
•  CH1$(NAU. — „Mol
dova intenţionează să de
vină m  stai demilitarizat 
şi pentru «ceasta are ne
voie de garanţi ai stabili
tăţii i» Balcani* — a afir
mat dă Mareea Snegur, pre
şedintele Republicii Mol
dova, intr-un intervin a- 
cordat ziaristei americane 
Nancj Smitk întrebările 
reporterei americane an 
vizat relaţiile Moldovei cu 
Buia fi statele participan
te la C.S.L, precum şi per
spectivele eliminării pe 
cale paşnică a tensiunilor 
din raioanele de pe malul 
sting al Nistrului.

Preşedintele Snegur a 
exemplificat această stare 
de lucruri prin refuzul au
torităţilor republicii-fanto- 
mă de a înceta farsa ju
diciară asupra deţinuţilor 
politici, estimînd că fap
tul în sine demonstrează 
încă « dată lumii care este 
esenţa adevărată a regimu
lui instalat în stînga Nis
trului. S-a reafirmat fap
tul că actuala conducere 
depune maximum de efor
turi diplomatice, care pînă 
la urmă trebuie să se sol
deze cu eliberarea din în
chisoare a patrioţilor.

Pe parcursul interviului, 
preşedintele Snegur s-a re
ferit, de asemenea, la pro
iectul noii Constituţii dis
cutat de popor şi la rela
ţiile Moldovei cu România, 
pe care le-a caracterizat ca 
pozitive, transmite agenţia 
Moldova-Pres, citind un 
comunicat al Serviciului de 
presă al preşedintelui.

H naţiunile unite.
— Comitetul de sancţiuni 
al O.N.U. pentru fosta Iu
goslavie a prevăzut des
făşurarea a aproximativ 
140 de controlori, din care 
27 americani, pentru su
pravegherea traficului flu
vial pe Dunăre — a indi
cat o oficialitate guverna
mentală americană.

Anumite ţări din Euro
pa de est, vecine cu fosta 
Iugoslavie, aflate în plin 
proces de transformări e- 
conomice, vor trebui să sus
ţină efortul internaţional, 
in ciuda dificultăţilor. De 
aceea, a precizat oficialita
tea, gradul de aplicare a 
sancţiunilor trebuie „corect 
calibrat, pentru a permite 
libera trecere a comerţului 
legitim, dar a împiedica 
violările şi aIte defecţiuni 
care s-au produs în tre
cut",

■  MINSK. — Reuniunea 
şefilor de guvern din ţă
rile membre ale C.S.I., găz
duită ide Minsk, a hotărî! 
constituirea Comitetului 
Consultativ de Coordonare 
al Comunităţii Statelor 
Independente, Din acest
organism vor face parte
vicepremierîi pe probleme 
economice din statele C.S.L 
Potrivit deciziei, noul or
ganism se va reuni perio- 
die, cam o dată pe lună, 
pentru soluţionarea celor 
mai stringente chestiuni, 
relatează ITAR-TASS.

La 2 mal se împlineşte 
un veac de la moartea M 
George Bariţiu, una dintre 
martie personalităţi ale tre
cutului nostru, îndrumător 
de seamă al vieţii spiritua
le româneşti, întemeietorul 
presei transilvănene, mare
le patriot care a purtat 
condeiul. aşa cum şi-a pur
tat Şincal cronica în de
sagă, ca povară şi temei 
de glorie a unei întregi 
vieţi. Din tinereţe, gîndul 
lui s-a îndreptat spre po
porul asuprit care gemea 
sub apăsarea iobăgiei. I- 
dealul pe care Bariţiu l-a 
urmărit a fost ridicarea po
porului român şi trezirea 
lui din „somnul cel de 
moarte".

In 1829, tînărului stu
dent din Cluj i-a căzut In 
mină cartea lui Petru Ma
ior despre începutul rumâ
nilor in Dacia, Puternic 
impresionat, el hotărăşte să 
cerceteze istoria poporului 
român şi să lucreze pen
tru cultivarea limbii naţio
nale. Aşa începe sâ-şl pu
nă în practică idealul său

de viaţă: ridicarea bunăs
tării şl a culturii popo
rului român. In primăvara 
anului 1835. întocmeşte un 
memoriu, intitulat .Diser
taţie despre şcoli pentru 
toţi credincioşii de legea 
grecească din Braşov". în 
care, printre altele, spune :

cuitor! într-aceastâ patrie ? 
Cînd se vor lumina ?... 
Şcoli sînt de lipsă, şcoli".

Prin legăturile pe care 
şi le-a stabilit cu unii ti
pografi şi cu sprijinul mal 
multor negustori români, 
Bariţiu reuşeşte să înfiin
ţeze in 18% primele gazete

Petru Maior şi Ioan Bu- 
dai-Deleanu, Bariţiu ve
dea in „lăţirea ştiinţelor şl 
runQfrtirţţgţru"1̂ imprăştie- 
rea ideilor la toate catego
riile de oameni. Ei a ştiut 
să adune în jurul său co
laboratori de valoare, ga
zetele pe care le-a condus

-cel maii

cărturar ardelean al
„Mă uitai împrejur în Ar
deal, tot şcoli priveam, ve
deam multe, dar nu româ
neşti, o nul... Numai sin
gur la Blaj, pentru români, 
şi aid pentru cinci sute 
de tineri pe an ; mai mulţi 
nu pot, nu au modru dea 
învăţa. Şi ce este acest nu
măr de şcolari asemănat 
cu un milion şi mai două 
sute de mii de români, lo

politice româneşti din Tran
silvania : Gazeta de Tran
silvania şi Foaie pentru 
minte. Inimi şi literatură, 
taceptad munca de gaze
tar şi publicist, căreia i-a 
tachinat cea mai mare par
te a activităţii sale. Ilu
minist, demn urmaş al 
Şcolii Ardelene reprezen
tate prin Samuil Micu 
Clain, Gheorghe Şincal,

devenind tribuna unor 1- 
dei înaintate, bucurîndu-se 
de colaborarea intelectua
lilor de pe ambele versan
te ale Carpaţilor. Deşi a- 
vea numai 26 de ani cînd 
şi-a asumat o asemenea 
răspundere, Bariţiu era 
un erudit, avînd cunoştinţe 
multilaterale. Cunoştea cla
sicii latini şi greci, opere
le lui Shakespeare, Goethe,

ClVIMVl II BIR
COTIDIAN INDEPENDENT 1

Schiller, 
seau şi pe alţi i 
căzi. Avea multe cunoştinţa 
politice generale, urmărea 
viaţa politică din monar
hia habsburgică, dezbateri
le din parlamentele europe
ne etc.

Răsfoind numerele Gaze
tei Transilvaniei şi Foaie 
pentru minte, Inimă şi li
teratură, apărute în anii 
1838—1847, rămîi copleşit 
de volumul de mancă de
pus de redactorul lor. &- 
cesta a ştiut să strecoare 
cu dibăcie idei înaintate, 
articole în aparen;â litera
re, în studii privind limba, 
în observaţii care însoţeau 
diferite ştiri din străinăta
te sau din ţară. Meritut e 
cu atît mai mare, c î cit a- 
ceastă muncă se desfăşura 
în condiţiile regimului po
liţienesc al lui Metternich, 
care persecuta orice idee 
avansată.

E greu să înşirăm teme- 

Prof. ION FRAŢILA 
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avea un „5  mai 
muncitoresc11 ?!

Nu, nu este cazul să ne facem griji pentru ceea! 
ce va fi după data de 1 mai, de cînd vor fi supri
mate subvenţiile la majoritatea produselor de bâ ă şi 
a serviciilor de care a beneficiat pînă acum popu
laţia ţării — spun politicienii partidului de guvernă 
mint şi miniştrii de azi ai României. Şi nu este cazul 
să ne facem griji — susţin dumnealor, susţine chiar 
primul-ministru Nieolae Văeăreiu — pentru că majo
rările de preţuri ce vor rezulta în urma eliminării 
subvenţiilor vor fi acoperite sută la sută de compen 
sările şi indexările ce vor fi acordate.

Frumos spus ş: încurajator. Numai că această pro
misiune, devenită slogan în presă, la radio şi la tele
viziune, nu are argumente solide. Cei care încearcă 
să liniştească lumea privitor la necesitatea suprimării 
subvenţiilor — act normal şi necesar al reformei, care 
trebuia aplicat mai de mult, — cu toate durerile şi 
sacrificiile pe care ni le impune — aduc o serie de 
cifre care mi se par neconcludente. Dacă societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat nu vor aveai 
bani — şi cele mai multe nu au — cine le va suporta 
angajaţilor lor compensaţiile 7 Dar bătrînii, copiii, han
dicapaţii, şomerii, alte categorii de cetăţeni Reînca
draţi ta muncă, vor putea fi protejaţi în mod cores
punzător 7 Se pare că nu prea.

Şi încă ceva. Scumpirea accentuată a materiilor 
prime energetice — cărbunele, petrolul, energia elec
trică şi energia termică — vor genera majorarea con
siderabilă-, in lanţ, a preţurilor tuturor produselor şi 
serviciilor care încorporează respectivele resurse, pre
ţuri cărora nu le poate face faţă un salariat cu salariul 
indexat cu 6,8 Ia sută, plus compensaţia de 10160 de

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Adunarea naţională a moţilor }
GHEORGHE FUNAR,

primarul municipiului 
Cluj-Napoca :

„Mai mult decît bine
venită această întîlnire. 
Sprijinim din toată ini
ma acţiunea şi sperăm 
să putem găzdui şi al
tele".

POREL V1ŞAN, direc
torul Teatrului Naţional 
Cluj-Napoca :

„Este o iniţiativă ce 
greu poate fi exprimată 
în cuvinte. Astăzi, cînd 
patriotismul a ajuns sub 
cota zero, manifestarea 
este de mare importanţă, 
nobilă şi dătătoare de 
speranţă".

MOZAIC
De la Adunarea naţio

nală a moţilor revenim 
astăzi cu o seamă de 
chestiuni care, credem că 
prezintă interes pentru 
cititorii noştri.

a Adunarea a fost ini
ţiată de Societatea „A-

vram Iancu“, care se do
reşte a fi un liant între 
toţi moţii. Aceasta nu 
este şi nu va fi o orga
nizaţie politică, ci una 
culturală şi patriotică • 
Munţii Apu-'.eni ar trebui 
să devină o Mecca a ro
mânismului « In activi-

ÎN EXCLUSIVITATE 
• PENTRU

„CUVÎNTUL LIBER"

tatea culturală şi patrio
tică a ţării, Societatea 
„Avram Iancu" îşi sem
nalează o prezenţă tot 
mai pronunţată •  Recent 
a luat fiinţă ansamblul 
„Doina Iancului", ca an
samblu propriu al socie
tăţii. Principalul merit îl 
are dl Victor Bercea, di
rectorul Casei de Cultu
ră a studenţilor clujeni 
•  Deşi Primăria muni
cipiului Cluj-Napoca a 
acordat spaţiu pentru se

diul societăţii, deocam- / 
dată el nu a fost elibe
rat • Societatea „Avram 
Iancu" îşi va dezvolta, 
activitatea, astfel inciţi 
înaintaşii să fie mîndri 
de urmaşii lor a S-a pro
pus ca piaţa unde va fi 
ridicat monumentul lui 
Avram Iancu să poarte 
numele Craiului Munţi
lor a Pentru realizarea 
statuii s-a pornit cu un 
fond de 25 de milioane 
de lei, împrumutate de 
Primăria municipiului. 
Cluj-Napoca. De atunci, 
mulţi oameni de bine au 
depus între 15 şi 45 000 
de lei în acest cont. Li 
se adaugă societăţi co
merciale şi alte persoane 
juridice din Cluj, Bacău, 
Brăila, Timişoara, Pi
teşti, Arad... •  Adunarea 
a adoptat un memoran
dum ce V-, fi definitivat 
şi trimis conducerii ţării.

VALENTIN NEAGU

—- Draga mea, astăzi ai gătit un prînz 
delicios...

— Parcă mi-ai promis să nu mă mai 
minţi niciodată ?!...

•  Concurs naţional. In ziua de 
29 aprilie s-a deschis la Liceul 
de Artă Deva concursul naţional 
de interpretare instrumentală. 
Timp de patru zile, elevi de la 
27 de şcoli de muzică din ţară 
vor concura pentru a-şi dovedi 
valoarea interpretativă la pian, 
vioară, violoncel, contrabas, cla
rinet, fagot, flaut, trompetă, o- 
boi şi percuţie. Gala laureaţilor 
se va desfăşura duminică, 2 mal, 
de la ora 10, la Palatul Culturii 
Deva. (V.R.)

a Bucurii pentru copiii Hune
doarei. Timpul frumos cheamă 
spre natură. La Hunedoara, în 
zona Ciuperca, scrînciobul şi tre- 
nuleţul ce înconjoară pădurea 
funcţionează din nou şi stat 
puncte de atracţie deosebită pen
tru cei mici. Firma care le pa
tronează, S.C.S. Macavei N., o- 
feră. vizitatorilor sucuri, bere, 
cafea într-o ambianţă plăcută şi 
promite copiilor... alte bucurii 
pentru vara' care vine. (V.R.)

a Faceţi dreptate. Dl Miiiai 
Doda, din Brănişca, nr. CO, a fost 
ta audienţă, la redacţie. L-am 
ascultat: „Ăm dreptul, am sen

tinţa judecătorească, un act do
veditor de la Prefectura judeţu
lui, prin care mi se itribuie o 
anumită suprafaţă da pămînt pe 
care o moştenesc după tata. Dar 
pămîntul pe care l-am lucrat 
un an şi mai bine a fost dat al
tuia, lui Lazăr Doda. Aşa a vrut 
dl Rusu, care se ocupă de... îm
părţirea pămîntului. Este frate 
cu soţia celui care împarte pă- 
mîntui la Brănişca". (GH.I.N.)

• Fotbal. în returul „sferturi
lor" Cupei României la fotbal, 
s-au înregistrat rezultatele: F.G. 
Braşov — Dacia Brăila 1—1 i 
Inter Sibiu ■— F. C. Maramureş 
0—1 ; „U“ Cluj — „Univ." Cra-

iova 3—2 ; Steaua — Gloria Bis
triţa 1—1. Echipele subliniate
s-au calificat în semifinale. (S.C.)

# Pensionari şi pensii. In cele 
11 sate ale comunei Bretea Ro
mână locuiesc 1400 de pensio
nari care beneficiază, lunar, de 
pensii însumînd 18 milioane de 
lei. După 1 mai, suma va creşte 
considerabil. Au ce duce la ca
sele oamenilor cei patru factori 
poştali din localitate. (D.G.)

\DE CE
PE ZONA VERDE?|

%
In Micro IV din Hu- I 

nedoara s-au semnalat* 
mai multe cazuri de dis-1 
trugere a zonelor verzi J 
de lingă blocurile de > 
locuinţe. Primăria mu-1 
nicipiului a fost sesiza- j 
tă de mai mulţi loca- ■„ 
tari ai imobilului de pe >> 
Aleea Cimpului, nr. 1, I 
că, deşi există loc su- * 
ficient de parcare, Ioan | 
Prodan şi-a amenajat J 
unul propriu pe zona | 
verde. Şi Bartaloş Lu- I 
dovic, din strada Mu- ! 
reşului, nr. 6, aparta- | 
ment 29. a tăiat un pom * 
fructifer din faţa blo- * 
cului şi a împrăştiat | 
zgură pentru a-şi par- * 
ca maşina. |

Sectorul de gospodă- * 
rie comunală al consi- I 
liului local urmează săj 
aplice amenzi dacă con- > 
travenienţii nu vor re-1 
da terenului aspectul J 
iniţial. (E.S.) (

»
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Mă strecor în sală ăupă stingerea lu- 
•nunilor. Cadrele de pe ecran, luate noap
tea, mă cam încurcă în găsirea unui 
scaun. N-am premeditat întîrzierea. Din- 
tr-un eventual nejustificat sentiment de 
jenă sau dintr-o vetustă dorinţă de a mă 
mişca incognito. Pur şi simplu, în dru
mul din redacţie spre cinematograf, am 
fost obligată să fac faţă — cel puţin de 
manieră englezească, — unor conver
saţii cu cunoscuţi. De altfel, aş fi avut 
tot interesul să ajung la vreme, spre 
a-mi face o imagine asupra categoriei 
de spectatori în căutarea genului de film 
care tocmai rulează. Pentru că trebuie 
să vă spun; este un film sexy. Ştiam 
asta, şi tocmai apartenenţa la respecti
vul gen îmi motivează prezenţa în sală. 
Despre film, creaţie teoretic subsumată 
celei de-a şaptea arte, doar două vorbe 
de la un nespecialist: peliculă excelînd 
prin banal şi comercial, agrementată 
(în intenţia creatorilor) cu niscaiva 
pumni, minijupe şi scene de amor car
nal. Latura artistică, cea care conferă 
statut de lucrare de artă — zero. Ac
triţa din rolul principal — uriţică, vul
gară prin gestică şi fizionomie şi cam 
bâtrîioară pentru rol. Vorbeam înainte 
de destinaţia comercială, deci se poate 
şi aşa... Şi dacă nu prea reuşesc şă vi
zualizez spectatorii, cu toate că-mi dă 
ghes curiozitatea, pot totuşi să-i încadrez 
în segmente de vîrstă, după reacţia vor-

Apetit • şi nu prea - pentru 
filmul sexy

bită — nelipsită, de altfel, din sălile 
noastre de cinematograf, nici chiar la 
filme de referinţă. Sint chicoteli de li
ceene sau, mă rog, de domnişoare la 
vîrsta liceului, şi vorbe în doi peri, bra
vură de adolescent.

Decid să compensez întîrzierea din în
ceputul filmului cu o privire atentă în 
finalul acestuia. Şanse mici. Spectatorii 
se dovedesc foarte grăbiţi, cei mai mulţi 
părăsind sala înainte de reaprinderea 
luminilor. Graba îmi pare suspectă şi 
nu mă las înşelată. Nu e grabă. E jenă! 
Ga şi cum ar fi săvîrşit un fapt inter
zis. Senzaţie nejustificată, consider eu. 
Deoarece despre gesturi...

Simt nevoia unui schimb de impre
sii cu cineva de-al casei. Găsesc persoa
na cea mai potrivită intenţiilor mele — 
dna prof. Mihaela Tarnovschi, adminis
trator al cinematografului „Patria". De 
la domnia-sa aflu că primul film sexy 
pe ecranele devene s-a chemat Sexmis- 
sion şi a făcut cu adevărat senzaţie. 
Pentru toată lumea. Percutant ca inte
res a fost şi Emmanuelle, peliculă ero
tică. Despre nocivitatea respectivelor

creaţii în educaţia minorilor mi se spu
ne :

— Ştraiful cu „interzis copiilor sub 
16 ani", uzitat pe vremea lui Ceauşescu, 
e luat în răspăr. Cină am intenţionat o 
Intervenţie personală faţă de un puşti 
ce tocmai intra să vizioneze un film 
sexy, părintele, aflat Ungă el, mi-a spus: 
„Copilul e cu mine. Şi, oricum, acasă 
vede mai mult decît îi oferiţi dumnea
voastră".

Cu privire la apetitul faţă de genul de 
film în discuţie, al unei anume catego
rii de spectatori, dna prof. Mihaela Tar
novschi aduce lămuriri interesante.

— Tind să cred că am pierdut spec
tatorul tradiţional de film. Avem acum 
unul ocazional, amator nu neapărat de 
filme sexy — de care a văzut din abun
denţă la televiziunea prin cablu, ci de 
filme uşoare — eventual de acţiune 
Hong-Kong. Pretutindeni se manifestă 
plictis şi neînţelegere în sala de cinema
tograf.

— Stă in firea omului să jinduiască 
la ce-i este interzis. Cum se repercu
tează asta asupra spectatorului ?

— Privitor la filmele sexy, se va a- 
junge la saturaţie. Cu atît mai mult cu 
cit ele, asemenea celor de karate, sînt 
deficitare la capitolul artă. Ce altceva 
a oferit „Basic instinct" decît cel mai 
lung moment de amor (4 minute şi ce
va), văzut pe ecranele noastre ?! Să ştiţi, 
însă, că aceste filme nu abundă. Reper
toriul, este diversificat şi include anual 
cel puţin 6 sau S filme de referinţă.

— Fără a ne teme de cuvinte : sînt 
filmele sexy patologice pentru adoles
cenţi ?

— Poate că da, însă numai alături de 
literatură, publicaţii şi casete de acelaşi 
tip, toate acestea la un loc reuşind să 
aţîţe şi ce nu este, să-i stîrnească şi pe 
cei care n-au avut ştiinţă de existenţa 
perversiunilor sexuale. Spectatorul re
ceptează în manieră particulară, în func
ţie de vîrstă, de pregătire şi cultură, de 
tot ce ţine de individ. Există un risc 
pentru evoluţia sexuală a acestor ado
lescenţi, atîta vreme cit se face încă 
prea puţin pentru educaţia lor sexuală.

Discuţia comportă aprofundare şi 
implicarea mai multor factori s peda
gogi, medici, psihologi, părinţi. Fără a 
minimaliza problema — ar fi oricum im
posibil — să încercăm totuşi un final 
optimist. „Ce e val, ca valul trece...".

NAT ALIA VASIU

li

t avea un „5 mai
“  ? i■  ■

(Urmare din pag. 1)
Jei pe lună şi cu atît mai puţin un pensionar. Să nu 
'mai vorbim despre scăderea vertiginoasă a valorii mo
nedei naţionale, raportul leu-dolar fiind, cum oricine 

ipoate observa, net defavorabil leului, de alte disfunc- 
ţionalităţi care, în mod sigur, vor mai apărea.

Ce înseamnă acestea ?
înseamnă, în mod indubitabil, scăderea nivelului 

de trai, necesitatea strîngerii în continuare a curelei, 
înseamnă accentuarea grijii pentru ziua de mîine. 
Acest lucru trebuie, însă, spus şi, mai ales, trebuie 
înţeles şi suportat. Pentru că nu există soluţie de con
tracarare, deocamdată, a acestei situaţii.

Ceea ce spun şi intenţionează să înfăptuiască unele 
confederaţii sindicale — inclusiv o grevă generală în 
5 maţ a.c., ca ultimă soluţie a unor revendicări ne- 
onbraite — conţine o serie de adevăruri şi de temeri 
justificate : scăderea producţiei, creşterea şomajului, 
agravarea inflaţiei, diminuarea nivelului de trai, pro-

■ liferarea fenomenelor antisociale, deruta politică, de
valorizarea continuă a monedei naţionale, escamotarea 
adevărului etc., etc Este normal, deci, să ne preocu
pe soarta noastră, să ştim ce se întîmplă eu noi şi în

•jurul nostru. Dar cine-şi poate asuma o asemenea res- 
î ponsabilitate, de a scoate în stradă suţe de mii de oa
meni, de a dezechilibra sistemul democraţiei şi a pro
ducă pagube incalculabile economiei naţionale şi vie
ţii sociale, într-un moment în care lumea începe să se 
aşeze, să revină la bunele intenţii ale muncii (după 
Ultimele statistici ale guvernului) ? Cine garantează

■ că după asemenea manifestări de amploare naţională, 
>{?pre ne vot Împinge în urmă cu multe luni de zile,
statul he va da mai mulţi bani, produse din belşug 
şi ieftine ? De unde, dacă noi nu le vom realiza ? Îşi 
poate permite cineva să oprească grupuri energetice 
şi furnale ? Muncitorii de lâ bornele acestor agregate, 
ale multor altora de importanţă naţională, ei, care o 
duo cel mai greu, ştiu că dacă vor face aşa ceva — 
joc politic şi sindical periculos — o vor duce şi mai 
greu. Nu credem că ei se vor lăsa antrenaţi In de
monstraţii de stradă atît de păgubitoare pentru în
treaga populaţie a României. Nu credem că vom trăi 
„5 mai muncitoresc" cu urmări catastrofale pentru 
viaţa noastră de azi şi de mîine. Nu este cazul.

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA 

cu sediul în str. Piaţa Unirii nr. 2 
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

în data de 19 mai 1993, ora 10, Ia sediul uni
tăţii, pentru ocuparea următoarelor posturi:

•  3 economişti — pentru funcţia de inspec
tor la biroul T.V.A.

•  2 economişti — pentru funcţia de inspec
tor la serviciul I.T. persoane juridice.

Actele necesare şi relaţii privind condiţiile 
de încadrare şi participare la concurs se pot ob
ţine la sediul unităţii, camera 12.

Dosarele cu actele se primesc pînă la data 
de 14 mai 1993. (310)

In parcul dcndrologic din Simeria. Foto P. LAZA

Directoarea si-a retras demisia. ■a

Recent, Consiliul Local 
Deva a avut o şedinţă ex
traordinară al cărei prim- 
punct pe ordinea de zi a 
fost conflictul de muncă de 
ia Ş.C. „Uipia“ SA. din 
localitate. Abordîndu-se 
problema, o doamnă cu nu
mele Popa, membră în con
siliul mandataţilor împu
terniciţi ai statului, a pre
zentat un referat asupra 
activităţii pe 1992, din ca
re a reieşit, printre alte
le: •  programul la desfa
cere şi al profitului brut 
a fost depăşit •  S-a obţi
nut un profit net în va
loare de 3,7 milioane de 
lei • Societatea n-â scos 
pe nimeni în şomaj •  Sa
lariul mediu a fost de 
42 000 de lei, iar în decem
brie de 67 000 de lei.

Puzderia de cifre de ca
re s-a abuzat duc la con
cluzia că activitatea socie
tăţii ar fi pozitivă şi a- 
tunci se naşte întrebarea 
— de ce conflict de mun
că la „Ulpia“ ? Acesta a 
izvorît din felul cum s-a 
conceput privatizarea ma
rii unităţi comerciale din

I%
I%
IV.
I*
I
* _ ____ ____
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centrul Devei, ce era cînd- 
va faima comerţului hu- 
nedorean. L-a detaliat dna 
Zoriţa Popescu, ce a ve
nit la şedinţa amintită, ur
mată de încă 70—75 de
colege de muncă : * Su
prafaţa dată în locaţie de 
gestiune este mult mai mi
că decît cea reală e So
cietatea plăteşte pentru u- 
nităţile privatizate curen
tul electric, încălzirea ş.a. 
•  Contabilul şef al socie
tăţii e asociat la o firmă 
privată. Pentru aceste mo
tive şi pentru altele, un 
număr de 80 de sindica
lişti au trimis un memo
riu la Primăria Deva şi la 
Prefectură. Dl prefect 
Georgel Răican a dispus 
efectuarea unui control de 
către Garda Financiară. 
Garda a efectuat controlul 
şi referatul întocmit de dl 
Ovidiu Bălconi a fost pre
zentat în şedinţă, dar din 
el nu s-a înţeles nimic. 
Prefectul şi dl Ovidiu Ha- 
gea, primarul municipiu
lui, au stat de vorbă cu 
autorii memoriului si cu 
dna Elena Beşleagă, dDje-

I
R.A.G.C.L. DEVA 
str. Libertăţii nr. 6 j

j In baza Hotărîrii Guvernului nr. 412/1992, J 
î art. 10, aliniatul 2, anunţă intenţia de majo- i 
I rare a tarifelor la serviciile prestate, începînd * 
î cu data de 1.05.1993. (307) |

tor al S.<3. „Ulpia“ S.A‘„ 
de două ori, şi la cea de-a 
doua întîlnire, dna direc
tor şi-a dat demisia, nu în 
ziua întîlniriî, ci a doua 
zi. Cu asta se părea că 
s-a stins conflictul. Dar nu 
s-a stins, deoarece dna 
Beşleagă şi-a anulat hotă- 
rîrea, zicînd în recenta şe
dinţă a consiliului că a 
scris demisia forţată de 
domnul prefect şi de pri
marul municipiului. La au
zul acestor vorbe, cele 70— 
75 de lucrătoare ale socie
tăţii au vociferat: „Min
ciună", „N-o mai vrem, să 
plece I", „Dragoste cu for
ţa nu se poate „Dacă 
nu pleacă de bună voie, 
îi închidem biroul" ş.a. 
Preşedintele de şedinţă, 
deşi jurist, a făcut o dan
dana cît roata carului: a 
pus Ig vot dacă dna di
rector să mai rămînă în 
funcţie sau nu. Or, consi
liul local poate să schim
be G.M.I.S» şi acesta, la 
rîndul lui, are dreptul să 
decidă. Consilierii, nepri- 
cepînd mare lucru din ce 
se întîmplă la S.G. „Ul- 
pia“ S.A. Deva, au votat 
10 pentru şi 7 împotrivă, 
iar unul s-a abţinut.

Deci, conflictul de la 
„Ulpia" persistă. Cum va 
evolua, Dumnezeu ştie.

TRA1AN BONDOR

GROPI
ŞI IAR GROPI

Cine umblă pe dru
mul dintre Rişculiţa şi 
Obîrşa trebuie să fie 
specialist în... slalom. 
Ca să poată ocoli gro
pile. „Mai rar se poa
te vedea un asemenea, 
să-i zicem drum — ne 
spunea dl Mircca Oncu, 
statornic cititor, abo
nat al ziarului nostru. 
De întreţinerea aces
tui drum — ca să nu 
zicem de asfaltarea lui 
— nu se mai ocupă 
nimeni ?“ — ne întrea
bă cititorul nostru. Noi 
ce să răspundem ? Cei 
mai potriviţi şi răspun
zători s-o facă sînt dom
nii care ar trebui să se 
ocupe de starea drumu
rilor judeţului. Nu ?

I  

I
(GII.I.N.) |

"C uvîn tu l liber"
vft aşteaptă

Zilnic inlr.fcorrlr 8-1S 
1.) leli'fonul 61.11.69

C IN D  N I SE 
PLĂTEŞTE LAPTELE ?
A sunat telefonul. ; ? ‘
— Aid, „Cuvîntul liber ? 

Sînt Ioan Florea,' colector 
de lapte în satul Vftrma- 
ga, comuna Certej, şi aş 
vrea să vă spun ceva.

— Poftiţi.
— Am citit în ziarul dv. 

cum că S.G. „Devii" S.A. 
Deva va achita într-un 
timp foarte scurt restanţe
le la plata laptelui predat.

— Aşa a afirmat condu
cerea societăţii.

— Văd că nu-şi respectă 
cuvîntul. La noi, de circa 
3 luni, n-a venit nimeni să 
plătească laptele predat. 
Satul nostru dă mult lap
te, sînt oameni care tră
iesc din produse animalie
re. Or, mulţi n-au nici un 
venit, n-au cu ce-şl cum
păra o pîine. Vin femeile 
Ia mine şi plîng. Eu mă 
întreb de ce „Devii" nu se 
ţine de cuvînt ? Asta-i lipsă 
de seriozitate.

Alo, conducerea S.S. „De
vii" S.A. Deva se află pe 
recepţie ?.
— —iUia&âftk j.. ®'r. B.
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-cel mai reprezentativ 
cărturar ardelean al secolului trecut

(Urmare din pag. 1)

Ie gazetelor lui Bariţiu, 
chiar dacă ne referim la 
prima perioadă, atit de bo
gată In probleme, la pe
rioada de dinaintea Revolu
ţiei din 1848 şi în cursul 
Revoluţiei. Una dintre te
mele majore ale acestora a 
fost educarea cetăţenească: 
„Noi ştim — scrie el — 
cum că mulţimea norodului 
face naţia, iar nu cîteva 
persoane trufaşe... Aşadar, 
educaţia poporului e cea 
dinţii treabă a patrioţilor".

In ciuda momentelor gre
le pe care le--, trăit in a- 
ceastă perioadă, optimis
mul lui a rămas intact, 
pentru că, arăta el, un e- 
lement puternic ce nu va 
permite nicicînd ca viaţa 
naţională română să se 
stingă in Transilvania e 
„strînsa comunicaţiune na
ţională şi religioasă ce 
domneşte şi va domni tot
deauna între românii tran
silvăneni şi între partea 
naţiei ce trăieşte -şi stăpî- 
neşte în pămîntul molda- 
vo-românesc“. Aceasta con
stituie, după cum afirmă 
el „un puternic magnet, ca
re românilor de dincolo 
de munţi, pînă cînd se vor 
afla moldavo-românii mă
car numai în rangul lor 
politicesc de astăzi, pe 
vremi înainte le chezăşu- 
ieşte pentru naţionalitate".

In felul acesta, Bariţiu ţi
nea trează încrederea po
porului român din Transil
vania în viitorul său. 
C i t i t o r i i  atenţi pu
teau să desprindă din 
aceste rînduri şi ideea u- 
nirii tuturor românilor in
tr-un singur stat naţional. 
„O naţie — scrie Foaia 
pentru minte... — este prea 
norocită dacă ea, numeroa
să fiind, poate forma un 
stat şi un popor de sine..." 
„Unire naţională este fru
moasa deviză ce răsună din 
toate părţile şi deşteaptă 
duhurile cu putere multă 
— continuă marele patriot 
înţr-un alt articol. Popoare
le Europei pricep şi cunosc

cum tăria şi puterea unui 
popor, baza sa, prezentul 
şi viitorul său zac în uni
rea naţională". •

în anii premergători Re
voluţiei din 1848 şi în cur
sul ei, cărturarul ardelean 
a dus o acţiune deschisă, 
consecventă, pentru unirea 
Moldovei cu Ţara Româ
nească şi pentru neatîrna- 
rea ţărilor româneşti, ceea 
ce a atras asupra sa suspi
ciunea poliţiei austriece, 
precum şi interzicerea răs
pândirii gazetelor sale în 
ţările româneşti.

Dragostea lui Bariţiu 
pentru poporul român, lup
ta sa pentru drepturile na
ţionale ale românilor tran
silvăneni au exclus orice 
naţionalism. El a manifes
tat o caldă simpatie pentru 
iobagii maghiari, care sînt, 
arăta el, „tocmai a?a lip
siţi de toate drepturile po
litice ca şi toţi românii io
bagi, tocmai aşa siliţi a lu
cra 104 zile şi mai mult pe 
an în brazda proprietari
lor nemeşi ca şi colonii Io
bagi".

în timpul Revoluţiei din 
Transilvania, Bariţiu se. 
încadrează în fracţiunea in
telectualităţii române care 
se situa pe poziţii demo
cratice. Gata să servească 
poporul cu tot devotamen
tul, el salută tu entuziasm 
reformele menite să înlocu
iască instituţiile feudale, să 
desfiinţeze iobăgia, să a- 
corde drepturi egale tutu
ror locuitorilor ţării. A 
participat cu însufleţire la 
evenimentele de ia 1848, 
fiind vicepreşedinte al ma
rii adunări populare din 
3/15 mai de pe Cîmpia l i 
bertăţii de la Blaj şi mem
bru al delegaţiei însărcina
te cu prezentarea hotărîri- 
lor adunării în faţa dietei 
din Cluj. El vedea în pro
blemele anului 1848 în
trepătrunderea dintre pro
blema naţională şi cea 
socială, îndeosebi cea a- 
grară, fiind animat de I- 
deile progresiste, general- 
democratice ale timpului.

în repetate rînduri el a 
arătat că, pentru a-şi apăra 
libertatea şi drepturile cu
venite, popoarele a*uprite

trebuie să fie aliate. Toată 
primăvara şi vâra anului 
1848, Bariţiu a fost preocu
pat de gîndul cum să sa 
alcătuiască un sistem de 
state în care să fie garan
tată egalitatea naţională, în 
care nici o naţiune să nu 
aibă vreun privilegiu faţă 
de altă naţiune.

iţa izbucnirea revoluţiei 
din Ungaria, avea convin
gerea că prin unirea tutu
ror forţelor revoluţionare 
din imperiul habsburgic se 
va ajunge la o mai grab
nică rezolvare a proble
mei agrare şi la acordarea 
unor libertăţi democratice 
şi drepturi naţionale tutu
ror popoarelor asuprite, in
clusiv românilor din Tran
silvania. El nădăjduia astfel 
că libertatea şi egalitatea 
proclamate de revoluţie vor 
duce, implicit, la realizarea 
idealului naţional al po
poarelor asuprite şi la 
înfrăţirea lor. .. .

Din momentul, însă, în 
care guvernul ungar (în
deosebi elementele moşie
reşti Infiltrate în rîndurile 
lui) a înşelat aceste spe
ranţe, căutînd să înăbuşe 
lupta pentru pămînt a ţă
rănimii şi refuzînd ; recu
noaşterea neîntîrziatâ a 
egalităţii în drepturi a na
ţiunii române, atunci cînd 
procesul revoluţionar a cu
prins şi Ţara Românească, 
iar toate străduinţele , lui 
Bariţiu, ale lui E. Murgu 
şi ale altor români înain
taţi precum şi ale unor e- 
lemente consecvent demo
cratice ale revoluţiei un
gare de a stabili o colabo
rare frăţească între cele 
două revoluţii au rămas in
fructuoase, Bariţiu se ală
tură poziţiei de a păstra o 
Transilvanie independentă 
de Ungaria, o Transilvanie 
care trebuie să se unească 
mai tîrziu cu „ţara".

El continuă nstfel linia 
schiţată încă în primii ani 
ai publicisticii sale, cînd 
sublinia legăturile reciproce 
ale românilor din cele trei 
ţări şi atracţia exercitată 
asupra românilor din Tran 
silvania de cele două prin
cipate.
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Nu voi stărui, deşi ar fi 
mâi mult decît necesar, 
asupra greutăţilor ce de- 
curg din preţul ridicat al 
medicamentelor (chiar în 
condiţiile compensării) şi 
mai ales de absenţa din 
farmacii a medicamentelor 
pentru diabetici (insulina, 
glibenclamida), cardiaci (di- 
goxin, romisodin, nitro- 
pector) etc. Voi aminti în 
treacăt şi pe acei pacienţi 
care se abat de la cele re
comandate de medic, în- 
cercînd tratamente aflate 
de la sfătuitori întîlniţi la 
o coadă sau într-un tren...

Ne interesează, în prin
cipal, dacă populaţia poa
te beneficia de un trata
ment medicamentos corect. 
Să nu uităm că la 40 de 
ani de Ia introducerea 
medicamentelor antihiper- 
tensive, abia 20 la sută 
din hipertensivi fac un 
tratament eficace! Cine se 
face vinovat din cei trei 
factori: medic — bolnav — 
medicament? Poate spera 
un medic în respectarea 
riguroasă a prescripţiilor 
sale de către bolnav ? Nici

pe depax-te 1 însuşi Hypo- 
crate observa în secolul 
V în. Chr. în „Aforisme": 
„medicii trebuie să ştie cS 
bolnavii mint frecvent a- 
tunci cînd spun că-şl Iau 
medicamentele".

Medicina actuală evi
denţiază fără dubii non- 
colaborarea bolnavului (lip
sa de complianţă, cum se 
spune) prin metode sim-

mentele odată cu dispari
ţia febrei („cîikl nu mai 
are febră, omul nu mai 
este bolnav", ar fi o jude
cată simplă). In condiţii 
de spitalizare, lucrurile se 
schimbă, desigur, aportul 
personalului de specialita
te fiind esenţial.

Colaborarea bolnavului 
(complianţa) este deter-

In ciuda numelor di
ferite, Alexandru No- 
vacovici şi Cristian Rî- 
pa, din Deva, sînt fraţi. 
Fraţi de sînge, doar de 
mamă, dar asta n-are 
însemnătate. Cert este 
un fapt: sînt fraţi de 
fapte nelegiuite, de bles
temăţii, adică. Iată 
ce-au făcut, nu cu mul
tă vreme în urmă. Se 
aflau la localul „Crizan
tema", din municipiul 
de reşedinţă al judeţu
lui, şi se cinsteau cu 
ceva lichid. Se cam plic
tiseau. Deodată, primul 
dintre ei îl face atent 
pe celălalt :

— Uite la masa ăia 
un individ cam şifonat.

C. Rîpa trase cu coa
da ochiului discret şi 
se convinse că. fratele 
avea dreptate. Indivi
dul de la masa vecină 
avea mai . multe pahare 
goale în faţă şi privi-

FRAŢI
DE BLESTEMĂŢII

rea cam tulbure. Zise:
— Tu eşti cu faţa, 

fii atent dacă are bani 
Ja el.

— Are, am văzut cînd 
a plătit consumaţia.

Cel de la masa veci
nă s-a ridicat şi s-a 
îndreptat spre toaletă.

— Mă duc după el, 
a zis C. Rîpâ. După 
două minute, vii şi tu.

Abia a apucat O.L. să 
facă ceea ce îl trimise 
la toaletă, cînd a sim
ţit vîrful unui cuţit îm- 
pungindu-1 în coastă. 
Lingă umărul lui ' era 
lin brunet care i-a po
runcit scurt:

-r- Fără vorbă, scoa
te banii!

Atacatul ,a niîrîit 
ceva, dar auzi' o altă 
voce:
. •— Repede, că fie gră
bim !

Mai mult de nevoie 
decît de voie,, O.L. s-a 
executat, uşurîndu-se de 
aproape 10 000 de lei, 
Fraţii au dispărut cit ăi 
zice peşte,' şi din toa
letă, şi din local. La o 
vreme a ieşit şi L.O. şi 
a zis :

— M-au jefuit. Cei 
doi care-au ieşit mai 
înainte.

Tîlharii n-au fost a- 
restaţi imediat, ci mai 
apoi. Din păcate, numai 
unul, celălalt se pare că 
a întins-o peste grani
ţă, nu ca să cunoască 
lumea, cî ca să-şi . piar
dă urma. Este însă cău
tat cu insistenţă, aşa 
că...

, TRAIAN BONDOR
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,  F rig idere  1 8 0 L 
.  A rag az  U ochiuri 
.Um brele te ras a  
.Maşini de cusut 
■ cu pedala

EN GROS

Produse alimenta
re < im port Ger 
m ania* 5 %

COMPLEXUL EXPOZIŢIONAL DE MAŞINI 

ŞI UTILAJE AGRICOLE

Organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L. din 
! Sîntuhalm, vă stă la dispoziţie în fiecare zi, o- 
! ferindu-vă o gamă largă de unelte gospodăreşti,; 
! maşini şi utilaje agricole (stropitori manual©
I pentru pomi, pluguri, semănători, freze, moto- 
\ cultoarc, prăsitoare, mori, motopompe...), pre- 
I cum şi 10 modele de :

•  REMORCI pentru autoturisme DACIA 
j 1300, OLTCIT şi ARO. Se asigură montarea 
[dispozitivului de cuplare la cumpărare.

#  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac 
! toare şî autocamioane de diferite capacităţi, ci 
[şi fără prelată. ,

Informaţii ia telefoane: 095/626294 sau 
|095/621386. (305)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„SILVANA" S.A. HUNEDOARA

; cu sediul în Hunedoara, Piaţa Libertăţii nr. 16,j

r  Vinde prin licitaţie :
ţ  •  MIJLOACE FIXE DISPONIBILE.

Licitaţia va avea loc în data de 5 mai 1993,j 
5 la sediul societăţii.

Lista cu mijloacele fixe poate fi consultată! 
!la sediul societăţii, sau prin informaţii la tele-J 
fonul 713923. ’ (304)1

S.C COMIXT MASTERS 

vă aşteaptă

La depozitul en-gros din strada Horia nr. 
67, pentru a vă aproviziona eu produse alimeu 
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fraa 
ţa la preţurile cele mai mici.

Adaos comercial 0—10 la sută. : V . (4499)
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Iii, de a prescrie medica- 
ţia, ele a-L informa pe bol
nav, de a nu neglija re" 
prezentarea pe care bolna
vul şi-o face despre boală 
şi tratament. Subliniez, 
conversaţia cu bolnavul ce
re multă măiestrie ! în ce 
postură se află omul sim
plu în faţa medicului da
că acesta din urmă folo
seşte un limbaj „savant" ?

reţinem că medicul tre
buie să manifeste faţă de 
bolnav profundă simpatie, 
înţelegere, să-i vorbească 
simplu, debarasîndu-se de 
jargonul medical ? Un me
dic scump la vorbă îl va 
nemulţumi pe pacient („nu 
mi-a spus ce am“...), aces
ta rămînînd pradă teme
rilor, neliniştii. Şi din nou 
trebuie subliniat că dacă în

TRATAMENTUL MEDICAMENTOS. 
POSIBILITĂŢI, LIMITE, CONTRADICŢII

ple (numărarea tablete
lor şi a fiolelor neutiliza
te) sau foarte complicate 
(dozarea medicamentului 
în sînge sau urină, încor
porarea în ambalaj a u- 
nui dispozitiv electronio 
pentru a marca momentul 
luării medicamentului).

Un bolnav febril va fi 
gata să oprească medica-

minată în mare măsură de 
importanţa pe care acesta 
o acordă vieţii sale, de 
încrederea în personalul 
care-1 îngrijeşte, de legă
turile familiale, de posi
bilitatea de a-şi expune 
punctele sale de vedere. 
Aşa stînd lucrurile, medi
cul are misiunea, dificilă 
de a face diagnosticul bo-

Bolnavul va fi gata să vi
nă în întâmpinarea medi
cului imediat ce şi-a ros
tit mesajul său privind 
boala; rămîne ca medicul 
să răspundă pe aceeaşi 
lungime de undă... Or, în
tre un dialog plin de căl
dură şi înmînarea reţetei 
fără a scoate o vorbă *este 
o distşnţă ca de la cer la 
pămînt ! Mai e nevoie să

cazul bolnavului internat 
în spital acesta e obligat 
să respecte tratamentul 
prescris şi nu poale şovăi, 
fiind supus la o adevărată 
presiune din partea celor 
ce-1 îngrijesc, în situaţia 
celui neinternat este esen
ţială obţinerea consimţă
mântului şi ;a acceptului de 
a colabora.

Poate un medic să fie

stimat de un. pacient atâtflf 
timp cit este gata să în-, 
trerupă consultul pentru 4 
sta la taclale, la telefoBt 
sau... în direct ? Un te* 
ribil deserviciu disponibi
lităţii bolnavului de a f£K 
ce un tratament corect f| 
face medicul care se stră* 
duieşte să banalizeze situa-» 
ţia dată. Nu mai puţin pe* 
riculoasă este atitudinea 
paternalistă în cadrul că* 
reia medicul — în străda
nia de a fi „popular" — H 
pune pe bolnav în poziţi© 
de inferioritate, impunîn- 
du-i punctele sale de vedeT 
re, nelăsîndu-1 să crîcneas- 
că, dîndu-i sentimentul căt 
este neputincios şi neajuto
rat, cu riscul de a deveni 
în perspectivă agresiv, cu
prins de revoltă.

Nu există îndoială că 
numai un medic dispunînd 
de o solidă cultură medi
cală şi de o temeinică e- 
ducaţie va fi capabil să in
spire încredere pacientului, 
printr-o comportare sobră 
şi plină de elegantă

Dr. CORNEL STOICA

I i . I ! ; ! ' !I I * > I • i ii r n .
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aniversari

•  Pe cerul senin al vie
ţii tale a mai răsărit o 
stea. Ce-ţi putem dori, dra
gă Viorel Rotariu, din Si- 
meria, decît sâ fii mereu 
alături de noi, înconjurat 
de dragostea noastră şi „La 
mulţi ani“. Soţia Mariana 
şi fiica Andrada. (4690)

•  DOMNULUI director 
Roman Ioan. Cu ocazia zi
lei de naştere, finii în
dreaptă către dumneavoas
tră un gînd curat şi vă u- 
reazâ viaţă îndelungată, 
plină de bucurii. (5720)

CONVOCARE

•  TINERETUL din co
muna Brănişca vă invită în 
4 mai 1993, ora 20, la un 
MARE BAL în compania 
formaţiei CONTRAST.

(5733)

VÎNZARl- 
: cum părări
I

•  VlND casă cu grădină
In Vetel, nr. 165, familia 
Belei. informaţii 30 aprilie, 
1 mai, la adresa menţio
nată. (5617)

•  VÎND casă, anexe, gră
dină mare, Rişculiţa. Infor
maţii tel. 660442, după ora 
46. ' (5721)

■; s VÎND teren intravi
lan (Viile Noi), suprafaţa 
1300 mp. Deva, zona Gării, 
bl. 43, sc. D, ap. 92. (5723)

•  VÎND Talbot Solara, 
fabricaţie 1981, neînmatri
culat. Tel. .641294, Orăştie.

(5725)
•  VÎND loc de casă 1400 

mp, în satul Strei-Călan, la 
şoseaua naţională, apă cu
rentă, electricitate,' posi
bilităţi gaz metan, ideal 
-pentru societate comer
cială, sau schimb cu auto, 
marcă străină, sub 8 ani. 
Relaţii tel. 731221, dimi
neaţa, sau 730666, seara.

(5738)

•  SOCIETATE COMER
CIALA comercializează en 
gros, pe bază de comandă 
cafea boabe vrac, la pre
ţul de 1705 lei//kg, adaos 
comercial 10 la sută. Tel. 
619526, str 7 Noiembrie, 
nr. 18. (5740)

•  VÎND televizor color,
telecomandă, chiuvetă inox 
dublă, frigider Siemens 140 
1, avantajos. Tel. 619526, 
sau 627348. - (5739)

•  CUMPĂR mască faţă
Skoda S100. Tel. 618999, 
orele 20.-22. (5734)

•  VÎND 12 familii albi
ne, închiriez cabană gră
dină în Furcşoara. Tele
fon 626872, după ora -16.

(5742)

•  VÎND microbuz VW
«+1 locuri. Informaţii De- 
ya, tel. 614387. (5639)

•  VÎND garsonieră con
fort I, zonă centrală Hu
nedoara. Informaţii tel. 
617044. (5763)

•  VÎND apartament 3 
camere, etaj 2, bloc cără
midă. Orăştie, tel. 642858.

(5748)

•  VlND Dacia 1310 break,
fabricaţie 1987, Daci;, 1310 
berlină, fabricaţie 1986. Tel. 
825717, str. Iosif Vulcan, 
Deva. (5751)

•  VÎND Dacia 1300, sta
re perfectă. Tel. 618771, o- 
rele 17—22. (5744)

•  VÎND televizor color 
Funai sigilat. Tel. 616841.

(5743)
•  VÎND televizoare co

lor, marca Philips, fără

telecomandă, ecran măre, 
preţ 150 000 negociabil. Tel. 
661582. (5756)

•  VÎND apartament etaj 
I, două camere, str. Mure
şului 5//18, relaţii vineri 
şi simbătă. Hunedoara, 
Mureşului nr. 5/18. (5755)

•  VlND televizor color
Korting, perfectă stare de 
funcţionare, preţ 140 000, 
şi ladă frigorifică Eisland, 
capac. 225 1. Informaţii tel. 
'618965. (5767)

•  VlND Renault 11 Die
sel, 56 CP, 4,6 i motorină/ 
100 km şi televizor color 
Philips. Tel. 623318. (5769)

•  VÎND apartament 2 
camere. Deva, Al. Roma
nilor 22/32, tel. 712231.

(4876)
•  VÎND dormitor nou,

nedespachetat. Informaţii 
tel. 714626. (4883)

•  VlND apartament 4 
camere Hunedoara, str. 
Munteniei nr. 5, bl. A 1, 
sc. C, ap. 22. Tel. 724774.

(4885)
•  CUMPĂR obiecte 

vechi: mobilă, bijuterii, me
dalii, broşe. obiecte vechi 
din sticlă, porţelan, bronz, 
aramă, alpaca, argint, in
strumente muzicale, moia- 
re, sfeşnice, lămpi, cande
labre, bibelouri, jucării, pă
puşi, sobă teracotă veche, 
decoraţii, monezi, orice o- 
biect vechi. Tel. 954-17351.

(5622)
• VlND Renault 5. .Fiat

Panda, camion Mercedes 
orgă electronică, motor re
zervă Renault 4. Tel. 611443 
625985. (5645)

•  VlND apartament 4 
camere. Orăştie, tel. 647099.

(5714)
« VlND garsonieră con

fort I, gaz metan, Orăştie, 
tel. 642372. (5652)

• VlND autoutilitară VW 
Caddy Diesel, fotocopier 
Konica, telefax Thomson şi 
instalaţie recepţie satelit 
completă. Deva tel. 614193.

- (5653)
•  VlND maşină înghe

ţată nouă. Deva, str. Ho
rea, nr. 42, orele 10—24.

'5720)

PIERDERI

•  PIERDUT carnet şo
mer nr. 3501, pe numele 
Burcea Matei, eliberat de 
Forţele de Muncă Hune
doara. Se declară nul.

(4880)
•  PIERDUT autorizaţie,

pe numele Niculae Euge
nia, eliberată de Direc
ţia Financiară Deva. Se 
declară nulă. (4882)

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu nr. 74375, pe nu
mele Ciulei Ilie, eliberată 
de C.S. Hunedoara. Se de
clară nulă. (4886)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ rochii de
mireasă şi accesorii, str. 
Primăverii nr. 19 (lingă 
IRE Orăştie), Lăcustă Do- 
ru. (3735)

•  TINERI căsătorit) cău
tăm apartament Den tu în
chiriat, cumpărăm ARG 320 
D, avariat. Deva tal. 623075, 
după ora 16. -(5731)

OFERTE 
DE SERVICII

•  INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe ruta: Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în zilele de 1, 5, 8, 
12, 15, 19, 22, 26, 29 ..mai 
şi pe ruta Deva — Wurz- 
burg — Frankfurt — Sie- 
gen — Dortmund, în zilele 
de 5, 12, 19 26 mai. în
scrieri la 0956/18882, ore
le 16—21. (4515)

•  CAUT femeie în vîrstă 
pentru îngrijire copil T 
ani. Tel, 611999, (57ţ7)

•  SC COMPOUR L&- 
WE SRL angajează 
disck-jokey. Relav'i la 
tei. 621113 sau 6213*7.

(C«5S)

DIVERSE
• CU autorizaţia 5715/ 

14.X.1991, emisă de Pre
fectura Judeţului Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă repre
zentată prin Florea Parte- 
nie din Câlan, Streisîngior- 
giu nr. 186. cu activitate 
de preparare şi comercia
lizare sifon şi răcoritoare.

(4569)
•  CU autorizaţia 3850 

din 25.02.1991, emisă de 
Prefectura Judeţului Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţi-, Familială ./Şcolar", 
cu sediul în Simeria, re
prezentată prin Ancuţa 
Floarea, avînd ca obiect 
de activitate alimentaţie 
publică în local şi ambu
lant, prelucrarea şi mon
tarea marmurei. (4554)

e OFER spaţiu central 
pentru activităţi comer
ciale (Eminescu). Deva, 
625493, 623488. (5614)

•  PREIAU contract a- 
partament două camere, 
garsonieră confort unu, ex
clus Micro 15, ofer recom
pensă valută sau lei. In
formaţii tel. 624193. (5732)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
3 camere cu două camere 
centru. Deva, str. Bălces- 
cu, bl. E, ap. 18, sc. 2, 
et. 3. (5608)

•  SCHIMB apartament 
2 camere Gojdu cu două 
garsoniere. Relaţii telefon 
615670, după ora 20. (554.7)

COMEMORĂRI
•  CU aceeaşi durere în 

suflet, amintim împlinirea 
a şase luni de la trecerea 
în nefiinţă, la numai 36 de 
ani, a celei care a fost 
scump., şi iubita noastră

MARIOARA valea 
Lacrimi şi flori pe mor- 
mîntul tău. Dumnezeu să 
te odihnească în pace ! Fa
milia. Comemorarea, du
minică, 2 mai, în Ormin- 
dea. (5777)

•  CU aceeaşi nemăr
ginită durere şi un 
dor pe care timpul îl 
face tot mai greu de 
suportat, anunţăm că 
astăzi, 30 aprilie 1993, 
«3 împlineşte un ah 
de la sfîsietoarea des
părţire de scumpul 
nostru soţ, tată, so
cru.

SZOCI IOAN
Un gînd pios, lacrimi 

K şi flori pe tristul său 
mormînt. Familia.

•  AU trecut şase 
luni de cînd ne-am 
despărţit cu mult re
gret de buna şi ine
galabila noastră cole
gă de serviciu,
dr. MARIA FOTESCU 
a cărei amintire o vom 
păstra mereu vie în 
inimile noastre. Bunul 
Dumnezeu să-i dea o- 
dihnă veşnică! Per
sonalul Abatorului de 
păsări Şoimuş. (5719)

riuca, Ileana şi Mar ia se
despart pentru totdeauna 
de iubita lor

ELENA ALBA, 
născută SANA

Dumnezeu s-o Ierte şl s-o
odihnească în pace I (5745) 

•  ZDROBIŢI de durere, 
fiica Mariana, ginerele Ne- 
Iu, nepoţii Alin şl Dacia- 
na aduc un ultim pios o- 
magiu bunei lor mame şl 
bunici,

ELENA ALBA
îi vom păstra o veşnică 

amintire în sufletele noas
tre. (5745)

DECESE

• FRAŢII Loghin, Cos- 
tică, Ana, cumnatele Mă-

•  FAMILIA Hoan- 
că, cu durere în su
flet, deplînge dispari
ţia fulgerătoare a ce
lui care a fost un bun 
prieten şi om de alea
să omenie,

VASILE CHIRILA, 
de 45 de ani. Dumne
zeu să-l odihnească!

(5635)

•  SOŢIA Elena, co
piii Gigi şi Dorin, nu
rorile şi nepoţii anun
ţă cu adîncă durere 
trecerea fulgerătoare 
în nefiinţă, la numai 
67 de ani, a celui care 
a fost un bun soţ, ta
tă şi bunic,

ec. COSTEA 
ROMULUS

înmormîntarea va 
avea loc vineri, 30 a- 
prilie 1993, ora 13, de 
la domiciliul din str. 
A. Vlaicu, nr. 37, la 
Cimitirul Ortodox din 
str. Călugăreni-Eroilor, 
Odihnească-se-n pace ! 
________  (5747)

•  CU sufletul îndu
rerat, soţul Ion, fiica 
Iuliana, ginerele Gra- 
ţian şi nepoata Bian- 
ca anunţă dispariţia 
fulgerătoare a celei ca
re a fost o bună soţie 
mamă şi bunică,

ELENA ALBA, 
în vîrstă de 54 de ani. 
Înmormîntarea va a- 
vea loc sîmbătă, 1 mai 
1993, ora 13. Nu o vom 
uita niciodată. (5745)

•  FRATELE Cornel 
şi cumnata Elena, ne
poţii Marius, Mihaela, 
Alina, Cristi şi An
dreea deplîng trece
rea în lumea veşniciei 
a iubitei lor
, ELENA ALBA, 

născută SÂNA, 
a cărei amintire o vom 
păstra mereu vie. 
Dumnezeu s-o ierte! 
__________ (5760)

•  COLEGII de mun
că de la SC Retezatul 
(ICRA) Deva sînt a- 
lături de colega Junea 
Mariana, la marea du
rere pricinuită de 
pierderea mamei sale,

ELENA ALBA
Dumnezeu s-o odih

nească în pace I
(5778/5779)

•  COLEGII de mun
că din cadrul Inspec
toratului de Stat Te
ritorial pentru Protec
ţia Muncii Hunedoa- 
ra-Deva sînt alături de 
dl ing. Hegeduş Fran- 
cisc la greaua sufe
rinţă pricinuită de 
pierderea mamei sale.

Dumnezeu s-o ierte 
şi s-o odihnească în 
pace! ’ (5754)

•  COLEGII şi prie
tenii din S.M.N. De
va sunt alături de 
ing. Hegheduş la grea
ua pierdere suferită 
prin dispariţia mamei.

. ______ (4689)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BUCUREŞCI

Organizează licitaţie, în data de 2 iunie 1993,
1 Ia sediul Consiliului local, In vederea închirie
rii a două spaţii:

•  Cranţa din satul Merişor 
O Punct de colectare a laptelui Curechiu. 
Relaţii la telefon 659178, intre orele 8—16.

(306)

CONSILIUL ORĂŞENESC LUPENI 
Anunţă scoaterea Ia concurs a unui post de 

arhitect în cadrul biroului urbanism, un post 
de jurist şi un post de şofer.

Concursul va avea Ioc în data de 17 mai 
1993, ora 10, la sediul consiliului, unde se vor 
depune şi dosarele pînă la data de 13 mai 1993. 

Relaţii suplimentare la telefon 560504.
(312)

S.C. „SIDERMET" S.A. CĂLAN 
Anunţă ţinerea de licitaţii cu strigare, în a 

treia vineri a fiecărei luni, pentru valorificarea 
de utilaje, echipament şi fonduri fixe, precum 
şi închirieri de spaţii, conform listelor publi
cate în revista „România Economică" nr. .17 din 
1—15 septembrie 1992 şi în „Gratuit Publici
tate", anul IV, nr. 25/1993.

Condiţii de participare : depunerea taxei de * 
f participare şi garanţie de 10 la sută Ia casieria 
I societăţii, cu 48 ore înaintea licitaţiei. Relaţii ţ 
ţ suplimentare la telefoanele 730560 şi 730561, ţ 
| int. 684, 551 şi 651, birou Marketing, serviciul ţ 
l mecano-energetic, respectiv biroul investiţii sau i 

direct la sediul societăţii, str. Furnalistului nr. •

S.C. CARMETAPLAST" S.A. DEVA 
(fost IPIC-CF Deva)

Angajează urgent următorul personal: ^
•  1 (un) automacaragiu pentru automacara !j 

de 5 tfc 7 (309)\

17, unde se pot consulta listele. (308)

FIRMA GERMANĂ „GABOR-REISEN"
Efectuează, începînd cu luna mai 1993 

TRANSPORT RAPID DE PERSOANE la tari
fe reduse si confort maxim pe ruta: DEVA — 
NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART 
— KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ul 
tramoderne, dotate cu aer condiţionat şi circuit 
video-tv.

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire la 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re
laţii suplimentare Ia telefon 612331. (4522)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CETATE" S.A. DEVA

Anunţă modificarea preţurilor la produsele i 
de morărit şi panificaţie, începînd cu data de 
1 mai 1993, ca urmare a schimbărilor de preţ la 
materiile prime şi materiale necesare bunei 
desfăşurări a procesului de producţie şi a schim
bării cursului valutar. ; (4526)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„GERMISARA" S.A. GEOAGIU-BĂI 

strada Vilelor nr. 7 
Organizează licitaţie

pentru atribuirea în locaţie de gestiune, în con
diţiile H.G. 1228/1990 şi H.G. 140/1991, a ur
mătoarelor active:

•  Cantina nr. 1, alimentaţie publică, car
mangerie Geoagiu-Băi ,

9  Vilele nr. 3, 4, 5, 8 Geoagiu-Băi |
•  Baza nr.’ 1 de tratament Geoagiu-Băi ,
•  Bar „Turist" Geoagiu-Băi
•  Gospodărie anexă Geoagiu-Băi
•  Chioşc „Olimpic 2“ Ştrand, Geoagiu-Băi
•  Spaţii depozitare Ştrand, Geoagiu-Băi
înscrierile pentru licitaţie şi depunerea ga

ranţiei de participare se fac la sediul societăţii 
din Geoagiu-Băi, strada Vilelor, nr. 7.

Documentaţia cu privire la licitaţie poate fi 
procurată de Ia sediul societăţii.

Licitaţia va avea loc în data de 17 mai 1993, 
ora 10, înscrierile pînă la data de 14 mai 1993.

In caz de neadjudecare, licitaţia se reia în 
data de 20 mai şi 25 mai, la aceeaşi oră. (311)
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