
Tcteapariţiilc sâptâ- 
mtnate aJte dommttei Paul 
Bvbfac, lâ ora de viril a 
fiecărei siinfeete, au stif-

ţ nit iritarea telespectatori
lor, prompt reflectată în 
epmentariite acide ale 
presei. 1 s-a atras aten
ţia cunoscutului drama
turg că n u  e  sănătos să 
confunde un . editorial tv 
la ceas de maximă au
dienţă cu o tabletă desti
nată unei gazete cu un 
tiraj de -30 000 de exem
plare. Că ipostaza de edi- 
torialist tv presupune a- 
nurae calităţi ţi un anume 
talent pe care puţini le 
au. printre aceşti puţini 
neputtndu-se număra şi 
d-sa. Di Everae este -însă 
Un bărbat perseverent şi 
nu se tulbură dintr-atîla. 
Sîmbătă de sîmbătă, la 
ora 20,30 trecute fix, are 
Ori n-are ce spune, d-sa 
ni se iveşte în fereastra 
luminată a televizorului, 
cu aerul grav al dirigin
telui mîhnit că loazele se 
lncăpăţinează să trasă cu 
praştia-a geam. t i  place, 
teribil ce-i place dlui E- 
verac, să-şi ia în serios 
rolul de înţelept a l na*

ţiei şi să ne aducă amin
te că, prin strămoşul Tra- 
ian, noi sî-s-tem de fapt 
cei care au Întemeiat Eu
ropa şi, ca atare, nu e 
frumos şi nu se face, mă- 
nţelegl, să ne purtăm azi 
cum ne purtăm, bătîndu- 
ne pentru un crac de pan-

tunci dl Everae de depar
te, tocmai de la  Războ
iul «te indep endente, tend 
dorobanţul Iul Valier Mă- 
răcineanu se bătea prin 
şuier de gloanţe, prin 
frig şi zloată, pentru ne- 
atîrnarea Patriei/ Dar 
In vremea aceasta ce mi

spinarea poporului".
Cu toată mintea mea 

Înceată' de ardelean, atn 
priceput că dl Everae ba
tea în speculanţi, în îm
bogăţiţii peste noapte, 
care proliferează întot
deauna In epocile tulburi. 
Numai vedeţi că, din fe-
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talon uzat pe care ni-1 
trimite Europa în ajutor.

Ceea ce subminează 
strădaniile de moralist sa
batic ale dlui Everae nu 
este atît didacticismul ti
căit, cît mai ales lipsa 
de nuanţe. Mîhnirile sale 
însoţite de cîte un sus
pin discret dar semnifica
tiv, sfătoşenia sa de Moş 
Ion Roată, mîniiîe sale 
bine temperate se revar
să la ceasul acela . de 
seară asupra întregii ţări, 
ca şi clnd toţi am fi o 
apă şl-un pămtnt. Cel 
mai bine s-a văzut asta. 
poate «îmbăta trecută, 
cînd ne-a vorbit despre 
„superpatrie". A luat-o a-

se intîmpla ? In vremea 
aceasta negustorii îşi ve
deau netulburaţi de ale 
tar, cumpărau şi vindeau 
si —culmea ! — se îmbo
găţeau, fără să le pese 
nici de tribulaţiile do
robanţului, nici de Pa
trie, dinşii neavînd Patrie, 
ci doar o „superpatrie“, 
care e aceea a banului şi 
a  înavuţirii. Şi (te aici 
totul a devenit o  diatribă 
demagogic-populistă Îm
potriva comerţului, care 
a sfirştt prin a  ne amin
ti cu t e  rece fiar de „mî- 
nia proletară** cu care e- 

rau „înfieraţi" cîndva chia
burii care se îmbogăţise
ră — cern altfel ? — „pe

Iul cum o spunea, reie
şea că negoţul aşa, în 
general, e de vină pen
tru sărăcirea norodului. 
Să nu ştie, oare, minto
sul editorialist, că rostul 
comerţului e să ridice ni
velul de trai şi să spo
rească banul ? Să nu ştie 
dînsul că nu e nimic rău 
în asta atîta timp cît se 
face In limitele legii ? Să 
nu ştie că întotdeauna au 
existat speculante bişni
ţari, escroci, dar că prin 
aceasta negustoria mu e 
mai puţin onorabilă ? Să 
nu ştie oare d-sa că ne
gustorii din toate timpu
rile au propulsat ome
nirea pe calea progresu-

spMtoale, un sporit 
le de Comunicaţie, au ri
dicat catedrale, şl univer
sităţi, muzee şl biblio
teci ? Şi ce rost are a- 
cest artificiu retoric în
doielnic prin care doro- 
banţul lm Valter Mâ- 
răcineanu e aşezat în ba
lanţă cu negustoria lua
tă aşa, «otova, în vrac ? 
N-am înţetes rostul, dar 
concluzia la care am a- 
juns e, din păcate, aceea 
că dl Everae e un nos
talgic ai comerţului so
cialist, de pe vremea cînd 
aşteptam ia inumane cozi 
,.să se bage" rele mai 
elementare lucruri, de ţ 
la hîrtie igienică şi să- 1 
pun, pînă ia taclmurile cu 
pene şi adidaşîi cu păr, I 

Dl Everae perseverează. \ 
Va apărea şi .sîmbătă a- i 
ceasta. Strămoşul Traian )  
avea o vorbă: JErrare j 
humanum est" — a greşi i 
e omeneşte. E cazul şă / 
ne amintim însă că vor- ) 
ba are şi o continuare a ,ţ 
..„-perseverare diaboli- i 
cum". \ 1
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Brazi - sfîrşit de iarnă
Dincolo de toate incer

titudinile care bîntuie ■ â- 
supră activităţii de inves- 
tiţîi. pe amenajarea hidro
energetică de la  Rîu Sla- ; 
re Retezat au mai, rămas 
să . continue o prelungită 
stere de suspans o mie şi 
ceva de oameni. Cea mai 
mare parte dintre ei duc 
t e t e i  de zile aceeaşi via-r 
ţă de ptonierat, Împreună 
cu familiile tar, In colonii
le de la Brazi şi Baraj, 
Dincolo de orice incerti
tudine cu privire ia ziua 
de nii ine, viaţacentinuă în 
colonii şi ea să continue are 
nevoiede un cadru propice 
în care s i te  -găsească re
zolvarea toate trebuinţele 
sale tetartee: Mal există în 
cotenttle de pe Rîu Mare 
acest cadru ?

Intr-tuşa dintre zilele 
trecute ale acesta» sfîrşit 
de iarnă am urcat cu a- 
ceastă întrebare te  minte 
pe Rîu Mare în sus.

Era ora 12 şi, la Brazi, 
la magazinul alimentar, 
«*-ft «ewt tocă pîinea. A  
sosit te schimb de dimi
neaţă. „la prima oră“, ne 

“ doamna Valeria 
laptele. O sută 4a 

ta ora 12 se 
de cumpărat 

, nedegresat dar

şi nesubvenţionat, cu 80 
lei/litrul, livrat de com
plexul de la Peşteana. E 
bine. t a  Deva -şi în alte 
raşe mari nu-1 tei fără 100 
litrul. Zahăr „la raţie", a- 
dieâ subvenţlonaţ, este, dar 
nu s-au totoernit tabelele 
cu cei ce au dreptul să-l 
primească. Poate luna vii
toare.

Comerţul cu came şi 
preparate din carne în co
lonia temu 11 face d l 
Gbeorghe Loca. Are ce vin
de. Mai puţin îl înghesuie 
cumpărătorii. Pulpa de vită, 
tînără şi frumoasă ca fră- 
guţa, e adevărat, e rău de 
bH piperată: 1000 lei ki
logramul. Nici te oraş rtu-i 
mai ieftină. Nu-i • pentru

■ rsjar»iiiiai-fci» ; ' ’ ■ H n-m w iul

Luca însă prepară cîmaţi 
de casă, buni te cu vreo 2—
3 sute de iei măi ieftini 
decît îi reuşeşte nu mai 
ştiu care S.C.-S.A. Vine 
gospodina, cumpără de 35» 
—400 de .tei clr&ag şi tem 
pacă gurile la prfriz. Ce ’ 
să-i faci,- e  tranziţie.

E  frig în colonie. Peste 
tot pe unde intri e frig. 
încălzirea se face ca şi 
acum te ca te acum 10 anţ, , 
cu un cărbune care nu prea 
ane vlagă. Minerului Pe- 
trică Ciobănaş nu-i mai e

frig. El are alte griji, l-a 
ars casa; a  Iul şt a încă 7 
ortaci. Au rămas goi ca de
getul, „Am mai salvat te 
levizorul— zice cu amă
răciune te  glas. Ne-au pus 

ta dispoziţie altă baracă dar 
te >. aceea nu  e curent, - aşa 
că de cîteva zile te te i pe 
Întuneric". Ce păcatele să 
mai iaci cînd te calcă un 
asemenea .necaz ? Te mul
ţumeşti . «ă ni un acoperiş 
deasupra capului şi 4 pe
reţi de ju r împrejur. Iar
nă Încă n-au mîncai-o lu
pii. E frig te  colonia Brazi. 
Ctun o fi te  colonia de la 
Baraj,-, că aceea e taman în 
inima m unteni ?

O parte din activităţile 
«odaie le organizează şan
tierul, pe cea de sănătate 
— Direcţia Sanitară, iar 
cea comercială se află te 
custodia cooperaţiei de con
sum. De cînd cu economia 
de piaţă, aceasta s-a re
tras de aici cu arme şi ba
gaje. iŞi atunci vorba ingi- 
ntefilui Mihai Neferu; 

„Domnule, răspunderile ma
nagerului de pe astfel de 
şantiere nu seamănă cu a-

ION GIOCLEI
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PRETURI LA CEREALE
Intr-o discuţie cu dl ing. 

Lucian Albii, de la Rom- 
cereal RA. Deva, ne-au 
fost făcute o serie de pre
cizări referitoare la stimu
larea agricultorilor te  vede
rea creşterii producţiei de 
cereale. Intre acestea se 
înscrie ’ şi măsura luată 
pentru •creşterea preţurilor 
de achiziţie incepînd cu 
data de 5 martie a c., după 
cum urinează: gria — 70 
W/kg. penart» — W  to i/ 
k g te  te* — 50 toi/kg. 
Decît niciodată, este bine 
şi mai «m u. De menţio
nat că plata pentru canti
tăţile de cereale predate 
se face, pe  Joe. la recep- 
ţiwiarea acestora.

Pe lîngâ majorarea pre
ţurilor, se acordă o serie 
d e  facilităţi agricultorilor, 
tuturor posesorilor de pă- 
«itet care apelează la ser
viciile prestate de către 
Romoereal. lată cîteva .pre- 
cizări'te vboaşst ,:s te s-:. '

Pentru contractanţi se 
asigură, 'fără a se percepe 

m d  -un tel de dobîndă, plata 
integrală a  nostului lucră- 
rflw efectuate cu mijloacele 
mecanice ale Agromec-uri- 
lor sau. In echivalent, cu 
mijloacele proprii. în  a- 
eeiaşî timp se asiguri, la

o fe rea  contractanţitor,’ se
minţe, îngrăşăminte chi
mice, erbicide şi motorină.

Foarte important de pre
cizat este faptul că, prin 
Romeereal, se pot organiza 
forme de cooperare şi a- 
rendă -directă, unitatea 
prestatoare obligindu-se să 
efectueze lucrările agricole 
necesare pe bază de con
tract, In scopul realizării 
acestsli deziderat, este ne
cesar să se organizeze, cu 
sprijinul primăriilor, aso
cierea mai multor familii 
pentru a se forma tarlale 
compacte cît mai mari po
sibil, unde să se lucreze 
cu randament ridicat, fo- 

. losind mijloacele mecanice. 
Cei ce doresc asemenea 
forme de asociere se vor 
adresa la bazele de recep
ţie, după. care şe vor în
cheia contractele de coo
perare sau de arendă, după 
caz.

Dispunihd de aceste e- 
lemente, oei interesaţi sînl 
aşteptaţi de Romcereal pen 
tru a pregăti din vreme, 
aşa cum 'se cuvine, orga
nizarea şi desfăşurarea în 
bune condiţii a lucrărilor 
agricole de primăvară.

NMTOLAE TÎRCOB
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O  SOLIDARIZARE. Prte-
tr-M  te* primit la redacţie jd
re face cunoscut că sindicatul li
ber independent al filiale! E- 
tectrocentrale Deva — Mintia se 
solidarizează cu declanşarea gre
vei din învăţămîntşi preuni- 
versitar şi sprijină Grupul Şco
lar Ettergetic Deva. (N.Ţ.j

O  EXPOZIŢIE DE PICTURA. 
Datninică, 14 martie ac., ora 15,

la Orăştie (str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 4) vă aveă loc vernisajul ex
poziţiei de pictură a  artistului 
Mircea Zdrenghea. Vor fi expu
se 25 de lucrări: peisaje din zo
na Qrăştiei, LuncanUor, Văii 
Geoagiului, portrete, naturi sta
tice cu flori, compoziţii Figurati
ve. După participarea la mai 
multe expoziţii de grup te  ta- 
treaga ţară», dl Mircea -Zdren
ghea rine la întîlninea cu publi
cul orăştian cu o prinsă expozi
ţie personală. Il urăm succes! 
(V.R.)

O  FLORĂRIE. Societatea Co
mercială „Ambasador" dus Brad

şi-a extins activitatea prin des- 
chiderea unei florării. Noua u- 
nîtate care oferă în aceste zi
le tuturor celor interesaţi feerii 
şi garoafe, precum şi diferite al
te flori te ghivece — este ame
najată la parterul blocului 42. 
Bărbaţi, nu pierdeţi ocazia să o- 
feriţi flori celor dragi! ţAl.J.)

O  TITLURI DE PROPRIETATE, 
în  satul reşedinţă a comunei 
Bretea Română s-au Întocmit fi
şele pe tarlale în vederea trece
rii la înmînarea titlurilor de pro
prietate asupra pâmtatuM. A- 
pllcarea Legii fondului funciar 
esîă avansată — cUm ne spUftea 
dna Aurica Guşe, primarul co

munei — şi in satele Vilcelele Bu
ne, Plopi, Vilcelele Rele ş.a. 
îTr.B.)

o  CAUZE PENALE. In ziua 
de 10 martie a.e., la Tribunalul 
judeţean au fost pe rol 3  de cau
ză penale. Cete mai multe vizau 
furturi din avutul particular, fur
turi din avutul public, tfflsării, 
urmate de Omorâri şi tentative 
de omor, Nu au lipsit însă nici 
cazurile de viol, ultraj, * luare 
şi dare de mit&. fV.N.)

« » « > » » » « »  m m .

m CHIŞfNAU. Farlamen- 
m  Republicii Moldova 
a continuat examinările 
proiectului legii funda
mentale a republicii. In 
cursul discuţiilor au apărut 
divergenţe in problemele 
împuternicirilor preşedin
telui Republicii Moldova 
referitoare la condiţiile şi 
modalităţile dizolvării Par
lamentului, Pentru a de
păşi Impasul s-a decis ca 
articolul respectiv să fie 
lăsat pentru o studiere şi 
argumentare m at amplă şi 
Convingătoare, scrie Mol
dova Preş. La fel s-a 
procedat şi în cazul exa
minării chestiunilor legate 
de împărţirea administra
tiv teritorială a republicii, 
inclusiv elaborarea statu
tului raioanelor din sisn- 

• ga Nistrului şl cei a l loca
lităţilor populate compact 
de găgăuzi. Mai mulţi de
putaţi au insistat ca pro
blemă în cauză să fie solu
ţionată prin alte acte nor
mative constituţionale, ţi- 
nîndu-se cont de. legislaţia 
internaţională, finii parla
mentari au lansat ideea ca 
articolele respective din 
proiectul constituţiei să fie 
supuse unui referendum. 
Oricum, divergenţele de 
păreri n-au feud depăşite 
uimind ca Parlamentul să 
continue examinarea a- 
cestei probleme.

•  MOSCOVA. Congrc- 
sul extraordinar al depu
taţilor poporului repre
zintă confruntarea majo
ră dintre preşedintele Bo- 
ris El ţin şi parlamentul Ru
siei .dominat de comunişti, 
cu privire ta problema de
ţinerii paterii supreme în 
stat — comentează agen
ţia Associated Press, re- 
latînd că în faţa Kremli
nului a avut loc un .mi
ting antrERîn la care au 
participat circa «08 de 
persoane purtînd stepuri 
sovietice.

Congresul — scrie AP — 
cel tnai înalt for legisla- 

; tiv al Rusiei, a diminuat 
In mod constant ,  puterile 
executive ale M  Hţîn, pa- 
ralizînd eforturile acestu
ia în procesul de reforme.

o  MOSCOVA Portal pre
şedinte sovietic, Mîhail 
Gorbaciov. s-a pronunţat 
Pentru includerea pe ordi
nea de zi a  Congresului 
deputaţilor poporului a u- 
■nwi punct referitor la des
făşurarea de alegeri anti
cipate pentru toate organe
le puterii din Rusia, in- 
ferţaeazâ Itar-Tass, recep
ţionată de Rompras.

Conform opiniei ex-pre- 
şedintriui, ,JK>litica promo
vată din iauttarie 1991 şi 
pînă In prezent s-a dove
dit fără succes*”. Iar Ru
sia ăfe nevoie de alegeri, 
in urma cărora pe arena 
politică „pot teşi noi for
ţe politice, caprine să pro
pună o nouă politică".

» CERNĂUŢI. La Cernă
uţi ,şi-a înebriat activita
tea Comisia toponimică re
gională, instituită de Ad- 
ministraţia de stat pentru 
„restabilirea denumirilor lo- 
caîităţllor schimbate în 
mod arbitrar fn timpul re
gimului totalitar". Comisia, 
formată din cadre univer
sitare, etnografi, istorici,' 
lingvişti, a luat în consi
derare şi propunerile înain
tate în acest sens de so
vietele locale.

In raionul Herta, de pil
dă, raion cu populaţie pre
ponderent româneaseă, au 
fost modificate abuziv nu
mele a 24 de localităţi, în
tre acestea unele reprezin
tă toponime ruseşti, fără 
nici o legătură cu denumi
rea iniţială, iar altele to
ponime calchiate in ruseş
te. Toate aceste vechi aşe
zări îşi var ca#obtndi în 
curînd denumirile pe nare 
le-au avut.
*—*—*— e



t ii!
C U V iM liL  L IB L R

E posibilă revitalizarea formaţiilor 
muzicale folclorice?

Sc pare că da. Şi acest 
lucru a dovedit-o cu pri
sosinţă festivalul-concurs 

.inter judeţean-' „Comori fol
clorice11, iniţiat de Inspec
toratul Judeţean pentru
Cultură, Centrul Judeţean 
de Conservare şi Valorifi
care a Tradiţiei si Creaţiei 
Populare, Primăria oraşu
lui Brad şi Casa de Cul
tură din localitate. . Sem
nificativă este în acest sens 
aprecierea directorului 
Centrului Judeţean al Crea
ţiei Populare, dl Vasile
Molodeţ: „Am urmărit
stimularea activităţii for
maţiilor muzicale, revita-
lizarea grupurilor instru
mentale şi a tarafurilor în 
stil tradiţional românesc 
pentru abordarea unui re
pertoriu autentic, specific 
zonei pe care o reprezin
tă fiecare, potrivit vetrei 
satului ; chiar revenirea la 
unele instrumente tradiţio
nale (caval, fluier, cimpoi 
etc“).

La întrecere au partici
pat tarafuri şi grupuri in
strumentale de muzică 
populară din Lipova (Arad), 
Ştei (Bihor), Cîmpeni (Al
ba). Caransebeş (Caraş Se- 
verin), casele de cultură O- 
răştic, Hunedoara, Haţeg, 
Brad, căminele culturale 
Vaţa de Jos, Luncoiu de 
Jos (Hunedoara). Clasa
mentul final a readus în 
prim-plan, atît la tarafuri 
cît şi la grupuri instru
mentale, Casa de Cultură 
Orăştie, dovadă a respec
tului pe care această in
stituţie, formaţiile sale îl 
acordă interpretării de ca
litate a unui splendid re
pertoriu din Valea Mure
şului. In preajma lor s-au 
situat tarafurile caselor de 
cultură Hunedoara şi Brad, 
apoi Haţeg. De această, 
dată, specialiştii au acordat 
doar o menţiune unui ta
raf cîndva neînvins, cel 
din Vaţa de Jos.

Ca o apreciere asupra ca
lităţii interpretării şi re
pertoriului, dl Vasile»Mo
lodeţ a ţinut să adauge : 
„în ceea ce priveşte suite

le unor tarafuri hunedore- 
ne; menţionăm că acestea 
s-au îndepărtat de specifi
cul şi autenticul «nor me
lodii de joc locale prin ex- 
cesivitatea unor terţe şi 
sexte suprapuse, prin le
gături nefireşti între me
lodii, armonii lăutăreşti ne- 
.specifice structurii melodii
lor hunedorene. Să nu ui
tăm că judeţul nostru este 
o zonă bine delimitată fol
cloric. Toate acestea au fă
cut ca unele dintre cunos
cutele tarafuri, în ierarhi
zarea juriului, să fie pe o 
scară inferioară faţă de 
ceea ce ştiam noi11.

în afară de concurs au 
susţinut microrecitaluri cu
noscuţii solişti de muzică 
populară : Lenuţa Evsei,
, Marja Tudor, Aurelia Ro
şu, Vasile Conea, acompa
niaţi de taraful Casei de 
Cultură- Brad, care s-au 
bucurat de o caldă, primire . 
din partea publicului.

în final, se cuvine a fi 
menţionată organizarea 
foarte bună asigurată de 
gazde atît în ce priveşte c- 
voluţia scenică, cît şi în 
asigurarea unor premii, a 
condiţiilor de masă şi ca
zare. Toată stima pentru 
Primăria şi Casa de Cul
tură Brad, pentru sponso
rii de aici : S.C. „Atelierele 
centrale" S.A. Crişcior, Sin
dicatul liber Mina Ţebea. 
Sindicatul „Sanitas" Spi
talul Brad, S.C. „Antirac" 
S.R.L., S.C. „Ambasador11 
S.R.L., S.C. „Macom“ SRL, 
S.C. „Comelorex11 S.R.L., 
S.C. „Turism11 — A.P.,
S.R.L., S.C. „Melis- S.R.L., 
S.C. Alimentara „Univer
sal11 S.R.L., S.C. „Alexan
dra11 S.R.L., S.C. G and F 
„Alcom11 S.R.L., A.F. „Za- 
rand11 Brad, S.C. T and M 
„Intercom11 S.R.L., S.C. 
Excom „Călin11 S.R.L., Ma
gazin confecţii — coopera
ţie. S.C. „Adela .Corn11 SRL 
— Aliment, S.C. „Foto — 
Urgent11, S.C. Trans-Auto 
„Comex” S.R.L., S.C. „U- 
nivers11 S.R.L.

MINKL BODEA

Miercuri, 10 martie a c., 
la Deva a avut loc o fes
tivitate prilejuită de a- 
niversarea a 60 de ani de 
la înfiinţarea Apărării Ci
vile în România. Cu a* 
ceastă ocazie au rostit a- 
locuţiuni dnii Georgel 
Răican, prefectul jude
ţului, general-maior Petre 
Teacă, comandantul Co
mandamentului Militar 
Judeţean Hunedoara şi 
cglonel Danii Mogoşan, 
şeful Statului Major al

Aniversarea Apărării Civile
Apărării Civile din jude
ţul Hunedoara.

în  context au fost re
liefate tradiţia, evoluţia, 
starea actuală şi perspec
tiva în domeniul organi
zării apărării civile, a- 
vînd în vedere misiunile 
deosebite ce-i revin în

timp de război, calamităţi 
sau catastrofe, subliniin- 
du-se caracterul de ma
să al protecţiei oamenilor 
şi bunurilor materiale. De 
asemenea, s-a pus accen
tul pe măsurile organiza
torice necesare înfăptui
rii programelor locale, pe

creşterea nivelului in
struirii populaţiei pen
tru a face faţă oricăror 
situaţii deosebite, perfec
ţionarea cadrului legisla
tiv şi informarea corectă 
a cetăţenilor prin mijloa
cele mass-media.

S-au acordat diplome 
unor cadre de la statele 
majore, şefi ai apărării 
civile şi ofiţeri în rezer
vă care s-au distins în 
activităţile specifice a- 
părării civile. (N.T.)

CONVERSAŢII LA MITING i I

Lumea dă buluc să-i va
dă pe cei de la microfon, 
să audă mai bine ce spun, 
să citească lozincile din 
faţă. Unui strigă cît il ţin 
rărunchii: „Jos guvernul!11 
Altul îl completează : „Să 
trăiască Văcăroiu cu sala
riile noastre de oţelari. Oa
re pică ?'!...“

— Dle, tot regele ne scoa
te din sărăcia asta. El a- 
re cunoştinţe pe-acolo pe 
la ei, poate ne mai aduc 
şi ceva ajutoare.

Un brunet se văicăreş
te că de şase luni se jude
că cu şefii lui de la Zlaşti 
pentru că i-au desfăcut i- 
legal' contractul de muncă. 
Vreo 5—0 oameni îl as
cultă cu compătimire şi-l 
încurajează să nu se lase. 
„M-au dat afară cu litera 
I, le spune el convingător, 
dar eu n-am făcut nimic. 
Vă jur11. „Poate tocmai 
d-aia te-au pus pe liber11, 
are cineva curajul să-i re
plice.

Undeva, la un colţ de 
stradă, absente la ce se- 
ntîmplă în jur, două femei 
ţin de mină un băieţel. „Tu 
cîţi ani ai, puişor ?“ —
il întreabă prietena mamei. 
„Cinci ani11. „Şi ce-ai să te 
faci cînd vei fi mare ?“ 
„Ca tata, şomer11.

Spiritele încep să se a- 
gite. Unii, care au trecut 
mai întîi pe la bufet, să-şi 
ia tainul, apoi au venit la 
miting, acuză în bloc, pu
terea, conducerile între
prinderilor, „care e tot co-

în Simeria Triaj se fură ca-n codru
în cursul anului trecut, 

Poliţia T.F. din Simeria a 
prins un număr de 21 de 
inşi furînd din vagoane în 
gara C.F.R. Simeria Tiraj. 1 
Firesc, le-a făcut dosare şi 
i-a trimis pe cei în culpă 
în faţa instanţei. Din cei 
21 doar 9 au fost condam
naţi şi sînt privaţi de li
bertate. Ceilalţi au rămas 
liberi, prin ce miracol nu 
contează. Ba mai mult, lu
crează acolo în Simeria 
Firesc, le-a făcut dosare şi 
înainte. Asta în ciuda pre
vederilor Ordinului mi
nistrului transporturilor, 
nr. 22, conform căruia cei 
ce săvîrşesc abateri de Ia
V .W .V .V W A V A V /.’.V,

disciplină, comit furturi din 
mijloacele de transport ş.a. 
trebuie scoşi din muncă. 
Ordin pe care, cum se ve
de, conducerea staţiei Si
meria Triaj nu-1 bagă în 
seamă. Aşa se face că cei 
ce au vîrît mîinile în bu
zunarul public - - mai pre
cis în vagoanele încărcate 
cu bunuri — fac ceea ce 
făceau şi înainte. Iată un 
exemplu : Gheorghe Schi- 
riac, Ioan Ursachi, Marin 
Alungulesei, Ioan Stan şi 
Grigore Cornea au fost 
prinşi furînd ciorapi în va
loare de 42 600 lei. Firesc, 
au fost trimişi în judeca
tă. Au scăpat insă fără 

■.W .V A V .W .V Z A V .V A V .V .

condamnare şi s-au întors 
în gară, în aceleaşi locuri 
de muncă. Aşa că s-au a- 
pucat iarăşi de furat. Re
cent au fost prinşi furînd 
din vagoane încălţăminte 
şi ghivece de porţelan în 
valoare de peste 33 000 lei. 
Să fie în cazul nostru vor
ba, oare, de bunăvoinţa 
conducerii gării din Si
meria Triaj faţă de cei ce 
viră mîinile pînă la coate 
in vagoanele cu marfă sau 
să fie altceva ? Ar fi bi
ne de ştiut, deşi lucrul a- 
cesta nu se poate dovedi.

TRAIAN BONDOR, 
Gh.I. NEGREA 

.V A V k W A W W M W W

Brazi - sfîrşit de iarnă
(Urmare din pag. 1)

le celui de pe un şantier 
din oraş. Acela la sfîrşitul 
zilei îşi ia geanta sub braţ 
si pleacă acasă. Nu-1 mai 
interesează cum se descur
că cu viaţa muncitorul pe 
care-1 conduce. La noi e 
altfel. Vine omul la tine : 
„N-avem pîine, nu e lapte, 
nu e carne şi salam !“ ,Şi 
tu, conducător, trebuie să 
te îngrijeşti de toate. Tre
buie !“

In virtutea acestui „tre
buie !“, sarcina de a orga
niza activitatea comercia
lă cu produsele alimenta

re de bază şi-a asumat-o 
grupul de cantine. O fa
ce cum poate mai bine, 
comerciali zînd direct, mij
locind întreprinzătorilor 
particulari posibilitatea de 
a practica comerţ pe ame
najare. Pentru că, în afară 
de aceasta, sarcina sa de 
bază rărnîne cca de ali
mentaţie publică: cantine 
la Brazi, Rîuşor, Nucşoara, 
Baraj şi Orlea, un bufet 
la Băcia şi un restaurant 
la Brazi. La cantine încă 
servesc masă caldă gra
tuit, la intrarea în schimb, 
130 de mineri, iar în re
gim de flotant şi la un preţ 
convenabil servesc masa

de prînz mulţi constructori. 
S-a făcut o „adaptare din 
mers11 la o situaţie nouă. 
Bună, după părerea noas
tră.

Sfîrşit de iarnă în Rete
zat. Un sfîrşit de iarnă în 
care gerul încă muşcă şi 
privaţiunile nu s-au ter
minat. însemnările de fa
ţă nu-şi propun să rezolve 
aceste privaţiuni. Singura 
ambiţie a autorului lor — 
dacă a reuşit — a fost să 
arate că pe şantierele spe
ranţei in viitorul nostru, 
flacăra nădejdii în împli
nire încă arde, chiar dacă 
viaţa e dură şi uneori ne
iertătoare. .. „

munişti", cer salarii mai 
bune, „aşa cum are RENEL- 
ul şi CFR-ul“.

— Auzi, dle, să le dea 
şi primă de murături... As
ta c prea de tot. Şi pe noi, 
pe siderurgişti,1 vor să ne 
pună pe butuci. Jos gu
vernul !

— Păi nu vedeţi, fraţilor. 
Ne vînd la export vitele şi 
oile noastre frumoase şi 
sănătoase şi aduc de afară 
carne stricată, zahăr in
festat, bulion mucegăit, de
şeuri toxice. Iar cei care 
conduc ţara nu văd, nu 
aud.

—‘ Eu cred că sînt 'pe-o 
mină cu şnapanii ăia plini 
de dolari,' considera un 
pensionar.

— Ei; dacă mai rămînea 
dl Radu Câmpeanu şef- la 
liberali, ne pricopsea el cu 
regele, era de părere o 
doamnă mai în vîrstă. Aşa 
însă nu mai avem nici o 
speranţă.

— Şi se minte, dle, şi se 
fură... Uite, eu văd la noi, 
pe şantier! Legile nu se 
aplică, bişniţa înfloreşte, 
corupţia ia amploare. E 
dezastru, ce mai...

— Hai să mergem acasă. 
Nelule, nu mai pot de frig, 
i se adresează un tînăr 
prietenului său.

— Păi ce, acasă-i mai 
cald... Mai bine dăm un 
ochi pe la „Gambrinus11, 
să ne mai dezmorţim pu
ţin.

Mitingul ia sfîrşit. Oa
menii pleacă- spre rosturi
le lor, fiecare continuînd 
să discute despre ceea ce 
îl doare. Şi cîte nu-1 dor 
azi pe românul de rînd !...

DUMITRU GHEONEA

I
De multe ori cînd pri

vesc transmisiunile în di
rect ale TVR de la Par
lamentul României, mă 
duc cu gîndul la mare
le şi nepreţuitul nostru 
Garagiale şi îmi întăresc 
tot mai mult convingerea 
că pe măsură ce trec a- 
nii el rănîîne acelaşi I- 
negalabil creator de ti
puri umane. Timpul care 
s-a aşezat peste noi n-a 
putut să-i treacă în uita
re pe nemuritorii săi de
magogi, iar vremea noas-

che, „aveţi puţintică răb
dare11, poate, poate nenea 

Iancu se iveşte iarăşi prin
tre noi şi-atunci să ve
deţi cîţi Caţavenci, cîţi 
Brînzoveneşti, cîţi Tipă- 
teşti, Popeşti, Ioneşti şi 
alţii de teapa lor s-ar 
naşte sub pana lui ne
cruţătoare. Da ! haide, re~ 
vino, maestre Garagiale, 
printre noi, ca să vezi şi 
astăzi multă demagogie, 
şi destulă grosolănie. Vei 
putea vedea cum, în Par
lamentul ţării, unii, din-

Unde eşti, nene Iancule?
tră se pare că le dă noi 
forme şi dimensiuni.

Se ştie că marele d ra 
maturg s-a gîndit . să-i 
urmărească pe unii din
tre eroii pieselor sale în 
evoluţia lor pe treptele 
politico-sociale superioa
re, într-o comedie ră
masă în fază de proiect, 
„Titircă, Sotirescu et 
comp11 unde, bunăoară, 
Gaţavencu, demagogul • 
clasic, ar fi ajuns minis
tru, jupîn Dumitrache se
nator, Ghiriac deputat. .

Doamne, ce păcat, ce 
mare păcat că n-a apu
cat să ne lase o aseme
nea comedie care ar fi 
mărit galeria personaje
lor şi ar fi completat u- 
niversul comic al operei 
sale.

Dar oricum, vorba lui 
nenea Zaharia Trahana-

tre cei pe cure „poporul su
veran11 i-a trimis să-l 
reprezinte şi să facă legi 
trebuitoare, îşi plătesc, 
cu duritate sau cu dis
creţie, poliţe şi se „alin
tă11 cu vorbe de la peri
feria limbii. Vei vedea 
cum după „lupte seculare11; 
care uneori durează ore 
întregi se vorbeşte „ni
mic11, că aşa-l „la o adi
că11, „curat democraţie !“, 
vorba lui Ghiţă Pristan
da.

Din ceea ce am yăzut, 
joi, 4 martie a.c„ pe mi
cul ecran, se poate trage 
concluzia că după ciolă- 
neală şi ţulăială, s-ar pu
tea să vedem şi păruială 
în Parlamentul ţării.

Asta ne-ar mai lipsi!

Prof. CORNEL CISMAŞ 
Deva

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA

HOTĂRfREA Nr. 26/1992
privind organizarea activităţii comerciale în piaţa centrală a municipiului Deva

CONSILIUL MUNICIPAL DEVA
Examinînd referatul nr. 4523/20 aprilie 

1992 ;
Avînd în vedere dezbaterile Comisiei 

pentru servicii publice, igienă şi comerţ, 
din care rezultă necesitatea descongestio
nării Itieţei centrale a municipiului, crea
rea unui cadru civilizat de comerţ.

fn temeiul dispoziţiilor arL 21 lit. „g11 
şi „u“ şi art. .29 din Legea nr. 69/1991 pri
vind administraţia publică locală

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1. Piaţa centrală a municipiului 
Deva este destinată în exclusivitate co
mercializării produselor alimentare şi a- 
groalimentare. Face excepţie comercializa
rea cărţilor şi ziarelor.

Produsele industriale vor fi comercia
lizate în afara pieţei in locuri special a- 
menajate pentru acestea.

ART. 2. Este permisă comercializarea 
produselor numai producătorilor agricoli 
precum şi persoanelor fizice sau juridice 
autorizate să vîndă ambulant sau în spa
ţii special,, amenajate pentru activitatea 
desfăşurată.

ART. 3. Este interzisă desfacerea bău
turilor alcoolice de orice fel, îmbuteliate 
sau Ia pahar, în incinta pieţei precum şi 
în spaţiile comerciale situate în zona 
pieţei nominalizate în lista anexă nr, 1.

ART. 4. Este interzisă staţionarea mij
loacelor de transport de orice fel in zona 
comercială a pieţei centrale precum şi vîn- 
zarea produselor din autovehiculele star 
ţionate In piaţă. Mijloacele de transport 
pot intra în piaţă numai pentru depozi
tarea mărfii adusă spre comercializare şi 
pot staţiona numai pentru timpul nece
sar descărcării acesteia.

Administraţia pieţei va introduce ser
viciul de control al circulaţiei şi staţionă
rii mijloacelor ' de transport în piaţă cu 
sprijinul organelor de poliţie.

ART. 5. Se interzice funcţionarea chioş
curilor construite provizoriu în partea 
sud-estică a pieţei centrale. Primăria va 
Ina măsuri pentru dezafectarea acestor 
chioşcuri (nominalizate în anexa nr. 2) 
în termen de 30 zile de la data adoptării 
prezentei hotărîri şi va reda spaţiul des
tinaţiei de parcare.

ART. 6. Este interzisă funcţionarea în 
piaţa centrală a aparatelor audio (caseto- 
foane sau magnetofoane).

ART. 7. Prezenta hotărîrc intră în vi
goare în termen de 30 de zile de la adop
tare. Ea va fi adusă la cunoştinţa publi
cului prin afişare.

ART. 8. Nerespectarea prevederilor pre
zentei decizii se sancţionează contravenţio
nal, potrivit legii. _ (150)
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! PROGRAMUL T V  i
I pentru zilele de 13 şi. 14 martie a.c.

I SÂMBĂTĂ, 13 MARTIE cretară" (SUA, 1948). 18,45 } 
î Opera în capodopere. 20,00 |
| Programul I : 9,00 Bună Actualităţi. 20,35 Jazz-J 
J dimineaţa de la Cluj- magazin. 21,00 TVM. 21,30 |  
I Napoca !: 10,00 Ala-bala- Studioul muzicii contem- * 
I portocala ; 10,50 Film se- porane. 22,00 TV5 Europe, I 
5 rial pentru copii: „Aven' 22,15 Varietăţi interna-J 
f turile Iui Black Beauty" ţionale. |

' rerdtate" în Năsăud 1^00 DUMINICA, 14 MARTIE j
Programul 1 : 9,00 Bună | 

dimineaţa. 10,00 Actuali* J 
tăţi. 10,10 Abracadabra !. | 
11,00 Film serial pentru * 
copii: „Aventurile lui I 
Black Beauty". 11,30 Via- ’ 

Coyote şi Sancho Panda". ţa satului. 13,00 Lumină j
din lumină. 14,00 Actuali- I

|  S.C. AGROMEC S.A. DEVA I

I str. Depozitelor nr. 10, tel. 621902, 622195 I 
Vinde grape disc GDP-1,8 şi GDP-2,2. |

J |  Aceste grape sînt cu 4 baterii dispuse în l

I „X“ şi se obţine o foarte bună calitate a pregă-l | 
 ̂ tirii terenului pentru semănat. (154)* {

I
Clipă şi eternitate. Bise
rica noului Ierusalim (II) ; 
13,00 Ora de muzică ; 14,00 
Ora 25 — Tranzit TV. 
Din sumar : 4>tiri; Dese
ne animate (14,05): „Don

Atlas. „AI doilea război 
mondial". Documentar. 
Campionatul mondial de

tăţi. 14,10 Video-magazin. . 
16,30 Partea a Il-a a Galei j

handbal masculin: Ro- laureaţilor Campionate- J 
mânia-Franţa. Transmisiu- lor mondiale de. patinaj j 
ne directă de la Karls- artistic. 18,00 Vedete în , 
tadt (16,55). Film serial recital. 18,30 _ Laureaţii I 
(18,15): „Povestiri cu fi- Premiului Nobel: Albert J 
nai neaşteptat" (Anglia, Camus. 19,00 Film serial. | 
19861. Renorfaie. Mnnn_ ..Dallas". 20.00 Actualităţi. «1986). Reportaje. Mapa- „Dallas". 20,00 Actualităţi, 
mond; Teleenciclopedia 20,35 Film artistic. „Po- 
(19,15): Istoria omenirii.
Lupta pentru supravieţui
re. Odiseea spaţială ame
ricană. Actualităţi (20,00). 
Editorialul săptămînii de 
Paul Everac (20,35). Po

vestea FBI-ului. Cazul Al* I 
vin Karpis" (SUA, 1974). '  
22,15 Convorbiri de du- j  
minică. 22,45 Actualităţi. . 
23,00 Nocturna de dumi- | 
nică. Campionatul Mon-

litica în top. Film artistic dial dc atletism pe teren | 
(21,00) : „Caracatiţa", seria acoperit. J
a V-a (2); Campionatele Programul I I : 14,30 j
mondiale de patinaj ar- Campionatul Mondial de J 
tistic. Concursul emisiu- atletism pe teren acoperit, j 
nii. Ştiri. Topul muzical X6,00 TVE Internacional. I 
european al săptămînii. ts,30 Desene animate, j 
Film serial (ora 1,00). 1 7 , 0 0  Actualităţi. 17,05 |
Programul 2 : 14,30 Cam- Serata muzicală TV. 19,30 * 

pionatul Mondial de atle- oraşe şi civilizaţii. 20,00 I 
tism pe teren acoperit. Actualităţi. 20,35 Pop- , 
16,00 TVE Internacional. ciub. 21,00 TVM. 21,30 I 

16,30 Desene animate. 17,00 Concertino. 22,00 TV 5 J 
Actualităţi. 17,05 Film ar- Europe. 22,35 Mondo-mU- |  
tistic : „Scumpa mea se* zică. V

| COOPERATIVA „HAŢEGANA“
cu sediul în oraşul Haţeg, str. Progresului nr. 40 

Organizează în data de 15 martie 1993, o- 
| ra 12, licitaţie publică în scopul închirierii spa- 
I ţiului din str. T. Vladimirescu, bl. S I, parter 
(de lingă Spitalul orăşenesc)..

Informaţii la telefon 770702, Haţeg. (152)

S.C. AGROMEC S.A. BAIA DE CRIS 
i JUDEŢUL HUNEDOARA
 ̂ Organizează licitaţie în ziua de 19 martie 
11993, ora 10, şi apoi în fiecare zi de vineri, pî- 
nă Ia epuizarea stocurilor de utilaje propuse 
pentru vînzare. Utilajele scoase la licitaţie s în t: 
tractoare U 650 M ; IFRON 204 D ; pluguri 
P 2V ; grape stelate ; maşină de plantat cartofi ,* 
tăvălugi; semănători păioase ; combină cereale 
C12 ; combine furaje E-281, stare nouă ; presă 
de balotat şi şasiuri remorcă.

Taxa de participare este de 1000 lei şi 10 
Ia sută din valoarea utilajului solicitat la în
scriere.

Relaţii suplimentare la sediul S.C. AGRO
MEC S .A /B aia  de Criş, str. Calea Moţilor nr. 
11, telefon 107. < (338)

S.G. INEOMIN S.A. DEVA 
Organizează, începînd cu data de 15. 03 

1993 ' .
•  Cursuri de iniţiere în utilizarea calcu-1 \

latoarelor IBM-PC.
Durata cursului este de 5 săptămîni.
Relaţii se pot obţine Ia telefon 613915.

II (I ! II
I !

I i
i :
1 !, f
i !

! !

\ str. 
ţ fax

\ —

S.C. INI OMIN S.A. DEVA 
(Fostul Centru de informatică minieră al 

Regiei Autonome a Cuprului Deva)
Oferă spre vînzare următoarele produse :
0 Calculatoare PC-AT 286, PC-AT 386, 

PC-AT 486, variantele DX sau SX
•  Calculatoare de birou cu 10, 12 sau 14 

digitaţi
Copiatoare ;
Faxuri

•  Imprimante Panasonic cu 9 sau 24 ace, 
format A 4 sau A 3

0  Consumabile : ribboane, diskette. etc.
0 Elemente hard de reţea
•  Alte produse electronice
Relaţii se pot obţine la sediul firmei, Deva, 
22 Decembrie nr. 37/A, telefon 095-613915, 
095-611718.

0

R.A.G.C.L. LUPENI — URICANI
scoate la licitaţie ;
I. PRIN VÎNZARE SPAŢIILE DIN LUPENI
a) Str. Plopilor nr. 1
— Magazin legume-fructe
— Magazin încălţăminte
— Magazin textile
— Magazin elcctrice-TV
— Cofetărie
b) Str. Parîngului nr. 17 — Brutărie
c) Str. Pompierilor nr. 33 — Brutărie
II. PRIN ÎNCHIRIERE DE SPATII ÎN U- 

ItlCANl
— Bd. Muncii, bloc 2 —- Florărie şi In

dustrial '
— Bd. Muncii, bloc 29 — Magazin indus

trial . . ■ ■ .
Licitaţia va avea loc la sediul unităţii din 

str. Bărbăteni nr. 163, în ziua de 2. 04. 1993, 
oră 10.

Taxa de participare se va achita la casie
ria unităţii pînă Ia data de 2. 04. 1993, ora 8, 
în suma de 15 000 lei.

Relaţii Ia telefon : 560912. (151)

PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI A. LA FOTBAL SO IA  A ll-A
ETAPA a 18-a

C.F.R. Cluj — Metalul Bocşa . 
F.C. Drobeta. Tr. S. — Corvinul 
Gloria Reşiţa — Unirea Alba I. 
F.C. Bihor — Olimpia S. M. 
Tractorul Braşov — U.T.Â.
Jiul Petroşani — Metrom Braşov 
Jiul IELIF Cv,.— C.F.R. Timişoara 
Metal. Cugir — F.C-.' Maramureş; 
Armătura Zalău - r  I.C.I.M, Braşov

ETAPA a 19-a

Corvinul — C.F.R. Cluj 
Unirea Alba I. — F.C. Drobeta Tr S. 
Olimpia S. Mare — Gloria Reşiţa 
Metrom Braşov — F.C. Bihor 
C.F.R. Timişoara — Tractorul Bv. 
U.T.A. — Jiul Petroşani 
F.C-. Maramureş — Jiul IELIF Cv. 
I.C.I.M. Braşov —- Metal. Cugir 
Metalul Bocşa — Armătura Zalău

■ / ETAPA a 20-a

Metal. Cugir — 
Arm ături Zalău 
C.F.R. Cluj — 
F.C. Bihor — U 
Olimpia S. Mare ■ 
Jiul Petroşani — 
Tractorul Bv. — 
Jiul IELIF Cv. 
Gloria Reşiţa —

Metalul Bocşa
— Corvinul 

Unirea Alba I. 
.T.A.

-  Metrom Braşov 
C.F.R. Timişoara 
F.C, Maramureş

— I.C.I.M. Braşov . 
F.C. Drobeta T. S.

ETAPA a 21-a

U.T.A. — Olimpia S. Mare 
F.C. Drobeta Tr. S. — C.F.R. Cluj 
Metrom Braşov — Gloria Reşiţa 
C.F.R. Timişoara — F.C. Bihor 
LC.I.M. Braşov — Tractorul Bv. 
F.C. Maramureş — Jiul Petroşani 
Metalul Bocşa — Jiul IELIF Cv. 
Corvinul — Metal. Cugir 
Unirea A, Iulia — Armătura Zalău

ETAPA a 22-a

Tractorul Braşov — Metalul Bocşa 
Jiul IELIF Cv. — Corvinul

Metal. Cugir — Unirea A. Iulia — — 
Metrom Braşov — U.T.A,
Olimpia S. Mare — C.F.R. Timiş. ———•.
F.C. Bihor — F.C. M a r a m u re ş -------
Jiul Petroşani — I.C.I.M. Braşov —
Gloria Reşiţa — C.F.R. Cluj -------
Armătura Zalău — r.C. D r o b e ta -------

ETAPA a 23-a

F.C. Maramureş — Olimpia S. Mare —  
C.F.R. Timişoara — Metrom Bv. —- 
U.T.A. — Gloria Reşiţa —
I.C.I.M. Braşov — F.C. Bihor —
Corvinul — Tractorul Braşov —
Metalul Bocşa — Jiul P e t r o ş a n i---
Unirea A. Iulia — Jiul IELIF Cv. —  
F.C. Drobeta Tr. S. — Metal. Cugir —  
C.F-R- Cluj — Armătura Z a l ă u ---

'■> ETAPA a 24-a .

F.C. Bihor — Metalul Bocşa 
Jiul Petroşani — Corvinul 
Tractorul Braşov — Unirea A. Iulia 
U.T.A. — C.F.R. Timişoara 
Metrom Bv. — F.C. Maramureş 
Olimpia S. Mare — I.C.I.M. Bv. 
Metal. Cugir — C.F.R. Cluj 
Jiul IELIF Cv. — F.C. Drobeta 
Gloria Reşiţa — Armătura Zalău

ETAPA a 25-a ; :

Metalul Bocşa —, Olimpia S. Mare —  
F.C. Maramureş — U.T.A. —
I.C.I.M. Braşov — Metrom Bv. . —— 
C.F.R. Timişoara —.Gloria Reşiţa —
Corvinul — F.C. Bihor ------
F.C. Drobeta — Tractorul Braşov —  
Unirea A. Iulia — Jiul Petroşani •—  
C.F.R. Cluj — Jiul IELIF Cv. —  
Armătura Zalău — Metal. Cugir —

ETAPA a 26-a

Metrom Braşov — Metalul Bocşa 
Olimpia S. Mare — Corvinul 
F.C. Bihor — Unirea A. Iulia 
C.F.R. Timişoara — F.C. Maramureş 
U.T.A. — I.C.I.M. Braşov

Tractorul Braşov —• C.F.R. Cluj —  
Jiul Petroşani — F.C. Drobeta —  
Gloria Reşiţa — Metal. Cugir —
Jiul IELIF Cv. — Armătura Zalău —

ETAPA a 27-a

Unirea A. Iulia — Olimpia S. M,:;-̂ — 
Metalul Bocşa — U.T.A. —-
Corvinul — Metrom Braşov —
I.C.I.M. Braşov — C.F.R. Timiş. —  
F.C. Maramureş — Gloria Reşiţa —  
F.C. Drobeta Tr. S. — F.C. Bihor —- 
Armătura Zalău — Tractorul Bv. —  
C.F.R. Cluj — Jiul Petroşani ——
Metal. Cugir — Jiul IELIF Cv.

ETAPA a 28-a

C.F.R. Timişoara — Metalul Bocşa 
U.T.A. — Corvinul 
Metrom Braşov — Unirea A, Iulia 
F.C. Maramureş — I.C.I.M. Bv. 
F.C. Bihor — C.F.R. Cluj 
Olimpia S. Mare — F.C. Drobeta 
Gloria Reşiţa — Jiul IELIF Cv. 
Tractorul Braşov — Metal. Cugir 
Jiul Petroşani — Armătura Zalău

ETAPA a 29-a

C.F.R. Cluj — Olimpia S. Mare 
Unirea A. Iulia — U.T.A.
F.C. Drobeta — Metrom Braşov 
Corvinul — C.F.R. Timişoara 
Metalul Bocşa — F.C. Maramureş 
I.C.I.M. Braşov — Gloria Reşiţa 
Armătura Zalău — F.C. Bihor 
Jiul IELIF Cv. — Tractorul Bv. 
Metal. Cugir — Jiul Petroşani

ETAPA a 30-a

I.C.I.M. Braşov — Metalul Bocşa 
F.C. Maramureş — Corvinul 
C.F.R. Timişoara — Unirea A. I. 
Metrom Braşov — C.F,R. Cluj 
U.T.A. — E.C. Drobeta Tr. S. 
Gloria Reşiţa — Tractorul Bv.
Jiul Petroşani — Jiul IELIF Cv.

F.C. Bihor — Metal. Cugir 
Olimpia S. M. — Armătura Zalău

ETAPA a 31-a

Gloria Reşiţa — Metalul Bocşa 
Metal. Cugir — Olimpia S. Mare 
C.F.R. Cluj — U.T.A.
Armătura Zalău — Metrom Bv. 
F.C. Drobeta — C.F.R. Timiş. 
Unirea A. iulia —4 F.C. Maramureş 
Corvinul — I.C.I.M. Braşov 
Jiul IELIF Cv. — F.C. Bihor 
Tractorul Braşov — Jiul Petroşani

ETAPA- a 32-a

Metalul Bocşa — Corvinul 
I.C.I.M. Braşov — Unirea A. iulia 
C.F.R. Timişoara — C.F.R. Cluj 
F.C, Maramureş — F.C. Drobeta 
Jiul Petroşani — Gloria Reşiţa 
F.C, Bihor — Tractorul Braşov 
Olimpia S. Mare — Jiul IELIF Cv. 
Metrom Braşov — Metal. Cugir 
U.T.A. — Armătura Zalău

. ETAPA a 33-a

Unirea A. Iulia — Metalul Bocşa 
Gloria Reşiţa — Corvinul 
Tractorul Bv. — Olimpia S. Mare 
Metal. Cugir — U.T.A; .
Jiul IELIF Cv. — Metrom Bv. 
Armătura Zalău — C.F.R. Timiş. 
C.F.R. Cluj — F.C. Maramureş 
F.C. Drobeta — I.C.I.M. Braşov 
Jiul Petroşani — F.C. Bihor ^

ETAPA a 34-a

Corvinul — Unirea A. Iulia 
I.C.I.M. Braşov — C.F.R .Cluj 
Metalul Bocşa — F.C. Drobeta • • 
F.C. Bihor — Gloria Reşiţa ■
Metrom Bv. — Tractorul Braşov ■ 
Olimpia S. Mare — .Jiul Petroşani - 
U.T.A. — Jiul IELIF Cv.
C.F;R.-' Timişo'i a -- W o l,  Cugir - 
F.C. Maramureş — Armătura Zalău -
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a n iv e r s a r i

•  MÎINE, cînd pentru
tine înfloreşte cel de al 
7-lea ghiocel, dragă Halga 
Arrudta Âncuţa, tăticul, mă
mica şi bunicii îţi urează 
„La mulţi ani“ şi mult no
roc în viaţă. (3802)

•  DRAGA Marius Botez
din Hunedoara, cu ocazia 
aniversării a 23 ani îţi 
dorim sănătate şi fericire 
pe tot restul vieţii. Cu drag 
părinţii. (3482)

VlNZARl-
CUMPARARI

__•  VlND tractor U-650
DTC, stare excepţională. O- 
răştie tel. 642901. (3827)

•  VlND Lada 1200, bu
telie rusească, pătuţ copiL 
Informaţii tel. 612120.

(3826)
•  VlND convenabil Vi-

deoplayer japonez Elekta, 
telecomandă, sigilat. Tel 
616620. (3823)

•  CUMPĂR autoturism 
Dacia 1300—1310, grav a- 
văriat, vînd ARO 10,.sta
re foarte bună. Tel. 731199.

; (3819)
•  VÎND en gros fire

p m .  acumulator, cabluri 
izolate, conductori neizoiaţi. 
Tei. 0990015240, după ora 
*6, (3724)

•  VlND casă şl aparta
ment Brad. Tel. 651582 (lo- 
van). (3821)

•  VlND garsonieră O-
râştfe, tei. 642279. (3814)

■ ■■ •  VlND Moskvîei camio
netă. Informaţii la telefon 
661538. după ora 18. (3832)

•  VlND nutrii, diferite 
et&nrt. Deva tel. 812535.

(3813)
V VÎND urgent orgă Cas

ata CT 636, staţie pen
tru orgă, marca Venta, 
acordeon Hohhrter 80 başi 
şi Strings Hohhner, sta
ţie voci Combo 200 W. Lu- 
peni tel. 560282. (3834)

•  VÎND teren pentru 
construcţie casă, cu posibi
lităţi de apă, gaze, canali
zare etc., în Hunedoara, 
Str. Serei, nr. 16. Telefon 
726469, după ora 15. (3811)

•  VÎND piese schimb
Skoda, strada Kogăl- 
ntceartu, bî. 2, magazinul 
s a t .  Dacar. Tel. 614830. De- 
M . (3808)

•  VÎND apartament 3 
captare Brad. Informaţii la 
tel. 850078, după ora 17.

(3806)
•  VlND apartament .2 

camere. Dorobanţi. Deva, 
tel. 616238, orele’ 11—23.

(3831)
♦  SOCIETATEA COME®* 

GtALA COMVIOR S.A. O- 
eăştie (complex viţei) seta
te  la licitaţie pentru ziuă 
de  15 martie următoarele 
mijloace f ix e : un tractor 
O  «Sfi, un ARO 244 D, un 
SFROH şi doi cai de mun
că, Relaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 641230, 
Orăştie. P801)

•  VÎND Dacia 1310 şi 
Audi IOD la preţ convena
bil. Deva tel. 627876. (3828)

IM M M W .V .V /M V V A y

•  SC GLOBUS din 
Simeria vinde en gros 
suc Cola din import, 
adaos comercial 10 la 
sută. Relaţii la tel. 
660111. (3833)

•  ŢIGĂRI chinezeşti, 
en gros vinde Omega 
Import Export SRL 
Deva. Tel. 620957.

(3834)

•  VINDEM rulotă, con
gelator 2400 1 şi hidrofotv 
TeL 619530. (3830)

•  COMPAR BMW 520
sau 525 neînmatriculat, vînd 
piese BMW. Deva telefon 
627699. (3843)

•  VÎND Lada 1500, în
stare excepţională, alb 13, 
producţie 1983. Tel. 615841, 
după ora 17. (3840)

•  V|ND apartament 2
camere, et. 1, Dacia. Deva, 
Al. Romanilor, bl. 21. sc. 
1, ap. 6. (3839)

•  VÎND tractor L 445 şi
motocicletă Manet. Tele
fon 626248. (3849)

•  SC STUDIO SRL De
va, bdul Decebal, bl. 5, par
ter, vinde televizoare Gold
star, frigidere, lăzi frigori
fice. Tel. 614246, 613445.

(3852)
•  VÎND urgent aparta

ment două camere, confort 
I. Deva, tel. 625368. (3854)

•  VÎND convenabil ma
şin i de spălat Automatic. 
Deva .tel 615095. (3856)

•  VÎND Dacia 1300, mo
tor franţuzesc. Tel. 621257.

(3857)
•  VÎND videorecorder

Philips nou, preţ accepta
bil, Tel. 615565. ((3862)

•  VlND casă Cinciş şi «Jr 
partament 2—3 camere OM. 
(valută). Tel. 714513. (3485)

•  VÎND maşină tricotat
japoneză, Brother KH 710. 
TeL 717427. (3490)

•  VÎND urgent casă şi
grădină. Informaţii Hune
doara, tel. 715726. (3491)

•  CUMPĂR Audi 80
(1980), grav avariată. In
formaţii Hunedoara, tel. 
724476. (3493)

•  VÎND Citroen BX 16
TilS stare excepţională, 
preţ negociabil. Tel. 616264, 
după ora 17. (3742)

•  VÎND videoplaycr E- 
lekta .sigilat, 135 000 lei 
Tel. 616177, orele 16—20.

(3781)
•  VÎND vilă 3 camere,

bucătărie, baie, terasă, ga
raj, pivniţă. Informaţii nr. 
165 Veţel, sîmbătă, dumi
nică ,sau zilnic tel. 665190, 
Cimpean. . (3783)

•  VJND apartament 2 
camere, Deva, Ai, Romani
lor 22/32, Dada 1310, vi
deorecorder, pian coadă 
scurta. Tel. 712231, 62(1815.

- . (3471)
•  VÎND VW Pas sat. ne

înmatriculat. ţuică de casă. 
Boşorod. tel. 169. (3466)

•  VÎND sau schimb ă-
partament 3 camere. Hu
nedoara cu ap. 2—3 camere. 
Deva. Tel. 620858. (3807)

•  VÎND videoplaycr O-
rion, sigilat. Informaţii tele
fon 095/619257. C2737)

•  VÎND rochie mireasă,
nouă. Informaţii Hunedoa
ra, telefon 7156G7. (273(3)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere, Dacia, contra 2 
garsoniere. Deva, str. Li
bertăţii, bl. 6, ap  ̂ 3. (3848)

•  SCHIMB apartament
2 camere, parter, central, 
cu apartament 2—3 canare, 
etaj. Tel. 615030, după ma
să. (3844)

OFERTE 
DE SERVICII

tW A W W W A V W W W M

•  1NCOTA Atlas P.cisen
Sibiu efectuează transport 
persoane şi .pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Nurnberg — Iieilbronn — 
Stutţgârt, în datele de 
17, 24, 31 martie şi pe ruta 
Sibiu — Deva — I'rankfurt 
— Dortmund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (3457)

•  DUMINICA, 14 martie, 
excursie în Ungaria. In

formaţii după ora 16, la
tel. 625064. (3793)

•  CĂUTĂM familie de 
naţionalitate germană şan 
maghiară pentru adminis
trarea casei şi grădinii. O- 
ferim cazare in casă şi . po
sibilitatea lucrării şi recol
tării grădinii. Informaţii 
Simeria, str. Biscaria 51, 
sau teL 619519 şi 660682.

(3829)
•  EUROFRIENDS 90 or

ganizează excursii în Polo
nia, In perioada 24—28 mar
tie 1993. Preţ 14 000 +  20 
DM. Informaţii la telefon 
718788, după ora 17. (3492)

•  ANGAJEZ îngri j itor
vaci. Hunedoara telefon 
717431. (3488)

ÎNCHIRIERI

•  OFERIM BUCUREŞTI 
cameră, bucătărie, deco
mandate, mobilate, telefon, 
et, 6 {două lifturi), 400 
m metrou BIG Berceni. 
Numai valută. 011768, ore
le 16—20. (336)

, •  OFER-de închiriat gar
sonieră, zonă centrală, se- 
mhnobiiată, telefon, plata 
anticipat. Informaţii Deva, 
tel. 619341, după ora 16.

(3772)

COMEMORĂRI

•  VEŞNIC nemîngî- 
iaţi amintim tuturor 
celor care l-au cunos
cut, l-au stimat şi l-au 
iubit că" se împlineşte 
un an  de cînd ne-a 
părăsit pentru totdea
una

CERCELV 
DEZIDERIU 

(DEZSO),
fiu, soţ, tată, frate de 
neînlocuit. Amintirea 
lui' va rămine mereu 
în inimile noastre în 
durerate. (3691)

•  SE împlinesc şase 
săptămini de cînd ne-a 
părăsit pentru totdea
una iubitul nostru ta
tă, socru şi bunic, 
GKIGORE ANINOIU 

Parastasul de pome
nire are loc în 14 mar
tie, Ja Biserica Orto
doxă Certej. Dumnezeu 
să-i odihnească sufletul 
lui bun ţ (3899)

•  CU profundă du
rere familia aminteşte 
că se împlinesc şase 
săptămini de tind  a 
plecat dintre noi pe 
drumul fură de în
toarcere

IOAN NOAGHl
Parastasul de pome

nire. duminică, 14 
martie 1993* la Biserica 
Ortodoxă din Gothntea 

(3780)

•  ÎN 12 martie şe 
împlinesc doi arii de 
cind a plecat dintre 
noi cel care a  fost soţ, 
tetă şi bunic

CHEORGHE 
RACKlERU 

Familia. (3858)

•  SE împlinesc şase 
lupi de cînd ne-a P t- 
făsU pentru totdeauna 
dragul nostru soţ, te
tă, socru, frate şi bu
nic

NICOLAE STOIA
Comemorarea are 

loc duminică. 14 mar
tie a.c., ia Catedrala 
Ortodoxă, din str. A. 

lancu, Deva. Dumnezeu 
sâ-l ierte şi să-l o- 
dihnească ! Soţia Cor
nelia. (3868)

DECESE

•  CU durere în su
flet, copiii Dorin, Ma
riana şi Petru, nepoa
ta Oaha şă rudele a- 
nunţă dispariţia ful
gerătoare a  dragilor tor 
părinţi
AHON şi VALERIA 

POFA
din Vălişoara — Bal- 
şa. înmormîntarea vi
neri, 12 martie 1993, 
la Cimitirul Ortodox 
Vălişoara. Dumnezeu 
să-i ierte şi să-i o- 
dihnească în pace ! Nu 
vâ vom alta nicioda
tă !  Cînd credeam 
c-am mai trăi/ Moar
tea Inimile ni le  opri/ 
Pe cei dragi ce i-am 
avut/ l-am lăsat tn- 
tr-un minut./ Cît aţi 
trăit v-am iubit/ Cît 
vom trăi vă vom plînge. 
T acrimile noastre vă 
vor stropi mereu mor
mintele, iubiţii noştri 
părinţi. Copiii. (3838)

•  COLEGII de la 
SC CEPROMIN SA 
sînt alături de Râduţ 
Viorel la greaua încer
care cauzată de moar
tea mamei sale. (3869)

•  COLECTIVUL Di
recţiei Muncii şi Pro
tecţiei Sociale a  ju 
deţului Hunedoara ex
primă profunda durere 
şi mîhnîre sufletească 
la trecerea în nefiin
ţă  a celui care a fast 
timp de 23 de ani şe
ful Oficiului de mun
că şi protecţie socială 
Petroşani,

TECŞA TEODOR
— l a u r e n t h j

Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate, îm
preună ' cu asigurarea 
că întregul colectiv al 
Direcţiei îi este alături 
in marea durere p ri
cinuită de pierderea 
celui care a  fost un 
om de oaleasă noble
ţe- sufletească, un  co- 
leg desăvârşit.

1
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S.C. MEVIMPEX S.R.L. ARAD |
IN CALITATE DE IMPORTATOR DIRECT } 

VĂ OFERĂ : j
•  Cu adaos .comercial zero, produsele g e r -' 

mane de o  calitate superioară : I
■ . • Crema „Today" 250 ml

— Crema „Cien“ — extras Jojoba .250 ml j
/■'ri- Duş gel 300 ml . ]

— Duş Cremă „Alpifresh" 1000 m l - I
— Şampon „Alpifresh" 2x1 200 ml 
—■ Substanţă de curăţat WC 200 ml 
ARAD — str. Săvinesti nr. 1, teUfax 0960/ j

17214, tel. 0966/19431. !

S.C. PRODIMPEX — COM S.R.L. DEVA 

Str. Libertăţii, bloc L 4, parter.

Vă oferă en gros şi en detaille :

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•  zahăr presso pentru cafea, ambalat In 

plicuri de 5 grame, în cutii de 1060 p licuri;
•  zahăr import Ceho-SIovacia, adaos co

mercial zero
•  case de bani im port;
•  încălţăminte fem ei;

' •  pijamale bărbăteşti;
: •  bluze şi fuste negre femei ; ”
•  televizoare color ALEA (diagonala 61 era). 
Informaţii la. telefon 612145.

4

S.C. TUTUS TRANSPORT IMPEX S.tt.L. 
DEVA

3»,

str. Kogălniceanu nr. 10, Deva, telefon 819387 
•  VINDE en gros la preţuri avantajoase : 
—• bluze, tricouri şl pantaloni pentru copil 
— bluze, tricouri ş i geci pentru adulţi 
Produsele sint din import Turcia. Adaos 

comercial zero. ■

S.C. PRO EX COM—TGU R S.R.L. DEVA 
str. 22 Decembrie, nr. 202,

Vinde en gros şi en detaille produse alimen
tare din import (Olanda, Germania, Franţa şi 
Grecia): margarina Topper 0,500 gr, caşcaval, 
ciocolată (cinci sortimente), ulei fioarea-soare- 
lui, măsline, stafide, paste făinoase, pulinka 
(cireşe, pere şi caise), alcool 87 grade 1/2 1, 
pepsieola (1,5 1, doză 0,33 1 şi sticlă 1/4 1). Toa
te la preţuri foarte avantajoase. Program de
pozit, zilnic, 8,30—-16,30, duminica închis.

; (333)

ac. AGROSERVICE ALBA IULIA S.A. 
str. Clujului nr. 6 

A N U N Ţ A
Persoanele fizice sau juridice înscrise la 

U.T. Braşov pentru cumpărări de tractoare şi 
, care posedă suma integrală pentru cnmpărare, 
să se prezinte in data de 15 martie curent, ora 
9, te sediul S.C. Agroservice Alba Iulia S.A. 
(lingă staţia de benzină) pentru achitare şi ri-

•  COLECTIVUL maga
zinului 26 Aurora este a- 
lături de şefa lor Bueătaru 
Sofia la durerea pricinuită 
de moartea mamei sale. 
Stocare condoleanţe. (3497)

Se livrează;
•  tractoare —  U-650 20 buc ;
•  tractoare — U-445 15 buc. i
Livrarea se face în ordinea înscrierilor. 
Informaţii te telefon 896/813318, te staul

ing. Iuliu Pop. (CEC)

MAGAZINUL „ASTER" ALBA IULIA, 
CU SEDIUL ÎN ALBA IULIA, 

PIAŢA IULIU MANIU . 
(vizavi de Hotei Transilvania) 

Oferă spre vînzare :
•  TV color PHILIPS
•  Dublu radiocasetofon PHILIPS 
Informaţii tclefon-Tax: 096/827967.

i !

S.C. PRESTSERV TANIGECO S.R.L. DEVA 
• Telefon 618240

•  Oferă spre vînzare cazane încălzire cen
trală, pe gaz şi cărbune

Execută confecţii metalice, Instalaţii sa
nitare, reparaţii încălzire centrală.

Contactaţi-ne zilnic, după ora 16.
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