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■ BELGRAD. Proiectul 

de acord asupra Bosniei și 
Ilerțegovinei, elaborat sub 
egida Comunității Econo
mice Europene. aprobat 
miercuri la Saraievo de li
derii celor trei etnii — mu
sulmană, sîrbă și croată — 
prevede, în principiu, ca 
această republică să devi
nă un „stat format din trei
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unități constitutive, fiecare 
fondat pc criterii naționa
le" — relatează agenția 
France Tresse.

Documentul, intitulat 
„Declarație asupra princi
piilor privitoare la noi so
luții constituționale pentru 
Bosnia și Ilerțegovina", a 
fost publicat simultan la 
Saraievo și Belgrad, l’otri- 
vit proiectului, Bosnia și 
Ilerțegovina vor continua să 
existe în frontierele actua
le și nici guvernul central, 
nici guvernele regionale nu 
vor încuraja pretențiile te
ritoriale față dc statele ve
cine. Parlamentul țării va 
fi bicameral, iar instituțiile 
dc stat vor trebui să re
flecte proporțiile etniilor 
în totalul populației.

Prioritate
pămîntu!!

CON'TK \I’l \( I

Scepticul

RADU CIOBANU

misticul
u- 

marile-i iubiri, 
vrea s-o revadă, 
să-și păstreze in- 

puritalea imaginii

și umor ,,

l)e vorbă cu dl 
I ONS7 ANTtN I LORE . 

primarul comunei 
B.îci.t

— Stimate die C onstan
tin Flori a, de-i numai la 
ai hiilea tur dc scrutin, 

ciui comunei Bâcia 
v au dat votul pentru a fi 

lor, pentru a fi 
Vă solicităm 

cu ce gîn- 
luat ndurerca 

gindurik. cele mai 
a definitiva

în fruntea 
prim irul lor.

> ne spuneți 
guri ..ti 

munci
_

bun'*  pentru
iplii’.ire.i legii pămin'.ului. 
•ar este prioritatea prio
rităților și l.i noi. Să In- 
h'-i'-m impailin a pâmîn- 

tului la oameni. înminrirea 
'•rtifii .ițelor de propriet i- 
tr. atribuirea din suorafe- 
t' de rezervă a unor te
renuri pentru cetățenii care 
rm r,u pămînt.

— Dar mai este o prio- 
'•■...

știu la se 
diti — . imoania 
de Primăvară.

Filmul acesta. Exercițiu 
de admirație, e un docu
ment extraordinar. Poate 
ne-a contrariat, poate nu 
sîntem în acord cu viziu
nea unuia sau a altuia din
tre protagoniști, dar el ro- 
mine o valoare de patri
moniu. Ar trebui păstrat la 
Banca Națională, în același 
seif cu tezaurul. Furii să 
nu-l fure, focul să nu-l stri
ce Imaginea semnată de 
C. Che'ba, șocantă une
ori, indiscretă alteori, e 
mereu insolită, revelatoare 
și totodată vag enigmatică. 
Iar vocea lui G. Liiceanu, 
caldă și ponderată, venită 
tot timpul din off, interme 
diază fantasticul dialog a1 
celor doi ginditori, reacti- 
vîndu-le aminitirile, incitin- 
du-i cu discreție, provocin- 
du-le confesiunea și obli- 
9mdu-’ sinceritate
spontană.

Cit despre cei doi mon
ștri sacri, ei s-au aflat 
dintotdeauna în aparent 
paradoxala relație de a- 
fectuoasă controversă. Cio- 
ran, scepticul, ca sceptic

stilist al Franței, dobîndin- 
du->i o notorietate univer
sala de care e conștient 
cu detașare. Trăiește în 
aceeași mansardă boemă, 
își deschide sertarul tră

»

vă gîn- 
agricolă 

In toamna 
. .iu făcut ceva araturi, le
continuăm, oamenii duc 
gunoiul in cîmp. semințe 
am isi.’urat. unele lucrări 
de curățare ,.i fertilizare 
s-au făcut i pe pășuni. 
Cum timpul este tot mai 
Imn. proprietarii pămintu- 
:ui mi ieșit la lucru. Doar 
■ • in interesul lor,
■f "ii. ni tuturor

- Dar P..i i.a. ițele 
irlir.. Lo.'irc 'omenr-i 

•mii .î fie ,i mai
<•■<1 dibit' .

Avi-m go.pod.iri
'U

nostru, din Deva, ne tri
mite o scrisoare nesemnata, 
in 
din
consilier in Consiliul local 
al comunei Turdaș. Ii răs
pundem pe această cale ca 
pe listele de candidați pen
tru alegerile locale au fost 
înscriși cinci cetățeni. Doi 
din partea Frontului Sal-

dare ne întreabă cine 
satul Ripaș a fost ales

a început încă din adoles
cență, cînd a a.ut revela
ția hamletiană a hîrcilor 
dezgropate în cimitirul din 
Rășinari. Ca toți cei din 
strălucita sa generație, a 
trait o adevărată bulimie 
a lecturii, care i-a adîncit 
scepticismul și l-a decis să 
nu slujească nimănui. A 
S'hăstrit la Paris, unde, ne- 
gînd totul, a clădit o operă 
și a de zenit cel mai mare

gind de o sfoara, se plim
ba solitar prin parcul lu
xemburg și a rămas tot 
sceptic. Dar puțin obosit, 
obosit de otita neqație, cum 
singur spune. Răspunsurile 
sale silit ezitante, ca și cum 
și-ar căuta cuvîntul româ
nesc - și probabil chiar îl 
caută - se mai ajuta cu 
cite o vorbă franțuzească, 
are ticuri verbale - „înțe-

- se frăinintă, are

răstimpuri de tăcere, 
sîngeie apă nu se face, 
căci, cînd iși amintește ce 
i-a spus, cam de sus, Ca
mus - să facă un efort 
pentru a intra în circulația 
ideilor - în el se trezește 
din somnolență ciobanul 
din Rășinari și-l suduie pe 
ilustrul franțuz, mucalit și 
retrospectiv, in cel mai au
tentic stil național. Ar vrea 
să revadă Rășinarii ? Ezi
tare, frămîntare, nu știe. 
Dar pe Petre Țuțea ? Elu
dează răspunsul direct ; 
„Am înibătrîriil amîndoi...“. 
Nu, mai curînd nu. Evită 
revederile : nici Spania, 
na dintre 
nu mai 
preferă 
tactă 
dinții...

■ VIEW Autoritățile 
austriece și germano au 
reușit, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, să dezorgani
zeze o rețea internațională 
de droguri, arestind opt 
persoane și confiscînd co
caină in valoare de apro
ximativ 1.7 milioane de 
dolari, în cursul qpor ac
țiuni conjugate p» terito
riile ambelor țări — rela
tează ATI*,  citind țjirsc ale 
poliției austriece, 
de traficanți 
1991 
prin

Rețeaua 
opțra din 

și tranzita jugurile 
teritoriul austriac.

WASHINGTON. Sta- 
l'nite sînt hotărite să 

canalele diplo-
fele 
folosească 
maticc ale Națiunilor Uni
te mai degrabă decît să 
utilizeze forța în vederea 
eliminării armelor dc dis
trugere in masă ale Iraku
lui, a anunțat ministrul 
american al apărării. Dick 
Cheney — citat de Reuter.

varii Naționale și trei din 
partea Convenției Democra
tice (unul pentru funcția fie 
primar). Ei bine, nici unul 
dintre cei cinci n-au În
trunit, la cele două tururi 
de scrutin, numărul nece
sar de voturi pentru a fi 
aleși. Dc i, Consiliul lo
cal Turdaș n-arc nici un 
consilier din satul Ripaș

de 
in
sa-

a

buni, 
imp mină cu dumnealor 
un stabilit cum s.î facem 
a fim-.irr gospodărie, dru- 

1 nirilo. podurile, șl pode
lei si arate așa cum stă 
bine unor gospodari de 
frunte. Vom rezolva pro- 
l ă-m , : •-'aducerii autobuzu
lui pc traseul Simeria — 
Itir-ia — F’etrcni — Tîm- 
pa — Totia — Simeria. In- 
■ orr.îm alte multe rezol
vări, unele destul de gre
le și îndrăznețe : betonarca 
drumului Bâcia — Petrenl, 
extinderea rețelei de apă 
potabilă, începerea demer
surilor în ve-lerea introdu 
ferii gazului m»tan, multe 
altele.

— Ați zis bine- grele ți 
îndrăznețe...

— Dar primări i, 
liul comunal, tn 
înțelegere cu toți 
noștri, cu sprijinul 
fecturii județului, al 
care au răspunderi 
fictuarea lucrărilor 
raza enmunei. nutresc spe
ranța șl Încrederea cu vom 
ff-'iși. Ropot, facem totul 
in folosul n '"î

GH. L NEGREA

bine

umor „I.iviu Qros“ organizat de 
județul no.,lru. (M.lt.)

In memoria atit 
cunoscutului creților și 
tcrprel liuncdorean de 
liră și umor, cel care 
fost îndrăgitul I.iviu Oros,
factorii culturali județeni — 
Inspectoratul Județean pen
tru Cultură, cu sprijinul 
Filialei Deva- Petroșani a 
U A.P., al Casei dc Cultură 
Deva, al Centrului Jude
țean de Conservare și Va
lorificare a Creației Popu
lare, a inițiat Festivalul 
Tnterjudețcan de satiră și 
umor „I.iviu Gros". Mani
festarea este găzduită de 
Casa dc Cultură Deva, în 
•zilele de simbătâ și dumi
nică (21—22 martie a.c.) 
zi cuprinde două secțiuni : 
una de interpretare, reu
nind grupuri dc satiră și 
umor, interpreți individu
ali din 17 județe ale țării, 
și o secțiune de creație ce 
va cuprinde in cadrul unei 
expoziții 80 dc caricaturi 
din întreaga țai.i, pre 
cum și din Anglia și Fran-

Președintele juriului fes
tivalului — secția de inter
pretare — va fi cunoscutul 
om de teatru, dl Valentin 
Silvestru, președintele Aso
ciației Umoriștilor Români. 
Programul desfășurării fes
tivalului este următorul : 
simliătâ, ora 11, la Galerii
le de 
Deva 
ziției 
17 —
Casa de Cultură Deva, care 
continuă duminică, ora 
11, iar la ora 17 va avea 
loc Gala l.aureaților.

Arla „Forma- din 
— vernisajul expo- 
dc caricatură, ora 

spectacol-concurs la

• • •••••• •

consl- 
strînjă 
sătenii 

Fre
ed <>r 
in c- 
de pe

0 „SATYRIGON" I.A Cit 1- 
IOVA. Grupul de satiră și umor 
al Clubului ••Sidcrurglstul" din 
Hunedoara a participat de curind 
la un binecunoscut Concurs in- 
terjudețean de satiră șl umor, 
cel de la Craiova. Alei, formal ia 
a ocupat locul al ll-lea. Felici
tări I In momentul de față se Jao 
intense, pregătiri pentru partici
parea la Festivalul de satiră și

0 1 .1 ARTA MODEI. I.a par- 
I rul completului ffogltlni-eanu 
din Dorn funcționează un maga
zin < u dublă funcționalitate : vin- 
Zare' r u amănuntul pentru con
fecții, marochlnărie, încălțăminte 
și centru de primire a comenzilor 
pentru Irit.olaje. 
ține Cooperativei
și are un aport in-’mnat la 
Uzarea profilului amintitei 
me. (E.S.)

Unitatea apar- 
••Arta modei" 

rea- 
fir-

0 APROAPE -10 DE 
ȘOFER. Așa a trăit nea Sandu

ANI

Mănăstire, piuă de curind anga
jat la Autobaza Deva (actualmen
te „Coralrans"), ,.7.eee autobuze 
noi Ir-am dus de la roda) la ca
sare. C'iți oameni am transpor
tat nu știu. Astăzi •.înt pensionar. 
I.ingă copiii mei: Nieolae, Ve
ronica, Ionel și Parei. Și lingă 
cel șapte nepoțel, bineînțeles" 
(Gli l.N.)

0 voi: DA
Vasih: Coneschc

■SOCO 771 11 L 
din Doi».Ița,

■ BUENOS AIRES. Bi
lanțul victimelor atentatu
lui cu exploziv comis marți 
împotriva ambasadei isra- 
cliene din Argentina era 
miercuri în creștere, fără 
a sc putea indica numărul 
exact al celor 
pi«rdut viața.

Ultimul bilanț 
manicat ieri de 
Buenos Aires menționa — 
in afară de cei peste 250 
de răniți — șase morți iden
tificați, între care trei 
membri ai ambasadei, trei 
cadavre neidentificate și 
două capete găsite despăr
țite de trup, deci s-ar pă
rea că in total 11 morți.

Pe de altă parte, .secre
tarul Curții Supreme de 
Justiție a Argentinei a a- 
firmat că „au fost ucise 
Cel puțin 20 de persoane".

caro și-au

oficial co- 
poliția din

FAX
yOP /Y

lași, și Tatiana Mariana Plesbc- 
cer, din C'rlșcior, au săvirșit, pe. 
timp de. noapte în cursul lunii 
februarie 1992, mai multe furturi. 
Bunurile sustrase se ridică 
valoarea de "2 000 de lei. 

din Drad i-a .surprins cu 
recuperind-o, iar tei doi 
are.tați preventiv și vor 
culcată in fața Instanței.

la 
Poliția 

prada, 
au fo-t 

da so- 

f.l' ’)
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„Ce norec să fii român...11
(oare?!)

• ASOCIAȚIA „PRO BASARA
BIA Șl BUCOVINA". Fondata la 
Bruxelles, în urmă cu 16 ani. Nu
mără mii de membri, din diaspora 
românească, răspîndiți în 25 de 
țări. Președinte fondator — d! 
NICOLAE LUPAN

• SOCIETATEA BUCUREȘTI* — 
CHIȘINĂU. Activitatea debutează 
la 23 decembrie 1989, printr-un me
saj către Moscova, mesaj ce pre
vine oficialitățile sovietice asupra 
inoportunității trimiterii de trupe 
în România. Președinte — dl 
GHEORGHt GAVRILA COPIL

Am fost întrebată, nu de 
puține ori după publicarea 
in '!'0 a foiletonului „Să 
nu uităm. Basarabia! Să 
nu uităm Bucovina dacă 
rădăcinile-mi sînt intr-ace
le locuri. In sprijinul pre
zumției venea și numele 
meu mic.

De fiecare dată întreba
rea m-a uimit. Nu nu vin 
<le peste Prut i Nu l-am 
trecut — eu sau înaintașii 
— nici intr-un sens, nici 
intr-altul. Dar dispoziția 
mea naturală este să-mi iu
besc țara. Și In ciuda spe
telor albe" din manualele 
de istorie și geografie — 
ale mele și ale atîtur alte 
generații — am știut că 
pămînt românesc se-ntinde 
și dincolo de fruntarii. Pă- 
mint și oameni! Da, au 
fost lacune in manuale ! 
Dar versul Doinei emines
ciene a ars .de la Nistru 
pin' la Tisa...*.  Iar urmele 
cetăților marelui Ștefan 
nu -au pierdut nici la Bo
tin. nici la Soroea. nici la 
Chilia.. Adică tot dincolo 
de fruntarii.._

• Im cutezat a scrie dc- 
■f r oamenii acum înstrăi
natelor locuri doar după cc 
i-am cunoscut. Fie că ple
caseră de acolo din prun 
fie, fie că începuseră a ve
ni doar in anii din urmă. 
Și de fiecare dată lăsam, 

l'-u bună știință, ceva la o 
parte. Ceva care-mi tulbu
ra .ruinul. Și care, odată 
spu.. ar fi întețit confuzia 
in miezul căreia se afla 
problema asa-zisei Repu- 
t>li< Moldova.

M-au durut. In primul 
rind numele rusești < u ca
re e :,îmași dincolo li-au 
botezat copiii — igor, Ser- 
ghei, Alia -- si necunoaș
terea. de câtr, copiii cu 
nume ru < ti, a ro tirii ro
mâni ti „De ce ’ i-ant 
întrebat. „Pentru că n-a- 
veam eu ine vorbi ! De it 
cu buneii". „Acesta a fo t 
mersul lucrurilor — imi 
veți spune, poate Spre a 
pătrunde in scoli superioa
re, spre a avea un loc de 
muncă, trebuiau să vor
bească foarte bine rusește ! 
Să admitem, la rigoare ! 
Dar, oare, intre pereții ca

sei, cu tata și mama, n-ar 
fi putut tăifasui in „limba 
buneilor" ?.' Carența de 
exprimare — scrisă și ora
lă — in românește, am 
constatat-o nu numai la co
piii de azi, ci si la cei de... 
ieri. La Prut, in vara anu
lui trecut, din grupuri de 
cinci—șase persoane matu
re (30—4U de ani), cam u- 
na rupea, sau chiar vor
bea, românește, erijindu-se 
în translator ed-hoe. In 
vremea asta, ceilalți imi 
zîmbeau stinjeniți.

Tot de la ci, cei rămași 
dincolo, și nicidecum din 
culise de presă ori parla
mentare, am aflat că scin
darea e triplă. Dacă unii 
doresc unirea eu Țara, al
ții se manifestă pentru re
lații apropiate cu Moscova, 
iar alții, culmea nerușină
rii ! — speră intr-o Mol
dovă independentă de la 
Nistru piuă la... Carpați!

Și tot de la omul de rind 
cunosc piedicile puse in 
calea hotăririi de a ridica 
școli românești, de a-și 
trimite copiii la noi sau de 
a veni ei înșiși încoace.

La Congresul Asociației 
„Pro Basarabia și Bucovi
na", ținut la Alba Julia, 
impresiile anterioare -mi 
s-au confirmat, devenind 
certitudini. Triste certitu
dini, de care eu bucurie 
m-aș fi lipsit. Interese... 
Meschinărie... Am avut aici 
posibilitatea de a-mi veri
fica opinia privitoare la Fi
nire. Unire la care doar 
Frontul (acum Democrat 
și Creștin) — prin membri 
și simpatizanți — aderă. 
Asemenea mic. și celor 
prc.cnți la Alba Iulia ideea 
de transformare a pămin- 
tulul dintre Prut și Nistru 
în țară de stn&^lătătoare 
li se părea aberantă. Dacă 
pactul Ribbentrop—Molotov 
a fost dezavuat, de ce nu 
i se restituie României 
i cea cc l s-a luat in ’.39— 
’40 ’ A li ă Basarabia. Nar
dul Bucovinei și Ținutul 
Herta ! De <e tratativele 
• u Alo rota nu le poartă 
Bueurestiul, capitala țării 
furate, ei Chișinăal — ca
pitală inventată? 1 In fapt, 
doar oraș mai răsărit al 
unei părți de țară ! De re

România nu reintră in gra
nițele ci firești, în baza 
unui simplu procedeu de 
drept internațional — acel 
arhicunoscut RESTITUTIO 
IN INTEGRUM ? >

„Graba strică treaba!" 
— mi s-ar putea reproșa. 
„Mal iutii independență 1 
Apoi recunoaștere la ONU ! 
Și doar într-un tîrziu, cînd 
va fi să fie, unirea cu 
România! Cu pași mici! 
Și cu moldovenească înțe
lepciune !".

Cu complicații inutile — 
cutez a replica eu. Care 
vor naște un nod gordian 
de a cărui tăiere cine știe 
dacă, și cînd se va încu
meta cineva!

Lipsa de strimbătate 
ghidului meu. alăturat 
lorlalte de același fel, 
dovedit in zilele din
mu 1 lnsingerată și întris
tătoare dovadă...

într - o lacrimă
cerească"

20
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LEONIDA LARI. Dl 
Snegur ar trebui să știe 
că „deșfcaptă-te" nu 
înseamnă numai „<r te 
scula" din somn, ci și 
un îndemn de a-ți păs
tra mereu trează con
știința de sine... afirma
ția sa a fost o jignire 
o sentimentului național 
și o mărturie că onti- 
românismul implantat 
de imperiul sovietic în 
sufletele românilor din 
teritoriile ocupate și o- 
nexatc în 1940, dăinuie 
chiar și în sferele cele 
mai înalte...

Documente istorice a
căror ignorare constituie

un sacrilegiu
• Actul Unirii de la Chișinău, din 27 

martie 1918

• Tratatul de la Paris, din 28 octom
brie 1920

• Convenția sovieto-română, din 3 iu
lie 1933, prin care se recunoaște aparte
nența Basarabiei la România

• Garanțiile din aprilie 1939, date de 
Anglia și Franța, privind hotarele României

• Documentul R. 2836, din 8 februarie 
1944, prin care Departamentul de Stat al 
S.U.A. se opune anexării de către U.R.S.S. 
a Basarabiei, Bucovinei și Herței

• Rezoluția senatorilor americani, Larry 
Pressler și Jesse Helms, din iulie 1991, prin 
care ste sprijinită reunirea Basarabiei, a 
Nordului Bucovinei și a Herței, cu România

J
\
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Născut în ținutul moților, Gheorghc Gavrilă Copil \ 
este, chiar de la înființare, președinte al Societății < 
Culturale București - Chișinău. Absolvent al facultăților 
de Filologie și Teologie, profesor și om de litere. \ 
Ghc. G. Copil este autor al mai multor romane, dintre 
care cele mai cunoscute sînt : „Cum c, Doamne, pe 
cruce?" (1977), și „La apus de soare" (1978). Un aît 
roman al domniei-sale încă mai zace „arestat" în ser
tarele fostului consiliu al securității statului.

Operă literară sau activitate in slujba românismu 
lui - lotul se naște din convingerea că neantul nu poate 
fi decîl distinctă melodie de orgă în concertul popoa
relor europene. Nimeni dimprejurul nostru nu-și arc 
istoria zidită din generație în generație, vreme de mi
lenii. Se cere căutată doar știința apropierii de ncc:- 
mul-lezaur.

„Sîntem un atol spiritual pentru mileniul ce vine" 
- îmi mărturisea dl Ghe. G. Copil". „Pentru atunci cînd 
în Europa nu se va mai juca jocul armelor, ci stâpin 
va fi doar spiritul !". Minat de grija zecilor de mii de 
deportați români, dl Copil pornește în căutarea aces
tora, strâbâtînd pustietăți ale îndeoărtatci Siberii. Im
presii cutremu-ătoare din febrila căutare sînt cuprinse 
în volumul memorialistic „In Siberia - căutînd deportații 
și neodeportații români". Vă propunem, stimați cititori, 
spre luare-aminte, dramaticele note de călătorie ale 
românului ardelean pornit în căutarea fraților.
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Personalități
NICOLAE LUPAN. „Mă 

întreb dc cc au nevoie ac
tualii conducători de ia Chi
șinău să dczmin.a o ver
siune privind reunirea Ba
sarabiei cu țara mamă 
România, sub pretextul ca 
poporul va fi acela care 
va decide ? l-a întrebat ci
neva pe basarabeni, la 
1910, dacă doresc să in’ro 
în coihooncnța Uniunii So
vietice ? • Despre ce re
ferendum poate fi vorba ? 
Copiii și părinții nu se a- 
leg, nu se vînd la licita
ție I" Q „la noi (în Româ
nia - n.r.) sc trăiește mai 
rău Jandarmii români ba
teau !“ - invenții ale opo
zanților unirii, niankurții din 
Basarabia. Cc enormități ! 
Să compari cele cîteva pal
me date dc jandarmi unor 
găinari, cu exterminarea fi
zică, a zeci dc mii dc ba
sarabeni, prin deportare,

opinii
inchisori, lagarc dc concen
trare! ® Independența Mol
dovei este viabilă doar în 
cadrul României Q Așa- 
zisa independența a Basa
rabiei nu este dccit o mio
pie politică fh Recunoaște
rea independenței Moldo
vei de căt.c Guvernul ro
mân constituie o gală.

VALERIU MATEI (parla
mentar la Chișinău). Dacă 
pierdem trenul istoriei, 
ne vor ierta urmașii ) 
scmenca clipe sînt rare 
istoric S S-a ajuns azi 
un reflux al mișcării de 
liberare națională, datorită 
scindării 9 Au fost prea 
mulți cei care au sărit din 
carul imperialismului în 
cela al eliberatorilor dc 
carieră A Există o clastâ 
(clasă plus castă) vinovată 
do scindare © „Moldova 
Marc" este o găselnița 
KGB-istă.
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Născut în...
... Mă urmărește, decenii de-a rîndul, chi

pul unui copac uitat la o răscruce. Tot stă și 
stă copacul cela, cu frunza veșnic colbăită de 
trecători, cu tulpina jerpelită de coastele vi
telor, cu crengile înmuiate în dor și jale. 
E o muncă grea, aproape imposibilă, pentru 
o frunză ce vrea să vadă oarecum de la 
distanță copacul din care a răsărit și de care 
se mai ține. Dar, pe de altă parte, sîntem 
ajunși la acel hotar de vremuri peste caro 
nu se poate frece, de nu vom ști cine sîntem, 
de unde venim și încotro ne ducem ...

Firește, într-un secol ce a cutremurat ci
vilizații milenare, la ce s-ar fi putut aștepta 
un sărman copac crescut la o răscruce ? Ne 
mai ținem, însă. Rezistăm în timpul viforului, 
înverzim, cînd vine vremea înverzitului. Ceea 
ce, însă, ne preocupă astăzi pe toți e coloana 
vertebrală a poporului. La ce oră a zilei sale 
o fi ajuns neamul nostru ? Sîntem la amiază ?! 
O fi trecut binișor de amiază ?! Bate cumva 
clopotul spre seară?! Ne paște amurgul din 
zare ?!... (Ion Druță'

In Siberia-cButînd deportații și neodeportații români (I)
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Prin voia lui Dumnezeu, 

în vara și-n toamna anului 
1990 am fost in Siberia, la 
un prim contact cu depor
tații noștri din perioada 
41—53, dar șl cu neodepor
tații din vremlle mal re
cente.

Poporul român înslngc- 
rat se coboară de pe cruce. 
Palma dreaptă, pe lemnul 
crucii — Bucovina de Nord; 
Cea stingă — județele din 
sudul Basarabiei; fruntea 
încununată de spini — Re
publica Moldova ; inima șl 
trupul — dc la samavolni
ca graniță de peste Prut, 
pini în partea de apus a 
României. Și fiecare depor
tat în parte, la fel ca noi 
toti, este un crucificat, dar 
cu o suferință înzecit mat 
mare decît a celor ramași 
in vatra locurilor natale.

In 1939, Germania șl 
U.R.S.S. au convenit să-și 
împartă Europa așa cum 
se fmnart feliile de pepene 
— una mic, una țlc, E vor

ba dc pactul Ribbentrop— 
Molotov. In 1940, U.R.S.S., 
conform acestui tratat, a- 
nexează prin atac armat 
și ultimatum Estonia. Le
tonia, Lituania șl Răsări
tul României (Basarabia, 
Bucovina de Nord), ținutul 
Harța. Precizăm că nici 
una dintre aceste țări nu 
erau angajate in cel dc-al 
doilea război mondial și 
nu reprezentau nici un pe
ricol militar față de U.R.S.S. 
Moscova este de vină pen
tru declanșarea stării de 
război.

Pe o parte a Răsăritului 
României a fost înființată 
Republica Moldova, cu alta 
cuplate un nou stat româ
nesc. In afara Republicii 
Moldava, din teritoriul a- 
na.vat de Moscova au ră
mas Bucovina de Nord, 
ținutul Herța, ținutul Hotln 
șl județele din Sudul Ba
sarabiei . I ărîmlțarea uni
tății teritoriale a pămîntu- 
lui românesc a fost relua

tă in zilele noastre prin
tr-un adevărat atentat asu
pra integrității teritoriale a 
Republicii Moldova. Mino
ritatea coloniștilor ruși și 
cea găgăuză încearcă să sc 
organizeze ca state în stat, 
pe teritoriul Republicii 
Moldova. E vorba de ulti
mele zvîrcolirl ale forțelor 
imperiale, mandatare ale 
tratatului Ribbentrop—Mo
lotov, forțe care nu înțe
leg că scoaterea acestui tra
tat din istorie a ajuns la 
scadență.

Constatăm în ultimele 
luni că Moscova ișl folo
sește armata și trupele dc 
interne pentru a fringe ho- 
lărirea acesteia de. a-și de
cide viitorul : reîntregirea 
cu Țara. Populația autoh
tonă a io I pusă nu o dată

in situația de a sc culca 
in fața tancurilor imperia
le pentru a le intîrzla a- - 
țiunea.

Din teritoriul români- . 
dc la răsărit de Prut, că
zut sub ocupație sovietica. 
Moscova a deportat nuisii 
pe autohtoni. Drumurile au 
dus spre zone înde păi tale 
ale U.R.S.S. și in spe lai 
spre înghețata Stbcrie

Căutind locurile un
de ne sînt deportați c.-i 
dc-un neam, am parcurs o 
zonă geografică mai mare 
decît jumătatea de Apus a 
Europei. Am fost doar în 
regiunile Irkutsk. Novosi
birsk. Kurgan și Tiumeni. 
Dar să tăcem noi și să 
dăm i nvintul martirilor 
neamului românesc.

țVa urnm>

Pagină realizată de 
NATALIA VASIU
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Celălalt, misticul Țuțeo, 
o început ca marxist. - 

| „am practicat un marxism
» imbecil..." - și a sfîrșit
I mistic, încredințat de mira;
' colul devenirii neamului

românesc. Un fel de a zice 
că a sfîrșit, căci destinul

(său cultural se va realiza 
obia postum. A îndurat în 

J temnițele comuniste ceea 
| ce din olt extraordinar do- 
» cument, Memorialul dure- 
I rii, știm că se îndura acolo. 
’ N-a apucat să publice ni- 
Imic, dar a avut o prezen

ță fascinantă, electrizantă, 
Icare i-a adus repufoția de 

geniu oral. A murit pe un 
J pat de spital și opera sa 
| așteaptă editarea. Pină a-
• tunci îl mai vedem în fil- 
| mul dlor Liiceanu și Chel- 
, ba : o mînă de om, plă- 
Ipind, obia ținindu-și lao

laltă oasele, dar cu ochi 
Ide viezure iscoditor, fantas

tic de vii, de expresivi în 
s
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Totul e bine, cînd... se va sfîrși cu bine
„Sintem clin Hunedoa

ra, strada Trandafirilor, 
nr. 4 și locuim în blocul 
12, etajul 4. Nu am avut 
căldură in apartamente 
toată iarna. Apa caldă a- 
junge foarte rar la etajul 
nostru și atunci'este sub 
.16 do grade. De la mij
locul lunii decembrie, nu 
mai avem nici apă rece 
in timpul zilei, decit cite- 
va orc. In fața blocului. 
Ia sfîrșitul anului 1991. am 
săpat o groapă pentru tu
buri. prin care să se scur
gă apa de la subsol 
Groapa nu c nici azi acope
rită. deoarece R A.M.G.C.L. 
Hunedoara nu a binevoit 
să ne trimită tuburile ne
cesare. Din cauza gropii 
s-au accidentat și se mai 
pot accidenta mulți copii 
care se joacă in fața blo
cului".

In esență, astea sint 
problemele ridicate de cci 
menționați in subsolul scri
sorii : C. Bogar. E. Lăcă' 
tuș, I). I’opa, M. I.upuț, C. 
Manole, V. Ursair. V. I’e- 
trean și M. Seranficcanu.
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( \MERA DE COMERȚ

Șl INDUSTRIE

• Societate comercia
lă olandeză caută, pen
tru contractare, oi adul
te la orice greutate, fă
ră lină, livrabile loco 
furnizor. Cantitatea mi
nimă poate fi de 5110— 
700 dc oi/camion. Preț 
orientativ de .3 Ofili de lei 
pe cap.

• lirmă din Suedia 
o'erâ posibilitatea socie
tăților producătoare și 
exportatoare românești 
să-și prezinte produsele 
pe piațn suedeză prin- 
tr-o expoziție organiza
tă la Stockholm. Taxa 
de înscriere este de 105 
5 USD și taxa de par
ticipare de 6) USD m >/ 
lună. Durata minimă du 
expunere 3 luni .

Pentru informații su- 
plim'iitare și înscrieri, 
să rugăm să Vil adre
sați dire< t la Camera 
de Comerț și Industrie 
din Deva.

Se mai precizează demer
surile făcute de diverși 
factori de decizie din ca
drul regiei, fiind solicitat, 
în finalul scrisorii, spriji
nul ziarului.

Din discuțiile purtate la 
secția specializată a regiei, 
precum și cu dl Pleșoianu, 
directorul acesteia, am des
prins că : încălzirea și apa 
caldă au fost deficitare 
pentru tot municipiul. De 
asemenea, că aceste neca
zuri au plecat de la furni
zorul agentului termic pri
mar, S.C. „Siderurgica" 
SA. Hunedoara. De alt
fel, la ora cînd l-am găsit, 
în sfirșit, pe dl director, 
tocmai se întorsese din 
combinat, unde se discu
tase chiar problema în
călzirii și implicit a apei 
calde

Referitor la groapa din 
fața blocului 12, din stra
da Trandafirilor, dl di
rector a precizat că intre 
R.A M.G.C.L. și locatari a 
existat o convenție. Prima 
— să asigure tuburile de 
scurgere, pentru apa rezi
duală și motocompresorul

Ca să ne aducem în ca
sc anotimpurile, florile 
cimpului și ale grădinilor, 
este nevoie de talent, de 
multă fantezie dar și dc 
multă răbdare ți sensibi
litate. Nu despre acei 
■■poeți ai florilor și culo
rilor'' care au făcut me
serie din minuirea pene
lului, pinzei și acuarelei 
ne propunem să scriem 
in însemnarea de față. 
Ilindurile de față se vor 
închinate acelor anonime 
care, cu acul și cu ața, 
aplecate ori' in șir asupra 
gherghefului, aduc în lo
cuințele lor lumina argin
tat i a iernii, verdele crud 
și nuanțele vii ale primă
verii, căldura spicelor au
rii ți focul macilor, al
bastrul florilor din griu, 
galbenul ¡¡al si ruginiul 
toamnei.

Dna Aurora llodeanu, 
ini.âțătoare la Școala Ge
nerala I din Simeria, una 
dintre femeile care s-a 
detașai ¡¡rin talentul îm
binat cu '.ensibiUtatea su
fletească a dw aiului, ne-a 
vorbit recent despre în
deletnicirea rare spunea 
dumneaei, „e te sinonimă 

pentru perforarea zidului 
exterior. Iar oamenii să 
facă lucrarea. Dar s-a 
rămas la stadiul de groa
pă pentru că nimeni de la 
acest bloc nu și-a asumat 
răspunderea ridicării și a 
montării imediate a tubu
rilor. în această situație 
era pericolul dispariției 
acestora, existînd destui 
întreprinzători caro să le 
schimbe destinația.

Insă dincolo de stabili
rea responsabilităților și a 
vinovăției fiecărei părți, 
am notat cu satisfacție an
gajamentul dlui director 
Pleșoianu, că lucrările pen
tru evacuarea apelor me
najere din subsolul amin
tit (montarea tuburilor șl 
racordarea la rețeaua de 
scurgere) vor fi efectuate 
de R.A.M.G.C.L. Hunedoa
ra in cel mai scurt timp 
posibil. Sperăm că vestea 
și. mai ales, materializarea 
promisiunii îi vor bucura 
pc locatarii in numele că
rora ne scrie dl Candin 
Bogar.

VIORICA ROMAN

cu dragostea pentru na
tură ți frumos“. Nu mai 
știe exact numărul dese
nelor ți apoi al cusături
lor executate pe matador 
sau pe etamină, zl cola-

borat cu multe alte doam
ne din oraș — cum sint 
Minarea bincă, Marin 
bhlm și llodica Arsin, cu 
Doina Moisescu și Elena 
l’opescu — pentru crca- 
n'ti frumosului și trans
miterea acestei indelctni- 
iiri generațiilor care ur
mează. ..De fapt, punctul 
de goblen este ușor de 
crccutat — spune. Im
portant este să îmbinăm 
< ulorile cu măiestrie, să 
așezam nuanțele in dc.-

I
I

I
J

Falsul excursionist
• O spargere trucată. • Poliția intră la idei și îna
intează pc un fir. • Roa delc unor percheziții. • în 
trei luni, de nouă ori în excursie peste graniță. • 
Aviz. celor care duc bunuri in afara țării.

L

Oliviu Dorcl Băbuță era 
gestionar la magazinul 
„Electronica" din centrul 
comunei llia. Intr-o zi, 
cînd a deschis unitatea, a 
jucat o scenă pusă Ia 
cale, probabil, de mai 
multă vreme : în fața cî- 
torva oameni, a luat o po
ziție de perplexitate .și a 
zis :

— Azi-noapte, cineva a 
intrat in magazin.

Tot el a fost cel care 
a alertat poliția, iar oa
menii în uniformă s-au 
deplasat cu grăbire la 
fața locului. Au căutat 
cu osîrdie urme ale vizr 
taiorului nocturn, dar 
n-au găsit nici una. Au 
dispus, firesc, închiderea 
magazinului și efectuarea 
unui inventar. S-a con
statat o lipsă în gestiu
ne destul de importantă.

gradé, păstrind forma 
desenului. Și mai e nevoie 
de liniște sufletească, de 
înțelegerea celor de ală
turi. Nu-i ușor ca pentru 
un cm pătrat să treci a- 
cul de pe față pe dos și 
invers de 200 de ori".

..Vini avut ocazia, dc-a 
lungul anilor, să văd o- 
biectele muncii lor in nu
meroase expoziții care, 
din păcate, au încetat să 
sc, mai facă. Dar și puse 
în rame și atirnate pe pe
reții caselor lor dc la o- 
raș ori de la sat. Și am 
avut revelația că ceea ce 
fac anonimele creatoare 
aste artă in adevăratul 
înțeles al cuvîntulul Pen
tru osteneala lor meticu
loasă — am amintit doar 
cîtcva nume, dar ele sint 
sute in județ — am avut in 
totdeauna un respect a- 
parte. Pentru că răbdă
toarea îndeletnicire în
seamnă frumusețe sufle
tească, dragoste dc copii 
ți cămin. Mărturii, peste 
vreme, ale existenței u- 
nor românce mindre dc. 
a fi lăsat ceva in urmă.

ESTERA S1N.A

Polițiștii s-au aflat în di
lemă : .,Va-să-zică — și-au 
spus ei — gaură în gestiu
ne este. în unitate n-a 
intrat nimeni, atunci unde 
se află mărfurile ce lip
sesc din inventar ?" Și 
au decis să facă o vizită 
acasă la dl O. D. Băbuță.

Hotărîrea lor s-a dove
dit inspirată. întrucit la 
locuința gestionarului din 
lila și la cea a tatălui 
său din Brîznic s-au gă
sit o mulțime de mărfuri 
pe care era profilată „E- 
lectronica".

L-au întrebat pc gestio
nar :

— Ce gînd aveți cu 
marfa ?

— Eu, păi...
A încercat omul s-o 

scalde cu una, cu alta, 
dar aprofundîndu--se cer
cetările s-a constatat că

: Scepticul și misticul i
(Urmare din pag. 1)

gestionarul făcuse, în nici 
mai mult, nici mai puțin 
de trei luni, 9 excursii 
în Iugoslavia. Evident, 
nu pentru a cunoaște fru
musețile țării vecine, ci 
spre a plasa marfa pe 
care o gestiona. Ba s-a 
dus de cîtcva ori și în 
Ungaria, tot în același 
scop.

Ne-am ocupat dc cazul 
dlui Oliviu Dorcl Băbu
ță nu pentru că ar fi ie
șit din comun. Din in
formațiile pe care le de
ținem — și cărora le 
vom da, poate, curs — 
sînt în județul nostru 
mulți gestionari sau șefi 
de unități comerciale care 
au făcut și fac foarte des 
excursii în străinătate, că- 
rînd peste graniță bu
nuri provenite din maga
zinele unde lucrează. Sâ 
mai precizăm că în pre
zent O. D. Băbuță se a- 
flă după gratii. Aviz ce
lor ce procedează ca ei!

TRAIAN BONDOR

1

felul in care însoțesc repli- | 

ca. Iar replica e instanța- * * 
nee, scăpărînd de vioiciu- | 
nea inteligenței, ispitind « 
cînd profunzimeo, cînd pa- I 
radoxul. S-a ridica! din oș- w 
ternut doar pentru acest k 
interviu, abia se ține pe ’ 
marginea patului, e ca o » 
frunză-n vint, dar simțul | 
umorului și voluptatea re- * 
plicii-blitz nu l-a părăsit : | 
„Mie îmi place dc lenin, » 
fiindcă e falimentar ca și I 
mine". Dar Cioran î Ce * 
părere are despre Cioran ? t 
Ei bine, Cioran e de o * 
inteligență drăcească, dar > 
e cabotin, îi place să-l moi | 
și epateze pe burghez. Ar ’ 
vrea să-l revadă ? Și aici I 
a răsunat poate cel moi » 
cutremurător răsouns din a- I 
cest film singular. BăMnul ; 
mistic s-a lasat pe spate, l 
sfirșit, ochii i-au dobîrjdit 
o expresie tragică și gla- > 
sul i-a devenit ruqător, ca I 
al unui copil care se cere ' 
la mama : „Mi c atît de I 
dor dc cl •
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Am revenit, după o pe
rioadă de timp, in mijlo
cul tudenților din Petro
șani. pc cărările pietruite 
de emoția examenelor, pe 
culoarele căminelor lipsite, 

i in majoritate, de minuscu
lul bec sau. de ce nu, la 
cantină, unde mirosul de 
varză murată te face să 
■înghiți in sec". Am reve
nit, deci. în laboratorul 
de materie cenușie a mi
neritului. deoarece multe 
ți nu neînsemnate sînt 
problemele studenților din 
acest centru universitar, 
mai m seamă cele de na
tură socială.

UN PRIM POPAS. Din 
dialogul cu dnii Vic’.or Po- 
pescu. lider a) sin l'C-itui’u 
studențesc Petroșani, și 
Tudor Mixând. vicepreșe
dinte. am reținut colabo
rarea bună dintre sindicat 
■i conducerea universității, 
receptivitatea factorilor so
ciali și administrativi dc 
a veni în sprijinul studen
ților. Nn mai departe, în 
acest sens, s a hotărit e- 
xeeutarea unor reparații 
La căminul nr. 3, dar fina
lizarea acestora a presu 
pus, încă din start. rnull> 
greutăți. Pc linca lipsa a 
cută a fondurilor m- < sari 
unor lucrări c'lihlar-gospo- 
darești, rompli l<-, di abso
lută necesitate, acestea au 
fost stabilite in rate ceea 
ce a dus la o discontinui-

Realități studențești la Petroșani
talc a lucrărilor. l'aptul 
că lucrările dc reparații 
s-au întins pe o perioadă 
mare, impactul prețurilor 
a avut un efect perturba- 
toriu asupra Întregului an
samblu de reparații capita
le ale acestui cămin.

Dificultățile multiple din 
perspectiva lipsei cursuri
lor tipărite, precum și a 
multor cărți de specialita
te, a fondurilor nroprii ale 
organizației dc sindicat — 
care numai dintr-o cotiza- 
'.e. ce însumează cîteva 
zeci de mii de Ici pe un 
ar ,nu pot să rczo.vc multe 

i ngenioase proiecte îlc 
studenților — sint un alt 
■ > După cum afirmau in- 
'cilocutorii noștri, nici pî- 
mî in prezent nu s-a lă- 
m rii problema fondurilor 
fostului A.S.C R.. a căror 
dc '.’in; țic este ținută, deo
camdată, iii ..conspirați vi
tali-"

IIOIAH1KI I \ NAITA- 
I IX î .' Situația financiara 
a multor ■tudenți este mai 
mult d-i it grea. în nume- 
roas'- iazuri, media veni
turilor |<c familie este cu
prinsă intre 2u00 și 1W0 dc 
lei, existența, posibilitatea 

de a supraviețui financiar 
de la o zi la alta fiind 
redusă. Demersurile sindi
catului de a debloca fon
durile pentru ajutorul so
cial sc izbesc dc zid. Din
colo de aceste căutări zil
nice, hotărîrea Guvernului 
din septembrie 1091, prin 
care sc prevede forma de 
ajutor material pentru stu- 
denți, este încă „infirmă", 
fondurile nu s-au deplocat 
dc la Ministerul Invăță- 
mintului și Științei. într-o 
situație financiară delicată 
— și încă nesoluționată pî- 
nă in prezent — sc găsesc 
500 de studenți, care ar 
necesita ajutor social da
torită lipsei de fonduri din 
familie, sau prin faptul că 
sint orfani

DOI ADUNA. ZECE FU
RA. I^ăsind la o parte 
greutățile pentru procura
rea unei materiale și lipsa 
fondurilor pentru diversele 
reparații sau dotări, distru
gerea bunurilor existente 
in inventar, mai cu scamă 
in căminele 3 șl 4, se ri
dica 4a rang de „principiu". 
Un exemplu este mal mult 
decit edificator. căminul 
nr. 3 a fost introdus în 

reparație cu eforturi finan
ciare — deși calitatea lu
crărilor este „zdrobitoare"
— reușindu-se, cit de cît, 
aducerea la linia dc pluti
re. Dar minunea n-a ținut 
nici trei zile Multe uși 
dintre cele înlocuite au 
fost scoase din tocuri, s-nu 
pus geamuri dar fără fo
los, înlîlnim oglinzi spar
te, baterii furate, instalații 
electrice — priză. întreru
pătoare — smulse ș.a. Este 
„un mic iad" — cum ¡1 nu
mea un interlocutor al 
nostru.

LACRIMI DUI’A APA 
CAI.DA. Dintre multele 
necazuri, apa caldă rămîne 
mai mult decit o proble
mă Rămînc. pentru că la 
subsolul căminului doi, (că
min dc fete) dc aproape 5 
ani s-a spart o conductă 
cu apă caldă, care de a- 
tunci curge. Curge, cu toa
te referatele înlocuite de 
administratorul căminului, 
dna Maria Budoai, înain
tate -gospodarului orașului
— RA.G.C.L. (PT. 12). 
Curge apa caldă, curg re
feratele. în ncelasj timp cu 
banii stil'"»' l'ir Pentru 
cc ? Pentru apa caldă care 

de cele mai multe ori nu 
urcă la etajele superioare, 
ci se revărsă în subsolul 
căminului. Deci, bani mulți, 
nu glumă, pentru cazare, 
din. moment ce pentru o 
lui/ă costul unui pat osci
lează între 450 de Ici și 
1500 dc lei.

STAT IN STAT. I.A A- 
CELAȘI STAPIN. O bună 
parte din studenții cu ca
re am stat de vorbă au 
remarcat inactivitatea cul
turală la nivelul institutu
lui. în speță la Casa dc Cul
tură Studențească. Deși au 
același for tutelar — Mi
nisterul Învățămîntului și 
Științei —, subordonarea 
direct ministerului și nu 
facultății îngreunează mult 
activitatea culturală sturlen- 
țească, respectiv duce la 
imjosibllitate.l dc a se or
ganiza activități cu plată, 
care să permită obținerea 
unor fonduri bănești nece
sare activităților sociale.

DOUA SAU TREI SAR
MALE? între studenți e- 
xistă o zicală : cantina se 
găsește ti’or dună mirosul 
de var’ă r’'in -n
tru noi, dar nu mat puțin 

pentru studenți, în ziua 
„clișeului" nostru, la masa 
dc prînz se serveau sarma
le. Ne abținem de a face 
referiri Ia rețeta re. deși a- 
cestea. după spusele dlui 
Sorin Mihail, administra
torul cantinei, sînt „antice 
și de demult", ci doar de 
a semnala o nedumerire: 
domnia-sa susținea că la 
prinz trebuiau servite trei 
sarmale — în realitate fi
ind servite doar două...

Compensație de varză, 
probabil, pentru gramajul 
porțiilor ? Dc la bucătărie 
s-a spus : porția cuprinde 
două sarmale.

Trccînd peste matemati
ca sarmalelor (?). numărul 
studenților care servesc 
masa la cantină este în 
reală scădere, comparativ 
cu anii trecutl Spre exem
plu. în 11 martie, la masa 
de dimineață erau 21 de 
studenți, la prînz 390. iar 
seara 10.3. La aceștia se a- 
daugă încă cinci studenți 
care au servit masa la re
gim. Costul mare al me
sei. de asemenea si al a- 
hrnentelor. nu consecință 
directă asupra studenților. 
Sau dincolo de o sumă corv- 
sis’cntă pcs'e .1 500 de lei 
pe lună (2 100 d»’ lei prîn- 
zul). calitatea meselor În
că mal ridică de
întrebare

CORNEL POENAR
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• CU toată dragostea, 
urăm scumpului nostru 
Petruț Emanuel multă să
nătate și un călduros „La 
tnul(l ani !". Mămica Le- 
nula. frățiorul Cătălin și 
tunicii Emil și Maria.

. (1807)
• MULTA sănătate și un 

sincer „La mulțl ani!“ u- 
răm dragei noastre Indrieș 
Ileana. Nașa Lenuța și 
copiii Emanuel și Cătălin.

(1807)

VÎNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• MAGAZINUL 21
IMI'EX SRL Deva, 
str Libertății, bl. 4. 
vă oferă serv icii de 
consignație cu comi
sion sub 10 la sută. 
Telefon 16043. (1760)

• S. C. „COMERȚ
TOTAL V & S- SRL 
Deva, str. O. Goga, nr. 9, 
telefoane 15345, 11412, 
vinde en gros țigări, 
pepsi, si—si. 7-UP din 
import. , (1832)

• \1ND Golf Automatic, 
Dacia 1 300 și televizor 
Di.mani. Deva, Kogălni- 
ceanu, F 3, ap 11

■ (1711)
• \ L\D apartament trei

camere, valută, sau schimb 
cu București. Deva, tele
fon 21017. (1821)

• VÎND motocicletă MZ- 
250 sau schimb cu televi
zor color. Deva, telefon 
27496 după ora 16.

(1819)
• Vl ND autobasculantă

Saviern 6,5 tone, cu multi
ple piese de schimb. In
formații zilnic, l’ristur, te
lefon 71655. (1829)

• VÎND ambielaj Tra
bant original. Deva, te
lefon 25272. (1817)

• VÎND ARO 243 și
microbuz VW Diesel. De 
va, telefon 27179, între 
orele 20—22. (1608)

• VlND urgent Dacia
1 310, fabricație 1981, De
va, telefon 21139. (1825)

• Vi ND mașină de cusut 
Ileana Deva, telefoane 
28353 sau 28681.

(1826)

• BRIGADA C.A.P. Ar-
cliia vinde prin licitație 
publică, în data de 29 mar
tie 1992, ora 11, grajd, sai
van oi, magazie, cazan țui
că. (1823)

• VÎND Dacia 1 310, an
fabricație 1988, 30 000 km, 
neinmatriculată. Deva, te
lefon 16158. (1815)

• VÎND motor și trans
misie de tractor 650, stare 
foarte bună. Relații — o- 
ra.șul Vulcan, str. Al. Vii
torului, bl. 2, sc. 2, ap. 13.

(1835)
• CUMPĂR Dacia 500

Deva, telefon 16397, după 
ora 15. (1811)

• VÎND 2 verighete, 18 k, 
1 arcuri, 4 tclescoapc de 
Dacie, chitară — toate noi. 
Deva, telefon 20456.

(1834)
• VÎND casă și grădină 

in I’eștișu Marc, nr. 130. 
Informații după ora 16.

(1812)
• VÎND televizor color

TEC nou, videorecordere 
Schneider, National, magne
tofon Kasthan, prețuri 
avantajoase. Deva, telefon 
18587. (1827)

• VÎND video Samsung. 
Informații Deva, telefon 
16825, după ora 16.

(1821)
• VÎND Xerox A 4. Hu

nedoara, telefon 13673.
(1811)

• VÎND Dacia 1 100, sta
re foarte bună. Relații la 
telefon 18216, Deva.

(1810)
• VÎND televizor Dia

mant nou și video Mitshu- 
bishi, stare perfectă. Orăș- 
tie, telefon 41871, Stoica.

(1804)
• CUMI’AR apartament 

cu 3 camere în Hunedoa
ra, zona O.M., sau Micro 1. 
Telefon 957/11252.

(1831)
• VlND vioară germa

nă, 150 ani, perfectă sta
re. Simeria, telefon 61540, 
intre orele 8—11. (1833)

• VÎND transformator 
sudură și cuptor electric 
import. Deva, telefon 24587.

(1830)

OFERTE DE SERVICII

• TRANS EUROPA —

cerca — vinerea. Obținem 
asigurare medicală în 
Germania. (1820)

• FIRMA „TRAN- 
SILVANIAN HOLI
DAYS SRL" transpor
tă persoane în Germa
nia. Informații la te
lefon 24950, între o- 
rele 19—22. (1035)

• S.C. ATLAS ROM SRL 
Deva angajează menajere. 
Relații la telefon 13756, 
zilnic, între orele 16—22.

(1803)
• PREDAU ore france

ză pentru elevi, clasele I— 
VIII. Deva, telefon 21629.

(1838)
• CAUT femeie 40—60 

ani, pentru menaj șl aju
tor gospodăresc la Măceu. 
Telefon 957/61138.

(1813)
DIVERSE

• CU autorizația nr. 
6430, din II martie 1992, 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Activitate Indepen
dentă „S.O.S.O.", cu sediu) 
în Deva, reprezentată prin 
Dumitrașcu Livia Viorica, 
avînd ca obiect de activi
tate achiziționarea și co
mercializarea produselor a- 
limentare, nealiincntarc, 
bunurilor de larg consum, 
produselor industriale in
digene și import intrate 
legal în țară. (1837)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație

de serviciu, eliberată de 
I.T.A. Orăștie, pe numele 
Moldovan Nicolac. O de
clar nulă. (1805)

COMEMORĂRI

• SE împlinesc 11 
ani de la trecerea în 
neființă a celei care a 
fost o bună soție, ma
mă și bunică,
SA 4’ETA PRFJBAN 

din Totești. Soțul, fiii, 
nurorile, nepoții și toți 
cei dragi nu o vor 
uita niciodată. Come
morarea duminică, 22 
martie 1992, la biseri
ca ortodoxă din To
te,ti. (1806)

• V • •

Sibiu, str. N. Bălccscu, nr.
41, telefon 11296, efec
tuează transport de persoa
ne și mărfuri (lăzi) in Ger
mania, în fietfare zi de 
marți a săptămînii. înloar-

• ÎNDURERATE 
gînduri, duioase și 
triste amintiri, 
acum la împlinirea a 
2 ani de cînd purtăm 
în suflet durerea des
părțirii de neuitatul șl 
dragul nostru fiu, soț 
și tată

FLORIN COPOS.
Comemorarea în 22 

martie, ora 13, la ci
mitirul din Brad. Vei 
rămine veșnic în sufle
tele noastre.

(1647)

DECESE

• PREOTUL Șuiaga 
Victor îl va plînge tot 
restul vieții sale pe iu
bitul său tată,

SABIN.

cel care i-a îndrumat 
pașii spre sfinta taină 
a preoției. Bunătatea 
și dragostea sădită în 
inima nurorii Corne
lia și a nepoților Paul 
și Emanuel vor rămî- 
ne spre veșnică amin
tire. (1828)

• SOȚIA Cornelia 
anunță trecerea la cele 
veșnice, după o grea 
și îndelungată suferin
ță, a celui care a fost 
cantorul bisericii orto
doxe din Rădulești,

SABIN ȘUIAGV

înmormintarea azi, 
20 martie, ora 13. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace I (1828)

• SOACRA Simina, 
cumnații Aurel și Vio
rica, precum și nepoții 
Florin, Mărioara, Cos- 
min și Doru sînt ală
turi de Cornelia la 
greaua durere pricinui
tă de decesul soțului 
ei,

cantor

SABIN ȘUIAGA,

și îi împărtășesc du
rerea. (1828)

I

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CARMETAPLAST" S.A. DEVA

OFERĂ SPRE VÎNZARE :
• Ax abricht
Utilizare :
La prelucrarea cherestelei prin așchiere : 

realizează suprafețe plane cu ajutorul a 3 cu
țite ; tăiere și canelare cu circularul ; găurire 
cu burghiul.

Caracteristici tehnice :
— Lungime cuțit
— Diametrul

lor
— Diametrul

300 mm 
ext. la montarea cuțite-

110 mm 
circular

32 mm 
Morse 2

16

int. al discului

*

SCO \L \ PROFESIONALĂ 
forestiera SIBIȘEL :

•
Organizează cursuri de calificare in mese- • 

ria de •
•

• tractorist-rulierist, pentru agenți «•<•<»-< 
nomici și particulari.

înscrierile sc fac in perioada 20—30 martie*  
1992, la sediul .Școlii Profesionale din Sibișel. •

Rel tii suplimentare la telefoanele 12611,» 
11211. (320) ?

----------------------------------------------------------------------,
INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE — R.A. 

cu sediul în Comuna Cristian — Județul Sibiu, 
organizează concurs, în vederea angajării de i

• Economiști — economie agrara ;
• Ingineri mecanici agricoli ;
• Ingineri zootehniști ;
• Ingineri agronomi ;
• Ingineri horticoli ;
• Medici veterinari
• Ingineri silvici ;
• Ingineri constructori ;
• Ingineri arhitecți ;
• Ingineri chimie alimentara.
Se pot înscrie la concurs absolvenfi ai in- 

slilulelor de învățămînt superior, promoțiile ani 
lor 1990 și 1991, cu media de absolvire peste 8.

Concursul va avea loc la sediul institutului, 
în Comuna Cristian, în ziua de 27 martie 1992, 
ora 8.

Informații suplimentare la telefon : 59169, 
intoi ior 23, dna jurist Bogdan Carmen, zilnic 
între orele 9 15. (326)
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IȚEI ALA DACIA SERVICE 
D E \ A

Comercializează autoturisme din gama 
• Dacia si Oltcit

și asigură desfacerea acestora către popu
lație, la sediul său din Deva.

Ordinea de xînzarc se stabilește iu func
ție <le solicitările depuse la secretariatul uni
tății.

Informații si relații suplimentare la tele
foanele 18810, 25810, 25811. (317)

ASOCIAȚIA TERITORIALA A HANDICAPATILOR 
NEUROMOTORI
Secțiunea tinerii 

convoacă adunarea generală a asociației 
în data de 21 martie 1992, în sala de festivități 
a Primăriei municipiului Deva, ora 10. (324)

REGIONALA DE CAI FERATE TIMISOARA 
SECȚIA L5 DEVA 
ANUNȚA 

închiderea pasajului la nivel pe drumul DC 
129 A, Cap. Y, stația Mintia, km. 488 i 760, luni, 
23 martie 1992, între orele 8—16, și a drumului 
industrial de la km. 490 050, Termocentrala 
Mintia, în ziua de 25 aprilie 1992, între orele 
8—20. (329)
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— Mandrina
- Diametrul

— Dimensiuni curea trapezoidală 
(1 p x h) 8,5 x 8

• Ax circular
Utilizare :
La debitarea cherestelei ; polizări meta 

curățire cu disc de sîrmă ; lustruire cu disc ț 
textil.

Caracteristici tehnice :
— Lungimea axului 400 mm
— Diametrul max. al discului circular

• 500 mm
— Lățimea max. a locașului de fixare 

a discului 25 i
— Secțiunea curea trapezoidală 

(lp x h) 8,5 x 8
• Dispozitiv de montat planetare
Utilizare :
Pentru punerea la loc a transmisiei 

autoturismul tip DACIA 1 300.
• Dispozitiv de extras cuzineți
Utilizare :
Pentru extragerea cuzineților elastici 

suspensiei superioare și inferioare la autoturis
mele tip Dacia 1 300.

• Dispozitiv de extras rotulc
Utilizare •
Pentru demontarea rotulelor direcției și 

suspensiei la autoturismele de tip Dacia 1 300
• Moară universală furaje
Utilizare :
— măcinat porumb boabe, 

știuleți, tocat
Caracteristici :
— capacitate

burghiului mm ț

mm

lice:

mm

mm

la

ai

i

i
ț

ț

I
ț

4 
ț 
i
4
4
I

I

I

tocat porumb 
păioase, tocat sfeclă.

— turație lucru
— antrenare — 

3 000 rot./min.
— transmisie 

A 13 x 8.
La comandă se 

antrenare.
Informații sau 
Deva, str. Em.

nedoara, telefoane 
C. F. 981/616.; 472.

S.C „CAR MET A PI, AST’’ Deva S.A.
(256)

de

300 kg boibe/h ;
100 kg știuleți/h
50 kg pâioase/h . 

4 500/3000 rot./min 
motor electric 1,8 kW .

— curca trapezoidală

execută cu suport și motor

comenzi la adresa :
Gojdu. nr. 73. județul Hu- 
956/27106, 27107 ; telefoane

S.C. „COMFRUCT" S.A. DEVA 
scoate la licitație publică următoarele :
• autobasculantă SRD 5,5 tone.
• remorci auto și izoterme
• aparat multiplicat și XEROX
• electrocar, IFRON, electro și motostivu- 

itoare 
casă de fier și alte mijloace fixe.• casă de fier și alte mijloace fixe.

De asemenea, vinde la preț negociabil :
• borhot mere, saci iută, boxpaleți lemn 
Licitația va avea loc în data de 2 aprilie

1992, ora 10, la Depozitul de legume și fructe 
din str. Depozitelor, nr. 17 — DEVA.

Condiții de participare : depunere pînă la 
ora 9, în ziua licitației, a 10”î> din valoarea 
obiectului licitat, la casieria societății.

Detalii și informații la sediul societății i str. 
A. Șaguna, nr. 1, Deva, și la telefon 13430.
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(325) ț

J/20/G18/1991
Cont : 397059601 B.C. Devn__

REDACȚIA Șl ADM1NIS 1 RAȚIA : 
2 700 Deva, sir. I Decembrie, 35, 

)ii(le|iil IIunedoarn 
Telefoane: 11275. 12157. 11269 

Telefon Tipograf ir : 25901
Fax • 18061

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii ncp.stora.

TIPA KUL:
S.O. „Polidava" S.A. 

Devil, sir. 22 Decembrie 257


