlND piese Renault 4.
Informații Deva, Micro 15, 
bl. 73, ap. 6. (2014)

• VlND 160 oi cu miei.
Brîznic, nr. 5, telefon 326 
A. (2016)

• ' IND Aro 243 Diesel,
motor Brașov, vizibil în 
str. Horea, 148, și Volga 
G 24 Diesel. Schimb apar
tament 2 camere, cu apar
tament 3 camere în Deva. 
Informații Deva, telefon 
29585. (2019)

• VlND motor Aro Cim-
pulung, perfectă stare de 
funcționare, str. Braniștci, 
nr. 9, Deva. (2020)

• VlND casă cu grădină. 
Nojag nr. 112. Relații, De
va. telefon 21685, după ora 
18. (2021)

• VlND televizor color 
I’unai. Hunedoara, telefon 
17768, familia Lupșa. (1197)

• VlND apartament 2 
camere decomandate, con
fort I. Hunedoara, telefon 
16732, după ora 16. (1191)

• VlND Aro 243 Diesel. 
Deva, telefon 18318. (2025)

• VlND loc de voci, ca
vou terminat, șase locuri 
in cimitirul catolic, str. M 
Eminescu, Deva, telefoane 
24383 sau 24011, după ora 
18. (1994)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere parter, central, 
proprietate, cu 2 camere c- 
taj. Deva, telefon 18613.

(199.3)
• SCHIMB apartament

3 camere parter Gojdu, cu
apartament 2 camere sau 
garsonieră confort 1, zonă 
centrală. Deva, telefon 
14908. (1989)

• SCHIMB garsonieră, 
Bălcescu (nou), cu aparta
ment 2 camere, exclus Mi
cro 15. Deva telefon 14322.

(1988)
• SCHIMB apartament

4 camere cu apartament 
2 camere, str. Liliacului, 
bl. 22, ap. 37, Deva. (2026)

ÎNCHIRIERI
• TÎNAR necăsătorit 

caut pentru închiriat un 
apartament, eventual gar
sonieră, zonă centrală. In
formații chioșc înghețată 
din fața hotelului „Piață" 
Deva, telefon 11571. (2001)

• CAUT, pentru închi
riat, apartament sau casă 
particulară in Deva, tele
fon 21551. (2015)

PIERDERI
• PIERDUT plasă cu scu

le de cizmar. Găsitorului

recompensă. Informații la 
Ciobanii Constantin, ciz
măria Mărăști. (1992)

• PIERDUT carnet dc 
evidență pentru șomaj, pe 
numele Horvath Dezidcriu, 
eliberat de Forțele dc Mun
că Hunedoara. II declar 
nul. (1495)

COMEMORĂRI

• DOR, vise neîm
plinite, lacrimi și flori 
acum, la împlinirea a 
șase săp’ămini de la 
dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost

S.C. „MEROPA“ S. A.
HUNEDOARA

(fosta ÎNTREPRINDERE DE TRICOTAJE 
HUNEDOARA)

cil sediul in Hunedoara, bdul Traian, 0 
Organizează licitație in data de 10 aprilie 

1902, ora 10, pentru mijloace fixe specifice.
Informații suplimentare la telefoanele 

10197 sau 16592. (351)

ȘCOALA DE ȘOI ERI AVIATORI 
COMO TIMIȘOARA — FILIALA l)IA A

Anunță începerea înscrierilor pcnlru seriile 
marti<—aprilie 1992, la probele de teorie și practică 
in vederea obținerii permisului de conducere, culeg. 
Jl.

Sediul din Deva — str. Mărâșli, comph s. parter, 
telefon 26115. orele 9—15; telefon 21837. orele 18—21.

Sediul din llrad — (ava dc ( 'illură, Iclefon 51611.
(1ÎI98)

DIVERSE

• CAUT femeie pentru
îngrijire copil 3 ani, la 
domiciliu. Deva, telefon 
21530, după ora 16. (2004)

• CU autorizația nr. 6456,
din 11 martie Î992, elibe
rată de Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Asociația Familială „E- 
lectrofoto-ABC“ cu sediul 
în Vulcan. reprezentată 
prin Pcrța Tunase, avînd 
ca obiect de activitate ser
vicii foto, executare și pro
iectare de instalații elec
trice, comercializare pro
duse alimentare și neali- 
mentare indigene și im
port intrate legal în țară, 
alimentație publică, repa
rații obiecte de uz casnic, 
consignație. (2022)

OFERTE DE SERVICII

• INSTRUCTOR parti
cular pregătesc conducători 
auto categoria „B". Deva, 
telefon 21579. (1996)

• SOCIETATEA Co
mercială (cu capital 
integral privat) AGRO 
TRADING Ltd SRL 
Hunedoara, str. Pictor 
Grigorescu, nr. 7, te
lefon 957/13187 pri
mește in arendă (în
chiriază) terenuri ara
bile cu contract legal 
pe termene de 1, 2 sau 
mai mulți ani. pe lun
cile nurilor Strei și 
Mureș (teritorii admi
nistrative Bretea Ro
mână, C âlan, Băcia, 
Brânișca, Ilia, Gurasa- 
da, Burjuc, Dobra și 
I.ăpugiu), oferă arendă 
(chirie) de 550 kg grîu 
sau porumb boabe pen
tru 1 ha pe 1 an. Con
diții : se primesc în 
arendă parcele de cel 
puțin 5 ha (compuse 
chiar din mai multe 
proprietăți), care în a- 
nul 1991 nu au fost 
erbicidatc cu atrazin ; 
contractele se încheie 
numai pînă la data de 
5 aprilie 1992. Pre
zenta noastră OFER" 
TA vine în ajutorul 
proprietarilor care, 
deocamdată, nu au po
sibilități pentru a-și 
lucra pămîntul exclu
siv prin efort propriu. 
Informații detaliate se 
obțin la consiliile lo
calităților mai sus-c 
numerate. (1980)

S. C. l’LASTOR
S.A. ORĂȘTIE 

(fostă I. Ciiiniicâ 
Orăștie) 

anga.jeaza
URGENT:

• economiști — 
speciali lalea fi
nanțe — contabi
litate ;

• economisii — 
specialitatea eco
nomia industriei;

• jurisconsult.
(355)

IO AN VILER

UORVAT (OLY).

Sufletele noastre înge
mănate vor râmînc 
veșnic în lumina iubi
rii lui Dumnezeu. 
Dormi In pace, suflet 
blind si bun ! Doina 
V. (1985)

• ASTĂZI, 27 martie, se 
împlinesc 2 ani de la tre
cerea în neființă a celui 
care a fost un soț și tată 
iubitor

ing .VICTOR BĂ DIN
Fic-i țărîna ușoară și me
moria binecuvântată !
Nu te vom uita niciodată !

Soția Lucia, fiii Ciprian 
și Victor. (1665)

DECESE
• MAMA Adela, mătu

șa Adina, unchiul Emil, 
vărul Lucian și bunicii din 
Poieni anunță, cu suflete
le îndurerate, decesul mi
cuței lor iubite

ILEANA ROXANA 
ANDREEA

în vîrstă de 5 luni, 
înmormîntarea — simbătă,

28 martie, ora 13, de la 
domiciliul din str. Liber
tății, bl. D.

îți vom purta mereu a- 
mintirca in sufletele noas
tre. (1663)

• CU inimile îndu
rerate. credincioșii Pa
rohiei Ortodoxe Bră- 
nișca vor petrece pe 
ultimul drum, vineri, 
27 martie 1992, ora 14* 
pe cel care timp de 
20 dc ani neîntrerupt 
i-a păstorit cn atîta 
dragoste

preot 
AUGUSTIN PUIUȚ, 

păstrîndu-I o “plăcută 
amintire. Veșnică să-i 
fie pomenirea ! (2017)
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NOU!!!
feltviiiunt prin coblu in Dtvo

Socictatc;i ( miicrciala IHA \SA I SRI introduce In Dei a lin sistem profesional 

dc leIc»iziune prin cablu.

Veți putea alege la otice ora imul din Cele 17 canale pe care vi le'olerim : MTV, 

R'l L. Super ( li.mncl. Sk» Oue, Eurosporl. SVII. ,1S\Ț, !’RO7, TVS, $gv News, 

SciccnSpori. I clc5. I ifcSlilc, Children's Channel, URI. 11 R2 si un canal care ia 

transmite casele video.

l onte acesteii la o calitate impecabila !
Soi ici a tea ( omerciala 111 V \ S \|” SRI. ia nu Ițe ia un eonii act dc prestări ser» ic ii, 

cu liccaic aliim.il.

Detalii supli meii tare la sTdiul sm ici atu : Iul lh cchal liloi R pai Ici. li leton 1445.1, 

iulie oicle III 15 si 18 2D,

Iii otice oraș modern s iilorul este al teici i/.innii prin cablu !

.1/211/618/1991
(oul li>7t);.ii601 l).(). Deva

ItlIIAt | t A Șl ADMINISTRAȚIA;
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 35, 

ludcțtil Hunedoara
I cicloane: 11275. 12157, 11269 

Telefon Tipografie: 25901 
Fax : 18061

întreaga răspundere pentru conținutul | 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora,
TIP A n U L: |

S.O. „Polidava" S.A.
Deva, str. 22 Decembrie 257 »

mmmmmmmmmmmmm immm»mmmmmmmm>>mmmmm»mm

aliim.il

