
•  BRUXELLES. La Bru- 
xeBes a  fast parafat 'Pro
tocolul adiţional la Acordul 
de asociere a României la 
Corounităţite Europene care 
reglementează «regimul de 
import al CE pentru pro
dusele textile româneşti pe 
a perioadă de 5 ani“, după 
care CE va proceda la li
beralizarea totală a impor
tărilor respective. Docu
mentul. parafat la încheie
rea celei de-a 4-a runde 
de negocieri bilaterale, in
tră in vigoare, de facto, 
concomitent cu Acordul 
Interimar CEE — România, 
la 1 nud a.c.

•  CHJŞINAU. Preşedin
tele Republicii Moldova, 
Mircea Snegur, l-a primit 
pe Mihail Rujei, director 
al Direcţiei pentru relaţiile 
României cu Republica 
Moldova din Ministerul 
român de Externe, însăr
cinat cu afaceri ad inte- 
rim la Chişinău. Discuţiile 
s-au axat pe probleme le
gate de aprofundarea in
tegrării economice şi con
solidarea spaţiului cultural 
şi spiritual comun. Cu a- 
cest prilej, relatează Mol- 
dova-Pres, dl. Snegur a 
reiterat ideea organizării 
în această lună a unei în
tâlniri a conducătorilor 
Moldovei şl României, re
uniunea la nivel înalt fiind 
menită să _ impulsioneze 
dezvoltarea relaţiilor bi
laterale.

în ce priveşte situaţia 
din zonele estice ale Mol
dovei, a fost subliniată im
portanţa eliminării exclu
siv prin metode politice, 
a tensiunilor existente pe 
baza respectării suverani
tăţii, independenţei şi in
tegrităţii teritoriale a Re
publicii Moldova, a asigu
rării drepturilor omului, 
indiferent de naţionalitate.

•  ANKARA. Turcia, Sta
tele Unite şi Rusia a« o* 
laborat un plan comun vi
zând «pricea conflictului 
din Nagomo-Karahah — 
a anunţat ministrul torc 
de externe, flifeniet Cetin, 
citat de agenţia Reuter. 
„Lansez Azerbaidjanului şi 
ălUKrid apelul de a ac
cepta acest plan de pace, 
pas la punct de cele trei 
state" — a declarat Cetin, 
fără să ofere alte detalii. 
Şeful diplomaţiei turce a 
subliniat ci plănui tri
partit nu reprezintă o al
ternativă la tratativele de 
pace desfăşurate sub e- 
gida Conferinţei pentru

A  « a  n  « e i  m  nOCCwvftaVC Şl vOOpctaFc
In Europa (CSCE), ci un 
mijloc de a elimina obsta
colele din calea procesului 
de Pace.

E o primăvară per
fid a , care-ţî impune a- 
mintirea acestui titlu ba- 
covian. Peste tot «erei. 
Nervi care zbârnâie. U- 
neori nu mal rezistă şl 
plesnesc şi atunci se în
tâmplă câte una de m 
cruceşti. Câte una ? Ba 
câte toate ca-n primăvara 
asta nu ştii să fi apucat. 
Stai aşa, ca pe-o muchie

Hamburg, un dement a  
înjunghie pe Moriîfca 
Seleş pe terenul de te
nis. sub nasul miilor de 
spectatori şl al oamenilor 
de ordine. Pata scapă cu 
viaţă, dar e scoasă pe 
tuşă vreo trei buni. La 
Colombo, preşedintele 
ţării defilează de 1 Maifl}, 
d i peste o bombă careri 
spulberă cu anturaj cu

dra se practică focul Se 
artificii cu bombe*: în 
Texas, un sectant neno- 
rocit arde de viu cu tot 
cu discipoli. La San Jose, 
un comando al nu ştiu 
cui ocupă Ministerul de 
Justiţie. La Roma, să- 
tulâ de mafioţi şi gu
vernanţi corupţi, naţia s-a 
enervat şi „a afiuit" In 
stradă, fluturând bancno

aoNTBAPOMST Nervi de primăvară
diabolică, te uiţi în stânga, 
te uiţi în dreapta şi — 
între deznădejde şi spe
ranţă — te-ntrebi ce de
mon bântuie lumea ta
această „nouă primăvară 
Pe vechile- dureri..." Dar 
nu numai lumea româ
nească, fireşte. E cu
prins de nevricale tot 
mapamondul. Poate fi 
asta pentru noi o con
solare? Slabă consolare...

„Luna florilor" a de
butat cu o veritabilă ex
plozie nervoasă. La

tot. Tot de „ziua solida
rităţii celor ce muncesc",, 
ruşii se încaieră prin 
pieţele Moscovei. Nu se 
lasă mai prejos nici po
lonezii, la Varşovia. In 
Franţa, fostul premier 
Berăgovoy, om discret şi 
echilibrat, cum zic toţi 
cei ce l-au cunoscut, Îşi 
trage un glonte In cap. 
Asta după ce, cu câteva 
zile Înainte, la Sofia, 
îşi luase zilele fiica pre
şedintelui Jelev. La Len

tele inflaţionare. Despre 
Karabachul de Munte, 
Cecenia, Abhasrfa, Bosnia- 
Herţegovina ce să mal 
zici ? Acolo tooâtera rea 
a devenit chestiune de 
rutină, nervii ţin de co
tidian.

Măcar la nd, nervii de 
primăvară se manifestă 
mocnit, in maniere ori
ginale. Speriat de imi
nenţa exploziei preţuri
lor, mai ceva ca a bom
belor londoneze, românul

a se c a t pompele de b en 
zină şi a golit magazi
nele, cu iluzia că astfel 
îşi âţuanTa ţn-ţlmfl de 
economii. Recordul l-au 
stabilit feucureştenii. care 
au descoperit că şi pâinea 
se poate tezauriza. Au 
ferat-o cu sacul, cu port
bagajul, cu furgoneta, 
ca pentru o nesfârşită 
chermeză. Cât îi va ţine 
rezerva asta ? O săptă- 
inină, două, ei şi ? Nervi, 
psihoză, nebunie. Cum de 
un război al nervilor ţine 
şi continua agitaţie şan- 
tajistă a spectrului gre
velor. Şi, în acest cli
mat, Radio România Ac
tualităţi nu găseşte alt
ceva mai tain de făcut 
decât să transmită două 
dupâ-atnieze la rând, în 
direct, tratative^iegocierl 
şi medieri, intr-un dialog 
al surzilor. Ca şi când 
singura aspiraţie a ro
mânului ar fi a ceea de 
a auzi glasurile suave ale 
dlor Mitrea, Ciorbea et 
comp. Federaţii, confede
raţii, consilii, blocuri, a- 
lianţe, frăţii, asociaţii, ape 
tulburi, valuri şi diho

nii, ţj s-a făcut 
mite de toate 
Suntem desigur
ori mai muc _
lideri pe nerv de locuitor. 
Şi nu te poţi abţine să 
«a te întrebi — ca sena
torul Vădim, căruia de 
■nerv! l-au dat mustăţile;
pe banii cui ?

pi-e dor de «o noul 
primăvară de visuri şl 
păreri..." Dar de unde ?
Că, uite, îţi vine In auz 
un Macedonski adaptat 
la „condiţiile" cele nolj 
„Veniţi, privighetoarea 

cântă şi liliacul s-a «um* 
pit..." Nervî, priori. Va 
trece şl asta, nu te pierde 
cu firea. „De-o fi una, 
de-o fi alta, ce e scris şi 
pentru noi..." Cunoaştem 
de veacuri lecţia asta, 
n-am rămas niciodată 
corigenţi. Important e să 
ne stăpânim nervii. Cum 
zis-a şi Poetul, nervos 
şi ei în prag de primă
vară : „Vor fi de-acum 
de toate cum este ori- 
şkând/Dar iar rămâne 
totul o lungă teorie".
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T R A N Z I Ţ I A

Despre viaţa noastră „de tranziţie", tn 
binecunoscuta noastră perioadă pe care 
o numim tot „de traaaiţie", fiecare avem 
câte ceva de spus. Mai puţin de Mae, mal 
mult de greu şi destul de mult de rău. 
Mă rog, dacă nu. suntem chiar In iad, 
în mod sigur suntem In purgatoriu şi, 
după chinurile izbăvitoare de .rigoare, 
s-ar putea ca unii dintre noi să spere 
să ajungă şi In raiul economiei de piaţă. 
Dacă nu cumva unii— aud iuţi de pi
cior, mai „Întreprinzători", mal „noro
coşi" —- au şi „juas deja.

Iată, pentru a ilustra tabloul vieţii 
noastre plin de contraste, in «are sărăcia 
face „casă bună" cu huzureai®, corupţia 
şi parvenirea, vă propunem uri „sumar" 
al unei emisiuni probabile de „Actuali
tăţi";

e Negocieri guvern-sindicate; Greve. 
Intre sindicate, guvern şi patronat, „fon
dul de referinţă" face ravagii. Cineva se 
tot chinuieşte să convingi o balanţă că 
indexările şi compensaţiile acoperă Inte
gral creşterea preţurilor.

•  P ub licitate: „Nu există capii m ai Us
ca t (!) şi nuri fericit f e r ii  cap ital Faan- 
pers 1“

•  Bosnia şi Ilerţegovin*: Război civil 
de mai bine de un an. Mii de victime. 
Negocieri.

•  Publicitate: Măslinele greceşti „sunt 
naturale..." (!!!)

p Embargou pe Dunăre. Convoiul de 
nave împmgătoare şi barje se întinde la 
Galaţi pe aproape 10 km. Economia ro
mânească pierde zeci de miliarde de lei.

•  Publicitate : „Dogan. Gustul victo
riei r

•  Acţiuni filantropice: Firma „X SRL" 
oferă copiilor orfani dulciuri şi cadouri

prilejui...
•  Publicitate: Pentru „Colgate — nu

mărul 1 în lume ta combaterea cariilor",
două doamne profesoare înmoaie creta in 
cerneală...

•  Cine poate da relaţii?: O bătrână de 
80 de ani, după neînţelegeri cu familia, a 
plecat de la Iaşi ta Bucureşti. A cui o fi 
oare bătrânica ?

•  Publicitate: „Aceasta nu e o maşină/ 
Acesta nu este un pu/Aceasta nu e o ie- 
lină/E „Bravo TV Show** \

•  Meteo: Vreme ta curs de încălzire, 
dar rece, noaptea şi dimineaţa- Vântul va 
sufla de la slab până ta tare...

...Ce-ar mai fi de spus, dragi cititori ? 
Aeeasta-i viaţa noastră! Şi să nu vă mire 
faptul că, deşt unii dintre dumneavoastră 
aveţi televizoare color, această ediţie a 
„Actualităţilor" aţi vâzut-o In ALB-NE- 
GRUi

TIBERIU ISTRATE

Cu grevele, nici o grabă,..
Teama de o grevă gene- „Siderurgica" S.A. Hune-

rală paralizantă pentru e- doara aveau o discuţie cu
conomiâ naţională şi cu J consiliul de administraţie
urmări dramatice asupra pe tema protejării capaci-
vieţii noastre soctale s-a tăţilor de producţie de
risipit chiar de marţi bază, In cazul că «taine,
după-amiază, când — la 7 mai ax:., vor intra în
întâlnirea cu presa, în Ca- grevă (în funcţie de ulti-
pitală —, liderii principa- mele negoeieri, de ieri şi
lelor confederaţii sindicale de azi, ale confederaţiilor
şi-au mărturisit intenţiile sindicale cu guvernul),
declanşării grevelor In 5 Şi o informaţie de ul- 
mai, amânarea cu 48 de timă oră de la dl loan
ore sau suspendarea lor, Stern, preşedintele Uniunii
în funcţie de rezolvarea Judeţene „Sanitas", care
revendicărilor adresate gu- cuprinde personalul me-
vernului. diu sanitar şi pe cel care

Am vrut, ieri, să aflăm se ocupă de îngrijirea bol-
ee se petrece în judeţul navitor şi al Uniunii Te-
nostru pe acest vast terito- ritoriale „Frăţia": La
riu economic. Sanitas" se va declanşa,

De la conducerea S.C. din 7 mai a.c„ o grevă de
„Romcamion" S.A. Deva avertisment, fără încetarea
ni s-a spus că nu este lucrului, cu o perioadă de
şi nu va fi grevă, că s-au grevă generală, cu tetre-
găsit solutti la solicitările ruperea activităţii,- zilnic,
sindicaliştilor. Nici lucră- între orele 13—18, până

terii de la S.C. „Coratrans" la soluţionarea confiictu-
SA. nu au intrat ta grevă, lui de muncă între sîndi-
„tntrucât nu li s-a comu- cate şi ministerul de re-
nîcat de la centru". Lide- sort. De asemenea, la
rid sindicatului de la Fi- „Romcamion" Deva doar
liaia Eiectroeentrale Deva o treime din personal lu- 
se afla la Bucureşti, cu crează, restul intrând de
dosarele de demisie, cel de ieri în grevă şi aflând u-se
la Mina Deva era plecat în negocierea salariilor cu
eu treburi sociale, iar ac- consiliul de administraţie
tivitatea se derula normal, al societăţii,
în timp ce reprezentanţii
sindicaliştilor de la S.C. DUMITRU GHEONKA

© SIMPOZION. în organiza
rea Cercului Militar al Unităţii 
Militare din Deva, astăzi are 
toc simpozionul „Să mori, din 
dragoste de ţară". Din momen
tele mai importante consemnăm: 
„Lupta poporului român împo
triva dominaţiei străine — coor
donată istorică românească". (Lt. 
cot Dănilă Moldovan); „Prima 
mare bravură a armatei Româ
niei modeme — 1877—1878" (Lt.

tru zdrobirea nazismului" (Lt. col. 
D. Tufeanu). Concursul pe teme 
isterice şi programul de cântece 
dedicate vitejiei ostaşilor români 
au întregit acţiunea. (V.N.)

© BURSE ACORDATE DE 
P.R.M. Dl Anghei Râdulescu, se
cretar executiv ta consiliului ju
deţean Hunedoara al P.R.M., 
ne-a informat că, In urma soli
citărilor adresate Fundaţiei Ro
mânia Mare, dl preşedinte al 
P.R.M., Corneltu Vădim Tudor, 
a aprobat 10 burse a 7000 de tel 
fiecare, pentru studenţii meri-

asemenea burse să fie acordate, 
pe baza unui regulament, şi pen
tru studenţi din alte centre u- 
niversitare. (N.T.)

O ALEGERI LA 30 MAL Aşa 
cian este‘cunoscut, fostul primar 
al comunei Bucureşci, Aurel Ba- 
diu, la propunerea Procuraturii 
Judeţene, care a constatat în
călcarea grosolană a legilor ţării, 
a fost suspendat din funcţie de 
către prefectură. De la dl jude
cător Daniel TiUciu, din cadrul 
Judecătoriei Deva, preşedintele 
circumscripţiei electorale nr. 26 
Bucureşci, am aflat că locuitorii 
comunei vor avea posibilitatea 
de a-şi alege omul din fruntea 
lor, la data de 30 mai 1993.

Candidează la funcţia de primar 
dnil îoan Rădău, din partea 
F.S.N., Petru Damian, indepen
dent, Petru Gpruţ, F.D.S.N. şi 
Todor Sortan, Partidul Republi
can. (A1.J.)

0  DISPARIŢII ŞI APARIŢII, 
în faţa restaurantului de la 
autogara din Brad, exista, pe 
vremuri, un spaţiu amenajat 
pentru sezonul de primăvară — 
vară. Acum firma poartă denu
mirea de Societatea Comercială 
„Mercur". Şi ţot acum, de acolo 
au dispărut mesele şi scaunele, 
dar au apărut gunoaiele şi mi
zeria. |«  parte, ele sunt umbrite 
de arbuştii uscaţi ce întregesc 
peisajul. (V.N.)

tuoşi şi cu posibilităţi materiale 
limitate (membri aî acestui par- 

coLtoan Crişan); „Armata ro- tid), de la Universitatea Tehnică
mână, viguroasă combatantă pen- din Petroşani. Intenţia este ea

IN ZIARUL DE 
‘ A5TAZI:

TRIBUNA
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una pe zi
0 —Tăticule, ce în-i 
seamnă celibatar ? '

— Celibatar e un t 
bărbat care a pierdut ] 
ocazia de a face neîe- • 
ricitâ o femeie... I

V



Pas. 2 cuvirvm liber

iente si c u ... cântec
Cei ce au apelat într-un 

fel sau altul la ziarul „Cu
vântul liber “ ştiu că atât 
uşile redacţiei cât şi pa
ginile ziarului sunt des
chise permanent dialogu
lui cu oamenii. O singură 
cifră vom invoca în spri
jinul afirmaţiei noastre: 
peste 60 la sută din nu
mărul scrisorilor adresate 
în acest an redacţiei au 
găsit găzduire în paginile 
ziarului, fie prin publica
rea conţinutului lor după 
prealabila verificare a ve
ridicităţii afirmaţiilor, fie 
prin realizarea pe margi
nea celor sesizate a unor 
anchete de caz.

Tot în scopul promovării 
unui larg dialog cu cetă
ţenii, redacţia a pus la 
dispoziţia lor, pentru a fi 
contactată, telefonul cu nr. 
611269. Nu am neglijat şi 
nu vom neglija nici unul 
din aspectele acestui dia
log. Dar...

In cadrul unei audienţe 
la redacţie, doamna E.M.F. 
din Călan ne cerea să in
tervenim cu mijloacele 
presei în conflictul creat 
intre societatea comercială 
a cărei asociată este şi 
autorităţile comunei Bre
tea ROmfină reprezentate, 
In afirmaţia dumneaei, de 
doamnele primar şi secre
tar. „M-au jignit şi m-au 
bruscat; iar pentru aceasta 
am martori. Vă întreb dacă 
pot să le chem în jude
cată".

Sigur, dreptul oricărui 
cetăţean de a chema în 
faţa justiţiei o persoană, 
un agent economic, o in
stituţie sau chiar statul 
român nu este contestat 
de nimeni. Am cercetat 
însă la Bretea Română — 
terenul ostilităţilor — ca- 
uza şi evoluţia acestui
conflict.

Societatea comercială la 
care este asociată dna 
E.M.F. a cumpărat o tur
mă de oi de 250 de ca
pete, închiriind totodată̂  
în scopul acestei activităţi

"Cuvîntul.liber
vfi nşieapiâ

vîlnîf inlrc orele 8-lS 
la .telefonul 61.12.69

o gospodărie ţărănească 
nefolosită şi ceva teren 
în satul Băţălari, al co

munei Bretea Română. Cum 
asociaţii nu se prea price
peau la oi, le-au cumpărat 
numai bune de dat la a- 
bator, dacă organele sani
tar-veterinare ar fi încu
viinţat acest lucru. La pă- 
şunat turma era . scoasă 
otova, chiar şi peste se
mănăturile de toamnă. 
Faptul a născut o vie re
acţie din partea, in pri
mul rând, a proprietarilor 
de oi din Băţălari, care-şi 
vedeau ameninţată sănă-

Adevărul despre SIDA
Ce vină are micuţul X, 

dintr-un oraş al Văii Jiu
lui, că necruţătorul virus 
HîV şi-a' găsit „adăpost** 
tocmai în trupul său ? Ş: 
asta In vreme ce părinţii 
lui sunt sănătoşi. „I-a fă
cut o persoană neavizată 
injecţii ?“ „Nu* — a fost 
răspunsul mamei. „Doar 
la spital şi la dispensarul 
medical al urbei i s-au fă
cut injecţii**. O dramă a 
zilelor noastre. O familie 
distrusă pentru că nimeni 
şi nimic' nu-i poate salva 
copilul..

La Centrul de transfuzie 
Deva, dr. Victoria Tâmpea- 
nu asigură populaţia că 
se lucrează în continuare 
cu seringi de unică folo
sinţă, neexistând pericolul 
transmiterii virusului HIV 
sau a altor virusuri prin 
transfuzie. Din nefericire, 
există persoane autoriza
te ori mai puţin autoriza
te care fac injecţii cu se
ringi nesterile. Astfel se 
explică apariţia de noi ca
zuri de copii seropozitivi. 
Trebuie să se ştie că a- 
cest virus care produce 
SIDA este sensibil la me
diul exterior, dispărând la 
sterilizarea obişnuită. A- 
dică prin fierbere şi au- 
toclavare. Respectarea con
diţiilor minime de igienă 
ne poate feri de această 
epidemie. „Dacă, suntem 
săraci, nu trebuie să fim 
murdari** — sunt de păre
re medicii. Notăm că, în 
cazul vaccinurilor la cla
se de elevi, este important 
să se schimbe ,şi seringa, 
nu numai acul. Căile de 
infectare cu virusul care

provoacă SIDA sunt: con
tactul sexual neprotejat, 
manevre injectabile şi ma
nopere chirurgicale , sau 
stomatologice nesterile, 
transfuzie de sânge ne
testat. Din nefericire, pâ
nă în prezent, nu a fost 
descoperit un tratament. Se 
încearcă un fel de stopare 
a multiplicării virusului. 
Cum ştie o persoană da
că este ori nu infectată ? 
Numai prin testare. Există 
însă acea fereastră de trei 
luni, când testele sunt nega
tive. Un test negativ pre
supune o nouă testare, la urj 
interval de o lună şi jumă
tate, cu condiţia ca în 
această perioadă să nu te 
expui riscului.

„Lâ ora actuală — spu
ne dr. Tâmpeanu — nu 
ştiu exact cât se întinde 
seropozitivitatea. Există un 
caz în care o gravidă se- 
ropozitivă (e vorba de fa
milie dezorganizată) a năs
cut un copil seropozitiv pe 
care l-a abandonat în spi
tal. Cazuri de abandonuri 
sunt mai multe: Cine le 
mai caută pe aceste femei, 
după ce părăsesc spitalul, 
să le testeze ? Astfel că 
noi plutim pe un.. ice- 
berg... Bine este că la lea
gănele şi căminele de co
pii colegele testează noii 
internaţi. Au fost institui
te aceste examene. In 
cadrul colectivităţilor nu 
există cazuri noi de HIV. 
Iar la centrele de transfu
zie nu primim decât per
soane cu un anume statut 
social. Populaţia fluctuan
tă este respinsă**.

ESTERA SÎNA

ASPECT DEZOLANT

R.A.G.C.L. Deva a deschis şântier prin faţa blo
curilor de pe strada Minerului (în partea de sus a 
străzii), dar lucrările se execută tare anevoios (pro-( 
babil din lipsa fondurilor!). Aspectul dezolant, cu 
gropi şi ridicători de pământ, strică faţa oraşului.1 
Probabil că se va lucra la iarnă, pe ploi şi vânţ, cumi 
e obiceiul moştenit la noi. (V.B.)

tatea mioarelor proprii de 
intrusele bolnave. Cum sa
tul duce lipsă de păşune, 
proprietarii turmei vene
tice au intrat în conflict 
şi cu proprietarii de vite. 
Sătenii au cerut sprijinul 
primăriei şi al poliţiei. 
S-au aplicat amenzi, iar 
proprietarii a ceea ce mai 
rămăsese din turma de 250 
de oi au fost somaţi să 
părăsească teritoriul comu
nei. De aici, conflictul 
doamnei E.M.F. cu celelalte 
două doamne. Cine pe cine 
este îndreptăţit să cheme 
în judecată, mai rămâne 
de văzut, întrucât, după 
câte afirmă cel puţin func
ţionarii primăriei, compor
tamentul sus-numitei doam
ne în raport cu reprezen
tanţii legali ai statului pe 
teritoriul comunei - Bretea 
Română numai pe o doam
nă nu o defineşte.

*
O bunicuţă din Batiz 

ne-a sunat — disperată, 
afirmă domnia sa — să 
intervenim în conflictul ce 
s-a creat între dânsa ca 
bunică şi fiica sa — recă
sătorită, pe seama încre
dinţării pentru creştere şi 
educare a fetiţei din prima 
căsătorie.

Acuzaţiile pe care mama- 
bunică le aducea fiicei — 
mame şi ginerelui său, 
cărora fetiţa le fusese în
credinţată pentru- creştere 
şi educare, erau grave — 
aşa că am contactat in
stanţa de recurs de la .tri
bunalul judeţean. Şe cu
noşteau aici bine detaliile, 
ba chiar şi dedesubturile 
cazului. Jenante pentru 
bunică, jenante pentru ta
tăl fetiţei, motiv pentru 
care nu le vom reproduce 
aici. O personalitate în 
materie de la tribunalul 
judeţean, temeinic cunos
cător al datelor cazului, 
ne spunea: „Ceea ce nu 
pot înţelege este înverşu
narea cu care o mamă îşi 
denigrează fiica, aflată de 
fapt în deplinătatea drep
turilor sale materne de 
a-şi avea lângă sine copila 
din prima căsătorie**.

Este exact ceea ce nici 
noi nu putem înţelege, bu
nică !

C arte  bună, la p re ţu ri a cces ib ile !
Preţurile la carte au 

„explodat** odată cu... 
celelalte, năucindu-i pe 
cumpărători, care trebuie 
să-şi împartă salariul lor 
modest între traiul zil
nic şi setea firească de 
lectură. Cum au urcat a- 
ceste preţuri după *89, 
ne dăm seama şi dintr-o 
expoziţie de carte cu 
vânzare, deschisă la se
diul S.O. „Bibliofor** S.A. 
Deva. Astfel, „Careul de 
fugă“ de Grigore Zanc, 
„Proiecţii între conti
nente* de Radu Budeanu, 
„îngerul a strigat** de 
Fănuş Neagu costau în 
1990 — 28, 12 şi, respec
tiv, 68 de lei; „Bate şi ţi 
se va deschide** de Mi- 
hai Sin, „Alesul** de Tho- 
mas Mann, în 1991, cos-, 
tau 90 şi, respectiv, 72 
de lei, „Kenilwocth** de 
Walter Scott era evaluat 
în 1992 la 259 de lei, pen
tru ca, în 1993, „Pe ari- 
pile vântului** ,să urce la

2000 de lei, iar „Istoria...** 
Iui Călinescu să ajungă 
la 16 500 de lei. Cuvân
tul „explozie** din debu
tul materialului este, 
parcă, prea duice pentru 
a spune totul.

Şi, totuşi, la expoziţia 
deschisă la sediul ,.Bi- 
bliofor** se poate cum
păra o carte bună la pre
ţuri accesibile,adică vechi, 
existând posibilitatea 
completării bibliotecii 
personale. Aceste cărţi, 
apărute din ’90 încoace, 
au fost strânse, după 
cum ne spunea dl Gheor- 
ghe Niţescu, directorul 
„Bibliofor**,* la sediul fir
mei, din cele 34 de li
brării existente în ju
deţ şi oferite, la vedere, 
iubitorilor de lectură pen
tru a le achiziţiona. E- 
xistă o mare diversitate 
de titluri, peste 15 000,. 
din toate domeniile. Pe 
lângă preţurile vechi a- 
plicate, pentru a veni

în întâmpinarea cumpă
rătorilor, conducerea „Bi- 
bliofor** organizează o 
„tombolă a cărţii**. Gel 
care achiziţionează carte 
în valoare de 1000 de lei, 
va primi un talon de 
participare la „tombola 
cărţii** a cărei tragere va 
avea loc în 22 mai a.e., 
ora 10. Se vor acorda 
trei premii speciale, cu
prinzând cărţi în valoare 
de 10 000 de ' lei, 8 000 de 
lei, 7 000 de lei. Şi încă 
200 de premii de valori 
mai mici.

O iniţiativă frumoasă, 
care merită toată stima, 
şi care, realmente, oferă 
cititorului cartea căutată 
pe care n-a găsit-o la 
timpul potrivit în librăria 
din localitatea sa. O gă
seşte, în schimb, acum, 
la sediul „Bibliofor** din 
Deva.

MlNEL BODEA

•  * •  « • * • * • * • * •  * • • * »

Se desprimăvărează în Retezat. Foto : PA VEL LAZA

ION ClOCLEJ * * • * • »  • * • * • » • * • *  « * • * • * .  * •  * •  • • * • * m * *

T RI BUN A C U V Â N T U L U I  L IB E
NERVI, TIMP ŞI BANI 

PIERDUŢI

„Rog a se pune în discuţia celor 
competenţi, a factorilor de decizie, 
următoarele : rezolvarea probleme
lor eliberării actelor de către No
tariat, prin sprijinirea organelor no
tariale cu spaţii corespunzătoare, 
în special a cărţii funciare, cu o 
sală pentru cel ce aşteaptă şi pen
tru personal, spre â putea face faţă 
volumului mare de acte ce se în
tocmesc. Cei care se prezintă aici 
să nu fie chemaţi de mai multe ori 
pentru rezolvarea unei probleme, 
punându-i în situaţia de a pierde 
timp, bani şi nervi; pentru agricul
tori mersul greoi al eliberării ac
telor generează nelucrarea terenu
rilor. _

Doresc apoi să se verifice toţi mem
brii comisiilor de împroprietărire 
care au dat terenurile altora în 
mod abuziv; în plus, ei şi-au luat 
terenuri cât au vrut, unde au vrut 
şi au impresia că nu pot fi traşi 
la răspundere (ceea ce nu cred). 
Rog a se da curs, spre a fi solu
ţionate în spiritul şi litera legii, 
fără toleranţă şi părtinire**. (Florea 
S. Ioan — Hărău — 198).

DRAGĂ REDACŢIE,
Noi, locatarii cartierului „Daciâ“ 

Deva, vă rugăm să ne sprijiniţi în 
legătură cu cererea noastră. Solici

tăm categoric revenirea la progra
mul apei calde cu începere de la 
data de 1 mai 1993, după cum ur
mează : între orele 6—14 în zilele 
cu soţ şi între 14—22 în zilele fără 
soţ. Solicităm acest program pentru 
a putea face faţă situaţiei create, 
ch urmare a eliminării subvenţiilor. 
Vă mulţumim ! (Alex. Busuioc)-

POŞTA RUBRICII

•  Multe : şi interesante lucruri 
despre satele Cfiş şi Blăjeni, de
spre oamenii 11» — ne scrieţi, sti
mate dle anonim. Vă asigurăm că 
am luat în considerare rândurile dv, 
aşa cum ne rugaţi. Am reţinut de
scrierile frumoase ale zonei ca şi 
durerea dv. că nimeni nu se inte
resează de soarta comunei. Cât 
despre oamenii buni sau despre cei 
mai puţin corecţi pe care aţi dori 
să-i verifice Garda Financiară, ne 
abţinem, de vreme ce însuşi dv nu 
semnaţi. în rest, vă asigurăm că 
am fost în comuna dv şi vom re
veni. (E.S.)

•  Catiţa Crişoveanu Şoanca — 
Deva: Am înţeles situaţia deosebită 
în care vă aflaţi. Am înţeles şi pro
blemele pe care le aveţi în legătură 
cu procurarea actelor de vechime 
pentru soţul dv pentru perioada 
cât a lucrat, la fosta I.A.S. Mintia. 
Dar pentru acordarea pensiei este 
necesar să prezentaţi toate actele

cu care puteţi dovedi vechimea în 
muncă. Poate că prezentul răspuns 
să constituie un semnal şi pentru 
conducerea actuală a fostei. I.A.S. 
Mintia, semnal care să o determine 
să acorde prioritate rezolvării pro
blemei dv. (I.L.)

•  Nicolae Vesa, satul Tarniţa, 
nr. 106, comuna Buceş. Oficiul de 
pensii de stat a verificat cele sesi
zate de dv constatând că, faţă de 
documentaţia depusă în dosarul ve
teranului de război la care vă re
feriţi, susţinerile pe care le faceţi 
surit nejustificate. Astfel, Coman
damentul Militar Judeţean depune, 
prin filiala judeţeană a Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de Război, 
acte oficiale eliberate de UM 02405 
Piteşti, unitate militară care deţine 
arhivele armatei, prin care se a- 
testă indubitabil că cel în cauză a 
fost concentrat în perioada 20. 02. 
1944 — 27. 03. 1945, la Batalionul .3 
Vînători de munte, unitate care a 
fost operativă în perioada 23. 08. 
1944 — 10. 10. 1944. In funcţie de 
aceste acte, Oficiul de Pensii a 
constatat că participarea la război 
a fost cuprinsă în ultima perioadă, 
deci de o lună şi 17 zile şi i-a a- 
cordat drepturile cuvenite.

Faţă de cele de mai sus, sumele 
încasate de veteranul la care vă re
feriţi sunt stabilite legal şi i se plă
tesc corect, (I.L.)



CUVINTlfi LIBER Pas dr

-  Cu toate
Profilată pe activitatea 

de prestaţii în lucrările de 
construcţii — de la prepa
rarea de betoane, mortare, 
prefabricate şi până la 
confecţii metalice, transport 
şi reparaţii —, Secţia de 
Utilaje şi Transport, din 
cadrul S.G. „Condor" S.A. 
Deva; desfăşoară, în ge
neral, o muncă eficientă, 
în continuă diversificare şi 
îmbunătăţire.

începutul lui 1993 a fost, 
însă, ca şi în anii ante-

0  Calitate, diversificare, operativitate ; 
0 Preţuri avantajoase, negociabile ;
0 Privatizarea trebuie bine gândită.

riori, destul de greu. Dar 
pentru cine nu a fost greu... 
Volumele de lucrări ex
trem de reduse în inves
tiţii, starea timpului,' in
suficienţa banilor, per
sistenţa blocajului econo
mic au făcut ca şi S.U.T. 
Deva să acţioneze cu e- 
fective şi cu randamente 
scăzute faţă de posibilită
ţile sale tehnice şi umane. 
Cu toate acestea, activita 
tea în ateliere a fost ju
dicios organizată şi con
dusă, puţinele comenzi au 
fost onorate la termen şi 
de calitate, beneficiarii 
s-au declarat mulţumiţi, 
oamenii aflaţi în activitate 
au câştigat în mod cores
punzător. In aceste condi
ţii, primul trimestru al a-

calitate şi avantajoase ca 
preţ —, am asimilat şi alţi 
beneficiari, demni de în
credere, noi străduindu-ne 
să le satisfacem tuturor 
exigenţele. Aş vrea să 
folosesc prilejul, de a-i 
asigura pe toţi cei care 
doresc să conlucreze cu 
S.U.T. Deva că vor găsi 
în noi parteneri serioşi, 
operativi, receptivi la pre
tenţiile lor. Şi încă ceva; 
în ciuda exploziei preţu
rilor în toate domeniile, 
noi vom căuta să menţi
nem costuri relativ reduse, 
stabilite de comun acord 
cu beneficiarii, negociate 
la faţa locului, de la caz 
la caz.

Am stat de vorbă . la 
S.U.T. Deva şi cu alţi

Toiul se plăteşte
— După ce in miez de 

noapte a., spart locuinţa' Iul 
Gh.' G. ş? a furat-' obiecte 
d - toi felul, recidivistul 
v- i he Mateaş, dio De 
va 1 o jp ţk în i o tă 
de 51 de ani, s-a ascuns 
în gara din Deva.- Aştepta 
un tren care să-l ducă :1a 
Boz. Avea pradă grasă, nu 
jucărie. Dar plut. Nieolac 
Crişan, de la Poliţia T.F. 
Deva,, l-a obligat să ducă 
marfa de unde o furase.

— Trenul de Chişcădaga 
era garat în staţia Deva. 
Era dimineaţă şi elevii 
Coste! Bocan şi Alin An
drei mai schimbau două 
vorbe în compartiment. A 
năvălit peste ei tâlharul 
Ioan Michi, din Deva, A- 
leea Streiului, blocul 66, 
fără ocupaţie. Sub ame
ninţări, a luat de la cei 
doi copii 2300 de lei şi un 
ceas de mână. Copiii au 
•venit la postul nostru de 
poliţie, ne-au dat semnal
mentele tâlharului. Plecat 
în grabă pe urmele lui, 
plut. maj. Costică Bălţatu 
l-a prins în piaţa din De
va. Vânduse ceasul, chel- 
tuise din bani. Dar lucră
torul de poliţie a recupe
rat şi a dat celor doi co
pii ce li se luase.

— Patru furturi din lo
cuinţe avea la activ Da
niel Ciurduc, din Deva, A-

leea Romanilor, blocul G 
2. Bine „aprovizionat", a 
vrut să dispară. Dar Snain- 
t i de a tj n -J din gâ 
ra Deva, a fost" somat de 
lucrătorii postului, ; dnli 
GhebrghC Vidu şi Dumitru 
Adâncu. Multe, bunuri fu
rate din casele oamenilor 
au fost recuperate.

— Oameni mulţi la coa
dă la ziare în gară. Prin
tre ei şi Daniel Gheorghiţă, 
din Deva, blocul 63. Hoţ

. de buzunare. Cum era ur
mărit, plut. major Costică 
Bălţatu l-a prins în fla
grant cu mâna în buzuna
rul lui P.E., de la care 
furase 500 de lei. Cu o zi 
înainte, furase ,3200 de lei 
de la o femeie în piaţă 
Cartodrom.

— Dle plut. adjutant Va- 
sile Cărăbeţ, în calitate de 
şef aI postului de Poliţie 
T.F. din gara Deva, v-am 
solicitat să ne relataţi a- 
ceste cazuri recente. Ce 
fac făptaşii ?

— Au fost arestaţi. Jus
tiţia îşi va spune cuvân
tul final. Noi ne-am fă
cut — şi ne facem—  da
toria să-i prindem. Ar fi 
tare bine să înţeleagă cei 
care. se gândesc la furti
şaguri, că hoţia, hoţii, tâl
harii nu scapă., Totul se 
plăteşte...

Gh.I. NEGREA

in
nulul a fost încheiat ca 
beneficii. -

— De Ia începutul lunii
m artie----ne spunea dl
ing. Ioan Galea, directo
rul S.U.T. Deva — au fost 
rechemaţi din şomaj toţi 
salariaţii, încât de atunci 
lucrăm cu efectivele din 
1992, am început să re
luăm bunele relaţii cu be
neficiarii tradiţionali, care, 
în ciuda concurenţei, a- 
pelează tot la serviciile 
noastre — prompte, de

De curând s-a anunţat 
desfăşurarea barajului pen
tru Divizia B şi împere
cherea echipelor pe jude
ţe (adică a primelor echi
pe din clasamentele Di
viziei C — faza judeţeană). 
Campioana Diviziei C a 
judeţului nostru îşi va dis
puta barajul cu reprezen
tanta judeţului Caraş-Se- 
verin, în zilele de 6 şi 13 
iunie a.e. Cu patru etape 
înaintea încheierii Cam
pionatului Diviziei C — 
faza judeţeană, două echi-

CU GÎNDUL LA BARAJ

pe conduc detaşat: Parîn- 
gul Lonea — Petrila (lo
cul I) şi Minerul Ştiinţa 
Vulcan — locul II, Intre 
aceste' două formaţii se. 
va decide care va parti
cipa la baraj. Dar, impor
tant este ca echipa ce va 
ocupa primul loc să se 
pregătească cu atenţie, 
să-şi cunoască bine par
tenerul de întrecere, să 
nu-şi subestimeze adver
sarul cum a procedat anul 
trecut Metaloplastica O- 
răşt'io !

salariaţi, oameni cu ve
chime şi cu funcţii, eu 
importante contribuţii la 
realizările unităţii. Au fă
cut aprecieri pozitive la 
adresa conducerii acesteia, 
ia eforturile privind buna 
organizare, diversificarea 
şi calitatea producţiei. In 
acelaşi timp, erau de pă
rere că patrimoniul so
cietăţii nu este folosit la 
capacitate, că unii anga
jaţi nu manifestă suficientă 
autoexigenţă şi răspundere 
faţă de muncă, faţă de va
lorile materiale şi finan
ciare ale societăţii şi că 
numai privatizarea va re
zolva • aceste probleme.

I-am adus la cunoştinţă 
dlui Ioan Galea aceste 
consideraţii. A fost de a- 
cord cu ele, accentuând 
chiar necesitatea privati
zării subunităţilor S.G. 
„Condor" S.A,, dar intr-un 
cadru general, ordonat, al 
întregii societăţi, pentru 
că, mai devreme sau mai 
târziu, acest proces spre 
economia de piaţă se va 
produce ’şi în construcţii. 
Dar operaţiunea se cere 
pregătită cu grijă, oamenii 
trebuie făcuţi să înţeleagă 
că fiecare poartă răspun
derea propriilor fapte, că 
nimeni nu se mai poate 
prevala de rezultatele 
muncii altora. „De altfel, 
scoateren la licitaţie a ba
lastierei de la Bretea Ko- 
mână, căreia îi vor urma 
şi alte obiective, sunt 
primii noştri paşi spre 
privatizare, releva dl Ioan 
Galea. Credem că,' îm
preună cu conducerea S.C‘ 
„Condor" S.A.,' vom găsi 
căile de diversificare şi 
de îmbunătăţire a întregii 
activităţi a societăţii, de 
evaiuart c ncretâ cal : j, 
a patrimoniului şi a ca- 
î tăţj ic.:’*, li ** care 
alcătuiesc societatea, de 
stingere a conflictelor şi 
micilor frecuşuri între 
muncitori c şi salariaţi 
TESA, încât să se poată 
lucra în bună înţelegere, 
sa se asigure fluenţă, ca
litate şi eficienţă în toate 
şantierele, secţiile, atelie
rele, precum şi la nivelul 
societăţii".

Sunt puncte dc vedere 
lucide, care nu mai ne
cesită completări sau co
mentarii.

DUMITRU GHEONEA

Robirea sau dezrobirea ţăranului 9
Pământul a devenit o 

obsesie, prilej de satisfac
ţii, dar şi de gâlceavă. Si
tuaţia ţăranului împroprie
tărit, semi sau deloc, în 
această perioadă de tran
ziţie, este neverosimilă. El 
se confruntă cu multe 
probleme şi mari greutăţi, 
cărora nu le poate face 
faţă. Greutăţile survin, în 
primul rând, din îmbătrâ
nirea forţei de muncă la 
sate şi, în acest sens, din 
imposibilitatea multor gos
podării de a face faţă cu 
demnitate muncii-în agri
cultură. Cu toate că mulţi 
tineri se mulţumesc să stea 
în oraşe, cu ajutor de şo
maj, fără prea mari şanse 
de-a se angaja curând, re
fuzând întoarcerea în sate, 
unde s-ar putea dedica u- 
nei activităţi utile în gos
podăria părinţilor. Pămân
tul are nevoie de gospodari 
permanenţi şi nu sezo
nieri !... O altă problemă, 
la fel de acută, este lipsa 
utilajelor necesare şi ani
malelor de tracţiune în 
majoritatea gospodăriilor 
de ţărani. Munca cu vitele 
şi caii, atunci, când ai pă
mânt mai mult, nu-i tot 
atât de uşoară şi rentabilă 
ca şi cu tractorul. Iar trac
torul, la preţurile econo
miei de piaţă, a fost şi 
rămâne un vis frumos şi

neîmplinit pentru majori
tatea ţăranilor noştri. Ni
meni nu-şi asumă răspun
derea să, se înglodeze în 
datorii necesare procurării 
unor utilaje mecanizate, 
pe care generaţii întregi 
nu le-ar putea achita. în
deosebi la noi în judeţ, 
unde rentabilitatea pămân
tului este scăzută.

Cu povaţa omului în
ţelept, cunoscut ca trudi
tor de glie, tata-socru mi 
s-a adresat dojenitor: „Şi 
vremurile s-or • motocosit, 
ca oamenii... zăpada din 
decembrie s-o mutat în 
februarie şi martie, iar 
răvoluţia parcă tăt bân
tuie, de pârjoleşte pă- : 
mântu într-o secetă pre
lungită. Pământu îi ca lo
teria, poţi băga bani câţi 
vrei în el, că nu ştii 
niciodată cât scoţi, după 
vreme... Dar şi să aducem 
cereale de la americani, 
când ei, şi mai ales ruşii, 
or luat tădeaUna de la moi, 
şi amu să dăm bani grei 
in valută, asta-i o mare 
ruşine pentru ţăranul ro
mân şi biata noastr ă ţară".

Aşa să fie, oare ? Se 
pare că-i aşa !...
- Şi atunci tot mai multe 
gospodării de Ia sate, în
deosebi cele de la deal şi 
munte, s-au orientat spre 
zootehnie. Cresc şi îngraşă

animale, deoarece sunt 
mulţumiţi cu preţurile Sb 
cordate de către stat. Dail 
în rândul oamenilor aU 
pătruns panica şi neliniştea. 
S-a zvonit că se vor percepe» 
impozite şi pe sumele 
acordate pentru valoarea 
acestor animale. Un ţă
ran îngrijorat mi s-a a- 
dresat deunăzi :

— Drept îi, domnule,; 
că vor să ne impoziteze şî 
pe banii ce-i luăm, când 
dăm vitele la contract?

— Drept să-ţi spun, nu 
ştiu, n-ani auzit de aşa i 
ceva, moşule, i-am răspuns  ̂
cu un ton nemulţumit e9fi 
nu-i pot risipi neliniştea 
sufletească.

— Dacă nu ştii, nu-1 
bai — continuă interlocu
torul meu — dar dacă 
aşa o fi, să fie ei sănătoşlj 
cât or mâi mânca carne 
de la noi! Domnii nu ştiu: 
cu câtă trudă şi cheltuială! 
se ţine un viţel?! Numa’. 
eu cât mă lupt să-i daS 
din troc, până-1 scot Ia 40® 
de chile. Oare alte leg® 
mai bolânde n-or găsit ţj 
iLa despărţire, badea Ioni 
mi-a transmis nemulţumi* 
rea sa sufletească, iar
sul lui sarcastic m-a ur
mărit multă vreme; - • . !

; «
LIVIU LICAClU + 

Baia do Criş +

SOCIETATEA COMERCIALĂ „MERCUR4* S.A. BRAD 
Str. Cuza Vodă, nr. 5—7

Scoate Ia licitaţie deschisă, cu strigare, următoarele active :

| Denumirea 
i activului

A d r e s ă Preţ de plecare; 
a licitaţiei

Chioşc alimentar nr. 69 Brad — Gara C.F.R.  ......  600 000
Chioşc tutun-ziârc nr. 4 Brad — str. Republicii • 270 000
Chioşc alimentar nr. 89 Gurabarza 1 500 000
Chioşc achiziţii sticle Bfad — Piaţa A. Iancu nr. 35 700 000

în preţul de pornire a licitaţiei nu este inclusă valoarea terenurilor 
(transmiţându-sc numai dreptul dc folosinţă). B

Prima, fază a avut loc în data de 16 aprilie 1993, ora 10. S
Faza a doua va avea loc în data de 21mai 1993, ora 10. ' 1

In «izul în care nici la această dată nu se prezintă do» ofertanţi, liei 
taţia se va reluă în data de 27 mai 1993, ora 10, fără altă publicaţie.

Taxa de participare la licitaţie şi garanţia de 10 la sută din preţul de 
pornire a licitaţiei; se va achita în contul Societăţii comerciale „Mercur**
S.A. Brad, nr. 30.30.10.501 R.C. Brad.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii, precum şl la telefonul 95/ j 
650958, zilnic între orele 7—15,30. (324)1
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C O N C U R S U L  D IN  

9 M A I

3. ANCONA (17) 29 5 7 17 33—58 17 (—11)
— MILAN (1) 29 17 10 2 58—27 44 (+14)
In turul campionatului liderul a câştigat toate

meciurile în deplasare (8), iar în retur nici unul (însă 
nici n-a cedat). Poate câştigă duminică.

Pronostic : 2
2. BRESCIA (16) 29 6 10 13 26—40 22 (— 6)

— ATALANTA (8) 29 10 7 10 35—37 31 (+ 1)
Atalânta va spulbera toate speranţele ce le mai a-

veau gazdele.
Pronostic : X, 2

3. CAGLIARI (9) 29 12 6 11 33—30 30 (+ 2)
— UDINESE (15) 29 9 6 )4 34—42 24 (— 6)
Oaspeţii se arată foarte vulnerabili în deplasare.

Dacă (iar) vor pierde... vor retrograda.
Pronostic : 1, X

4. INTER (2) 29 15 10 4 52—32 40 (+12}
— LAZIO (3) 29 11 12 6 55—40 34 (+ 4)
Inter va forţa victoria, fiindcă totuşi... mai speră. 
Pronostic : 1, X

5. JUVENTUS (4) 29 13 8 8 48—36 34 (+ 6)
— FOGGIA (12) 29 9 10 10 32—43 28 (— 2)
Juve pare să-şi fi revenit şi, ia meciul cu Foggia,

porneşte favorită.
Pronostic : 1 -

6. NAPOLI (11) 29 10 9 10 42—39 29 (+ 1)
— GENOA (14) 29 6 13 10 33—48 25 (— 3)
Un punct cucerit de către genovezi le-ar aduce

linişte deplină.
Pronostic : 1, X

7. ROMA (10)
— TORINO (7) 
Torino va da tot ce

C upa UEFA. Oricum, în 
tâlni tot pe Roma. 

Pronostic : 1, X, 2
8. SAMPDORIA (6)

— PESCARA (18) 
Pescara nu mai ştie

plasare din prima etapă 
Ca atare... i 

Pronostic: 1

29 8 13 8 33—29 29 ( j 1) 
29 8 15 6 31—24 31 (+ 1) 

mai poate pentru a prinde 
finala Cupei Italiei, va în-

29 12 9 8 45-40 33 (+ 3) 
29 4 4 21̂ 35—64 12 (—18) 
ce este acela punct în de- 
(când a câştigat la Roma).

9. BARI (8) ; 32 13 8 11 37—36 34 (+ 2)
— PADOVA (7 ) 32 14 10 8 34—28 38 (+ 6)
Cu toate că încă mai au şanse să joace pe ma

rile stadioane, oaspeţii n'u vor reuşi să „ciupească" 
mai mult de un punct la Bari.

Pronostic : X
10. BOLOGNA (18) 32 7 9 16 28—45 23 9)

— VERONA (12) 32 10 11 12 25—27 31 (— 1}
încă se mai poate, dar... resursele.

Pronostic : 1, X
11. COSENZA (6) 32 13 13 6 31—19 39 <+ !))

— CREMONESE (2) 32 16 10 6 54—32 42 ( + 10)
Victoria de la Pisa dă din nou mari speranţe gaz

delor, însă şi Cremonese ar putea să... renască.
Pronostic : 1, 2

12. LECCE (4) . ' 32 13 14 5 37—32 40 ( ; 8)
— ASCOLI (3) 32 15 10 7 48—28 40 (+ 6)
Ambele formaţii se vor întrebuinţa la maximum

pentru a nu se îneca la mal.
Pronostic : X

13. VENEZIA (9) 32 11 11 10 37—30 33 (+ 1)
— REGGIANA (1)- 32 17 13 2 37—12 47 (+13)
Raportul de forţe converge spre un meci nul. 
Pronostic : X

’.iVŞiV»','»'»',,» ■ » ■ • a , . •'■V.
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In - etapa a 27-a a Di
viziei Naţionale, Steaua 
dispută o partidă impor
tantă pentru păstrarea 
primului loc în clasament 
la Poli Timişoara, care 
se află pe un loc pericu
los (14). Va fi un meci 
antrenant, de luptă Stea
ua nu se află într-o for
mă corespunzătoare şi nu 
ar fi exclus ca studenţii 
să obţină o victorie foarte 
preţioasă în evitarea pe
riculoasei zone a retro
gradării. O eventuală în
frângere a militarilor ar 
favoriza pe Dinamo, a 
cărui victorie în faţa Pe
trolului, pe teren propriu, 
nu se pune la îndoială.

Corvinul îşi dispută meciurile de acasă la Brad
De sâmbătă, Corvinul, 

având terenul suspendat, 
îşi va disputa partidele 
„de acasă" la... Brad. 
Sperăm că brâdenii nu 
au uitat că fostul mare 
fotbalist, ai Hunedoarei, 
Mişa Klein, şi-a făcut o 
bună parte din „rodaj" 
la Aurul Brad, trudind 
sub tricoul galben-negru 
al brădenilor cu mult 
folos, că Intre cele două 
cluburi au existat întot
deauna relaţii bune. Deci, 
echipa, clubul din Hu
nedoara, aşteaptă de la

iubitorii fotbalului din 
Brad o încurajare mo
rală, printr-o partici
pare masivă la me
ciuri, şi afectivă, să se 
alăture suporterilor hu- 
nedoreni care vîn să sus
ţină Corvinul pe terenul 
de la Brad, Pentru hu- 
nedoreni, contează enorm 
să câştige meciurile ce le 
mai are de disputat ia 
Brad cu Metrom Bra
şov, C.F.R. Timişoara, 
I.C.I.M. Braşov şi Unirea 
Alba Iulia. Asta ar în
semna evitarea retrogra

dării, rămânerea în di
vizia A şl, deci, posibi
litatea reluării în condiţii 
corespunzătoare a noului 
campionat .

Tot ia Brad, dar du
minică, brădenii pot ur
mări o partidă ce se a- 
nunţă foarte interesantă 
între AS-A. Aurul şî 
Minerul Şt. Vulcan. O 
victorie a Aurului ar re
duce substanţial posibili
tatea oaspeţilor de a mai 
lupta pentru primul loc, 
iar brădenii ar mai urca 
în clasament pe locul 

. meritat în urma ultimelor 
lor evoluţii.

SABfN CERBU

VÂNZĂRI-
c^m u’APAKI

•  VÂND apartament 3 
camere, Micro 15, parter.

. Deva, tel. 628403. (4696)
•  VÂND două garsonie

re Geoagiu-Bâi. Tel. 648211.
(5712)

•  VÂND casă cu grădină
mare şi anex® în comuna 
Vălişoara. Tel, 624612, du
pă ora 16. (5818)

•  VÂND player A- 
kai sigilat, player E- 
lekta nou. Deva 
625493 (5614)

•  VÂND Âro 10, stare per
fectă, caroserie metalică. 
Brad tel. 651892, după o- 
ra 20 (5845)

•  VÂND Volvo 244 Die
sel, motor Volvo, armă 
vânătoare IJ 16, convena
bil. Smeria, 1 Decembrie, 
bt 104/11. (5964)

•  SC ROGECOM SRL
DEVA, str. Horea, nr. 19, 
vinde en gros şi cu amă
nuntul produse import 
Italia: sucuri, detergenţi, 
măsuţe pliante pe rotile, 
rafturi din plastic pentru 
magazine, bucătării, băl. 
Şi cămări. (5979)

•  VÂND vilă cu etaj.
Deva, Gojdu, bl. E 4, sc. 
4, ap. 6. - (5976)

•  VÂIyD casă şi gră
dină, sat Trestia. Informa
ţii Deva, tel. 612724. (5993)

•  VÂND apartament 2
camere, proprietate per
sonală, zona gării Deva, 
tel. «17205, 612724. (5993)

•  VÂND Trabant 601 S
şi Skoda 110 Sport. Tel. 
«1565. (5987)

•  VÂND apartament 3
camere, Deva, Dacia, bl. 
26, se. 2, et. 1, ap. 27. Tel. 
628724. (5990)

•  VÂND Dacia 1310 — 
1868, perfectă stare. Tel. 
*5/661499, până la ora 15. 
Tel. 95/660760, după ora 15.

(5989)
•  VÂND Dacia camio

netă. Tel. 618678. , (5857)
•  VÂND convenabil, ur

gent, recamier, şifonier, 
masă, patru scaune, bu
fet bucătărie — folosite. 
Şoimuş 342. (5970) *

•  VÂND garsonieră gaz,
; confort I, Orăştie, preţ
negociabil. Simeria, 660723, 
după ora 18. (5972)

•  VÂND casă — apă. 
j gaze, grădină, str. Peşcăru- 
| şalui, nr. 38. Informaţii 
: Dacia, bl. 18, sc. 2, ap. 23,

• i Stoica. (5974)
•  VÂND Renault 16,

preţ avantajos, Deva, tel. 
«0992. (5968)

•  VÂND maşină spălat 
; Alba Lux 10 şi frigider 
; mie (studenţesc), stare per- 
ţ fectă, garaj demontabil 
: (Gojdu). Tel. 623383, după

ora 17. (5852)
•  VÂND pavilion apicol, 

poate fi amenajat spaţiu 
comercial. Tel. 621640.
~  - (5980)

•  VÂND casă cu gră
dină, Deva, A. Vlaicu, nr. 
131. Informaţii tel. 622226, 
după ora 18. (5978)

•  VÂND motocicletă IJ
C. 350 cu ataş Orăştie, 
tel. 95/642723, str 7 No
iembrie nr. 19. (5961)

•  VÂND 40 familii al
bine, Cazan Viorel, sat 
Hondol, com. Certej (5789)

•  COMISIA de lichidare
a fostului C.A.P Ohaba 
scoate la licitaţie mijloace 
fixe rămase nelicitate, în 
data de 6 mai 1993 Lista 
se află afişată la sediul 
fostului C.A.P. (5804)

• SC OMEGA IMPORT
EXPORT SRL Deva car
tier Oituz, vinde en gros 
ţigări BT, Royale, Win
chester, Hollywood, As- 
sos, LM, Monte Carlo şi 
ciocolată, la preţuri avan
tajoase. Informaţii la tel. 
620957. ’ (5965)

•  VÂND videoplayer ja
ponez. Tel. 620422. (5995)

•  VÂND autocamion 3 
tone Robur, an fabricaţie 
1985. Informaţii tel. 623265.

(5997)
•  VÂND Dacia 1310, fa

bricaţie 1984 Infownatii 
tel. 618679. (5999)

•  VÂND convenabil au
toturisme Dacia prove
nienţă Ungaria, 5 viteze, 
stare perfectă, 2—4 ani 
vechime. Deva, Dragoş 
Vodă, nr. 18. (6001)

•  VÂND Renault 9, ex
celent. TeL 621098, după 
ora 16 (6004)

•  VÂND Oltcit Club 
fabricaţie 1989, stare ex
cepţională şi pat dublu 
cu 2 saltele Relaxa nou, 
televizor Diamant Tel. 
615263, 626505, 612196.

(6007)
•  VÂND sau închiriez

motoscuter rusesc nou, pen
tru transport marfă, 410 
kg. Tel. 713591. (4907)

•  RATP Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 140 
bis, vinde prin licita
ţie publică autobuz I- 
karus 4 cu norma rea
lizată, începând cu 
data de 19 mai 1993, 
în fiecare zi de vineri,

• ora 10. Relaţii la tel. 
712834. (4908)

•  CONSILIUL Local al
Comunei Teliueu Inferior 
organizează în data de 25 
mai 1993, ora 15 licitaţie 
publică pentru închirieri 
de terenuri, în vederea 
amplasării unor chioşcuri, 
tonete, reclame. Licitaţia 
publică are loc la sediul 
Consiliului Local Teliueu 
Inferior. (5408)

• VÂND videoplayer
Ahuja sigilat, ultima no
utate a ingineriei japoneze 
în materie de performanţe. 
Tel. 715807, între orele 
18—19. (5410)

•  VÂND chioşc super-
dotat (dozator răcoritoare, 
maşină îngheţată) Tel. 
716663 sau Hunedoara, bdul 
Dacia, Snack Bar „Lebăda".. 
’ u ...- • ■ - (5912)

•  VÂND garaj Peştişu
Mare. Relaţii Hunedoara, 
B. Şt. Delavrancea, bl, 
J3, ap. 43 (5411)

•  VÂND convenabil a-
partament 3 camere, etaj 
4, Micro 5 Hunedoara, tel. 
713009. (5413)

•  VÂND casă Hune
doara. Informaţii tel. 713790.

(5415)
•  VÂND video Funai,

nou, preţ 140 000, negocia
bil. Tel. 715803, (5417)

•  CUMPĂR apartament 
2 camere, zonă centrală. 
Tei. 738108, după ora 16.

(5418)
•  CUMPĂR urgent a-

râgaz. Tel. '629960. (6012)
•  VÂND urgent calcu

lator AT — 386/DX/20— 
25MHz/4Mo RAM/80MO 
MDD/1. 2Mo FDD/1. 44Mo 
FDD/Monitor color SUGĂ/ 
Cârd SUGĂ 512Ko/Key- 
board US 102/IMPRIMAN- 
TA A3. Tel. 611444 (ora 
8—15)., (4537)

•  VÂND urgent un hec
tar teren arabil în lunca 
Mureşului, preţ 'avantajos. 
Tel. 629580. (6017)

OFERTE 
DE SERVICII

•  FIRMA STARIMPEX 
angajează COMIS-VOIA- 
JOR — cu studii de conta
bilitate. Preferăm vârsta 
între 25—35 ani. Tel.

9, orele 9—16. (5983)

•  SC COMTOUR 
LOWE SRL, cu sediul 
în Sântuhalm nr. 1, 
angajează de urgenţă 
vânzători pentru chioşc 
alimentaţie publică. 

Informaţii ia teL 621113 
sau la sediul societăţii.

(6003)

•  CAUT Urgent îngriji
tor animale, condiţii avan
tajoase. Familia Ronta Ra
du, sat Şesuri nr. 150, tel. 
109, com. Bucureşci, jud. 
Hunedoara (5992)

• SC MARSCHALL SNC 
organizează transport de 
persoane în Germania, In 
data de 8 mai. Informaţii 
la tel. 717035, 616240.

- (6005)
•  EXCURSIE în Polo

nia, 12—16 mai 1993. In
formaţii tel. 624033. (5855)

•  BAR-PALACE (vizavi
de Institutul de' Subingi- 
neri) angajează fete pen
tru barmani-ospătari. Tel. 
712234. (5409)

închirieri

•  OFER cameră pentru 
1—2 fete. Deva, tel. 613103.

(5966)
•  STUDENTA, caut

pentru închiriat aparta
ment sau garsonieră. Tel. 
616093. (5982)

•  ÎNCHIRIEZ pe ter
men lung apartament 3 
camere, ultracentral. Aş
tept firme particulare. Te
lefon 611444, orele 8—15.

- (4537)

•  OFER recompensă 3000
mărci cedare contract a- 
partament 2—3 camere, ex
clus Micro 15. Informaţii 
Deva-, tel. 627160, după ora 
18. (5967)

PIERDERI
•  PIERDUT carnet şo

mer, pe numele Mârza O- 
vidiu Gheorghe. îl declar 
nul.

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu, eliberată de IE 
Mintia, pe numele Epure 
Alexandru. Se declară 
nulă. (5986)

• SE anulează autoriza
ţia nr. 4041/18. 03. 1991 e- 
liberată pe numele Iancu 
Viorica şi se înlocuieşte 
cu autorizaţia nr. 7992 din 
14. 04. 1993, eliberată de 
Consiliul Judeţean Hune
doara. (5981)

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu eliberată de IM 
Ghelari, pe numele A- 
vasâleăi Gheorghe. Se de
clară nulă. (4909)

DECESE
•  SINCERE condoleanţe 

şi întreaga noastră com
pasiune familiei Todea, 
acum, la pierderea celui 
drag,

coL (r) NICOLAE 
TODEA

Familiile Holinschi şi 
Vlad. (4533)

•  PIOS omagiu şi 
neştearsă amintire re
gretatului nostru văr 
şi fin,

NELU Z AH ARIE
din Orăştie. trecut 

prematur în lumea 
veşniciei, după o în
delungată şi grea su
ferinţă. Familiile Dră- 
gan, Homorodean şi 
Florea (6000)

•  FAMILIA Atanasie 
Popescu deplînge trece
rea în lumea veşniciei a 
iubitului nostru frate, 
cumnat şi unchi,

profesor
IONEL PENCIOIU,

a cărui amintire o vom 
păstra mereu vie. . (5998)

•  SOŢIA Rodica, fiica 
Laura şi soaera Luciea, 
cu durere în suflet, anunţă 
trecerea în nefiinţă a ce
lui care a fost

profesor
IONEL PENCIOIU

înmormântarea va avea 
loc la data de 6 mai a,c. 
ora 15, de la domiciliul 
din str. Victor Babeş, nr. 
20, la cimitirul Popa Şapcă 
din Hunedoara. (5998)

•  COLECTIVUL cla
sei a X-a E de la Li
ceul' „Decebal" este 
alături de colegul lor 
Constantin Călin, în 
aceste clipe grele pri
cinuite de trecerea In 
eternitate a tatălui* şi 
transmite sincere con
doleanţe familiei în
doliate^______ (6020)

TRUSTUL DE INSTALAŢII-MONT AJ S.A. 
ca sediul în Orăştie, strada Nfcolae Titulescu 

nr. 60, telefon 641338,
ANGAJEAZĂ 1

•  sudori
•  instalatori
Pentru personalul angajat se organizează 

cursuri de specialitate şi autorizară
Selecţie posibilă pentru lucrări în străi

nătate.
Salarizare tip occidental
Informaţii suplimentare Ia sediul unităţii.

145421 ţ

’

S.C. MAREŞ TUR S.R.L. ORĂŞTIE,
str. Unirii nr. 5, }

telefoane 641446, 641800, î
Vă oferă, la preţuri avantajoase, urmă- i

toarele excursii: î
•  UCRAINA — Cernăuţi — Kiev, în pe- 1

noada 11.05.1993 — 19.05.1993, Ia preţul de
20 000 lei.

•  POLONIA — Cracovia, în perioada 
9.05.1993 — 16.05.1993 la preţul de 19 000 
lei şi 20 DM.

•  GRECIA, CHINA, ANGLIA, EGIPT —
I cu asigurări „viza Şi servicii complete.
* •  GERMANIA — în fiecare duminică, pe

traseul : Deva — > iga — Dresda — Berlin, 
la preţul de 28 000 le>

De asemenea, S.C. MAREŞ TUR S.R.L. O- 
răştie deţine bilete de odihnă pe litoral, în 
staţiunile Mamaia, Neptun, Eforie Nord şi 
Cap Aurora.

Vă aşteptăm! "■ (4553)

)
*

*

*

*
ţ

R.A.G.C.L. DEVA
Anunţă că începând cu data de 8 mai se 

deschide ştrandul din Deva.
Preţul de intrare va fi de 100 Iei pentru 

copii şi 200 Iei pentru adulţi
R.A.G.C.L. DEVA

Aduce la cunoştinţă locuitorilor şi agen
ţilor economici de pe îaza oraşelor Călău, 
Haţeg şi Simeria, că începând cu data de 15 
mai se sistează furnizarea apei potabile, da
torită neachitării facturilor de către unităţile 
din aceste zone, astfel:

JLA.G.C.L. Haţeg =  16 094 868 lei
R.A.G.CJL Călan = 25184 378 lei
R.A.G.CX. Simeria = 6 457 948 lei

i Informăm consiliile locale în subordinea 
cărora se află aceste unităţi şi pe toţi agen
ţii economici că nu ne asumăm nici o răs
pundere privind implicaţiile ce decurg ca ur
mare a sistării furnizării apei potabile.

S.C. „ALIMENTARA" S.AJDEVA 
Bdul 1 Decembrie, 1918, nr. 30, judeţul 

Hunedoara
‘ Organizează la sediul societăţii, în data de 

14 mai 1993, orele 10,00
LICITAŢIE PUBLICĂ 

potrivit H.G. nr, 1228/1990 pentru închirierea 
spaţiului situat In Deva, Complex comercial 
„CENTRAL", corp „A—C parter (fosta sală 
producători), în suprafaţă de 144 mp pentru 
o perioadă determinată (pini la 30 octombrie 
1993). .

Preţul de pornire este 1 000 lei/mp.
Taxa de participare este 5 000 lei. 
Garanţia de participare este 14 400 lei, su

me ce se vor depune la casieria societăţii.
Informaţii suplimentare la telefon 095 —* 

616406.

COOPERATIVA „HAŢEG AN Y“
Cu sediul în oraşul Haţeg, strada Progre

sului, nr. 40.
Organizează în data de 10 mai 1993, ora 12, 

licitaţie publică în scopul închirierii spaţiului 
din strada Tudor Vladimirescu, bloc SI, parter, 
în suprafaţă de 91 mp.

De asemenea, organizează licitaţie publică 
în fiecare zi de luni, ora 12, pentru vânzarea 
de maşini de tricotat şi mobilier, precum şi 
închiriere de spaţii.

Informaţii la telefon 770702, Haţeg (328)


