
Să ocrotim
Stimate dle • inginer 

MIRCEA COVACI, ştim că 
răspundeţi de împăduriri şi 
pepiniere in cadrul filialei 
silvice Eleva a „Romsilva". 
Vă rugăm să spuneţi citi
torilor noştri' ce înseamnă 
„Luna pădurii" ?

— în judeţul nostru avem 
peste 316 000 hectare de 
pădure. în această lună 
organizăm acţiuni de am
ploare în vederea conser
vării, întreţinerii, creării 
unor păduri de mare va
loare. Pe măsură ce tim
pul ne va îngădui, vom 
trece la amenajarea şi rea- 
menajarea solariilor, vom 
scoate din pepiniere circa 
3,5 milioane de puieţi ne
cesari campaniei de îm
păduriri din această pri
măvară.

“ de oxigen al Planetei - pădurea!
— Ce suprafeţe veţi re

face şi regenera în această 
primăvară ?

La refaceri, aproxi
mativ 600 . hectare, iar re

este de fapt în folosul fie
căruia dintre noi. Specia
liştii au stabilit că pădu
rea ţării asigură anual pes
te. 50 de milioane de tone

15 martie —15 aprilie 
„LUNA PADURU"

generările pe suprafeţele 
rămase goale în urma tă
ierilor în păduri, a exploa
tării materialului lemnos 
se vor face cârti pe 350 
hectare.

— Alte acţiuni în folosul 
pădurii ?

— ...în folosul pădurii

de oxigen necesar vieţii de 
zi cu zi, absoarbe în ace
laşi timp mai bine de 60 
de milioane tone bioxid de 
carbon. Deci, pădurea asi
gură viaţă şi sănătate, luptă 
Împotriva poluării, prote
jează omul, mediul în care 
trăim. Este „plămînul" de

sănătate al Planetei, fără 
de care ar fi de netrăit.

— Ocoalele silvice din 
teritoriu vor organiza ac
ţiuni în „Luna pădurii" ?

— Bineînţeles. La Deva, 
Hunedoara, Petroşani, Lu- 
peni, Haţeg, Dobra, Baia 
de Criş, Pui, Baru, Rîu de 
Mori, Geoagiu, Brad, popu
laţia va fi chemată la de
gajări şi curăţiri în pă
duri, la scoaterea căzături
lor, bineînţeles ,1a plantări, 
în şcoli, la căminele cul
turale Ii se va vorbi tine
rilor şi vîrstnicilor despre 
pădure, însemnătatea ei în 
viaţa noastră. Să facem să 
se înţeleagă că fără acest 
„plămîn" de oxigen nu e 
posibilă viaţa.'

Gh. I. NEGREA

ABONAMENTELE 

LA ZIARUL 

„CtJVÎNTUL 

LIBER"

se fac Ia oficiile poş
tale, factorii poştali 
şi difuzorii de presă 
pînă în ziua de 30 
martie a.c.

Costul abonamen
tului pe luna aprilie 
este de 200 lei, la 
care se adaugă ta
xele poştale.
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Moţiunea de cenzură
Astăzi, la ora 8, camerele 

reunite ale Parlamentului 
României vor lua în discu
ţie — pentru aprobarea sau 
respingerea ei —• moţiunea 
de cenzură a opoziţiei îm
potriva Guvernului. Dar ce 
s-a întîmplat pînă aici.

Cum se ştie, noul Gu
vern al României, condus 
de dl Nicolae Văcâroiu, a 
prezentat, după ceva mai 
mult de ICO de zile de gu
vernare, in faţa Parlamen
tului, aşa-zisul program de 
activitate pe patru ani. 
Ei bine, atît i-a trebuit 
opoziţiei, de astă dată u- 
nitâ, să constate că pro
gramul nu-i program, ci 
este doar o strategie a re
formei, că documentul este 
vulnerabil în punctele lui 
esenţiale şi că, deci, nu 
poate fi acceptat, iar Gu
vernul nu poate fi susţinut 
cu un asemenea v conglo
merat de intenţii, promi
siuni şi speranţe deşarte.

Mergînd pe Un ia apre
cierii sale mai vechi; 
conform căreia Guvernul 
Văeăroiu va cădea în cel 
mult trei luni de la nu- 

: mi rea sa, dl Coposu, pre
şedintele P.N.Ţ.C.D., face 
acum vflvă Sr» Parlament, 
îşi găseşte aliaţi de nă
dejde in FjS.N,, P.L., 
U.D.M.R. şj în alte cîteva 
forţe răzleţe, respinge eu 
duritate programul parti
dului majoritar--- respec
tiv al Guvernului — şi 
prevalîndu-se de prevede
rile_ Constituţiei, iniţiază 
moţiunea de cenzură, a- 
dună semnături pentru le
galizarea ei — cel puţin 
Un sfert din numărul to
tal al parlamentarilor — 
şi o depune la susnumitul 
organism legislativ.

Ce înseamnă aceasta ? 
înseamnă, dacă va fi apro
bată în şedinţa de azi a 
Parlamentului — necositînd 
votul majorităţii membri
lor celor două camere — 
retragerea încrederii acor
date Guvernului, deşi, cu 
viclenie, dl Corneliu Co- 
posu spunea că moţiuneea 
nu vizează contestarea Gu
vernului, ci doar simplul 
fapt de. atenţionare a a- 
oestuia că programul nu 
a fost supus votului celor 
două camere ale Parlamen

tului şi că Guvernul nu 
şi-a asumat responsabilita
tea înfăptuirii acestui pro
gram. Este, cum s-ar spune, 
un fel de două feluri. Este, 
de fapt, moneda bătută pînă 
la refuz de opoziţie de a 
fi mereu împotrivă — dar 
acesta este dreptul său 
constituţional —, de a găsi 
tuturor nod în papură, însă 
de a nu se angaja' concret 
atunci cînd situaţia o im
pune. Şi motivul se ivise, 
după alegerile din septem
brie a.c., cînd partidul cîş- 
tigător în alegeri le oferise 
partidelor învinse şansa de 
a participa Ia guvernare. 
Acestea s-au eschivat in 
fel şi chip, motivînd că 
învingătorul trebuie să con
ducă singur pentru a-şi 
rupe singur gitul.

In mod cert, programul 
Guvernului Văeăroiu nu 
este prea fluent, prea în
chegat, mai are lacune, 
este, adică, perfectibil, însă 
el pune ţara pe nişte piste 
de relansare economică şi 
socială. Noi nu-1 elogiem, 
nu-1 dezavuăm. Credem 
insă că trebuie pornit la 
drum cu el. Şi ajutat din 
mers, prin conlucrare şi 
înţelegere între toate for
ţele, deoarece este de re
cunoscut că singur F.D.S.N.

Dumitru gheonea

(Continuare in pag. a 2-a)

Există şi copii pentru 
care nu este un dar mai 
minunat decît acela de a 
putea avea un calculator. 
Ei au simţit mai bine pul
sul mileniului III care se 
apropie şi au înţeles eă o- 
mul poate gîndi mai repede 
şi mai bine dacă se ajută 
de această unealtă minu
nată, care este calculatorul. 
Privindu-i eît sînt de pa-

Acei copii
minunaţi si» *

maşinile lor... 
calculatoare!

donaţi, simţi că viitorul 
este in miini sigure.

Şi cum spiritul de com
petiţie 'stirneşte şi hrăneşte 
pasiunea, în fiecare an a- 
oeşti copii se întrec între 
ei In cadrul - concursului 
şcolar de informatică (toţi 
îl numesc olimpiadă, dar 
se-ntîmplă anual, pentru 
că nimeni nu are răbdare 
să aştepte patru ani).

In acest an, faza jude
ţeană a olimpiadei de in
formatică s-a desfăşurat, în 
13 martie, la Grupul Şco
lar Industrial Metalurgic 
Hunedoara. Poate părea 
straniu că un concurs de 
informatică se desfăşoară

(Continuare în pag. o 2-a)

Ce înseamnă azi o 
înmormfntare 3

Intr-o scrisoare, dl Petre 
Urdea, din Sirrieria, le su
gera pensionarilor şă-şi 
cumpere sicrie, căci „în 
curînd nu vor mai avea 
posibilitatea materială să 
o facă". Altă persoană a 
venit la redacţie să se plîn- 
gă că i s-au cerut 30 000 de 
lei pentru săparea unei 
gropi. Aşa s-a născut ideqa 
unei anchete despre ceea 
ce înseamnă azi o înmor- 
mîntare.

Moartea — eveniment aş
teptat în unele cazuri sau 
lovitură de trăsnet în al
tele — ne-a răpit o per
soană apropiată. Ce trebuie 
făcut ? Sînt destule, chiar 
prea multe intr-un oraş ca 
Deva, în care nu există o 
societate de pompe fune
bre căreia sa i te adresezi, 
eventual telefonic, să sta
bileşti împreună nişte cos
turi îri care te poţi în
cadra şi să nu mâi ai alt
ceva de făcut decît să-ţi

priveghezi mortul.
Deci, ee-i de făcut ? A- 

nunţi medicul (atunci cînd 
omul moare acasă), ca să 
constate decesul şi să ob
ţii documentul medical pe 
baza căruia la starea ci
vilă se eliberează certifi
catul de deces. Dar asta 
este doar o mică parte din 
alergătura presupusă de o 
înmormlntare. Căci, dacă 
nu există lotul de veci 
asigurat, trebuie s-o faci. 
Acum, în Deva, asemenea 
locuri se mai găsesc în 
Cimitirul Bejan, care a- 
parţine R.A.G.C.L. In ci
mitirele parohiale din cen
trul oraşului nu se găsesc 
locuri de vînzare, iar cele 
amenajate şi tranzacţionate 
de deţinători am auzit că 
se ridică la şute de mii de

VIORICA ROMAN
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Fericirea prostului este ignoranţa, ferici
rea gînditorului este neliniştea.

**************************

• CERNĂUŢI. Direcţia 
serviciului de Securitate al 
Ucrainei, din regiunea Cer
năuţi, a dat publicităţii un 
comunicat cu privire la ar
ticolul „încotro sînt în
dreptate tentaculele teroris
mului ?“, In care România 
este acuzată de faptul că 
ar instrui terorişti din rîn- 
dul cetăţenilor Republicii 
Moldova şi al etnicilor ro
mâni din nordul Bucovi
nei. Materialele de care 
dispune serviciul securi
tăţii —- se arată în acest 
comunicat pentru presă, 
citat de Moldova Pres> — 
nu oferă temei să se con
state o activitate subver
sivă din partea structurilor 
oficiale de stat ale Româ
niei împotriva ' Ucrainei, 
folosirea de către acestea a 
cetăţenilor statului nostru 
pentru săvîrşirca actelor de 
terorism.

Pe de altă parţe, comu
nicatul acuză unele „cercuri 
politice radicale din ţara 
vecină", in special orga
nizaţii ca Pro Basarabia şi 
Bucovina. Uniunea Româ
nilor Bucovineni, Ligă ce-, 
lor 16 şi altele, că ar orga-:, 
nişa şi desfăşura acţiuni, 
inclusiv cu caracter de 
masă, ce pot fi calificate 
ca „amestec in afacerile in
terne ale Ucrainei". Ser
viciul de securitate al U- 
crainci le acuză pe acestea 
de „încercări de a aţîţa iu 
rîndurile cetăţenilor noş
tri a spiritului Unionist, şi 
antiucrainean". Uneori se 
fac auzite pretenţii terito
riale faţă de Ucraina.

• NEW YORK. Europa 
a luat locul Americii La
tine şi, într-o mai mică. 
măsură, al Asiei, ca fiind 
cel mai periculos continent 
pentru ziarişti, constată 
într-un recent studiu Co
mitetul pentru protecţia 
ziariştilor, din New York.

Anul trecut, în Europa 
^i-au pierdut viaţa 25 de 
ziarişti, dintre care 11 în 
Turcia, nouă în fosta Iu
goslavie şi cinci în toată 
U.R.S.S.

De cînd a izbucnit răz
boiul pe teritoriul fostei 
Iugoslavii, în 1991, acolo 
şi-au pierdut viaţa 30 de 
ziarişti.

„Conflictele sini atît de 
periculoase îneît comitetul 
a lansat 6 campanie pentru 
a obţine de la poliţia ame
ricană veste anti-glonţ pen
tru ziarişti", se spune in
tr-o declaraţie a acestuia. ■

IMPORTANT

Numărul de sîm- 
bătă — duminică al 
ziarului nostru va 
apare în 8 pagini. 
Preţul — 20 lei.
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O „HANUL VESELIEI", Casa 
de Cultură Deva găzduieşte azi, 
ora 18, o nouă ediţie a „Hanului 
veseliei". Este vorba de o atrac
tivă seară de romanţe, cîntcce de 
petrecere, melodii populare, epL 
grame. Participă interpreţi cu
noscuţi din ţară si din localitate, 
(M.B.)

O PRECIZARE. In ancheta „E. 
teistă soluţii pentru a completa 
penuria de lapte publicată iu 
numărul de miercuri, 13 martie,

dintr-o eroare de documentare s.a 
făcut afirmaţia că doamna Ma
riana Ciabanu — şef'birou tehnic 
la S.C. Devii S„A. este proprietara 
unei societăţi comerciale care de
ţine în cartierul Micro 15 Deva 
un chioşc de produse lactate. 
Chioşcul respectiv de produse lac. 
tate funcţionează pe bază .de re
miză, în administrarea Devii, re. 
mizzer fiind soţul doamnei M.O. 
(1-C.)

O ATENŢIE „CORVINTRANS"! 
Am stat de vorbă cu mulţi na
vetişti, vechi şi statornici abonaţi 
la călătoriile cu autobuzele fir. 
mei dv. Au auzit vorbe urite de. 
spre modul în care-i serviţi. Au. 
tbbuze murdare, cu uşi care nu se 
închid, friguroase, cu geamuri

sparte, neetanşe etc, ele. In timp. 
ce, de pildă, un abonament Hune. 
cioara — Topliţa costă 3009 de lei. 
Dar condiţiile navetiştilor nu vă 
interesează. ? (Gh. f.N.)

O să MAI $1 RlDEM. In pe
rioada 25—28 martie, la cinemato
graful „Patria“ Deba, rulează co. 
media „Uite cine ca cine vor
beşte". Filmul este continuarea 
unei alte comedii de succes — 
„Uite cine vorbeşte". Cum viaţa 
ne dă atît de puţine prilejuri de 
bucurie, o comedie este bineve
nită pentru a ne .destinde. (V.R.)

nare. Dosarul trimis la Bucureşti 
pentru noi expertize încă nu s-a 
întors. Termenul stabilit de in- 
stantă pentru viitoarea înfăţişare 
este'28. 04. 1993. (VM.)
o CONTINUĂ BIŞNIŢA. Deşi 

la scară mai redusă, bişniţa cu 
ţigări indigene continuă. Recent, 
au fost surprinşi vînzind ţigări 
,,Carpc.ţi“ îllcean li'-colae, din 
Hunedoara şi Tobeaş Gheorghe 
din Brad S-au ales cu 80 000 de 
lei amendă şi marfa confiscată. 
(V.N.) ■ .

O AMÎNARE. Procesul lui Cos- 
min Mihai Enăşescu, ucigaşul A. 
Unei Mihăilă, fetiţa de 9 ani 
din Deva, a suferit 0 *$Uă amî-
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O SCHIMBARE ÎN BINE

Bolnavii din Căminul — spital 
-Brănişca ni se adresează pentru că 
„destul de des aveţi în „Cuvîntul li- 
ber“ vorbe frumoase şi călduroase 
pentru oamenii necăjiţi, care-s din 
ce în ce mai mulţi în ţara noastră". 
Cei care ne scriu doresc să-şi regă
sească „păsurile" într-un colţ al 
ziarului.

De fapt, vor să-şi exprime bucuria 
pentru schimbarea ce-a survenit în 
viaţa lor- cu puţin timp în urmă. 
Este vor.ba de venirea la conduce
rea căminului a dlui director Ioniţă.. 
„Viaţa este incomparabil mai bună. 
Mîhcarea de nerecunoscut — mai 
bună şi mai multă. Puii şi pulpele 
de porc nu se mai împachetează la 
birouri,' ei merg la bucătărie pentru 
noi. - Curăţenia e alta. Să vedeţi 
curtea, da care pe lîngă oameni şi 
dl director a lucrat efectiv. Să-i 
dea Dumnezeu sănătate !“

Scrisoarea se referă şi la situaţia 
trecută: Pentru neregulile dinainte, 
pe fostul director, poreclit de bolnavi 
„Hussein", „nu-i frumos, dar aproape 
că l-am face de ocară".

CEI VIZAŢI RĂSPUND

J.a scrisoarea adresată ziarului

„Cuvîntul liber" de către un grup 
de abonaţi la posturile telefonice 
conectate în centrala telefonică ma
nuală din localitatea Gurasada, Di
recţia de Telecomunicaţii Hunedoara 
Deva comunică :

„Conform tarifului aprobat prin 
H.G. 412/1992 taxa lunară de abo
nament pentru posturile telefonice 
din reţeaua telefonică manuală este 
pentru liniile individuale de 300 de 
lei şi pentru cele pe linie comună 
(cuplate) 150 de lei. Taxa lunară 
pentru aceste posturi telefonice este 
mai mare decît pentru cele din re
ţeaua telefonică automata, pentru 
că se includ nelimitat şi c/val. con
vorbirilor telefonice locale (între 
abonaţii din aceeaşi centrală) şi 
taxa de service.

Aparatele de pe posturile telefo
nice din reţeaua telefonică manuală 
(BC şi BL) sînt proprietatea admi
nistraţiei şi nu s-au vîndut la abo
naţi, cum se afirmă. Dacă totuşi 
vreun abonat dovedeşte că i-a fost 
încasat prin factură costul aparatu
lui telefonic, să facă intervenţie la 
oficiul comercial Deva şi se va re
glementa, pentru că din evidenţele 
noastre nu rezultă că aparatele au 
fost vîndute şi încasate.

Programul de .funcţionare a cen
tralei telefonice a fost permanent 
(24 ore), cu excepţia perioadelor cînd 
concomitent au fost concedii de o- 
dihnă şi medicale. Apoi s-a stabilit 
între orele 6—22, pentru că angaja
rea provizorie a unei telefoniste era 
ineficientă, întrucît între orele 22—6 
nu sînt convorbiri telefonice. Pen
tru cazurile de urgenţă, circuitul 
postului telefonic instalat la sediul 
poliţiei a fost astfel conectat încît 
se poate face apel în centrala tele
fonică de la Ilia, care are program 
permanent.

Urmare acestui program, 6—22
zilnic, taxele lunare de abonament 
se vor recalcula conform tarifului 
la 150 de lei pentru post telefonio 
pe linia individuală şi 90 de lei pe 
linia comună (cuplaţi). Aceste noi 
tarife vor apărea începînd cu avi- 
zul pe luna aprilie 1993 'şi bineîn
ţeles cu creditarea sumelor încasate 
în plus, începînd cu luna decembrie 
1992.

In ce priveşte afirm aţia că p ro 
gram ul perm anent se poate asigura 
cu 4 telefoniste este neîntem eiată, 
pentru  că la 5 zile lucrătoare pe 
săptăm înă şi concedii de odihnă sînt 
necesare 5 lucrătoare".

fes*. sa

Puterea de a suferi şi pentru alţii
Imediat după apariţia ar

ticolului „Ori prea-prea, ori 
foarte-foarte" am primit o 
scrisoare de la un . tînăr • 
(pe-atunci nu bănuiam .cît 
e de tînăr după maturitatea 
şi profunzimea gîndurilor 
exprimate). Dorea să-l pun 
în legătură cu dna vizată 
în articol .pentru a-i spune 
cum s-a descurcat în cei 12 
ani de cînd e ţintuită la 
pat. Cu acordul dnei, i-am 
dezvăluit tînărului nostru 
cititor numele şi adresa 
dumneaei.

Apoi mi-a fost dat să 
cunosc alte drame. Poate 
nu la fel de cumplite, dar 
oricum dureroase. Aşa că o 
vreme nu m-arn mai gîn- 
dit la cei doi, atît de mar
caţi de suferinţă. Pînă în- 
tr-o zi, cînd am primit un

telefon de la, dna D.P
„Alo, ştiţi că mi-a scris 

băiatul căruia i-aţi dat a- 
dresa mea 7 Ştiţi că ' are 
doar 26 de ani şi e de 4 
ani în aeeastă situaţie 7 
Doamnă, are vîrsta fiului 
meu". Dincolo de cuvinte, 
vocea se auzea în receptor 
sugrumată de lacrimi. Ce 
să-i scrie ? Poate să-i dea 
sfaturi practice pentru a-şi 
vindeca rănile de pe corp 
sau a evita alte neplăceri 
în viitor. Asta da. Nu e 
greu. Prin cîte n-a trecut 
şi dumneaei ! „Dar băiatul 
are nevoie şi de altceva. 
De ceva de care să se a- 
gaţe. Nu ştiu dacă are pe 
cineva apropiat. Eu îl am 
pe fiul meu şi asta m-a a- 
jutat să rezist. Dar el ? Să-i 
scriu că-1 ajută credinţa în

Dumnezeu ? Dac-aţi şti de 
ci te ori am zis eu — 
Doamne, de ce mi le-ai dat 
toate astea ? Ce să-i scriu, 
doamnă ?"

Cînd aceste rînduri vor 
vedea lumina tiparului, 
doamna va fi găsit ce să-i 
şcrie tînărului. Nimeni alt
cineva n-ar fi mai în mă
sură s-o facă. De fapt, 
neliniştea i-a fost generată 
de necunoaşterea în amă
nunt a situaţiei. Nu ştie 
dacă în satul său izolat, pe 
lîngă persoane apropiate 
care să-i poarte -de grijă, 
are şi prieteni care să-l 
sifsţină moral. Dumneaei, 
aşa cum mi-a spus cînd 
am vizitat-o, se, consideră 
o... „norocoasă". Da, chiar 
aşa. Pentru că are prieteni 
minunaţi şi pentru că a

primit şi ajutor material, 
mai ales pentru fiul student.

Necunoaşterea exactă a 
„punctului de sprijin", care 
să dea un rost vieţii cole
gului de suferinţă̂  cît mai 
ales faptul că şi-a anulat 
atîtea bucurii accidentîndu- 
se atît de tînăr, au făcut-o 
pe dna D.P. să-şi uite gre
utatea crucii pe care trebuie 
s-o poarte. I-au dat neli
nişti, i-au zdruncinat opti
mismul ieşit din comun, 
gîndindu-se la ce-ar putea 
face pentru altul, poate 
mai nefericit.

Puterea de a mai suferi 
şi pentru alţii, cînd propria 
ta viaţă e permanent sub 
semnul suferinţei, este de-a 
dreptul impresionantă. în 
fata ei cuvintele pălesc.

VIORICA ROMAN

A vancron ică fo tba lis tică
A trecut şi miercurea fot

balului, în care am trăit 
amărăciunea că Steaua d* 
ratat calificarea, doar cu 
cîteva minute înaintea flu
ierului final al arbitrului, 
Şteliştii, supăraţi foc, vor 
întîlni duminică la Ploieşti 
pe Petrolul, aflat în mare 
suferinţă de puncte. Şi nu 
Ie va fi uşor militarilor! 
Pentru ei, orice punct pier
dut va însemna mult în 
lupta cu Dinamo pentru 
titlu. Dinamoviştii au un 
meci relativ uşor cu Dacia 
Unirea Brăila şi cum (sur
prinzător) au ieşit din cupă, 
fiind eliminaţi de studenţii 
clujeni, se vor concentra 
total pentru meciurile de 
campionat. Un meci foarte 
disputat se anunţă la Cluj, 
unde rapidiştii — cu mari 
pretenţii (justificate) — bat 
la porţile cupelor europene 
dar elevii ex-hunedoreanu- 
lui Vlad nu se vor lăsa • 
uşor păcăliţi de tehnicianul 
Rădulescu. *

Pe noi, hunedorenii, ne 
interesează eevor face Cor- 
vinul şi Jiul. Dacă Corvi- 
nul joacă acasă cu C.F.R. 
Cluj (partida trebuie pri
vită însă cu toată seriozi
ta tea — form a clujenilor o 
impune), J iu l are, poate, 
cea mai grea partidă

U.T.A. Va fi meciul adevă
rului ? E-greu de spus, 
fiindcă mai este mult de 
jucat pînă la sfîrşitul re
turului. Importanţa meciu
lui rămîne, totuşi.

In Divizia G, faza jude
ţeană, au loc cîteva jocuri 
cu miză mare. La Haţeg, 
Haber trebuie să învingă 
pe lider pentru a rămîne 
în cursa pentru locul 1. 
Dar vine Libardi cu e- 
chipa aflată în fruntea cla
samentului... Un meci in
teresant se anunţă între 
Metalul Crişcior şi Con- 
structorul Hunedoara. E- 
chipa oaspete este supe
rioară (sînt mulţi jucători 
tineri de la Corvinul, îm
prumutaţi Constructorului) 
dar şi metalurgiştii au do
vedit că pe teren propriu 
pot învinge echipe cu oa
recare firmă. In rest, par
tide cu presupuse victorii 
ale gazdelor.

Iată şi rezultatele din Cu
pa României y la fotbal: 
F.C. Inter — Petrolul 1—0; 
„U“ Cluj — Dinamo 3—2; 
Gloria — Rapid 1—0; 
I.C.I.M. Bv. — F.C. Ma
ramureş 2—4 ; Univ. Cra- 
iova — C.S.M. Reşiţa 1—0; 
F.C. Braşov — F.C. Selena 
5—3 ; Dacia Brăila — Mi
nerul Motru 1—0.

retu ru lu i din deplasare, la SABIN CERBU
* • — -k —  * — ★  —- * — k — * — —  -ir— * — k — *

Moţiunea de cenzură
(Urmare din pag. 1)

nu-1 va putea înfăptui, că 
trebuie ea toţi oamenii 
competenţi — şi sînt des
tui şi în F.S.N., şi în 
P.N.Ţ.C.D., şi la liberali, şi 
la P.A.O., şi în alte partide 
— să pună mintea şi umă
rul pentru scoaterea ţării 
din impas şi aşezarea ei 
pe un făgaş cît de cît nor
mal, După cum este bine 
ca şi F.D.S.N.-iştii să în
ţeleagă că nu sînt nici ei, 
aşa cum o declamă, adesea 
cu infatuare, cei mai cei, 
că deţin monopolul legilor 
şi adevărului, aruncîrtd a- 
natema asupra altora, unii 
conducîndu-se şi acţionînşj 
după .'metode vechi şi nu 
cu puţine greşeli. Ex

perienţa lor de trei ani la 
timona treburilor ţării a 
dovedit-o din plin.

La rîndul său, naţiunea 
trebuie să ajute. Şă reve
nim la gîndul bun de an
gajament în muncă, în 
toate sectoarele economiei, 
ale vieţii sociale, să ne 
punem deplin în valoare 
energia şi' priceperea şi 
abia după aceea să ne ui
tăm în grădina vecinilor. 
Altfel, nimeni şi nimic 
nu ne va putea opri din 
căderea liberă spre sărăcie 
•şi dezbinare în care sîn- 
tem angajaţi, cu şi fără 
voia noastră.

Azi este ziua moţiunii de 
cenzură. Este şansa Gu
vernului, a prezentului şi 
a viitorului apropiat al ro
mânilor. Numai de ale
geri nu ne arde acum.
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Acei copii m inunaţi şi maşinile 

lor... calculatoare!
(Urmare din pag. 1)

într-un grup .şcolar cu 
prbfil metalurgic, dar nu 
trebuie să surprindă pe ni
meni faptul că informatica 
nu mai este apanajul ex
clusiv al liceelor de in
formatică. Informatica şi 
calculatorul vor fi, în cu- 
rînd, prezente în toate şco
lile, aşa cum. vor fi, de 
.altfel, prezente în viaţa şi 
munca tuturor oamenilor.

In seara premergătoare 
concursului s-a desfăşurat 
o sesiune de comunicări, 
în care gazdele şi-au pre
zentat cele naai bune rea
lizări ale lor. Juriul a de
liberat şi cele mai bune 
programe PC au fost: Sin
tetizator de sunete (Bog
dan Amititeloaie şi Viorel 
Dragan — clasa a XII-a I) 
şi Super CAD (Bogdan Stan 
— clasa.a X-a II). Dornici 
să încurajeze talentul şi 
munca tinerilor creatori, 
Fundaţia Judeţeană pentru 
Tineret, filiala municipiu
lui Hunedoara (prin Benone 
Lozici) şi Mike and Mike 
(prin Vaier Darie) au ofe
rit premii elevilor. Cu acest 
prilej a fost lansat şi pri

mul număr al revistei li
ceului gazdă.

Sîmbătă, 13 martie, s-a 
desfăşurat concursul pro- 
priu-zis, în care ş-au între
cut cei mai buni elevi in- 
formaticieni ai judeţului. 
Premianţii au fost : pentru 
clasa a ÎX-a : premiul I — 
Zeno Mateescu (Lic. Inf. 
Petroşani), premiul II — 
Alina Purcaru (Gr. Ind. Şc. 
Met. Hunedoara), premiul 
IIţ nu s-a acordat ; pentru 
clasa a X-a : premiul I — 
Răzvan Aciu (Lic. Decebal 
Deva), premiul II — Răz
van Veina (Gr. Şc. Ind. 
Met. Hunedoara), premiul 
III nu s-a acordat ; pentru 
clasa a Xl-a : premiul I — 
Dan Boantă (Lic. Inf. Pe
troşani), premiul II — Gri- 
gore Tătaru (Lic. Inf. Pe
troşani), premiul III — Flo
rin Neagu (Gr. Şc. Ind. 
Met. Hunedoara); pentru 
clasa a XII-a: premiul I 
—- Jozsef Szekrenyes (Gr. 
Şc. Met. Hunedoara), pre
miul II nu s-a acordat, pre
miul III nu s-a acordat.

Aceşti elevi ne vor re
prezenta Ia faza naţională 
a olimpiadei de informa
tică.

Au mai obţinut menţiuni;

pentru clasa a IX-a : Iu
lian Maiorescu (Gr. Şc. Ind. 
Met. Hunedoara); pentru 
clasa a X-a ; Ioan Cursan 
(Gr. Şc. Ind.-Met. Hune
doara) ; Adrian Nanu (Lic. 
Inf. Petroşani).
Duminică, după febra con

cursului, participanţii s-au 
relaxat într-o excursie la 
Rîuşor, prilej de a schimba 
•opinii .şi de a lega priete
nii.

printre generoşii sponsori 
ai - acestei manifestări 
s-au numărat: sindicatul 
liber „Siderurgistul" Hu
nedoara, Societatea Comer
cială I.G.S.H. S.A., Forum 
22 T, filialele municipiilor 
Hunedoara şi Deva, Fun
daţia Judeţeană a Tinere
tului, Unicom Impex S.R.B., 
Mike and Mike, Bucureşti, 
Societdtea Comercială Pri- 
mas Broască S.N.G., Inter- 
com S.R.L., Societatea Co
mercială DINEX Gomimpex 
S.R.L., micro MEGA S.R.B., 
Rank Xerox. A imortalizat 
pe bandă video — Doru 
Burci.
> Este remarcabilă solici
tudinea sponsorilor, care ati 
încercat să răsplătească ta
lentul şi munca acestor mi
nunaţi tineri.

Ce înseamnă azi o înmormîntare !
(Urmare din pag. 1)

lei. Aşa că ne-am interesat 
cît costă un loc, săparea 
sau (şi) amenajarea lui în 
Bejan. Dna Eugenia Căr- 
pirtişan, contabil şef secţie 
prestări construcţii, la a- 
mintita regie, ne-a preci
zat că un loc, în funcţie 
de zonă (I, II, III) costă 
9000, 6500 sau 3000 de lei. 
Săparea unei gropi obiş
nuite, executată cU lucră
torii regiei, face 8400 de 
lei. Tariful pentru toate 
lucrările din cimitir (să
pări, "zidiri, împrejmuiri, 
trotuare, băncuţe) este în 
funcţie de situaţia de Iu-, 
crări şi se modifică în 
timp, datorită costului ma
terialelor.

Cum majoritatea oame
nilor locuiesc la bloc, între 
momentul morţii şi cel al 
înhumării, defunctul tre
buie depus Ia Casa mor
tuară. Deci, ce servicii o- 
feră această casă şi la ce 
preţuri ? De Ia dna Baura 
Bazăr, angajată aici, şi so
ţia administratorului Sase! 
mortuare (obiectiv luat In 
locaţie de gestiune de la

ţinut: cei interesaţi îşi pot 
procura de aici sicrie (care 
costă între 13 600 de lei şi 
32 000 de lei), garnituri 
respete morţi (aproximativ 
5500 de lei), cruci (520 de 
lei) şi coroane (1300 de lei 
cele artificiale şi între 1600 
de lei şi peste 4000 de lei 
cele naturale, după costul 
florilor). Chiria pentru sala 
capelă este de 90 de lei/ 
oră iar pentru cea de po
meni (cu o capacitate pen
tru 80 de oameni, dispunînd 
de veselă şi bucătărie pen
tru încălzirea mîncării) de 

• 150 de lei pentru o per
soană. Maşina mortuară e- 
ra în reparaţie. Un depozit 
pentru sicrie, un garaj şi 
un atelier, pentru confec
ţionat coroane se vor rea
liza în acest an pe terenul 
alăturat, primit de la pri
mărie. S-ar dori şi alte ser
vicii, dar, deocamdată, a- 
cestea sînt doar intenţii.

Nu îh cele din urmă tre
buie perfectată ceremonia 
religioasă, achitate taxele 
de rigoare. Dacă a fost plă
tită taxa anuală de cult, 
Ia ortodocşi, aproximativ. 
1000 de Iei pentru o familie 
(de la caz la caz aceasta 
poate fi mai mică), se mal

R.A.G.G.B. Deva), am re- percepe doar taxa" de în

mormîntare de 3000 de lei. 
Fireşte, aici trebuie adău
gate onorariilfe preoţilor 
şi ale celor ce-i însoţesc.

Cu cele spuse pînă acum 
n-am epuizat nici lista aler
găturilor şi demersurilor.ne
cesare într-un asemenea 
moment şi, cu atît mai pu
ţin, cea a cheltuielilor. U- 
nele, ca de pilda fanfara, 
•sînt elemente de lux. Al
tele, legate mai ales de 
obiceiurile- noastre orto- 
d'oxe, sînt adevărată ri
sipă, pe care tot mai mulţi 
nu şi-o pot permite. Re- 
zumînd, acum (căci cine 
poate şti ce va fi la vară?), 
o înmormîntare făcută de 
priipărie (pentru cei care 
n-au pe nimeni), deci la 
preţuri minime şi fără 
preot ,costă în jur de 50 
de mii de Iei. Aşa că afir
maţia unui domn cum că 
o înmormîntare şi un pa
rastas de şase săptămîni 
făcute cu fast ajung la 
200 de mii de Iei, poate 
fi adevărată. Să te mai 
miri atunci cînd bieţii pen
sionari adaugă Ia alte ne
linişti cotidiene şi pe a- 
ceea că nici morţi nu vor 
avea parte de o ceremonie 
ca lumea?! , . 1 ^ ; '
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— Dna Bodica Darie1, aţi 
răspuns cu bunăvoinţă, cu 
căldură sufletească, Ia toate 
apelurile noastre. De ce vă 
caută oamenii ?

— Aici, pe strada Doro
banţi, din Deva, la parterul 
blocului nr. 34, am deschis 
de curînd o farmacie, cu 
emblema S.G. „Viafarm — 
Pluriserv“ S.R.L. Deva. Es
te o farmacie care stă
la dispoziţia tuturor. Cu
medicamente, plante medi
cinale, ceaiuri, produse cos
metice ete.

— Programul de lucru ?
— Luni, vineri, între o-

— Dna farmacistă Bo
dica Darie, ce ne spuneţi 
dumneavoastră este un... u- 
nicat, un gest, de cel mai 
ales şi cald umanitarism. 
Eu nu ştiu, de pildă, unde 
este stradă Dorobanţi, nr. 
34 — parter. Telefon aveţi?

— Deocamdată numai a- 
casă. Este numărul 615771. 
După ce închid farmacia — 
ia care nu am telefon ! — 
sînt la dispoziţia oamenilor 
necăjiţi. Şi acasă. Cu cea
iuri, homeopate, uleiuri, in
grediente pentru produse 
cosmetice de orice fel, pro
duse ecologice etc. Subli-

SI
oameni

rele 8--16. La solicitări răs- 
pţmdem şi . peste program. 
Produsele noastre se elibe
rează în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

— înţelegem că unitatea 
pe dare o- conduceţi are un 
scop umanitar.

— Da. Prin farmacia 
noastră venim în sprijinul 
pensionarilor, al handicapa
ţilor, al tuturor celor 
care din anumite mo
tive nu se pot de
plasa. Un telefon dat de 
cei în suferinţă sau de ve
cini, prieteni etc., este des
tul pentru ca noi să ducem 
la adresa solicitantului me
dicamentele trebuitoare. Pac 
o precizare : transportul es
te gratuit. Medicamentele 
sînt la preţurile legale.

— Spiritul umanitar este 
clar. La ce vă mai gîndiţi, 
dna Bodica Darie ?

— Ne mai gîndim să lu
ăm în evidenţă pe toţi cei 
care au nevoie de anumite 
produse farmaceutice reco
mandate pe termen mai lung,
conform prescripţiilor me
dicale. în baza convenţiilor 
scrise vom asigura ritmic 
pe toţi solicitanţii cu medi
camentele trebuitoare atît 
din reţeaua internă, cît şi 
de la firme importatoare.

niez : la cererea specială a 
clienţilor.

— Dna farmacist, poate 
repet o întrebare : de ce 
faceţi treaba aceasta ?

— Pentru că sînt femeie, 
soţie, mamă. Şi dacă pot 
veni în sprijinul semenilor 
mei, de ce să n-o fac ? Să-i’ 
lăsăm de izbelişte? Numai 
în cârciumi ? Un ceai, o 
picătură la farmacia mea 
este un Dumnezeu împo
triva oricărui coniac. în 
buna sănătate a fiecăruia 
dintre noi. întotdeauna vom 
conlucra, vom colabora cu 
Inspectoratul de Stat Teri
torial pentru Handicapaţi, 
Direcţia de Muncă şi Pro
tecţie Socială, filiala de 
Cruce Roşie, Inspectoratul 
Şcolar, eu toate partidele, 
cu primăriile, eu toţi oa
menii de. bună credinţă,

— Să înţeleg, dna Darie, 
că sufletul dv este pentru 
oameni, pentru ajutorarea 
lor ?

— Eu arunc noi punţi 
pentru ajutorarea dumnea
lor.

...Am mulţumit dnei far
macist Rodica Darie. Am 
plecat îngîndurat: mai sînt 
şi oameni — OAMENI!

Gh. I. NEGREA

Umblă zvonul prin zona 
Bradului, şi nu numai aici, 
că dl Horea Romeo Farcaş, 
ales primar în comuna Baia 
de Criş, la alegerile locale 
din anul. trecut, şi-a dat' 
demisia din funcţia în care 
a fost învestit de obşte. 
Am mers pe urma acestui 
zvon, deplasîndu-ne la Baia 
de Criş. Pe dl primar nu 
l-am găsit, domnia-sa aflîn- 
du-se lă Luncoiu de Jos, 
unde avea ore la şcoala din 
respectiva localitate. De alt
fel, dînsul lipseşte două 
zile pe săptămînă din Baia 
de Criş, întrucît atunci are 
ore la şcoala menţionată. 
Am stat de vorbă cu dna 
viceprimar Dorina Nicula, 
care ne-a spus :

— Aşa ştiu si eu, că dl 
primar şi-a depus demisia.

— De ce?
— Precis nu cunosc, dar 

cred că este nemulţumit de 
unele aspecte legate de a- 
plicarea Legii fondului fun
ciar. Baia de Criş a avut 
patru C.A.P.-uri şi trebuie 
să împărţim la oameni 
circa 4000 ha teren arabil. 
Aplicarea Legii fondului 
funciar este mult întârziată 
din cauza lipsei de topo- 
grafi. Am solicitat de ne
numărate ori ajutor de la

Primarul de la Baia de
nu

demisionează
O.C.O.T., de la Prefectură 
şi nu am primit, 

în vreme ce stăteam de 
vorbă cu dna viceprimar, a 
intrat, cu o oarecare treabă, 
dl Neacşu, secretarul pri
măriei, care aflînd subiec
tul discuţiei a intervenit: 
— Şi eu îmi dau demisia. 

Din ce cauză ? Din cauza 
oamenilor. în Baia de Criş, 
din doi oameni, unul este 
incorect.

— în special cei din Riş- 
culiţa. Păi treabă-i aia să 
ne cheme prin tribunale, 
să ne reclame pe la judeţ, 
la procuratură ş.a.

Dl Neacşu a ieşit ■ ca o 
furtună. Am aflat, mai a- 
poi, că domnia-sa nu este 
nevoit să demisioneze, în
trucît are vîrsta cînd se 
poate pensiona. Şi ar fi bine 
s-o facă şi să lase locul 
unui om tînăr. ' E o părere 
nu numai a noastră.

A doua zi după ce am 
fost la Baia de Criş, a ve-

Ciobanul face ce vrea?
Domnul Gheorghe Lugo- 

jan Cosma, din comuna Do- 
bra, ne-a adresat o scri
soare, plină de of uri şi de 
năduf, în care sînt vizate 
o serie de aspecte negative 
în legătură cu modul cum 
dl primar Damian Tertici 
se ocupă de aplicarea Legii 
fondului funciar, aducând 
totodată în atenţie unele 
abuzuri săvîrşite de cioba
nul Nicolae Bodiu, în tur
ma căruia au oi mai mulţi 
„mafioţi** — cum îi nu
meşte petentul —, inclusiv 
primarul. Dar, să expli
căm faptele, aşa cum sînt 
ele redate în scrisoare.

Deşi ciobanul amintit es
te domiciliat în. satul Mi- 
hăeşti, Unde există sufi
cientă păşune, acesta îşi 
ţine oile mai mult pe tere
nurile dobrenilor (şi pe cele 
ale celor din Lăpuşnic, du
pă cum ni s-a confirmat şi 
din alte surse — n.n.), dis- 
trugînd chiar şi o bună 
par,te din culturile semă
nate în toamna trecută, a- 
ducînd mari pagube pose
sorilor acestora (!)■ Deşi 
au existat sesizări la orga

nele locale, acestea vizîn- 
du-1 şi pe Robinson Jita, _ 
care procedează la fel cu 
turma sa de oi, nu se în
trevede nici o şansă să fie 
luate măsuri de înlăturare 
a unor astfel de situaţii 
neplăcute şi nedorite. Ca 
urmare, pe bună dreptate, 
deţinătorii de animale din 

Dobra se întreabă : noi unde 
să mergem cu oile .şi vitele la 
păşunat, dacă pe terenu
rile şi păşunea noastră vin 
cei din alte sate ? Oare, 
ciobanul face ce vrea în- 
tr-o comună ?

în altă ordine de idei, 
în scrisoare se mai face 
referire şi la faptul că nu 
toţi cei care sînt veniţi în 
localitate şi sînt îndreptă
ţiţi potrivit Legii fondului 
funciar să primească pă- 
mînt, au speranţa că li se 
vor atribui unele suprafeţe 
pe care să-şi poată asigura 
produsele necesare traiului. 
Nădejdea oamenilor este 
aceea că apelurile lor a- 
dreşate anterior Prefecturii 
vor găsi ecoul cuvenit la 
noul prefect.

NICOLAE TÎRCOB

De dimineaţă o pornim 
spre Topliţa, Dăbîca, Hăş
dău. Deşi este trecut de 
mijlocul lui Mărţişor şi 
afară simţim miresme de 
primăvară, nu îndrăznim 
să ne lepădăm de hainele 
iernii. Căciula e la locul 
ei, loc de „cinste**, pe 
creştet. înaintăm pe dru
mul din jurul lacului Cin- 
ciş. Pantele dealurilor mai 
sînt încă brodate cu pil
curi de zăpadă. Natura 
îşi etalează frumuseţile şi 
în această perioadă a a- 
nitiui. întocmai unui pic
tor peisagist au fost a- 
runcale pe o pînză Uriaşă 
pete de alb pe un fond 
cenuşiu oferit de arborii 
desfrunziţi, de păşunea 
încă palidă aflată în aş
teptarea plăpîndului colţ 
de iarbă care să o învio
reze. Doar sălciile îndrăz
nesc să-şi trimită privirii 
noastre mirate mugurii 
lor cărnoşi, mîţişorii pe ca
re îi aşteptăm cu atîta ne
răbdare în copilărie 

Lacul Ginciş, creat de 
mîna omului, oferă o i- 
magine dezolantă. Apele 
sale bogate, cîndva, au 
scăzut îngrijorător, stîr-

Pe drumuri de munte
nind pariică în rîndul a- 
genţilor industriali ai Hu
nedoarei.- Mai bine de 
trei sferturi din milioanele 
de metri cubi de apă s-au 
epuizat din cauza secetei. 
Se speră într-o Viitură a 
rîului Cerna şi a pîraielor 
care se varsă în el, odată 
cu topirea zăpezilor sus, 
în Lunca Cernii, dar mi
nuni nu mai pot aduce 
decît ploile de primăvară, 
în jurul lacului, amena
jările îşi aşteaptă oaspe
ţii. Cei cu bani mulţi şi-au 
făcut oase de odihnă, fru- . 
moaşe, tihnite. Pentru 
cei cu bani mai puţini sînt 
bune şi căsuţele campin
gului ,iar cei care nu au 
nici această posibilitate, 
trebuie să şe mulţumească 
cu covorul ierbii care, în 
curînd, îşi va trimite clo- 
rofilele în firele crude.

Spre inima munţilor, 
drumul devine mai ane
voios din cauza gheţii, în 
porţiunile umbrite, a pî
raielor, care au pornit

odată cu soarele ce se ri
dică tot mai mult pe bolta 
cerului. Respirăm un aer 
curat pe care şi-l aşteaptă 
cu jind orice orăşean. Mai 
sus de Topliţa, oamenii 
îşi văd încă de lemne, pe 
care le adună cu grija 
gospodarilor ce se gîndesc 
la iarna ‘ Editoare. Oile 
mai stau încă în ţarcuri. 
Animalele sînt bogăţia 
oamenilor de aici- Şi cînd 
te gîndeşti că un litru* de 
dezinfectant pentru aces
tea costă peste 30 000 de 
lei. Să nu mai vorbim de 
medicamente...

înainte de Dăbîca, în- 
tilnim maşina poştei care 
transportă presa, cores
pondenţa. Era ora 10,20. 
La intrarea în Dăbîca aş
teptăm mai bine de o ju
mătate de ceas pînă este 
descărcat un peridoc cu 
stâlpi de beton, cu ajuto
rul unei macarale, în 
dreptul unui întreprinză
tor particular care şi-a 
ridicat o casă ce vă adă
posti, probabil, un motel.

Alături, proprietarul şi-a 
amenajat o pescărie. La 
Dăbîca Şi Hăşdău, drumul 
e moale, tăiat de roţile 
maşinilor care coboară cu 
lemne de la Lunca Cernii. 
Drumarii sînt însă la lo
cul lor, aruneînd piatră 
pentru acoperirea gropilor. 
Urcăm încet, în spatele 
unei autodube, ce trans
portă muncitori din zonă. 
In Hăşdău coboară clin 
„carlingă**, alături de a- 
ceştia, copii şi cadre di
dactice care vin la şcoala 
generală din localitate, a- 

cum şcoală de centru, pen
tru că aici sînt elevi mai 
numeroşi. în timp ce la 
Topliţa stă închisă o 
şcoală aproape nouă, în
căpătoare. Ce se va Sn- 
tîmpla cu ea peste cîţiva 
ani ?

Sate de munte, bine 
gospodărite, locuite de 
oameni vrednici. Mulţi 
se întorc acasă de Ia 
oraş pentru că aici îşi au 
acum un rost deloc de 
neglijat. Şi, odată cu ei, 
copiii. Crescătorii de ani
male vor deveni „sarea 
pămîntului*1.

MINEL BODEA

dl Horea 
Am crezut 

noi, 
bun

nit la redacţie 
Romeo Farcaş. 
că a venit special Ia 
dar ne-a spus de la 
început:

— Am fost la domnul 
prefect şi am zis să vin şi 
la „Cuvîntul liber** sa în
treb de ce m-aţi căutat 
ieri,

•*— Este adevărat că aţi 
vrut să plecaţi din primă
rie ?

— Da.
— Ce motive vă în

deamnă ? - _
— Eu sînt un om prac- 

tic_ şi mă nemulţumeşte 
complet ceea ce am reali
zat pînă acum.

— Asta nu-i rău. Mai 
concret, ce vă nemulţu
meşte ?

— Stăm rău cu aplicarea 
Legii fondului funciar. Am 
fost de nenumărate ori şi 
la O.C.O.T. şi am rugat 
să mi se trimită specialişti 
pentru măsurarea pămîn
tului. Fără rezultat, însă. 
De aceea oamenii sînt ne
mulţumiţi, ne acuză pe noi 
că nu sîntem în stare de 
nimic, M-am zbătut şi am 
reuşit să aducem butelii de 
aragaz pline în Baia de 
Criş. Domnii de la Brad, 
care şe ocupă de asigurarea 
1 cu aragaz, discută cu noi
precum un birjar cu calul.

Avem o seamă de planuri 
cu privire la gospodărirea 
comunei, dar nu putem fa
ce nimic fiindcă nu avem 
bani. Sîntem în discuţie cu 
dna Nuţa Păuşan, care ăi 
construit un motel la mar
ginea satului de reşedinţă 
a comunei. O solicităm să 
vină la primărie pentru; 
încheierea contractului de. 
concesionare a terenului, 
I-am stabilit o chirie dpţ- 
100 de lei pe mp de teren. - 
dar nu vrea s-o accepte şl" 
ne ameninţă că se va duce' 
pînă în pînzele albe.

— O lăsaţi să facă ce 1
vrea ? . i

— N-o lăsăm, în nici uH' 
caz. Dacă refuză să sem-T’: 
neze contractul, scoatem tê ţ 
renul respectiv la licitaţie.; j 
Dna Nuţa P. merge la ju- ; 
deţ şi determină presiuni : 
asupra primăriei, ca să -lă- 
săm lucrurile în favoarea 
sa. ' -

— Sînt cele ce ne-aţi spuiţ] 
motive temeinice pentrrf,, 
demisie ?

— M-am gîndit.. foarte
mult la asta. Am discutat?] 
cu dl* prefect Georgel Răi ĵ 
can şi am decis să rămînf 
în funcţie. ‘

— Decizie înţeleaptă, cre
dem noi. Ne gîndim la fapţu 
tul că, alegîndu-vă primai^ 
oamenii din Baia de Critff- 
v-au învestit cu încredere.-. 
Şi-au pus speranţa în dum-̂  
neavoastră. Deci în înche»? 
ierea acestei discuţii putetec 
scrie că primarul din Baiaţj 
de Criş rămîne în funcţief- 
nu-şi mai dă demisia.

— Da. Aşa-să scrieţi!
, ' iH'

T R A IA N  BONDOB -H

S.C. MEVIMPEX S.R.L. ARAD 
ÎN CALITATE DE IMPORTATOR DIRECT

VA OFERĂ:

•  Cu adaos comercial zero, produsele ger
mane de o calitate superioară :

— Crema „Today” 250 ml
— Crema „Cien“ — extras Jojoba 250 ml
— Duş gel 300 ml
— Duş cremă „Alpifresh” 1000 ml
— Şampon „Alpifresh” 2x1 200 ml
— Substanţă de curăţat WC 200 ml 
ARAD— str. Săvinesti nr. î, tel/fax 0966/

17214, tel. 0966/19431. ' j

Pentru numai o lună 

18 martie — 18 aprilie 1993

i S.C. JESSICA IMPEX S.R.L. DEVA

I ! Vinde produsele comerciale cu adaos eo-

!
ţ mercial 0 la sută.

\

I \n
•  ţigări
•  cafea
•  băuturi alcoolice
•  dulciuri
•  produse alimentare
•  bere
Ne găsiţi în Deva, bdul Decebal, bloc I, par- 

\ ter, magazin Tehnoton, lingă B.T.T,
\ Informaţii suplimentare Ia telefon 627534,
ij Vă aşteptăm cu drag. i
 ̂ ATENŢIE ! Adaos comercial 0 la sută —» nu- 
 ̂mai o lună. . —  gg (18?
----- ----------------------- --------

ţ S.C. EURO EAST INVESTMENTS S.R.L.

| distribuitor autorizat al produselor
\ „Coca-Cola” în judeţul Hunedoara

VINDE cu adaos comercial 0 la sută.

) •  COCA-COLA la doză 0,33 1
•  Fanta la doză 0,33 1
•  Spritc la doză 0,33 1
Relaţii la sediul societăţii din Deva, str. 

Depozitelor, nr. 17 (S.C. COMFRUCT S.A.).
(4129J
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aniversari

•  CALEA să-ţi fie pre- 
Ssâr̂ â cu flori, viaţa nu
mai soare fără nori. La a 
16-a aniversare. „La mulţi 
ani 1" pentru Boris Irîneî 
Tămăşescu din partea pă
rinţilor, surioarei şi tuni
cilor din Dealu Mic. (3522)

•  „La mulţi ani 1“ pen- 
: tm  Tatu-Timona, care îm
plineşte 4 primăveri. La

| fel sănătate — fericire — 
Dana st Tîmoniu — le do
reşte bunica Stela. (4040)

VfWZARI-
■ r rw A P A R I

’f b VlND apartament două 
. aşmere, ultracentral, foto- 
! ţC  pat. cumpăr garsonieră, 
ftel. (?>oţ»66. (4048)

0  VÎND video nou. creţ 
UOVOciabiL Tel. 614709,

(3889)
•  VlND rasă gaze, apă, 

traliită. Deva, Vlahuţă. 27.
(3992)

•  VÎND apartament in 
©răstie, 4 camere. TeL
mm.  (3944)

0  DE vlnzare mobilă 
Tineret. Hunedoara, tel. 
*it874. (3970)

•  VlND remorcă auto-5
tone» cu coviltir. Informaţii 
Ceva, fii1748, sau Hăţâeel, 
Or. 92. (4022)

•  VIND apartament cen
tral, 2 camere. Informaţii 
lei. €19205. (4020)
m ÎN 20 martie 1993 se 

Vinde la licitaţie un frigi
der alimentar. Licitaţia va 
avea loc la magazinul ali
mentar Supercoop Deva, 
parter. Ungă piaţă. Infor
maţii tel. 611618, după ora 
SI. (4025)

•  VlND apartament cu
Inel camere, bol central, 
balcon, pivniţă. Deva, bdul 
Băloescu,, bl. 3, ap- 43, tel. 
H1539. (4018)

0  VlND butelie normală 
aragaz, 60 000. Simeria, 
081439. (4013)

•  VlND apartament 2 
«tinere, parchet, Încălzire 
«entrală, gaz metan în O- 
râştie. Informaţii Orăştie, 
tel. 641438, Sibiu 092432330.

(4036)
•  VlND Audi 80. Deva, 

AI. Crizantemelor, bl. M 1, 
ap. 1, după ora 19. (4039)

•  VlND autoturism Dacia
M00, preţ convenabil. Si-* 
meria, tel. 661323. (4043)

•  VlND videoplayer Ai-
WB. Tel. 624001. (4Q45)

•  SOCIETATEA comer
cială Lăpugeana SA Grind, 
«•asana Lăpugiu, judeţul 
Hunedoara, anunţă a doua 
licitaţie publică pentru 28 
martie 1993, la sediul pri
măriei Lăpugiu, ora’ 10, 
pentru vînzarea mijloacelor 
fixe. Taxa de înscriere de 10 
la sută din valoarea obiecti- ' 
«ului se achită la sediul 
Unităţii. Listele şi valorile 
*lnt afişate la Primăria din 
fiâpugiu. (4031)

'0 VlND autocamionetă 
VW 245 D, fabricaţie 1984.

'  Haţeg, tel. 777309. (4022)
•  VÎND videoplayer E-

lekta, sigilat, 135 000 lei. 
Deva. tel. 616177. (4057)

•  VÎND Opel Kadett
Kombi, fabricaţie 1985, 
10000 km. consum 5,5 1,
atare ireproşabilă. Deva, 
«el. 629123. (4055)

•  VÎND televizor color 
Telefunken, preţ conve
nabil, teL 623485, Deva.

(2751)
•  VÎND urgent televizor 

«©lor RFT şi o semiremorca 
Germania. Tel. 629117.

(4093/4094)
• VÎND casă cu etaj In

Mînerău, eventual Ia schimb 
cu apartament 4 camere, 
Deva. Informaţii la tel. 
619209, după ora 18. (4052)

•  VÎND Dacia 1300, a- 
variată partea stingă spate, 
motor nou, radiatorul spart. 
Preţ informativ 550 000 lei, 
negociabil. Tel. 626784..

(4056)
• SC Băcăinţana SA, cu

sediul în sat Bacăinţi, co
muna Şibot, vinde prin li
citaţie patrimoniul unităţii 
în ziua de 21 martie 1993, 
ora 10. (4064)

•  VlND porc mare pen
tru tăiat. Deva, Eminescu, 
nr. 15, tel. 613163, (4066)
m VÎND urgent aparta

ment două camere. Dacia, 
preţ informativ 2 000 000. 
Tel. 615386 sau 614789.

(4068)
•  VÎND urgent aparta

ment 2 camere, Ultracen
tral, preţ informativ 
4 300 000. Tel. 615386 sau 
614789. (4068)

•  VÎND convenabil te
levizor color Philips, stare 
bună. Tel. 618965 Deva, 
după ora 19. (4070)

•  VÎND videoplayer Ai
wa, cu telecomandă. In
formaţii teL 716737. (3549)

•  VÎND casă gaze, total 
teren 230 mp, eventual 
schimb cu apartament. Hu
nedoara, Dacilor, 2. (3537)

•  VÎND videoplayer Fu- 
nai, preţ convenabil. In
formaţii tel. 713303. (3540)

•  VÎND rasă Hunedoara.
Informaţii tel. 713135, în
tre orele 15—17. (3543)

• HUNEDOARA vînd 
etaj casă 74 mp, str. Cloşca, 
nr. 1,, tel. 0991/24146.

(105810)
•  VlND VW Passat, ne

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

•  VlND casă eu gră
dină, com. Veţel, nr. 165. 
Informaţii vineri, sîmbătă 
şl duminică, familia Belei.

(3965)
•  VÎND urgent Dacia 

1310. Deva. tel. 627876.
(4014)

OFERTE 
DE SERVICII

•  CAUT femeie pentru
îngrijire copil doi ani, De
va tel. 632823. (4033)

•  EXCURSIE în Polonia.
Cost transport 13500 -{- 20 
DM. Perioada 24—28 martie 
1993. Informaţii telefon 
624033. (3978)

*—*—♦—*—*—*—»

• SOCIETATEA CO
MERCIALA COMTOUR 
LOWE angajează ur
gent zidari, maiştri 
construcţii, muncitori 
necalificaţi, construcţii 
mecanici auto, tinichi
gii auto, strungari. Re
laţii la teL 621113, De
va — Sintuhalm. (3979)

•  INCOTA Atlas Reisen
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe ruta 
Sibiu — Deva — Praga — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în datele de 
24, 31 martie şi pe ni ta 
Sibiu — Deva — Frankfurt 
— Dortmund din 31. 03, 7, 
14 aprilie. Informaţii, în
scrieri : tel. 618882, orele 
16—21. (34571

• ŞOFER posesor viză
Germania îmi ofer servi
ciile. Vînd Citroen BX 16 
TRS benzină, an fabricaţie 
1986. Opel Ascona 1600, 
an fabricaţie 1979, stare 
bună, neînmatriculat. TeL 
095/616264. (3959)

•  AGENŢIA Aurum De
va organizează excursii 
confortabile şi la preţuri

avantajoase în Ungaria, 
Polonia,, Turcia. Informaţii 
Deva, str. A. Iancu, bl. H, 
sc. D, tel. 617629, 620750, 
625445. (4041)

PIERDERI
• PIERDUT legitimaţie 

handicapat pe numele Bon- 
cea Ioana. Se declară nulă.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB (VÎND) apar
tament 3 camere ultracen
tral, îmbunătăţiri, eu auto
turism sau autovehicul 
transport marfă, categoria 
B (diferenţă). Deva, bl. 8,

, turn (Transilvania), eţ. 7, 
ap. 25, după ora 12. (4033)

•  SCHIMB apartament
2 camere, parter, central, 
cu apartament la etaj, ex
clus Micro şi Dacia. TeL 
6150%. (4053)

•  SCHIMB apartament
proprietate, 2 camere Gura 
Clmpului, Mediaş, cu 2—3 
camere Deva. Redaţii la 
tel. 618787, (3987)

•  SCHIMB garsonieră 
confort I, ultracentral, cu 
apartament 2—3 camere în 
Deva. Relaţii % tel. 618787.

(3987)
4 SCHIMB (vînd) casă, 

apă, gaz, grădină, anexe, 
curte comună cu aparta
ment 2 camere (central) 
plus diferenţa. Deva, tel 
615154. (4037)
, •  SCHIMB garsonieră 
confort I proprietate per
sonală cu apartament 2—3 
camere proprietate de stat. 
Informaţii zilnic Piaţa O- 
bor, 18—19, măcelăria par
ticulară. (3533)

•  SCHIMB 2 apartamente
cu 2 camere pe unul cu trei 
sau patru. Informaţii Deva, 
tel.623355. " (4034)

COMEMORĂRI
DECESE

•  ÎNDURERATA Mo- 
nica soţie, cu familia, 
anunţă împlinirea u- 
nui an* de la dureroasa 
despărţire de cel care 
a fost un minunat soţ 
şi om

IVAN PETRU 
ANDREI 
(TRUŢI)

Trista comemorare în 
20 martie (sîmbătă), 
ora 9,30, ia Catedrala 
din str. A. Iancu, Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace I (3989)

• MULŢUMIM tutu
ror celor care au fost 
alături de noi la greaua 
pierdere pricinuită de 
moartea celui care a 
fost
prof. PETRU GEOZA

Mulţumim în special 
familiilor Borbely, asp
ra, Brete şi conducerii 
IFET, domnilor Petric, 
Goţiu şi Faur. Fami
lia îndoliată. (4063)

•  SE împlinesc şase 
săptămîni de profundă 
durere de cînd a ple
cat pe drumul fără 
întoarcere dragul nos
tru soţ şi tată

ing. DUMITRU 
FÎNTÎNA

Comemorarea în 20 
martie 1993 (sîmbătă), 
ora 12, la Catedrala din 
Str. A. Iancu. Dumne
zeu să-I odihnească.

(4060)

I

I

S.C. „ALIMENTARA** S.A. DEVA 1 
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 30 j

I ORGANIZEAZĂ: g
în data de 29 martie 1993, orele 10, la sediul I 

|  societăţii, licitaţie publică în conformitate cui

I H.G. nr. 1228/1990, pentru închirierea urmă-g 
(oarelor spaţii comerciale: ' |

I #  centru carne din cadrul Complexului co-| 
■ mercial „M. Kogălniceanu" Deva, în suprafaţă 1 
I de 44 mp; |

•  centru carne din cadrul Complexului co-g 
I mercial „'Viile Noi“ Deva, în suprafaţă de 82* 
| m p ;

I # spaţiul comercial amplasat la parterul ■  
corpului „A+C" din cadrul Complexului corner-1 

|  cial „CENTRAL" Deva în suprafaţă de 144 mp 1

I(Hala Agroalimentară). ■
Pentru acest spaţiu închirierea se va face I 

|  pe perioada 1. 04. — 1. 10. 1993. I

I Preţul de începere a licitaţiei este de 1 000 5 
lei/mp. I

|  Taxa de participare Ia licitaţie este 5 000 lei.l 
! Garanţia de participare la licitaţie este de 20 la ■ 
I sută din valoarea chiriei lunare de Ia care se J
(porneşte licitaţia. ■

Informaţii suplimentare la tel. 616406. (184) I

! EXCURSII CU TARIFE 1
i AVANTAJOASE

•  TRISTA şi dureroasă 
aducere, aminte acum, cînd 
se împlinesc zece ani de 
cînd acest suflet ttnăr, drag 
şi blînd a trăit pe acest 
pămînt şi a plecat de lingă 
noi la numai 15 anişori. 
Ştim că-a partea lui lisus 
e cu mult mai bine, dar de 
aicea noi te plîngem şi 
ne este . dor de tine, ai nos
tru fiu, frate, cumnat şi 
nepot.

J
' FIRMA MAREŞ — TUR SRL ORAŞTIE *
I Str. Unirii, nr. 5, telefon 641446 — oferă onor |
î clientelei excursii, la cele mai avantajoase tarife ast- »
I «el: |
* fi in UNGARIA — cu plecare în fiecare zi de ,
|  luni, la preţul de 7000 lei (timp de 4—5 zile); |
* fi în POLONIA — cu plecare în fiecare zi de du- *
I minică la preţul de 13 900 Iei şi 20 DM (timp de 4—5 \ 

zile); I
| fi în UCRAINA — Ia LVOV, cu plecare în fie- j 
I care zi de- joi la preţul de 10000 lei (timp de 7 zile); | 
'  fi în CHINA — la preţul de 560 000 lei (timp de * 
| 11 zile). Se vizitează Marele Zid Chinezesc şi mor- I 
- mintcle MING. în tarif sînt cuprinse — cazarea, mi- J 
I cui dejun, taxele 4© viză şi de aeroport; ţ
" f i  în GRECIA — la preţul de 240 000 Iei, cu ple- J 
| caro in zilele de 14. 04. 1993, 1. 05. 1993 şi 22. 05. 1993. > 
J Durata excursiei este de 10 zile. Se vizitează ATENA I 
• şi Complexul ACROPOLE. In tarif sînt incluse — | 
I masa şi cazarea, alte servicii; |
J fi în ANGLIA — la preţul de 500 000 lei, cu ple- » 
| cări în zilele de 27. 04. 1993, 25. 05. 1993 (timp de 6—7 | 
* zile). în tariful excursiei sînt incluse: cazarea şi masa . 
I în regim de demipensiune. Se vizitează Tumul Lon- I 
' drei, Catedrala Sf. Paul, Westminister Abey; J
| fi *n EGIPT — la preţul de 380 000 lei, în zilele |
J de 30. 03. 1993, şi 20. 04. 1993. In tarif sînt incluse ; «
( cazarea, masa in regim de demipensiune, alte servicii; j 

fi in GERMANIA — cu ocazia sărbătorilor de | 
I Paşti se organizează transport pentru cei ce posedă J 
I viză Ia preţul de 18 000 lei cu plecare din Orăştie în J 
1 data de 4. 04. 1993, pe ruta PRAGA — NURNBERG — ţ
; munchen. *
■ Excursiile In Egipt, Anglia, şi China se fac cu J 
I avionul, cele din Grecia, Ucraina, Polonia şi Ungaria | 
J se organizează cu autocarele special amenajate ale * 
I firmei. |
* Pentru relaţii suplimentare sunaţi la telefonul fir- , 
|  mei — 641446 — între orele 9—16. |
* VA AŞTEPTAM CU DRAG STIMAŢI CLIENŢI! I
1 DORIM SA VA OFERIM EXCURSII DE NE- i
* UITAT ! <41401 I

\

(4140)

\
| S.C. „CONDOR" S.A. DEVA (fost T.C.H. Deva) j
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FLORIN ADRIAN 
NEAMŢ

din Brănişea. Comemorarea 
la 21 martie. Dumnezeu să 
te odihnească In împărăţia 
cea cerească. (3914)

A deschis în Deva, str. Depozitelor, nr. 21 
Magazin cu vînzarc materiale de construcţii 

şi instalaţii ’
fi adaos comercial redus 
fi primim comenzi ferme, cu piaţa unui a- 

vans de 10—30 la sută pentru procurarea la 
termen de materiale şi produse specifice acti
vităţii de construcţii.

închiriază spatii de depozitare parţial aco
perite

în suprafaţă de cca 5000 mp In Deva, în 
incinta depozitului — tranzit — (vis-a-vis) de 
Gara C.F.R. şi la Orăştie 5000 mp in incinta de
pozitului T.CH,

Asigurăm acces la linia C.F. proprie în am
bele localităţi. (4136)

FILIALA SILVICĂ DEVA

Aduce la cunoştinţa agenţilor economici au
torizaţi că scoate la licitaţie publică masa lem
noasă pentru exploatare In raza Ocolului Sil
vic Simeria.

Licitaţia va avea loc la sediul filialei sil
vice, eu sediul în Deva, sth Andrei Şaguna, nr. 
1, luni 22 martie 1993, orele 11,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Fi
liala Silvică Deva, telefoane 616020, 616021 si 
de Ia Ocolul Silvic Simeria, telefon 660234. (178)

S.C. AGItOMEC S.A. DEVA

str. Depozitelor, nr. 10, tel. 621902, 622195
'TINDE:
•  Grape disc GDP-1,8 şi GDP-2,2.
Aceste grape sînt cu 4 baterii dispuse în 

„X“. Se obţine o lucrare foarte bună, de cali
tate superioară, în pregătirea terenului pentru 
semănat.

Totodată, anunţăm pe această cale ca vin
dem cabine de tractor U-650 noi, cu accesorii,

(CEC)
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