
Prăpastia spre sără
cie a românilor se a- 
dînceşţe. Trăim tot mai 
greu, tot mai incert de 
la o zi la alta. Am ieşit 
zgribuliţi de frig din 
iarnă şi am intrat într-o 
primăvară tumultoasă, 
în care ne bat atîtea vin- 

■ turi aşpre. Cifrele sta
tistice ne arată că, în 
ultimii trei ani, produc
ţia industrială s-a di
minuat cu aproape 50 
la sută, că salariile — 
raportate la preţuri — 
sînt, de asemenea, în 
continuă scădere, că am 
consumat mai mult de- 
cît am produs, acumu- 
lînd din nou mari da
torii externe. Toată lu
mea constată că şoma
jul ia amploare, inflaţia 
urcă galopant, dezechi
librul între muncă — 
producţie — venituri este 
tot măi accentuat.

Ge-i de făcut ? Gu
vernul încearcă să re-

guvern
zolve din probleme, însă 
nu apasă suficient de 
puternic pe pîrghiile 
care-i stau la îndemînă, 
face promisiuni, tempo
rizează procese vitale 
ale reformei, cum este, 
de pildă, privatizarea. 
Ca urmare, legile sînt 
lafldiate, bişniţa şi co
rupţia se manifestă pînă 
în sferele cele mai înal
te, birocraţia continuă 
în exces, suprastructurile 
dintr-o serie de sectoare 
— inclusiv de la nive
lul unor ministere şi 
departamente — se men
ţin pe poziţii neclintite. 
„Păi dacă schimb un di
rector dintr-un meca
nism se clatină întreg 
sistemul, se pun în 
funcţie pilele şi rela

ţiile*, motiva Intr-o dis
cuţie televizată dl Ni- 
colae Văcăroiu. O ase
menea lamentare a pri
mului ministru în faţa 
naţiunii nu are darul să 
pună ordine în angre-
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najul economico-social, 
să aducă linişte şi îm
păcare.

Pe de altă parte, sin
dicatele •— cu adevărat 
o forţă şi o speranţă & 
celor mulţi — se abat 
adesea de la atribuţiile 
pe care le au, revendică 
drepturi şl privilegii e- 
xagerate, imposibil de 
materializat, ba, mai 
mult, joacă şi pe piste

politice, sprijinind opo
ziţia, în demersul ei fu
ribund de a accede la 
putere prin orice mij
loace, deşi mărturiseşte 
cu şiretenie că nu ur
măreşte aşa ceva.

Vremea din urmă, con
sumată sub apăsătoarele 
griji ale eliminării sub
venţiilor de la 1 mai 
a.c., ne-a adus în prim- 
plan situaţii şi mai în
grijorătoare. Că aceste 
măsuri, fac parte din 
programul de reformă, 
că sînt extrem de im
portante şi că trebuie a- 
plicate nu încape îndo
ială. Numai că impac
tul lor asupra vieţii 
majorităţii populaţiei nu 
a fost calculat cu pre
cizie de către guvernanţi

ori nu este ! 
întreaga sa
Afirmaţia că suprimarea 
subvenţiilor va fi com
pensată în procent de 
sută la sută. nu rezistă 
la cele mai sumare cal- i 
cule. Iar dacă avem în 1 
vedere şi creşterile de T 
preţuri la alte produse f 
şi servicii, pe care inde- t 
xârile de salarii şi pen- *• 
sii nu le va putea, în J. 
nici un caz, contracara, ! 
este sigur că viaţa ne f 
va fi şi mai grea. ţ

Neîncrezătoare în a- * 
ceste promisiuni şi în 
altele ale guvernului, I 
nemulţumite de neluarea f 
în seamă a unor reven- * 
dicări, acuzînd o serie * 
de probleme grave din 
viaţa economică şi so- | 
cială a ţării, cele mai * 
mari confederaţii sin- y-
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La omul sărac, nici boii 
nu-i trag. Aşa spune o zi
cală românească. Aşa se 
întîmpiă şi în această a pa
tra primăvară de cînd ţă
ranii mai plîng după pâ- 
mînt, iar el îi plînge pe 
ţărani. Acesta este bleste
mul nostru, să fim săraci 
Intr-o ţară bogată, să a- 
jungem să trăim din mila 
altora, să importăm hrana 
pe care altădată o expor
tam;

Parcă sîntem bătuţi de 
Dumnezeu, că nici timpul 
nu prea ţine cu noi să ne 
putem regăsi echilibrul şi 
să ne apucăm de lucrul pă- 
mintului. Dacă nu plouă, 
nu e bine. Dacă plouă prea 
mult, e rău, Ba n-avem 
bani sau sămînţă, ba ne 
lipsesc utilajele, motorina

chinuită

sau cine mai ştie ce. Cînd 
le avem pe toate, intervine 
gliceava între oameni. Şi 
aşa belelele se ţin lanţ 
de capul nostru.

Vine rapid vremea în- 
sămînţării porumbului, dar 
pămîntul n-a primit încă 
peste tot sămînţa de ovăz, 
orzoâlcă, floarea soarelui, 
sfeclă, cartofi şi de alte 
plante a căror epocă a 
expirat deja. Neavînd a- 
rături din toamnă decit 
pe o parte din suprafeţe, 
primăvara ne-a luat prin 
surprindere şi ne-a găsit 
aproape complet descope
riţi ia capitolul organizare. 
Mergem pe bîjbîite şi ne 
repezim să lipim căldarea 
unde curge mai tare. Dar 
unde nu curge acum ? în
tinderea acumulată este de 
peste o lună de zile — a- 
preeiază specialiştii. Cînd 
se va „recupera" întîrzie- 
rea?

Durerea este mai mare 
dacă ne gîndim că sacul 
este gol şi nu mai stă nici
cum In „picioare". O şansă
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oameni de nădejde
Ocolul agricol de pe lin

gă Consiliul local din co
muna Orăştioara de Sus 
este alcătuit din doi zooteh- 
nişti — dna Mărilena Măr
ginean şi dl loan Stoicei
— şi un inginer agronom
— dl Petru Luca. Cu cel 
de-al treilea dintre dinşii
— cu dl P. Luca, deci — 
am discutat recent. I-am 
spus interlocutorului:

— în unele localităţi, şi 
nu puţine, am întilnit re
laţii tensionate între con
siliile locale şi specialişti 
agricoli despre care am şl 
scris în „Cuvîntul liber".

— Am citit, dar să ştiţi 
că la Orăştioara de Sus 
există o colaborare foarte 
bună intre consiliul local 
şl ocolul agricol. Un exem
plu în acest sens este con
lucrarea în aplicarea Legii 
fondului funciar.

— Apropo, ştiţi care este

situaţia cu împărţirea pă- 
mîntului ?

— Cum să nu ? în sa
tele Bucium şi Orăştioara 
de Sus s-a încheiat pune
rea în posesie. Astăzi pri-. 
mărul, împreună cu cpt 
Marcel Roşea, cel ce ne 
ajută la măsurători, trimis 
la noi de armată, ea şi dl 
I. Stoicei, se află în tarlaua 
„Slăvuţ" unde se împart 
ultimele suprafeţe. In sa
tul Bucium, la împărţitul 
terenului am luat parte 
personal, muncind cu teh
nicianul topometrist de la 
întreprinderea de îmbună
tăţiri funciare. Ing. Măr
ginean lucrează efectiv la 
întocmirea noilor hărţi. 
Eu m-am angrenat concret 
în întocmirea dosarelor de

TRAIAN BONDOR 
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Generalizări pripite
Pripite şi nedrepte. Ti- zic : uite, dom’le, ce bes- 

pul acesta de generalizări tii farmacistele astea, ce 
este încă una din plăgile vremuri, dom’le, ce vre- 
zilelor noastre. Ele între- muri! Dar eu am văzut 
ţin o atmosferă depresivă cu ochii mei o bătrinică 
şi o imagine sordidă a -ce n-avea nici ochelari, 
societăţii româneşti în nici deprindere şi căreia
primul rînd în proprii 
noştri ochi. Nimeni nu 
mai sesizează că atmo
sfera aceasta e artificială 
iar imaginea falsă. Pen
tru a D limpede înţeles, 
iată cazuri concrete. O 
cititoare, probabil pen
sionară, reclamă la gazetă

farmacista i-a completat 
reţeta cu bunăvoinţă şi 
răbdare, chiar dacă asta 
nu intra în obligaţiile ei. 
Despre asemenea scene 
însă nu se scrie nicio
dată, pentru că ele ţin 
de normalitate. Iar nor- 
malitatea caracterizează

şi gazeta publică fără covîrşitoarea majoritate a
comentarii: „Dacă nu 
ştii să completezi pe verso 
o reţetă, farmacista ţi-o

farmaciilor de pretutin
deni. Dar normalitatea nu 
interesează. Interesează

Sl
râpe şi plăteşti Integral", excepţia. Şi nu excepţia 1 
Atât. Admitem că per- luminoasă, ci aceea ab-1

Oşefa p
— Tu i-ai spus lui Popescu că sînt un 

idiot?!
— Da de unde! El ştia asta de mult...

soanei i s-a putut întîm- 
pla realmente aşa ceva.
Dar într-o stare de iritare
— explicabilă şi aceasta
— ea se adresează ziaru
lui fără a spune unde, 
cînd, în ce farmacie şi de 
către care farmacistă a 
fost tratată astfeL Iar zia
rul publică întocmai, a- 
runeînd inconştient — 
oare chiar inconştient?

blamul asupra tuturor 
farmacistelor. Sute de 
mii de oameni citesc şi (Continuare in pag. a 2-a)

jectă, senzaţionalul ne
gru. Au apărut ziare spe
cializate în titluri de un 
senzaţional kitsch, lă
bărţate cu caractere de o 
şchioapă deasupra unor 
articolaşe - derizorii, de 
zece rînduri. Omul ci
teşte azi, citeşte mîine 
şi de la o vreme intră la 
idee : asta e România de

RADU CIOBANU

• ÎNTR-O CORESPON
DENŢA din Bucureşti, a- 
genţia France Presse, re
cepţionată de Rompres, a- 
nunţă că vizita în Româ
nia, prevăzută pentru sfîr- 
şitul săptămînii în curs, a 
ex-regelui Mjhai a fost a- 
nulată.

Autorităţile române — 
menţionează Comunicatul 
— cer fostului rege să se 
supună noii Constituţii a 
ţării aprobată prin referen
dum la sfîrşitul anului 1991, 
şi care stipulează că „for
ma de guvernare a statului 
român este republica".

AFP transmite că, potri
vit tuturor sondajelor pu
blicate recent, opinia favo
rabilă unei reveniri la mo
narhie constituţională este 
foarte puţin răspînditâ în 
România.

• MOSCOVA. La întîl- 
nirea de miercuri cu zia
riştii de la Kremlin, pre
şedintei" Boris Elţîn a 4J1- 
firmat^că i-ar putea cere 
vicepreşedintelui Ruţkoi să 
demisioneze. E&e imposibil 
ca un vicepreşedinte să nu 
fie de acord cu politica 
preşedintelui — a afirmat 
Elţîn, adăugind : „Cred că 
a sosit timpul să decidă el 
însuşi asupra destinului 
său".

TOKIO. Statele Unite 
au propus miercuri 'crea
rea unui fond internaţional̂  
însumînd 4 miliarde dolari 
pentru a sprijini Rusia in 
privatizarea marilor între
prinderi de stat. Secreta
rul american al trezoreriei, 
Lloyd Bentsen, a anunţat 
că Washingtonul va con
tribui la acest fond cu 500 
milioane dolari, cu condiţia 
ca aliaţii săi să furnizeze 
1,5 miliarde, restul de 2 
miliarde urmînd să fie 
finanţate împreună cu 
Banca Mondială şi BERD.

KIEV. Preşedintele U- 
crainei. Leonid Kravciuk, a 
acuzat Rusia de amestec 
în treburile interne ale 
GrUziei, prin sprijin acor
dat separatiştilor abhazi în 
vestul ţării.
_ „Dacă Rusia n-ar fi par

ticipat la războiul dintre 
abhazi şi gruzini, acesta 
s-ar fi terminat de mult" 
— a declarat şeful statului 
ucrainean, în cursul unei 
conferinţe de presă comune 
cu omologul său gruzin, 
Edouard Sevardnadze, care 
a întreprins o vizită la 
Kiev.

© GEST DE SUFLET, CREŞ
TINESC. Dl It. col. Samoilă Ma- 
tieş, de la Unitatea de jandarmi 
din Orăştie, ne-a comunicat „co
miterea" unui gest de suflet, creş
tinesc : „Cu ocazia Sfintelor Săr
bători de Paşti, colectivul unităţii 
a donat Casei de Fete din Orăştie 
suma de 30 000 de lei şi le urează 
celor de aici sărbători fericite şi 
sănătateNu este primul gest de 
umanitate şi. întrajutorare pe care 
unitatea militară din Orăştie îl 
săvîrşeşte cu generozitate în fa
voarea amintitei instituţii. Feli

citări şi „Sărbători fericite !" Căci 
„Să trăiţi!" ştiţi dvs. cum... (D.G.)

© CONFLICTUL DE MUNCĂ 
CONTINUĂ, Printr-un fax pri
mit de la Biroul executiv al F.S.L. 
„Metaroma ni se comunică con
tinuarea conflictului colectiv de 
muncă şi pregătirea grevei gene
rale a cărei dată se va stabili la 
reuniunea Consiliului coordonator 
al federaţiei, ce va avea loc în 
zilele de 21—22 aprilie a.c. (N.T.)

© PENTRU PĂDURE! In ca
drul acţiunilor din „Luna Pă
durii" la Ocolul silvic din Baia 
de Criş s-a desfăşurat o consfă
tuire cu inginerii silvici de la 
toate ocoalele silvice din judeţ. 
Bine organizată, consfătuirea a 

primit un pronunţat caracter prac

tic, lucrativ. Participanţii au ie
şit în teren la executarea efec
tivă a unor lucrări silvice de se
zon : scoaterea puieţilor din pe
piniere, împăduriri, regenerări 
naturale, curăţiri, semănături în 
solarii, repicări, udări mecanizate 
în solarii şi în cîmp şi altele. Sco
pul consfătuirii a... îndemnat ea 
la toate ocoalele silvice din judeţ, 
noi toţi oamenii să îngrijim şi să 
iubim mai mult pădurea, cea care 
ne dă oxigen. (Gh. I.N.)

© MILIONARII. Şi în judeţul 
nostru creşte numărul... miliona
rilor. Nu numai al celor oare ştim 
ce comerţ, ce bişniţă fac. Al ce
lor care sînt perseverenţi, inspi
raţi, norocoşi, jucători ia... Pro
nosport. Dl Valentin Holda, din 
Crişcior — 12J milioane lei; Da

niel Fărcaşiu, din Călan — 11,9 
milioane lei. Dorim „milionarilor" 
la mai multe! (N.S.)

© CONFLICT DE MUNCĂ LA 
„CONDOR". Ieri, la ora 14,00, in 
faţa S.C. „Condor" S.A., la che
marea sindicatului, s-a adunat un 
mare număr de salariaţi ai so
cietăţii. Domnul Alexandru Mar- 
cu, liderul sindical, le-a expus 
celor prezenţi motivele acestui 
conflict de muncă, subliniind o 
serie de greutăţi, neajunsuri şi 
abuzuri care se petrec la nivelul 
societăţii. Din partea consiliului 
de administraţie a răspuns la în
trebări directorul tehnic al S.C. 
„Condor“ S.A. Deva, dl ing.
Mir cea Chirilă. Vom reveni cu 
amănunte în ziarul nostru de 
miercuri. (D.G.)
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Gu cine intrăm în
Trăim o stare de con

fuzie fără precedent. Am 
avut şansa să ne eliberăm 
de sub cea mai neagră ex
ploatare şi facem tot ce' 
ţine de tremuratele noas
tre puteri pentru a împie
dica. intrarea în normal, 
pentru a nu ne asigura ba
lonul de oxigen de care a- 
vem atîta nevoie, pentru 
a zădărnici ieşirea din sta
rea de adîncă mizerie spi
rituală la care am fost con
damnaţi. In discuţie — re
introducerea religiei în 
drepturile sale, racordarea 
tineretului la această ma
trice esenţială a spirituali
tăţii. Cei ce prestează a- 
cest moment de derută, ge
neraţiile (părinţi şi educa
tori) cele mai expuse la 
contamSfîarea comunistă cu 
obiectiv : ştergerea de pe 
memoria noastră afectivă 
şi înlăturarea din sistemul 
nostru informaţional a da
telor esenţiale ale culturii 
religioase, sînt datori la 
luare aminte. în goana sa 
pentru construire;-, (!) o- 
mului nou, de fapt un dobi
toc dezarticulat, ne-au blo
cat accesul la cultură, au 
făcut ca în peisajul de 
trăire românească să apară 
nişte gîngavi spirituali, per
soane cărora le-au fost fu
rate pîrghiile esenţiale de 
înţelegere şi exprimare în 
cultură. Este cunoscut şi 
sînt foarte puţini cei ce ar 
dispune de argumentaţie 
credibilă împotriva axiomei 
că fenomenul cultural al 
Terrei este edificat pe sche
lăria tradiţiilor culturale

şi cultuale, pe izvoare mi
tice imemorabile, care s-au 
alcătuit în ceea ce denu
mim ordinea de cultură. 
Tot ceea ce ne înconjoară 
în lumea conceptelor şi 
a valorilor spirituale este 
un amestec eterogen între 
mitic şi. contemporan, o 
realitate în care se regăsesc 
date precreştine, creştine şi 
cuceriri ştiinţifice etc. ce 
au intrat într-o stare de 
strictă intercondiţionare. 
De aproape două mii de 
ani datele fundamentale 
ale creştinismului — ca

PUNCTE DE VEDERE

să ne referim doar la ceea 
ce priveşte discuţia de faţă 
— pilde, evenimente şi con
cepte, au intrat în alcătui
rea fenomenului spiritual 
Artele (pictură, sculptură 
etc.), literatura, muzica şi 
conceptele filozofice s-au 
edificat, pe şi din fenome 
nul religios, fie prin pre
luări metaforice, fie prin 
discurs cu motivaţie ştiin
ţifică, astfel că înţelegerea 
operei în integritatea sa 
este refuzată celor ce nu 
au cîmp de vedere, pe şi 
înlăuntrul disciplinei din 
care derivă fiorul, prin care 
se realizează mesajul, recte 
fenomenul religios. Dacă 
generaţiile instruite după 
tragicul an ’48, cînd sis
temului de învăţămînt ro
mânesc i s-a semnat actul 
de deces, iar cultura de 
performanţă a fost deci

mată, le-au lipsit . instru
mentele de lucru pentru 
cunoaşterea şi interpreta
rea actului de cultură, a- 
stăzi, cînd potrivit orgo
liilor vrem să intrăm în 
Europa, ne vom prezenta 
în faţa continentului cu 
incapacităţile pe care nl 
le-au provocat dictatura sau 
ne vom strădui să recupe
răm şi să ne înfăţişăm în 
condiţii de decenţă infor
maţională? Aceasta este în
trebarea. Dacă răspunsul 
va fi pozitiv, şi trebuie 
să fie, este necesar să o- 
ferim tineretului instru
mentele de lucru, între 
care şi informaţiile ce stau 
la bazele cunoaşterii şi in
terpretării fenomenului re
ligios. Pentru liniştirea ce
lor ce barează acest cîmp 
informaţional prin încer
carea de a zădărnici in
troducerea lui în şcoli : stu
diul religios nu va crea 
habotnici, pentru că apli
carea spre meditaţia şi re
culegerea religioasă este 
caracteristică vîrstei a tre
ia, tineretul este situat în 
afara unei atari contami
nări, dar are nevoie, ca de 
aer, pentru analiza inter- 
disciplinară, de informaţiile 
din acest domeniu. Pentru 
asemănare de situaţii — 
cu toate că studiul mate
maticii este obligatoriu, nu 
toţi şcolarii ajung mate
maticieni, dar ştiu, printre 
altele, să numere ! •

Nu vom putea intra în 
Europa cu tarati spirituali!

TIBERIU VANCA
Brad

Ea Filiala nr. 2. Deva, 
din cadrul S.G. „Condor" 
S.A., dl ing. Marcel Rin- 
der, şeful unităţii, ne pri
meşte cu plăcere şi ne 
roagă să-i dăm voie să ne 
pună dînsul prima între
bare.

— De acord, dle inginer. 
Vă ascultăm.

— Pe cine trebuie să dăm 
în judecată — ziarul sau 
Prefectura — pentru ca
lomnie şi subminarea pres
tigiului, prin publicarea în 
cotidianul „Cuvîntul liber" 
Deva a listelor cu condu
cătorii societăţilor comer
ciale cu capital de stat şi 
funcţionarii publici care 
sînt ,şi patroni sau acţio
nari la societăţile private, 
ţinînd cont că mulţi nu a- 
vem, la această oră, un a- 
semenea statut dublu ?

— Orientaţi-vă, dle ingi
ner. Dar dacă-i aşa în
seamnă că putem afla lu
cruri bune despre activita
tea filialei pe care o con
duceţi.

— Destul de bune, spu
nem noi. In primul rind 
faptul că avem comenzi 
pentru întreg anul in curs 
şi cîteva chiar pentru 1991, 
că lucrăm la beneficiari 
solvabili. Apoi cred că nu-i 
de neglijat nici efortul de 
a angaja vreo 40 de oa
meni în ultima vreme şi 
de a plăti întreg persona
lul în mod corespunzător, 
după munca depusă şi re
zultatele obţinute.

— Unde lucraţi la această
irkJrk'. -kl'irtr M t *jUn ★**★**-*'** '***JH’***A-»̂ hl̂ 4r****<r*< ir********^*****************-

DREPTUL LA REPLICĂ

După apariţia articolului 
„It> casă ca afară", dl Iovu 
Nistor, preşedintele asocia
ţiei- de locatari nr. 3 din 
Deva, a venit la redacţie 
şi ne-a zis :

— Aţi scris că eu i-am 
rîs fel nas dnei Creţa cînd 
mi-a reclamat că îi plouă 
în casă.

— De scris am scris, dar 
dna Creţa ne-a spus-o. Nu 
sînteţi de acord cu expre
sia ?

— Nu. Şi ca să dovedesc 
că n-iun făcut gestul res
pectiv ,am să vă spun că 
m-am preocupat de efec
tuarea de reparaţii la aco
perişul blocului respectiv.

— Vă ascultăm.
— Pe scară sînt două

zeci de apartamente şi fie
care familie este obligată 
să participe cu bani Ia e- 
fectuarea lucrării, care ar

costa cam 1,5 milioane de 
lei. Am adunat abia 125 000.

— Mai este mult pînă la 
1,5 milioane!

— Sînt familii ce au dat 
bani — Rotaru, de pildă 
32 000 lei, Chiştoc — 22 000. 
Altele însă au dat bani 
foarte puţini sau nimic.

— Dna Creţa cit a dat?
— 10 000 de lei, vecina 

dînsei de palier 1000 de

lei. Sînt familii care n-au 
dat nici un leu, cum ar fl 
Ulise, Tat, Dobra ş.a. Este 
un paradox următoarea si
tuaţie : în vreme ce cei de 
lâ etajul I au adunat 23 000 
de lei, cei de la patru — 
cei mai interesaţi în repa
rarea acoperişului — doar 
17 000 lei. In ce mă pri
veşte. voi insista p întru a 
aduna banii necesari aces
tei lucrări de foarte mare 
importanţă.

— Vă dorim succes, dle 
Nistor!

TRAIAN BONDOR

oră, dle Marcel Rinder ? — Prin plecarea unor
— In februarie am pre- meseriaşi valoroşi a scăzut

dat blocul nr. 13, cu 56 de calitatea forţei de muncă?
apartamente, de pe strada — Nu, pentru că am avut 
22 Decembrie, vizavi de foarte mulţi lucrători capa-
biserica din Ceangăi, con- bili, serioşi, iar acum —
tractat cu salariaţii „Rom- prin cointeresare reală, în-
telecom" Deva. Mai avem dividuală — a sporit şi ca
de efectuat aici cîteva lu- litatea lucrărilor pe care
crări de amenajări exteri- le executăm. Aş mai spune
oare. Se află în exe- că atmosfera de lucru este
cutie, în diferite stadii _  favorabilă, conlucrăm fruc-
funcţie de punga fiecărui tuos cu beneficiarii, ca şi
beneficiar — banca de dez- °u furnizorii de materiale,
voltare şi banca comercială, căutăm să diminuăm cit
biserica baptistă şi cate- putem mai mult consumu-
drala ortodoxă, blocul nr. r^e cheltuielile, să fina-
24, de pe strada Dorobanţi lizăm obiectivele la terme-
— toate din Deva, sediul n.ê e,. stabilite cu benefi-
administrativ al primăriei ciarii. Deci este mult de
şi al altor instituţii pu- lucru, aşa că nu rămîne
blice şi trei blocuri de lo- timp să ne ocupăm şi de
cuinţe' pentru filiala elec- activităţi private. Oricum,
trocentrale — din Haţeg eu n'° dau în judecată 
(primul va fi predat în Pe nimeni. Cine mă cu-
luna mai), fabrica de piine noaşte ştie cine sînt şi ce
din Simeria, ajunsă la sta- *ac.
diul finisării exterioare. DUMITRU GHEONEA

Specialiştii agricoli -  
oameni de nădejde

(Urmare din pag. I) — Fiindcă vorbim de a-
... . ■ .....— niniale, care este evoluţia

efectivelor ?
pensionare a foştilor coo- — Sporesc continuu. în 
peratori. Am definitivat ce priveşte bovinele, cele
pînă acum 60 dosare şi mai multe sînt în satul
mai am cîteva după care Costeşti — 362 capete. Ur-
închei această activitate. mează apoi localităţile O-

— Ce alte preocupări au răştioara de Sus — 289,
specialiştii agricoli din O- Ocoliş — 263, Bucium ş.a.
răştioara de Sus ? — înseamnă că Orăşti-

— Am adus în toamnă oara de Sus dă mult lapte.
5 tone sămînţă de grîu, în — Dă, dar nu cit ar pu- 
iarna trecută am procurat tea şi asta din pricină că
25 tone îngrăşăminte chi- de circa 3 luni oamenilor
mice ce au fost administrate nu li s-a plătit laptele pre-
pe culturile de păioase. Am dat şi nu s-a adus nici un
adus sămînţă de trifoi, o- kg de tărîţe. Şi mai este o
văz ş.a. Vom aduce şi po- problemă : în comună sînt
rumb, în funcţie de cerin- multe oi şi oamenii au
ţele cetăţenilor. Acordăm podurile pline cu lină —
asistenţă tehnică oamenilor adunată vreme de 3 ani —
în efectuarea lucrărilor de şi nu au cum s-o valorifice,
pe ogoare, creşterea ani- Or, este păcat, căci-se de-
malelor ş.a. preciază.

Primăvară chinuită
(Urmare din pag. I) Pentru a ne uşura chi-

-------------------------- nurile viitoare, merită să
fie făcut acum efortul ca 

pentru a mai pune totuşi pămîntul să nu mai rămînă 
ceva In hambar ar fi ca nelucrat, să producă ce- 
ceasurile prielnice lucrului reale, legume, cartofi, sfeclă, 
pe ogoare să nu fie risipite, furaje sau altele trebuitoare 
fiecare oră pierdută avînd traiului cotidian. Este bine 
greutatea ei ce se măsoară să-i ascultăm glasul şi să-l 
şi se regăseşte în lipsa de dăm pămîntului ceea ce

DOLEANŢĂ
Prin intermediul primarului Dumitru Ilca, cetăţenii 

din Gurasada transmit o doleanţă a lor către Cartea 
Funciară. Este vorba de faptul că nu li se eliberează do
cumentele necesare pentru a intra în posesia pămîntului. 
Sînt trimişi mereu Ia primărie. Trebuie ştiut însă că 
primăria nu deţine aceste documente, întrucît au ars. 
Haideţi domnilor să nu mai purtăm oamenii pe drumuri. 
(V.N.)

guvern - sindicate
(Urmare din pag. 1) marşuri şi greve; chiar

----—-------------- -----  dacă acestea sînt legale
— nu fac altceva decît 

dicale — C.N.S.U.R., să agite populaţia şi să
„Frăţia", „Alfa", Blocul deregleze sistemul pro- 
Naţional Sindical, „U- duotiv, să destabilizeze 
nivers" — s-au retras de şi mai mult viaţa poli- 
la dialogul guvern — tică, să încetinească rit- 
sindicate, au promis şi murile reformei şi con- 
au organizat, în ziua de solidarea democraţiei.
12 aprilie a.c., marşuri Chiar dacă va fi greu 
şi mitinguri de protest în continuare — şi în 
în Capitală şi în multe mod sigur va fi — sen- 
oraşe ale ţării, amenin- timentul patriotic tre- 
ţînd cu grevă generală buie să ne coordoneze 
în 20 aprilie a.c. mai mult ca oricînd gîn-

Sînt multe adevăruri durile şi faptele, să ne 
şi lucruri de înţeles în îndemne la luciditate şi 
opţiunile sindicatelor, acţiuni conjugate în 
însă asemenea acţiuni db muncă, în viaţă, în re
formă nu an darul să laţiile interumane. Pen- 
aşeze lucrurile în ţară. tru că în zadar cerem 
Solicitarea de salarii să ni se dea, dâcă noi 
mult mai mari decît înşine nu dăm măsura 
permite buzunarul sta- capacităţii şi valorii noas- 
tului şi garantarea a- tre peste tot acolo unde 
cestora — producţia ne- lucrăm şl unde trăim, 
asigurînd asemenea re- Numai de greve, de tul- 
surse —, alte revendi- burări politice, de că- 
cări exprese adresate de derea guvernului, de a- 
sindicate guvernului, legeri nu avem nevoie 
care nu au bază de acum. Poate că şi Sfin- 
soluţionare imediată — tele Paşti ne vor uni în 
sub ameninţarea cu or- credinţa şi fapta de mai 
ganizarea de mitinguri, bine.

belşug şi prosperitate spre 
care tindem atît de mult.

trebuie pentru ca şi el sa
ne răsplătească osteneala.
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(Urmare din pag. I)

azi, zice, nu mai sint oa
meni de omenie, numai 
animale ,numai dezaxaţi, 
asasini, bandiţi, bişniţari, 
farmaciste care rup re
ţetele bieţilor pensionari! 
Se va zice, poate, că 
exemplul cu farmacista e 
minor. Iată atunci altul, 
cu implicaţii mult mai 
grave, apărut intr-un ziar 
cit se poate de serios şi 
semnat de un ziarist în
tru totul stimabil. Dar, 
intr-un moment de aban
don al nuanţelor, gazeta
rul nostru scrie, genera- 
lizînd pe tonul unei sen
tinţe definitive : „Bătrînii

Generalizări pripite
n-au argumente. Au doar 
un trecut inutil, dacă nu 
împovărător". Mai zi ceva! 
Dar dacă nu te-ai re
semnat să te hrăneşti cu 
idei de gata, nu poţi să 
taci. Şi atunci zici şi te 
întrebi : chiar toţi bă
trînii să fi trăit degea
ba ? Chiar toţi bătrînii 
să poarte oare, pe lingă 
povara vîrstei, şi pe a- 
ceea a trecutului ? Ni
meni nu contestă că tră
iesc printre noi şi bă- 
trîne canalii al căror 
trecut e îritr-adevăr inu
til şi împovărător. A- 
ceasta însă nu ne oferă

nici un temei pentru vreo 
generalizare. Şi în acest 
caz, zdrobitoarea majori
tate a bătrînilor e alcă
tuită din oameni normali, 
care, atît cit i-au ajutat 
puterile şi priceperea, 
şi-au făcut datoria. Altfel 
n-ar mal fi ţara şi n-am 
mai fi noi, cu pregătirea 
şi ştiinţa noastră de carte, 
înainte de a judeca tre
cutul bătrînilor, ar fi mai 
bine să nu uităm că şi 
noi vom ajunge într-o zi 
la vîrsta lor. Şi să ne 
întrebăm dacă prezentul 
nostru £ suficient de util 
pentru a ne apăra de ju

decăţile nedrepte ale ur
maşilor.

Concluzia acestor re
flecţii nu e aceea de a nu 
mai citi ziarele, ci de a 
ne filtra lecturile prin
propria noastră judeeată. 
Realitatea în care trăim 
e intr-adevăr bulversată 
şl contradictorie. Dar nu 
vom ieşi de aici genera- 
lizînd catastrofic excesele, 
cl păstrîndu-ne încrederea 
în normalitate. Căci, în 
ciuda aparenţelor, ceea
ce ne caracterizează este 
totuşi normalitatea. Avem 
datoria s-o cultivăm ori
unde şi oricînd şi nu s-o 
ocultăm prin generalizări 
izvorîte din prostie ori 
rea-credinţă.
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Echipa de baschet băieţi 
„ Şcolii generale nr. 1 De
va a cîştigat etapa de zonă 
a Campionatului naţional 
al şcolilor gimnaziale, des
făşurată la Timişoara, în 
zilele de 9—11 aprilie a.c. 
Elevii deveni au învins cu 
66—63 reprezentativa ju
deţului Timiş şi cu 60—40 
pe colegii lor din judeţul

ELEVI DEVENI — LA
FINALA PE ŢARA A 

CAMPIONATULUI 
ŞCOLILOR GIMNAZIALE 

LA BASCHET

Arad. învingătorii au pre
zentat următorul lot: Faur 
Alin — căpitanul echipei, 
Pahomi Bogdan, Marcu Va- 
sile, Trifu Răzvan, Fabian 
Daniel, Trif Ciprian, Bră- 
teanu Cozmin, Bocşa Cla- 
udiu, Vieru Eduard, Âron 
Liviu, Ştefan Robert.

Urmare n acestui frumos 
succes, echipa de baschet 
a Şcolii generale nr, 1 
Deva, va participa la etapa 
finală pe ţară a Campio
natului şcolilor gimnaziale, 
care va avea loc la Tîrgo- 
vişte. (D.G.)

Venind în întîmpinai-ea 
dorinţei şi interesului ce
tăţenilor de a efectua cu 
regularitate depuneri de 
sume de bani la CEO, prin 
reţinere din salariu, Casa 
de Economii şi Sonsemna- 
ţiuni le pune la dispoziţie 
un instrument avantajos şi 
anume : „contul curent per
sonal".

Prin folosirea acestei for
me de economisire se asi
gură efectuarea sistematică 
a depunerilor fără ca de
punătorul să se deplaseze 
de fiecare dată la unitatea 
CEC, aceste operaţii fiind 
făcute de serviciul financiar 
al întreprinderii sau al in
stituţiei la care acesta lu
crează.

în cazul în care dv nu 
aţi folosit încă această for
mă şi v-aţi hotărît să de
veniţi depunători prin con- 
simţămînt scris, puteţi 
depune la serviciul finan
ciar al unităţii unde lu
craţi un astfel de consim- 
ţămînt, prin care solici
taţi să se vireze la CEC în 
contul dvs personal o a- 
numită sumă de bani din

salariul pe care îl primiţi, 
înscrierea în contul curent 
personal a sumelor virate 
se efectuează automat de 
unitatea CEO la care este 
deschis contul.

Contul curent personal 
se deschide la cererea per
soanelor majore, numai de 
sucursalele şi filialele CEO, 
prin depunere în cont a 
unei sume minime de 500 
lei.

INFORMAŢII C.E.C.

Pentru deschiderea con
tului curent personal, soli
citatorul completează o ce
rere tip şi formularul cu 
specimene de semnături.

Depunerile în contul cu
rent personal se fac atît în 
numerar cît şi prin vira
ment. Depunerile în nu
merar se efectuează la o- 
ricare unitate CEC clin 
ţară, atît de titular cît şi 
de oricare alte persoane.

Restituirea în numerar a 
depunerilor din contul cu
rent personal se face nu
mai la unitatea CEC la 
cai-e este deschis contul

Focule, mergi cu mine !
Sub influenţa albăstru

iul (culoare simbol, cu mul
tiple valenţe senzoriale, dar 
şi psihice), în filmul lui 
David Lynch se realizează, 
povestea ultimelor 7 zile 
ale Laurei Palmer, acea 
adolescentă frumoasă, a- 
junsă în ultimul stadiu de 
decădere morală. Martori 
ai derulării unei drame e- 
xistenţiale, generate în a- 
parenţă de factori supra
naturali, de acea manifes
tare a spiritelor malefice, 
cei care vizionează filmul 
sînt, de fapt, implicaţi în
tr-o alegorie descriind im
pactul răului de tot felul 
(droguri, plăcere sexuală, 
preocupări meschine, limi
tate) asupra fiinţelor slabe, 
incapabile să se opUnă ten
taţiilor.

Se întîlnesc anumite per
manenţe în toate filmele 
lui David Lynch : persona
litatea actorului ce joacă 
aici rolul agentului F.B.I. 
— Cooper (o- combinaţie 
bizară de gîndire occiden
tală pe care s-a ahoh ex
perienţa extrem — orien
tală : în special tehnicile 
tibetane de meditaţie, pre
viziunile hiperbolic înci- 
frate, contactarea spiritelor) 
situarea acţiunii şi-a stă
rilor'sufleteşti ale persona
jelor la limita dintre nor- 
malitate şi tj anormalitate, 
dintre realitate şi fantezie, 

predilecţia pentru simboluri, 
pentru conflicte limită, re
simţite dur, şocant, atît' de

personaje (direct) cît şi de 
spectatori (indirect).

E surprinzătoare, la pri
ma vedere, miza pe care 
regizorul o atribuie deta-' 
liului, construind un castel 
din oscilante şi misterioase 
imagini. Spre exemplu, 
deşi pare o nebunie, o sur
priză de prost gust pre
zenţa femeii la aeroPort> 
îmbrăcată în rochie roşie, 
machiată, strident, cu păr 
roşu, cu buzele, roşii, pan
tofii roşii şi pozînd atitu
dini dizgraţioase, de handi-

CRONICA FILMULUI

căpătă mintal, totuşi în 
final îţi dai seama că, de 
fapt, întregul film este ex
pansiunea simbolului pe 
care ea îl întruchipează, 
în nceastă dominaţie a cu
lorii roşu, semnificînd pa
siunea, forţa clocotitoare şi 
ardentă a focului, tranda
firul albastru, de o albăs- 
trime clară, limpede, se
nină, realizează contrapunc
tul, aduce nelinişte, stîr- 
neşte întrebări. Albastrul 
devine misterul, un mister 
ce-şi aşteaptă explicarea 
sau potenţarea, totul de- 
pinzînd de capacitatea spec
tacolului de a transcede de
taliul şi a intra în lumea 
simbolică propusă de Da
vid Lynch.

Complicarea viziunii re
gizorului asupra răului e- 
xistent în lume, în fiecare 
dintre noi, se sprijină mai

ales pe personajele bizare 
cărora le-a dat viaţă şi le-a 
înzestrat cu porniri ciu
date, consacrate răului, u- 
rîtului, hilarului : Bob, 
Ciungul, Piticul, Baba cu 
Nepoţelul etc.

Nu există ieşire din cri
ză pentru eroii filmului, 
ci doar compromisuri mo
mentane. Moartea Laurei 
Palmer, deşi o plasează în 
lumea spiritelor rele, pe 
care le-a auzit de la 12 
ani, înseamnă şi victoria 
asupra sa, refuzînd să per
petueze răul, să sacrifice 
alte fiinţe nevinovate pe 
altarul păcatului. în clipa 
finală a desprinderii din 
lumea pămînteană şi a tre
cerii în acea lume paralelă, 
a entităţilor spirituale, acest 
compromis îi aduce alinarea 
— viziunea îngerului îi 
adevereşte izbînda parţială, 
dar îi apare totodată ca o 
batjocură şi-o condamnare 
pe veci la întuneric.

Ni se conturează, aşadar, 
în faţa ochilor, un specta
col terifiant, dominat de 
frică, groază şi, deasupra 
tuturor acestor zvîrcoliri 
tenebroase, tronează imagi
nea trandafirului albastru, 
a inelului cu piatră al
bastră, a albastrului în 
general ca întruchipare a 
fatalităţii destinului uman... 
„Ce ţi-e scris, în frunte 
ţi-e pus“ ar zice românul, 
dar David Lynch spune : 
„Focule, mergi cu mine !‘‘

MONA JUŞCA, 
corespondent
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A van cron ică
fotbalistică

Etapa a 24-a din Di- interes din partea supor- 
vizia Naţională se dis-" terilor : Rapid — Dinamo ■ 
pută sîmbătă, 17 aprilie. Steaua — Electroputere 
în aceeaşi zi, cu Di
vizia A (etapa a 24-a). 
în schimb, în Divizia G 
— faza judeţeană, etapa 
a 23-a s-a desfăşurat ieri, 
iar etapa a 24-a din 18 
aprilie se dispută joi, 22 
aprilie. în Campionatul 
judeţean, seria V. Mure
şului, etapa de duminică,
18 aprilie, se dispută sîm
bătă, 17 aprilie.

Din Divizia Naţională 
se desprind cîteva par
tide aşteptate cu mult

(importante pentru pri
mele locuri) şi „U“ Sluj 
— Selena; Petrolul — 
Progresul (foarte intere
sante pentru părăsirea 
zonei periculoase a cla
samentului).
■ Miercuri s-a disputat 
etapa a 23-a în Divizia A 
la fotbal. Seria I : F.G. 
Argeş — Unirea Focşani 
4—0; Steaua Mizil — 
A.S.A, Tg. M. 1—0; Faur 
Buc. — G.S.M. Suceava 
0—0; Foresta Fălt, —

Ceahlăul 1—0; FI. Mo- 
reni — Poli. Iaşi 2—1; 
Portul — C.S. Olt 1—0; 
Chimia Rm. V, — Gl. 
G.F.R. Galaţi 3—0; Un. 
Slobozia — Callatis 1—2; 
Gl. Buzău — Autobuzul 
2—1. Seria a Il-a: F.C. 
Maram. —Olimpia S.M. 
5—0; G.F.R. Timiş. — 
Metrom 1—0; Corvinul — 
Tractorul Bv. 4—1; Met. 
Bocşa — Jiul Petroşani 
1—0; Unirea A.I. — Jiul 
Craiova 3—1; Drobeta — 
Metalurg G. 2—1; G.F.R. 
Cluj — Armătura 1—0. 
(Meciurile U.T.A. — Gl. 
Reşiţa Şi I.C.I.M. — F.G. 
Bihor s-au disputat ieri).

SABIN CERBU

şi la încă două unităţi GEG 
indicate de titular la des
chiderea contului sau ulte
rior.

Restituiri în numerar se 
fac titularului sau altor 
persoane (cel mult două) 
împuternicite de titular 
prin clauza de împuterni
cire. De asemenea, resti
tuirea în numerar se poate 
face şi altei persoane care 
prezintă un CEG semnat 
de titularul contului sau de 
una din persoanele împu
ternicite de el.

Din conturile curente 
personale se pot efectua 
plăţi periodice prin vira
ment, cum sînt: plata a- 
bonamentelor telefonice, ra- 
dio-tv, impozitelor, chiriei, 
primelor de asigurare, pre
cum şi pentru alte plăţi 
care privesc pe titularii de 
conturi.

Toate operaţiunile de în
casări şi plăţi se efectuează 
de CEC gratuit "în limita 
disponibilului din cont, iar 
pentru sumele păstrate in 
contul curent personal se 
acordă o dobîndă anuală 
de 18 la sută.
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• CU autorizaţia nr. 7743 
din 18 ianuarie 1993, eli
berată de Consiliul jude
ţean Hunedoara, a luat fi
inţă Asociaţia Familială 
„Asrom“, cu sediul în Baru, 
reprezentată prin Andra.ş 
Sorin-Valerian, cu obiectul 
activităţii alimentaţie pu
blică, produse industriale, 
textile, confecţii, încălţă
minte, cosmetice, mobilă, 
indigene şi import. (5159)

• CU autorizaţia nr. 7934/ 
1993, eliberată de Consiliul 
judeţean Hunedoara — De
va, s-a deschis în Hune
doara, str. Mureşului, bloc 
C 45, ap. 31, firmă particu
lară avînd ca obiect de 
activitate comercializare

produse alimentare, băuturi, 
indigene şi import. (5196)

• CU autorizaţia nr.
5743 din 14 octombrie 1991, 
eliberată de Prefectura ju
deţului Hunedoara, a luat 
fiinţă' Asociaţia Familială 
„Dan“, cu sediul în Orăştie 
reprezentată prin Nicula 
Daniel, cu obiectul activi
tăţii comercializare produse 
alimentare, consignaţie, xe
rox. '(5161)

• CU autorizaţia nr.
7706 din 14 decembrie 1992, 
eliberată de Consiliul ju
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă Activitatea indepen
dentă „Prestcom Adămuţ“ 
cu sediul în Deva, cu o- 
biectul activităţii transport 
mărfuri, comercializare 
mărfuri alimentare, con
fecţii textile, tricotaje, în
călţăminte. (5165)

iW.WW

C ă t r e
TOŢI MOŢII ŞI SIMPATIZANŢII LOR!

Vineri, 23 aprilie 1993, la CLUJ-NAPOCA 
va avea Ioc REUNIUNEA NAŢIONALA A 
MOŢILOR.

FILIALELE SOCIETĂŢII „AVRAM IAN- 
CU" din Deva şi Brad convoacă toţi membrii 
şi simpatizanţii acestora în ziua de 21 APRI
LIE 1993, ORELE 16, Ia casele de cultură din 
Deva şi Brad, pentru organizarea deplasării 
la Cluj-Napoca. (4484)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COMINDPREST" SRL DEVA

•  Preia in chirie în zona centrală a oraşu
lui Deva un spaţiu (depozit) pentru desfacerea!

j mărfurilor en gros;

& Livrează en gros la preţuri rezonabile ©
; gamă variată de mărfuri, cu adaos comercial 
minim;

•  Livrează în termen de maxim 10 zile de 
| la data primirii comenzilor ferme, sau a îri- 
; cheierii contractelor, cantităţile de mărfuri so- 
| licitate, care nu există în stoc;

•  Oferă colaborare unităţilor din reţeaua!; 
! comercială cu amănuntul, prin asigurarea fon-
! dului de marfă necesar în orice localitate, cum 
şi alte facilităţi;

•  La cererea beneficiarilor, asigură trans-1 
; portul mărfurilor la destinaţie.

SOCIETATEA NOASTRĂ ESTE DISFO- 
; NIBILĂ PENTRU ORICE ALTE FORME DE|
! COOPERARE ÎN INTERES RECIPROC.

Oferte se primesc Ia : tel/fax 095^623589.
(4478)!

FIRMA COTURNIX IMPORT-EXPORT

' FILIALA DEVA

!; Anunţă onorata clientelă că începînd cu 9 
!; aprilie 1993 vinde întreaga gamă de produse al 

renumitei firme Colgate — Palmolive, cu 3 - 
daos comercial zero şi pe cele ale firmei ger
mane Swarzkopf (Bac, Hatric, Kaloderma, 
Schauma, Taft etc.), cu adaos comercial 3 la.sui 

Depozitul en-gros este în Deva, str. Li
bertăţii, blocul A, scara E, parter (în spatele 
restaurantului Union).

VĂ AŞTEPTĂM !

S C. TUTUS TRANSPORT S.R.L. DEVA 
Str, Kogălniceanu nr. 10, tel. 619387 

VINDE EN GROS, zilnic, între orele 8—18 ;
9 tricouri, pantaloni, bluze pentru copii 
9 tricouri, pantaloni, fuste, maiouri, jachete!

pentru adulţi.
Toate produsele sînt din bumbac 100 %, 

import Turcia. Adaos comercial zero.
'(4476);
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I J
J.J.P. INTERNATIONAL S.R.L. l 
IMPORT - EXPORT - CONSULTING

2700 DEVA

în colaborare cu societatea româno-italiană 
CERII TIMIŞOARA S.R.L.

Vă invită să vizitaţi la magazinul România — Olanda din Deva ţ 
bd. Dccebal, bl. C, parter, expoziţia permanentă de faianţă şi gresie pro- j 
duse de firme italiene de renume mondial. (

Modelele aflate in stoc se pot cumpăra imediat.
Pentru celelalte sortimente existente în catalog se fac livrări în ter- | 

men de 30 de zile de la lansarea comenzii ferme. ţ,
Toate produsele sînt de calitatea I şi se livrează la preţ de importa- J 

tor, fără adaos comercial.
Relaţii la telefon. 626043 si fax 626170. (4479) ţ 

I
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CUMPARARI

•  VIND VW Golf în stare
bună de funcţionare, pen
tru piese de schimb. Deva, 
tel. 615585. (5260)

•  VIND butelie aragaz
stas, preţ negociabil. Infor
maţii tei. 641898. (5274)

•  VIND microbuz Volks
wagen şi ARO 10, preţ con
venabil. Deva, tel. 629820.

(5275)
•  VIND maşină de spă

lat Alba Lux 10, stare 
foarte bună. Tel. 623383.

(5273)
• CUMPĂRĂM grîu. Re

laţii tel. 619530. (5272)
• VIND rulotă Opel Re-

kord, fabricaţie 1979, în
matriculată, maşină indus
trială de tîmplărie. Tel. 
619530. (5272)

• VÎND piese schimb VW 
Polo Derby. Tel. 615199.

(5270)
• VÎND video Panasonic, 

stereo ,nou şi video JVC. 
Tel. Hunedoara 714672.

(5269)
•  VIND foarte ieftin i-

nel aur 14 k, 10,9 grame. 
Tel. 627274. (5267)

•  VIND maşină de scris. 
Tel. 628639, Deva. (5266)

•  SC Emma — Corn SRL
Orăştie efectuează copii xe
rox, vinde en gros articole 
sticlărie, adaos comercial 
maxim 10 la sută, tel. 
641246. (5040)

• VÎND convenabil vi-
deoplayer japonez Eîekta, 
sigilat, telecomandă. Tel. 
616620. (5253)

•  VÎND apartament 2
camere, Micro 4, parter. 
TeL 625786. (5257)

•  VÎND chioşc metalic
nou, compresor, circular. 
TeL 614720, 618169. (5258)

• SC Rial SRL Deva
vinde mobilier de bar .me
lamină neagră). Relaţii De
va, str. Gh. Bariţiu, nr. 1 
A sau tel. 617994, după ora 
ia  (5265)

• VÎND ARO 243 D. 
Informaţii Brad, tel. 651107.

(5210)

•  VÎND TV color, trans
formator sudură, circular' 
220, praf marmură, Haţeg, 
Parcului, 10. (5195)

• VÎND Tv color Funai
(230 000(, videoplayer Akai 
(130 000), sieilat, teleco
mandă. Tel. 642360. (5160)

• VÎND casă cu grădină,
ocupabilă imediat. Veţel, 
nr. 165, fam. Belei, Infor
maţii în perioada 19—25. 
04. (5220)

• VÎND videorecorder 
Panasonic NV—535 nou, 
nefolosit, şi auto radiocase- 
tofon profesional Kenwood
2 x 150 W. Deva, tel. 626603,
după orele 16. (9276)

• VÎND televizor Gold
star, stare excepţională şi 
maşină de cusut „Veronica". 
Deva, tel. 618346. (5286)

• VÎND Trabant 601,
model 1985, Deva, tel. 
627864. (5283)

•  VÎND Mercedes 123 
D, an fabricaţie 1980, stare 
perfectă de funcţionare şi 
motor Diesel Mercedes, 2000 
cmc. Informaţii Simeria, 
str. Ciocîrliei, nr. 2, zilnic 
între orele 10—12 şi 16—18.

(5282)
• VÎND garsonieră con

fort I, proprietate. Infor
maţii Orăştie, str. Mureşu
lui,'bl. 17, ap. 58. (5280)

• VÎND Lada 1300. în
stare foarte bună de func
ţionare, neînmatriculată şi 
Super Nitenka, preţ con
venabil. Hunedoara, tel. 
714421. (4788)

• VÎND vioară 4/4, stare
bună. Tel, 722132, după 
ora 20. (4795)

m VÎND apartament 4 
camere (Micro 4), 2 băi,
3 balcoane, preţ 4 200 000.
Tel. 717422. ' (4779)

• VÎND apartament pa
tru camere, central, preţ
4 200 000 lei, tel. 720114!

(4796)
• PESCAR, vînd tele

scop Silstar, nou, carbon, 
6 m, cu inele. Tel. 729076.

(4798)
• VÎND convenabil re- 

corder Kasio Tel. 729280.
(4800)

• VÎND urgent Dacia
1300, model 1979. Informaţii 
Nandru, nr. 25. (4801)

•  VÎND Iadă frigorifică

I
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RĂSPUNZÎND SOLICITĂRILOR, ' ‘
FIRMA „SIGMA — MOLOŢ“ S.C.S. j

Organizează în Deva, dimineaţa, de la orele | 
9, cursuri de formare analişti-programatori a- j 
sistenţi pe microcalculatoare compatibile I.B.M.-1 
p . c .  ;

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu 3001 
ore pe calculator şi va începe Ia 26.04.1993.

înscrierile şi informaţii suplimentare Ia se-J 
diul firmei din str. A. Iancu, bl. H, sc. E, par- 1  

ter, telefon 614888. !
Absolvenţilor li se asigură diplomă-certifi- j 

cai, eliberat de Ministerul fnvăţămîntului şi de! 
Comisia Naţională de Pregătire în Informatică. |

(4467) j

I
SOCIETATEA MIXTA ROMÂNO-ENGLEZÂ

„BERE MUREŞ" S.R.L.

cu sediul în Tîrgu Mureş — Ungheni, 
strada Principală 1/A, judeţul Mureş 
PRODUCE SI COMERCIALIZEAZĂ 

BĂUTURI RĂCORITOARE:
•  JAZZ COLA
•  JAZZ ORANGE
•  JAZZ LEMON 

in sticle de 0,250 1.
La preţuri competitive.
Informaţii la telefoanele 0954/25149; 36717 

şi fax 092/i52013. (4730)

nouă, capacitate 160 1. In
formaţii tel. 718346. (4803)

• VÎND videoplayere E-
lekta şi Funai, telecomandă, 
sigilate. Hunedoara, tel. 
715970, Deva, tel. 615201, 
după ora 15. (4871)

• VÎND staţie voci Ver-
mona 100 W. Bosorod 195, 
tel. 108. ' (3667)

• VÎND televizor alb- 
negru. Diamant, nou, dia
gonala 61. Tel. 625363.

(3666)
ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ spaţiu pen-
, tru producţie sau depozi
tare, 42 mp. Relaţii tel. 
613952. (5243)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţie

serviciu pe numele Viasie 
Mihaela, eliberată de Me- 
ropa SA Hunedoara. G 
declar nulă. (4799)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
3 camere, Bistriţa cu simi
lar Deva. Relaţii tel. 0990/ 
17134 sau 0957/70658 Ha
ţeg. (5225)

OFERTE 
DE SERVICII

•  INCOTA Atlas Reisen
efectuează transport de 
pasageri şi colete pe ruta : 
Sibiu — Deva —Arad — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în zilele de 
17-, 21, 24 şi 28 aprilie şi 
pe ruta : Sibiu — Deva — 
Arad — Nurnberg — 
Wurzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dortmund, în zi
lele de 21, 28 aprilie.
Relaţii şi înscrieri 0956/ 
18882, orele 16—21. (5139)

•  S. C. INST-ROYAL 
SERVICE SRL, cu sediul 
în Simeria, str. Traian nr. 
36, telefon 661706, execută 
la cele mai avantajoase 
preţuri lucrări de insta
laţii gaz metan, reţele, 
branşamente interioare şi 
instalaţii tehnico-sanitare.

(5259)

COMEMORĂRI
• NORA Carmen reamin

teşte celor care l-au cu
noscut împlinirea a doi

ani de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna bunul 
nostru socru, tată, bunic 
şi soţ

ION PÎRVU
Dumnezeu să-l odih

nească ! (5203)

DECESE

•  PROFUND con
sternaţi de durere, co
legii de la ziarul „Cu
vîntul liber“ aduc un 

ultim omagiu celui care 
a fost

DORIN GHEŢA,
minunat coleg şi prie
ten, dispărut fulgeră
tor dintre noi.

• CU „dîncă durere, fa
miliile Hinovescu şi Zdren- 
ghea anunţă trecerea în ne
fiinţă a dragului lor frate, 
cumnat şi unchi
Prof. IOAN MUNTE AN U

îi vom păstra veşnic a- 
mintirea. ~ (5278)

• SOŢIA Minodora, fiii 
Dorel şi Ionică, cu fami
liile, anunţă cu adîncă du
rere încetarea din viaţă a 
celui care a fost un minu
nat sot, tată şi bunic
Prof. IOAN MUNTEANU
Corpul neînsufleţit se 

află depus la Casa Mor
tuară Deva. înmormântarea 
va avea loc în ziua de 17 
aprilie, în localitate;, Bu- 
cerdea Vinoasă, judeţul 
Alba.
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace. (5278)
• DIN depărtare o veste 

rea ne-a zdrobit inimile, 
încetarea din viaţă a scum
pei noastre mame

LETIŢIA JULA
înmormîntarea sîmbătă, 

ora 14, în comuna Şoimuş. 
Soţul Andronic, copiii Cor
nel şi Mărioara cu fami
liile. (5286)

• FAMILIA îndoliată a- 
nunţă cu durere încetarea 
din viaţă a celui care a fost 
un bun soţ, tată şi bunic 
GEAMANU CONSTANTIN

înhumarea, sîmbătă, 17 
aprilie, ia Cimitirul Orto
dox Bejan, la ora 13.

Nu te vom uita niciodată!
(4668)

m
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IMPORT THAILANDA
S fVJfsŢT,

c a n t l t a t i
la numai 190 lei/kg.

Livrări d ire c te  d in  ALBA - IU LI A 
e tr. C lu ju lu i n r. 1 

. l te le fo n  0968-13188  .
: : « au  ia  p re ţu l d o  17 9  le i 

d in  8VCURKSTI D epottit SADCOW 
td le fo n  781 .2 7 ,7 0 ţ 6 1 4 3 9 .8 3
PosJJiiUtati 4» transport 

c u

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„COMIXT MASTERS" S.R.L. DEVA

prin depozitul en gros din strada Horea nr. 19
VA OFERĂ PRODUSE DIN IMPORT: Olan

da, Germania, Franţa, Grecia, cu adaos corner- J 
cial 0—10 Ia sută. -

Ofcrla noastră cuprinde: conserve din car- ţ 
ne, brînzeturi fermentate, ciocolată, napolitane, " 
bere, sucuri, băuturi alcoolice, cafea solubilă şi 
boabe.

Vă aşteptăm zilnic între orele 8—20. .
După data de 15.04 a.c. depozitul se mută l 

pe strada Horea nr. 67. (4750) S

' COMISIA ELECTORALA A
| CIRCUMSCRIPŢIEI NR. 26 BUCUREŞCI 
S  Aduce la cunoştinţă partidelor politice şi 
\  persoanelor interesate că,, potrivit Hotărîrii Gu- 
 ̂ vernului nr. 121/1993, se organizează alegeri 

ţ pentru funcţia de primar al comunei Bucureşci. 
I Depunerea candidaturilor se face pînă la data 
| de 29 aprilie 1993, la Comisia electorală de cir

cumscripţie nr. 26 Bucureşci.

SOCIETATEA COMERCIALA „DEVIL" S.A. 
DEVA

Cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 
32 A, jud. Hunedoara.

Organizează în ziua de 3 mai 1993, ora 10, 
la sediul societăţii, licitaţie pentru preluarea în 
locaţie de gestiune a Filialei de Preluare şi In
dustrializare a Laptelui Petroşani.

înscrierile se pot face pînă la data de 29 a- 
prilie 1993.

Documentele cu privire la condiţiile de pre
luare în locaţie de gestiune pot fi consultate la 
sediul societăţii, telefon 620509. (259)

(

SOCIETATEA COMERCIALA „REMPES“ S.A. 
Str. C.A. Rosetti, nr. 5 — Deva 
Telefoane: 621273; 626160; 618331 
Fax : 626161
Oferă tuturor firmelor de stat şi private 

precum şi persoanelor particulare posibilitatea 
de a închiria următoarele autovehicule :

8  autotrailer 40 t;
•  autotractor cu şa 22 t;
•  automacara 18 tf;
•  autodubă mixtă (transport persoane şi 

marfă);
8 autocamion 10 t, 

la tarife avantajoase (negociabile).
Informaţii suplimentare la telefoanele: 

626160; 626273, interior 194 sau 182, între orele 
7—15. (257)

SC „BADPS“ SA — DEVA 
Cu sediul în str. Em. Gojdu, nr. 79 — Deva. 
Organizează în data de 22. 04. 1993, ora 10 

LICITAŢIE
pentru vînzarea următoarelor tipuri de mijloace 
fixe:

8 autobasculanta SRD 6135;
•  autoîncărcătoare tip IFRON;
•  autotractor R 8135 FS.
Relaţii suplimentare la telefon627788. Lista 

mijloacelor fixe este afişată la sediul unităţii.
(4482)

Doriţi un Tv color şi un video la preţurile 
cele mai avantajoase ?

FIRMA S.C. MARKET SERVICE SRL DEVA 
Str. Oituz (Micul Dallas)

Vă oferă:

•  Tv color Kotron cu telecomandă, diago
nala 51 cm, made în Germania;

•  Videorecorder Anitech cu telecomandă,
made in Japonia; '  ^

FIRMA MARKET SERVICE SRL DEVA 
| Vă oferă de asemenea :

•  Treninguri adulţi şi copii, pijamale fe
mei şi bărbaţi de Ia renumita firmă S.C. „Zim
brul" SA Suceava;

8  Sufragerii „Bonanza";
8 Comode video-tv şi pantofi;
8  Vitrine, mască pt. chiuvetă;
8 Hol „Lili" şl „Liviu";
8 Hol „Margareta";
8 Măsuţă «Arad";
8 Măsuţă telefon.

Informaţii la tel. 621443, între orele 10—19.
(4474)
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