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• Ca in fiecare an, la
• 8 Mai, întreaga Mișcare 
ț International;! de Cruce

Koșie sărbătorește ZIUA
• MONDIALA A CRUCII
• ROȘII ȘI A SEMILUNII
• ROȘII.
• Anul acesta, Comitc-
• tul Internațional al Cru-
• cii Roșii, cu sediul la Ge-
• ncva, a stabilit ca slo-
• gan pentru această zi —
• „UNIȚI ÎMPOTRIVA CA-
• TASTROFEI.OR". Respcc-
• ti va opțiune nu este în-
• tîinplătoare, dacă ne gîn-
• dim la faptul că numai 
1 în ultimii 25 de ani nu-
• mărul persoanelor victime
• ale catastrofelor a atins
• astronomica cifră de
• 17 200 090 pe an. Dintre 
T acestea, 19.361000 au avut 
_ de suferit de pe urma 
_ inundațiilor. 18 235 000 din

UNIȚI ÎMPOTRIVA CATASTROFELOR
cauza secetei, 2 8G5 000 
datorită cicloanclor șî 
1 602 000 ca urmare a 
cutremurelor.

Grație rețelei sale for
mate din societățile na-

inte de a se produce ca
tastrofa.

O componentă activă a 
acestei mișcări interna
ționale de ajutorare a ce
lor năpăstulț 1 de soartă

zare provizorie fn cor
turi do campanie ale 
Crucii Roșii, obiecte de 
îmbrăcăminte și încălță
minte, alimente.

■Pături, îmbrăcăminte

8 MAI — ZIUA MONDIALA A CRUCII ROȘII Șl A SEMILUNII ROȘII

țlonale, Comitetul Inter
național al Crucii Roții 
și Federația Societăților 
Naționale, mișcarea poa
te contribui la realiza
rea obiectivelor Deceniu
lui Internațional de pre
venire a catastrofelor na
turale (1989—1999) orga
nizat de Națiunile Uni
te. în acest sens. Miș
carea intenționează să 
circeze avantaje grupuri
lor mai vulnerabile, îna-

este ți Societatea de 
Cruce Roșie din Româ
nia care a intervenit, cu 
promptitudine, atît de 
la nivelul Consiliului Na
țional, cit ți a filialelor 
județene, oferind persoa
nelor atinse de catastro
fe — inundațiile din 
Moldova, cutremurele de 
pămînt din Banat (aces
tea fiind cele mai proas
pete în memorie), — câ

ți alimente a oferit țl 
Filiala de Cruce Roșie a 
județului Hunedoara sl- 
nistraților de pe urma 
inundațiilor din Moldo
va ți, respectiv, a celei 
de la Pcștiș, fiind pregă
tită ți pregătindu-se, in 
permanență, pentru a pu
ica acorda ajutor per
soanelor afectate de po
sibile catastrofe natura
le. în țară ț( în județ. 
Și în aceste acțiuni ale

sale, Crucea Roșie se spri
jină pe ajutorul mate
rial — donații în bani șl 
obiecte de îmbrăcăminte 
— al societăților comer
ciale cu capital de stat 
și particulare, precum și 
a persoanelor fizice din 
care, pe zone, se consti
tuie detașamente de prim 
ajutor ale Crucii Roșii.

Numai fiind UNIȚI 
ÎMPOTRIVA CATAS
TROFELOR le putem di
minua efectele devasta
toare asupra vieții. De 
aceea, nu ezitați să vă 
aduceți contribuția, oricît 
de neînsemnată vi s-ar 
părea, la dezvoltarea ac
tivității de Cruce Roșie 
din România.

PETIUȘOll ( IOROBE A.
I) <• v a
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Pădurile se-ntorc (greu) la proprietarii lor
— M-am gindit mult 

dacă este bine sau rău să 
facem publice anumite 
gînduri, cerințe, prevederi 
legale privind punerea în 
posesie a deținătorilor de 
păduri, administrate, pînă 
la revoluția din decembrie 
1989, de către stat, prin 
ocoalele silvice locale. Și 
cred că nu-i rău ; ba poate 
chiar este necesar — ne-a 
spus, la începutul discuției, 
di ing. Ilie Macarie, șeful 
Ocolului Silvic Deva.

— S-o luăm metodic, die 
inginer. Ce suprafață do 
pădure are Ocolul Silvic 
Deva ți cită trebuie redată 
vechilor proprietari sau 
urmașilor acestora ?

— Administrăm circa 
12 000 de hectare — pe ver
santul drept al Mureșului, 
de la Uroi pin.i la Vâli- 
șoara. din care vom reda 
in posesie unor cetățeni 
c un 2 500 de hectare Poa
te ceva mai mult. încă nu 
au venit toți cu actele ne
cesare.

— Și cum se derulează 
■i' țiunea

Și mai greu și mai 
ușor. Conform Ix'gii fon
dului funciar, operațiunile 
do punere în posesie sînt

de competența comisiilor 
locale constituite în scopul 
redării vechilor proprietari 
a suprafețelor de pămînt 
și de păduri care le-au a- 
parținut. In aceste comisii 
avem și noi cîte un repre
zentant. în general, noi 
am Identificat perimetrele 
și suprafețele foștilor de
ținători de puduri, însă 
punerea efectivă in pro
prietate — respectiv îm
părțirea pădurilor și sem
narea proceselor verbale 
încheiate între ocolul sil
vic și proprietari — întîm- 
pină greutăți, deoarece nu 
arc cine face măsurătorile 
concrete în teren. (De la 
Oficiul de Cadastru și Or
ganizarea Teritoriului A- 
gricol ni s-a explicat că 
dîn.șii nu pot ajuta, că au 
și așa foarte multă bătaie 
de cap cu împărțirea pă- 
mîntulul. Iar de la Filia
la Deva a Regiei Autono
me „Romsilva“ ni s-a spus 
că dumnealor nu au to- 
pografi, dar că vor spri
jini pe toate căile efortu
rile comisiilor comunale 
de punere în posesie a de
ținătorilor de pămînt ți 
de păduri — n.n.). Sînt 
insă și alte probleme, de

necunoaștere a Legii nr. 
18/1991 de către unii ce
tățeni — interpretînd-o în 
fel .și chip — și de neac- 
ceptare de către alții a 
anumitor soluții rezonabi
le, zicem noi, avîndu-se în 
vedere schimbările care 
au survenit în timp între 
sectoarele silvice .și agri
cultură.

— î n ce sens ?
— De exemplu, trebuie 

știut că dreptul de proprie
tate se dovedește numai 
prin documente viabile: 
extras de carte fundua- 
ră, registru agricol, con
tract de vînznre-cumpăra- 
rc, alte acte doveditoare. 
Nu sc acceptă probe cu 
martori. De asemenea, tre
buie înțeles spiritul legii 
șl anume că orice fost 
proprietar de pădure sau 
moștenitorii săi — oricît 
ar fi de mulți — nu pot 
primi decît 1 ha de pă
dure, chiar dacă au avut 
mal multe. însă dacă au 
deținut mai puțin de 1 ha, 
vor primi doar atît cît au

Tntcrviu realizat de
DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Cine pe cine vrea să 
păcălească?!

IN ZIARUL DE 
Ml INE, St Ml; A l ;

IfOT 1RÎRE
I cu privire la indexarea 

și compensarea pensiilor 
. si a altor venituri ale 
I populației cu începere 

<ie la 1 mai a.c.

r _ pa zT
ANUNȚ;
• A ind ceas deșteptător pentru 

birou.

in „Cuvintul liber", nr. 
GOI din 18—19 aprilie cu
rent, dl ing. Gcorgcl Hăi- 
can ne prezintă un eseu 
al domniei-salc. cu titlul 
„l’e cine vreți să păcăliți, 
die Roman ?“

Datorită faptului că pe 
parcursul anilor l-am cu
noscut bine pe dl Răican, 
am citit cu interes acest 
articol.

M-a surprins dezinvoltu
ra cu care autorul atacă, 
fără jenă, subiectul. do
rind să pară un „OM DE 
BUNA -CB EDINȚ’A ■ (eti
chetă afișată după 22 de
cembrie 1989 de acei oa
meni care pe parcursul ac
tivității lor au fost mode
le de „moralitate". Dar 
despre asta după ce îi 
voi pune o întrebare dom
nului Raican, pe margi
nea celor afirmate în ar
ticolul cu pricina.

După cîte cunosc, Le
nin a provenit dintr-o fa
milie burgheza și a de
venit „numărul unu1' al 
comunismului în Rusia. 
Atunci de ce \u deran
jează faptul că dl Roman 
vrea să facă viceversa ? 
Mai ales că afirmați că nu 

* sinteți defetist, că țineți 
la demnitatea de om li
ber, descătușat de „nostal
gia" totalitarismului.

în ce privește nostalgia, 
sini de acord eu dumnea
voastră în privința totali
tarismului. Dar... nu pot

să cred că ați uitat nos
talgia trecutului, avînd 
în vedere funcțiile ce 
le-ați deținut : director ge
neral al trustului Gostat ; 
membru. în biroul regional 
și județean P.C;R. Hune
doara ; director general al 
Direcției de Agricultură 
etc. ,Ș' tot atunci, în anii 
'60, ați fost eroul cotidie
nelor Sein te ia și România 
liberii, cu inalrapazlicurile 
de la Orăștie și C ălan. Nu 
intru în alte amănunte, 
ci v-am adus aminte doar 
de cîtcva, pentru reflec
ție...

In încheiere, aș dori să 
vii dau un sfat prietenesc. 
Luați exemplul unor oa
meni de artă și cultură, 
ca H 'du Beligan, Glie. Co
zeriei, Adela Murctilescu 
și alții, care-l taniîinu pc 
Ceaușcscu la tot pasul, 
dar care acum s-au re
tras, stau în banca lor 
cuminți .și nu seamănă 
vrajbă în jur,- ceea ce nr 
fi potrivit in caz.id dv. 
l.asați articolele ca „Hol
dingul" și păcălelile in 
scama celor tineri. Altfel, 
sînt nevoit să vă aduc a- 
minte de o fabulă a lui 
A. Baranga — .Lebăda și 
rața — a cărei morală 
suna earn așa : „Cei ce 
nu mai sînt în stare să 
urce, măcar să birfe iscă 
și su spurce !".

I OR ANI) S I II Al Țl. 
pensionar, l)cva
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\ i f’mblul folcloric „Doina Cri
cului" al Ca.. a de 
a ph-cat. in urmă 
intr-un turneu de 
'arc le va „ir.ținc 
invitația Ic .uitărilor 
guergue HranXiC. I 1 vor râmbie 
airl t’mp de trr' sâptamin' Au 
iacul depla area taraful dir'iid 
de Ionel Caza, soliștii i.-uvali / 
i'i trumeti i .1 î, formația de. dan-

1

Culturi! Ilrad 
iu două ’ile, 
.pedaiole pe 
in l'ranța la 

din Coud'-

0 1XGIIE TATA PE GIIATIS. 
I’aptul, intimplal In ziua da 1 
mai, in Deva a trezit mirarea 
iubitorilor da inriliețală. f irma 
„('aramei Compati. " S.K’.I.. a
oferit elicnțllor ..ăi delii iovul pro
dus pe gratis in această Zi (2 000 
de înghețate). I'u ne l, așadar, 
in premiera al olută bl comer
țul privat Pe tind al doilea 
a."! nobil din partea firmei, sc 
inh /bă mai ales copiii ? IC P.i.

tali', pe baza cererii cetățenilor, 
importante cantități de. semințe 
de porumb ovăz, 
ș.a. I)e această 
ocupat persona/, 
nelia Stanceseii 
agricol din zonă.

sfecla, trifoi 
probleme s-a 
dna Ing. (’or
ile la Ocolul 
cm t:.)).

0 ]\ Sppi.llXT ’I. ISSAMIX- 
I \PII(>l; Primăria onnunej 
I Uitcoiu de Jo, a adu i" loca'li-

I HEI nr. .8 din 
sc pune, in vin- 
dngura de acest 
ui orașului, s-a 
ițiră metri, din- 
Jrins, intr-o bi- 
< in /oi ul unei 
(lăsase aici ziare, 
publicații, pre-

0 IlECX/GNE. Ea tffieiul de 
Asistența Socială din cadrul Di
recției Muncii și Protecției So
ciale a avut loc o reuniune la 
care au participat, reprezentanti 
clin partea organizație/ nonguver- 
numi ntale „Mcdicins du Monde", 
din partea D.M.P.S., a Inspecto
ratului Școlar Județean, a Direc
ției Sanitare, a Inspectoratului 
de. Stat pentru Handicapați și (i 
( cntrulul de Primire, a Minori
lor. Cu al t firile) a fost sta
bilit un program de dezvoltare 
a activității /le plasament fami
lial și încredințare 
care nu au condiții 
toare de creștere șl 
familie. țl.S).

(i minorilor 
coraspun zii- 
eduvare bi
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■ STRASBOURG. — 
Programul grupului de zia
riști români invitați la ac
tuala sesiune a Adunării 
Parlamentare a Consiliului 
Europei a cuprins o suită 
de trei intilniri succesive 
cu doamna C. I.ahimierc, 
secretar general al Consi
liului Europei, dl ilinrich 
Klebcs. grefier al Adunării 
Parlamentare, și Ilans- 
Peter Furrer, director pen
tru problemele politice. Din 
discuțiile avute s-au des
prins o serie de idei și 
opinii comune cu privire, 
în primul rind, la proce
dura și procesul de ade
rare ca membru cu drep
turi depline a României in 
Consiliul Europei, interlo
cutorii ziariștilor români 
apreciind la unison că 
scopul final este integra
rea Romanici in struc
turile democratice, in valo
rile europene și că nu este 
vorba de nici un fel de 
discriminare sar. de orice 
iltă condiționare, ci numai 

de dorința de a se res
pecta cu scrupulozitatc nor
mele de aderare. Subiectul 
care a fost prezent m 
toate discuțiile a fost cel 
privitor la plasarea Ro
mâniei in continuare pe 
„poziția de așteptare", așa 
cum reiese din documentul 
de lucru difuzat la sesiu
ne. Toate oficialitățile din 
Consiliu au ținut să pre
cizeze că formulările din 
documentul în cauză nu 
constituie condiționări, ci 
numai ipoteze legate de 
desfășurarea procedurii de 
aderare.

Un alt subiect abordat 
în cadrul intilnirilor a fost 
acela al temerii și neîn
crederii car.- se manifestă 
încă in Occident, inclusiv 
in cadrul Consiliului Eu
ropei, eu privire nu la 
mersul propriu-zis al Ro
mâniei spre democrație 
pluralistă, ci in legătură 
cil menținerea unor struc
turi care împiedică înain
tarea pe această cale. a 
unor forțe care încearcă 
să împiedice acest proces 
sau care — s-a și folosit 
formula — „trag sforile" 
pentru a se genera noi di
ficultăți politice, sociale 
sau economice.

■ BERNA. Considerată 
de organizațiile ccologiste 
ca insuticientă. Convenția 
asupra deșeurilor toxice, 
semnată in 1989 in orașul 
elvețian Bale, a intrat in 
vigoare, fiind ratificată de 
23 de state, insă nu și de 
țările cele mai industria
lizate, responsabile de pro
ducerea a peste 90 la sută 
din deșeurilc mondiale.

■ CIUDAD DE GUI- 
TEM.AI A. O bombă a ex
plodat miercuri in sediul 
Ministerului Educației gua
temalez, situat in fața Pa
latului prezidențial din 
Ciudad de Guatemala — 
transmite agenția france 
1‘resse. Un bilanț oficial 
preliminar a semnalat că 
deflagrația a provoiat ră
nirea unei femei și foarte 
importante pagube mate
riale.

■ PARIS. Ministrul de- 
mision.'ir di' /-steme al 
Germaniei, Ilans-Diet rich 
Genscher, va face o 
vizită de „rămas bun1 la 
Paris, unde va avea între
vederi cu președintele 
I rancois Mitterrand și mi
nistrul francez de externe, 
Roland Dumas — au a- 
nunțat surse ale președin
ției franceze, citate de 
Al P.



Fog. I CUVîNTUL LIBER ■ NR. 614
-- ----------1---------

COS NZ63H3
Trecute fiind bucuria 

și emoțiile sărbătorilor, 
fie-nc îngăduit să evo
căm puțin atmosfera in 
care s-a desfășurat sfin- 
ta slujbă a învierii la 
Biserica Buneivc.stiri. Lu
me multă, mai multă de
cit in alți ani, care a 
început să se adune încă 
înainte de ora unspreze
ce. Biserica devenea tot 
mai neincăpătoare. iar 
atmosfera tot mai pu'm 
prielnică reculegerii. E- 
rau mulți tineri, ceea ce 
ne-ar fi bucurat dacă nu 
intrau in grupuri, ținind 
să răzbată pină in față, 
pentru ca apoi să iasă 
tot atit de intempestiv, 
lăsind locul altora ca 
ei. Se uitau pe pereți, 
ca și cind atunci ar fi 
văzut intiia biserică, pri
veau Sfintul Mormint fă
ră să știe ce e. ce sem
nificație are, ce mister 
urma să se săvârșească 
acolo. Veniseră la pri
peală, fără să știe că 
intr-o biserică nu se ru
megă gumă de mestecat, 
că nu se vorbește ți 
nicidecum nu se vocife
rează, că nu se stă cu 
spatele la altar șl că bi
serica a rămas poate sin
gurul loc in care nu se 
dă din coate. La miezul 
nopții apoi, am luat lu
mină iar sfinta slujbă

CONTRAPUNCT

POST FESTUM
și-a urmat rinduiala a- 
fară, unde o mare mulți
me cu luminări aprinse 
umplea bulevardul din 
jur. Se aflau alei și nu
meroși tineri cuviincioși, 
pătrunși de unicitatea sa
cră a clipei, ocrotind în 
palme făclia învierii, A- 
cestora le sărutăm frun
tea. Ceea ce iarăși nu 
putem spune despre gloa
ta de derbedei — căci 
altfel cum să le zici ? — 
care, de cealaltă parte a 
străzii, șucra, chirăia, răc
nea inghipntîndu-se, fo- 
indu-se, tulburind prin 
mirlănia ci toate bucuria 
celor mulți care veniseră 
acolo cu credință și dra
goste. Cine să fie pă
rinții unora ca aceștia ? 
Si ce școli pot fi acelea 
care rămtn pasive in fa
ța unor asemenea condui
te ? (După cum șl dnii 
Borza et comp, ar fi pu
tut in noaptea învierii, 
să-și închidă magazinul 
— altfel frumos și util 
magazin — sau măcar să 
nu vîndă băutură în 
timpul sfintei slujbe. Că 
nu sărăceau dintr-atita...).

în alocuțiunea rostită

între slujba învierii și 
cca a Sfintei Liturghii, 
unul dintre părinții pa
rohi a interpelat cu 
dreaptă mihnirc acea 
gloată fără Dumnezeu. 
Zadarnic însă, căci obra
zul gros nu-l subțiază cu
mulul frumos. Îmi amin
tesc că atunci cind s-a 
discutat in Constituantă 
raportul dintre religie și 
școală, dl deputat Țurlea 
a opinat vehement că e 
o falsă problemă, creată 
de preoți, din interese 
materiale, argumentînd eu 
afirmația că bisericile sint 
goale. Ne fiind el insuși 
dus la biserică, dl Țur- 
Ica deduce că ele slut 
goale. Ei bine, dacă un 
parlamentar, un legiuitor 
așadar, emite asemenea 
inepții, la ce te poți aș
tepta de la niște, tineri 
needucați ? Dacă un pri
mar — așa cum s-a in- 
timplat undeva nu spui 
unde — e capabil să 
afirme public că tinere
tul n-are nevoie dccit de 
„sexe, bere și burtă pli
nă", nu mai trebuie să 
ne mirăm de nimic. Da
că ministerul de resort

n-a fost în stare in trei 
ani decît să emită un re
gulament școlar care nu 
se aplică și un proiect de 
lege a învățământului im
practicabilă confuză și 
contestată de întregul 
corp didactic, — atunci 
nu trebuie să ne mirăm 
că școala intirzie să-și 
îndeplinească a'ribuțiile 
educative pe plan na
țional.

Dar mai sint părinții 
— e mama, e tata — dar 
mai sint și profesorii, a- 
ceia dintre ei care nu 
și-au uitat incă menirea. 
Aceștia n-au nevoie de 
aprobarea dlui Țurlea, 
nici de opiniile inepte 
ale cutărui primar nici 
de legea învățământului, 
pentru a-i inuăța pe copii 
ce Înseamnă tradiția, rin
duiala, credința și cuviin
ța, N-avem a aștepta 
legi, instrucțiuni regula
mente și nici timp n-a
vem să așteptăm pieirea 
vechilor mentalități. Ve- 
gheați asupra copiilor, a- 
plccați-vă asupra suflete
lor lor, relnstaurați ve
nerabila instituție a celor 
șapte ani de acasă. Alt
fel, așa cum ieri au șuie
rat in timpul sfintei sluj
be a învierii miiile vor 
scuipa pe mormintele, 
noastre.

HADU ( 1OBANU

DEȘERTUL CA OAZA
„Deșertul și cea mai cumplit14 leu 

tațic a sa: să nu te mai întorci". 
(JOHN FOWLES).

Să pregătești cafele la năluci 
retras din lumea ce te înconjoară, 
pe noduroase străzi medievale 
din real să ieși tiptil afară.
Odată ce ajungi în iluzoriu, 
devii aievea propriul tău stăpîn, 
lumina uzurpată din vitralii 
o poți purta drept talisman la sin 
sau poți ciopli în ea o rugăciune 
(un fel de piatră funerară) 
pentru ultimul saltimbanc, obosit, 
înfășurat în mantie stelară.

IONEL AMARII IEI

SUB RAZA AUROREI
Să ne mutăm, iubito, intr-o seară 
în pomi frumoși cu ramurile-naltv 
Și înflorind ca ei să ni se pară 
Că ne-am unit pentru eternitate... 
învăluiți în dragoste curată 
Să așteptăm ciopoarele de miei 
l*este-o cîmpie pururea-nstelată 
Sub viscolirea florilor de tei...
Vei înțclege-atunci că dintre toate 
Elămind, p<‘ tine numai te-am iubit 
Și zămislit sub raza aurorii 
în mari poieni de iarbă te-am zidit.

DAVID RUSU

SUFLETUL, POM ÎNFLORIT
Noi ne-am făcut fără să știm vioară 
Și mirosim a lună și căpșuni
Iar sufletele-s pomi ce-ntria oară 
Vor înflori duminică spre luni, 
însingurarea nopții cind se-alin(ă, 
Sîntem ca cerbii tineri, uluiți. 
Strivind in ape luna răzvrătită 
Din ochi timizi de pești îndrăgostiți. 
Și-mi arzi pe trup ca o văpaie brună 
Prin porți de flori ce larg mi le-ai deschis 
Cind alergăm pe ce-a rămas din lună 
Ca să trezim pădurile din vis.

DAVID RUSU

PANAIT ISTRATI, un vagabond 
pe ulițele iubirii

N-am să încerc să vor
besc despre scriitorul Pa- 
nait Istrati. Am să spun : 
Panait Istrati nu s-a con
siderat altceva decit un 
vagabond al sufletului, un 
vagabond care a încercat 
să destăinuie și altora ce
va din frumusețea lumii. 
Căci el nu numai că a 
sperat, ci a și crezut. A 
crezut in om. Acestea pot 
părea doar fraze, dar, di.i 
păcate, nu putem ieși din 
granițele limbii.

Istrati n-a fost un meș
teșugar. Stilul Iul este 
aspru. Insă el ne-a ară
tat ce Înseamnă viața ți 
adevărurile ei. Nu pentru 
că ar fi avut parte de 
multe bucurii.

Gîndiți-vă la toți oame
nii despre care a scris. 
Gindiți-vâ la Stavru, la 
sufletul lui păcătos, în 
care poți vedea o dorință 
de impnnire. Șl, mal ales, 
căutarea. Această căutare 
febrilă, care îi duce pe 
toți prietenii lui Istrati 
către absolut.

El însuși a căutat car
tea aceea care cunoaște 
totul. A găsit poate un 
singur cuvint. dar a găsit 
ceva. Gindiți-vă că .1 gă
sit oameni. A refuzat tot
deauna prostia și mulțumi
rea de sine. Gmditi-vă 
insa că a găsit un răsărit 
de soare șl un actor pe 
.cen.a vieții, care a știut 
ă ,.Hamlet" e scris de 
in alt actor.

Lux șl voluptate sint în 
Kira Kirallna. Dar lip
sește calmul. Totul c o 
frămîntare. Prămintarea 
femeii care ar trebui să 
se nască bărbat. Gelozia. 
Gelozia pe care Istrati a 
urit-o fiindcă el li Iubea

pe toți. Chiar ți pe păcă
toși. Chiar și pe cei 
care l-au hăituit. Mai ales 
visele și le-a iubit, cu 
toate că l-au hăituit toa
tă viața.

Căpitanul Mavromati... 
Cine știe între rădăcinile 
căror ciulini îți odihnește 
trupul : sufletul său, însă, 
a intrat în nemurire ală
turi de cel al lui Mihail, 
alături de cel al Nerant- 
zulei. Toate s-au adunat 
într-unul singur — cel al 
vagabondului. Căci inima 
lui n-a avut granițe. Nu 
ca noi ăștia, care ne con
struim bariere din orice. 
Fără să știm că ele sini 
doar Zidurile Ierlchonulul. 
Din cauza acestor bariere, 
Istrati — omul a fost pus 
sub supravegherea Sigu
ranței, din cauza lor îstra- 
ti — scriitorul a fost ata
cat. Mircea Eliadc, In
tr-un eseu scris la moar
tea lui Istrati, spunea că 
acesta n-a fost ridicat în 
slăvi In soviete din cauza 
că s-a dezis de credințele 
sale socialiste, cind șl-a 
dat seama ce înseamnă 
flagelul roșu ; n-a fost ri
dicat in slăvi nici în restul 
Jumii pentru că era con
siderat bolșevic.

Țic însă, vagabond pe 
ulițele iubirii, nu-ți pasa! 
Tu trăiești pentru suflet, 
nu pentru idei I

și totuși... Ceva a stat 
mult deasupra sufletului 
său. Aceasta a fost aria. 
Noi știm că arta reprezin
tă pentru cel ce-o creează 
mai mult decit orice sen
timent. Căci arta e însăși 
reflectarea pasiunilor în 
cuvint. sunet, culoare. 
Axiome, veți spune Un

adevăr simplu răinine insă 
adevăr. Să nu ne fie fri
că de el I Să nu ne fie 
frică de Istrati, scriitorul, 
cel care spunea: „N-aș 
da arta mea pentru nimic 
in lume. Mamă, le-am bă
gat in mormint, dar n-aș 
da arta mea să te rc- 
invii..."

Să ne ascundem, totuși, 
in inima lui Istrati — 
omul, pescuitorul de sufle
te, iar nu dc bureți, cel 
ce ne-ujută să ne întoar
cem cu fața spre Dumne
zeu 1

< iprian nk kei
D e v a

„ZII ELE 
S( RIITORII OR 
ZARANDI Nl“ 

în zilele de I I—15 
■nai a.c., la Brad, in 
organizirea Bibliotecii 
Orășenești, cu spriji
nul Bibliotecii Jude
țene, se lor desfășura 
„Zilele scriitorilor ză- 
răodeni". Man if est arca, 
devenită tradițională și 
poate unică n> județ 
prin specificitatea sa, 
va reuni cunoseuți 
creatori născuți pe me
leagurile moțești, in
tre care pot fi amin
tiți Mircea Vaida Vo
ievod, George Tirncti, 
Marcel Petrișor ș. a. 
Sîntem siguri că și 
actuala ediție n „Zi
lelor scriitorilor ză- 
răndeni", care va cu- 
prinde intîlniri cu ci
titorii, prezentări și 
expoziții de carte, se 
va bucura de succes.
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înainte dc mijlocul lu
nii mai, acum 35 dc ani, 
se stingea din viață Că
rnii Petrescu, scriitorul 
care mărturisea în legă
tură cu romanul său că 
„Eu nu pot vorbi onest 
dccit la persoana iutii", 
părăsind modalitatea cu
noscută la ceilalți crea
tori, aceea a naratorului, 
in favoarea unei per
spective personale ce a 
devenit'trăsătură a unui 
Întreg grup dc romancieri 
din perioada dintre cele 
două războaie mondiale. 
Pornind dc aici, critica 
dc specialitate sesiza că 
„Fără Câinii Petrescu, ro
manul românesc modern 
ar fi arătat, cu siguran
ță, altfel".

Î11 timpul primului răz
boi mondi ii, Camil Pe
trescu iți întrerupe stu
diile. partlcipînd la cîte

va lupte, experiența do- 
blndită, stînd la baza ro
manului „Ultima noapte 
dc dragoste, intiia noapte 
dc război" (1930), care, 
alături de „Patul lui Pro- 
cust" (1933) se constituie 
în creații dc marc rezis
tență, ce ii vor aduce o 
binemeritată reputație. 
Tot în timpul războiului. 
Cărnii Petrescu elaborea
ză dramele „Jocul iele
lor" (1919) și „Act Vene
tian", iar în 1925 drama 
„Suflete tari", în timp ce 
se afla la Timișoara ca 
profesor și gazetar, ini- 
punîndu-sc, deopotrivă, 
ca un mare dramaturg. 
Fără îndoială, creația sa 
este vastă — să ne amin
tim dc volumul de „Ver
suri" (1923), romanul Isto
ric „Un om între oameni" 
(1957), piesele de teatru 
Billccseu» ;i „Carnglalc

în vremea lui" (1957). 
Prin creațiile sale dc ba
ză, prin filozofia și mo
dul în care a văzut lite
ratura, Camil Petrescu 
oferă, pentru scriitori] c- 
pocii, exemplu dc moder
nitate, manifestul său li
terar rămînînd studiul 
„Noua structură și opera 
lui Marcel Proust, punc
tul de plecare constitu- 
indu-1 ldcea conform că
reia „știința ți filozofia 
timpului nostru nu-și au 
încă o literatură epică 
într-ndevăr corelativă". 
Scriitorului 1 se cerea 
astfel modificarea con
cepției învechite asupra 
realului văzul ca un pro
ces continuu, decît me
canica înlănțuire cauzală, 
problema cunoașterii de
venind problematica fun
damentalii n literaturii 
Iul Camil Petrescu. El

pune în centrul creației 
o tematică mai gravă 1 
mai pregnantă decit a 
vusesc pină acum litera
tura română, aceasta pro
venind din domeniul spi
ritului, modalitate prin 
care s-n produs fenome
nul „modernizării" roma 
nului românesc. Scriito 
rului ii repugnă „ideile 
vagi", prozatorul fiind 
dator să se oprească doar 
asupra acelor idei care 
pot fi „văzute" și în le
gătură cu care se pot face 
observații sigure. Pa 
drept cuvînt, Camil Pe
trescu, alături de George 
Călinescu J Eugen l.o- 
vinescu, r miine una din
tre marile conștiințe lite
rale ale generației dc 
scriitori dintre cele două 
războaie mondiale.
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— Ce ne puteți spun o 
despre confortul ce li se 
asigură oamenilor, mai ales 
«clor din blocuri ?

— Ani o mare temere. 
Că nu voi putea rezolva 
alimentarea cu apă. Există 
două stații de pompare a 
apei la Retișoara din care 
au mai rămas pereții. Cel 
puțin la una. Cea mai ve- • 
che nu asigura aprovizio
narea In condiții igienice, 
iar cea nou construită a 
fost greșit proiectată in
cit apa nu avea presiunea 
necesară. S-a revenit la 
cea dinții, care in perioada 
nefuncționării a fost des
completată, incit acum are 
doar două pompe din cinci, 
plus două de rezervă. Pro- 
blen a apei se cunoaște și 
la Prefectură, anul trecut 
s-a făcut un program de 
măsuri (pe care eu nu l-am 
văzut căci n-a mai supra
viețuit nici un exemplar). 
Nu s-a făcut nimic. O 
altă durere o constituie 
condițiile existente la blo
curi. După părerea mea 
vinovat de cele două as
pecte este sectorul local a- 
parținind de R.A.M.G.C.L. 
Hunedoara. Au in schemă 
32 de oameni, dar pentru 
munca fizică sfnt apți ma
xim 5. N " 
justifică ceilalți 
Mult timp n-am avut 
cine sta de 
că șeful de 
cat, iar dl 
șoianu de la 
nu dă semne 
la conducerea sectorului o 
acum un localnic, ing. Ilie 
Costea, așa că sper că se 
va mai mișca ceva.

— Cum apreciați apro
vizionarea magazinelor?

— D'*stul de bună, atit 
cu alimente, cit și cu măr
furi industriale. Mai este 
nevoie însă de puțină or
dine n respectarea regu
lilor de comerț.

— I iind o comună mare, 
oamenii au și alte facili
tăți. ( • puteți spune <lc 
spre asistența imdicală, în- 
vățămint și cultură ?

— Avem aproape 3 200 
d1' oameni in comună. Spi
talul . restrins în timp, 
d-‘.- nind acum un stațio
nar ru 0—7 bolnUvri,

zurile grave fiind trimise1 
la Hunedoara. Pe linie de 
învățămint vă pot spune 
că liceul teoretic este bine 
venit pentru școlarizarea 
copiilor noștri. în ce pri
vește activitatea culturală, 
consider că ea trebuie alt
fel tratată de vreme ce 
există oameni plătiți pen
tru asta. în două luni a- 
bia am reușit să obțin un

De vorbă cu dl ing. 
loan Toplicean, 

prim irul comunei 
Ghclari
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Nu știu cum iși 
' i salariul, 

cu 
vorbă pentru 
sector a plc- 
director Ple- 
R.AM.G.C.L. 

de viață. Dar

inventar minim al cămine
lor culturale. Doresc ca 
ți aici să se schimbe op
tica pentru că ar fi pă
cat ca formații de tradiție 
cum sînt corul și fanfara 
să acționeze doar la bise
rică. Ar trebui organizate 
discoteci pentru tineri, nu 
doar in sectorul privat.

— Aveți 
țioasc, dlc

— Dacă 
nu rămine 
mai vin dimineața la lu
cru ? Asta-i felul meu de a 
fi. Și-apoi oamenii răspund 
la ceea ce le cer. Pină 
acum n-au fost îndrumați, 
nimeni nu le-a pretins o 
anumită conduită. Iar pen
tru ca lucrurile să-și revi
nă la normal nu e nevoie 
de nici o investiție bă-

proiectc 
primar, 
în urm,-> 
nimic de

ambi-

mea 
ce să

nească. Doar muncă. Vreau 
să schimbăm fața Ghela- 
riului, să redevină cum 
era cîndva.

— Vă doresc succes.
I’.S, Discuția cu dl ing. 

Toplicean, ambițiosul pri
mar al Ghelariuluf, a fost 
de mai multe ori între
ruptă pe parcursul celor 
3 ore cit a durat. Di Ni- 
colae Popa din Govăjdia 
dorea să-i amintească fap
tul că din toamnă satul 
are nevoie de un învăță
tor și să-i mulțumească 
pentru autobuzul care-i 
„leagă" de oraș. învățăto
rul Viță din Ruda l-a con
vocat la o întîlnire cu 
primarii din zonă. Iar dl 
Viorel Furdui l-a abordat 
pe tema buteliilor, după ce 
mai înainte mi-a relatat că 
din februarie nu și-a pu
tut lua rația de zahăr și 
are trei copii. Probleme 
și iar probleme. Ca la 
mărie. îneît la ora 
cînd ceilalți salariați 
părăsiseră posturile, 
mărul încă mai avea 
meni în biroul său. Decis 
să facă ordine și lumină 
peste tot, pensionarul 
ieri (deși tînăr, fiind 
giner minier era de 
ani în pensie), primarul de 
azi pare să nu-și găsească 
liniștea pină cînd comuna 
sa natală nu-și va schimba 
fața. încă o dată succes!

pri-
16.

oa-

de 
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Convorbire consemnajă 
de VIORII A ROMAN

Pămîntul - celor în drept !
— Sinteți nou aleasă în 

această funcție. Cum vi 
se pare munca la consiliul 
comunal ?

— Am lucrat ca inginer 
în agricultură și am fost 
în legătură permanentă cu 
oamenii, cu problemele 
lor. Acum, cum bine se 
cunoaște, consiliile comu
nale au mult de lucru cu 
aplicarea Legii fondului 
funciar. Nu sînt de negli
jat însă nici celelalte obli
gații ce revin consiliului, 
împreună cu consilierii și 
cu ajutorul cetățenilor ne 
străduim să ne îndeplinim 
atribuțiile.

— Cu ce vă confruntați 
în mod deosebit în privin
ța împărțirii corecte a su
prafețelor agricole 
tățeni ?

— Cu lipsa unor 
țe clare, precise 
posesori de pămînt 
satele comunei 
precum și cu absența unor 
ingineri topografî care să 
execute măsurătorile cu
venite. Din aceste motive, 
în unele sate, împărțirea 
pămîntului se desfășoară 
încet, există încă multe 
discuții între cetățeni șl 
chiar între rude. în ulti
mul timp ne-au sosit aju
toare (ingineri topografii 
și căutăm să impulsionăm, 
acolo unde sînt rămîneri 
în urmă, împărțirea pă- 
mîntulul.

— Baia de Criș este u-

na dintre localitățile jude
țului cu tradiție în dife
rite meserii și o comună 
cu largi servicii în comerț, 
.Sînt mulți întreprinzători 
particulari ?

al

Convorbire cu dna 
Dorina Micula, 
vicepreședinte 

Consiliului Comunal 
Baia de Criș

la ce-

eviden- 
la unii 

din 
noastre

— Sigur că da. în zona 
piețe), de exemplu, se li
citează spații comerciale 
și sint deja oameni care 
și-au manifestat dorința 
deschiderii unor magazine 
particulare, iar la ieșirea 
din localitate, spre Vața, 
a fost deschis un camping. 
Și noi așteptăm ca dintre 
cunoscuțij meseriași de 
mobilier, confecții încălță
minte etc. să-și deschidă 
ateliere proprii. îi aș
teptăm... Din păcate, în 
ultima perioadă magazine
le sătești uar și cele de la

centra sint toț oul goale» 
Marfa nu se mai poato 
ridica de la depozite deert 
cu C.E.C. Deci comerciali- 
ții n-au ce vinde, dar nici 
nu au bani să-șl procure 
alte mărfuri sau produse. 
Tată de ce, privatizarea at 
putea completa aceste go
luri. Și se ivesc tot maî 
multe în ultimul timp Ca 
și în alte părți, șj la noi, 
aprovizionarea cu târnă 
pentru pîine se face -.oi 
mai greu. în săptâmina 
13—18 aprilie nu s-a fiți 
cut pîine deloc la brutih 
rie. Ne-ani aprovizionat cW 
piine de la Brad.

— înseamnă’ că, măca» 
transportul funcționează 
normal.

— Așa 
tobuze și 
deosebite
transportul nici la sate ȘS 
rezolvăm cît mai reped® 
cu pămîntul. să pontă !l> 
era oamenii ogorul, 
cum doresc, că și celei llt® 
doleanțe se

este. Sînt și an
tren. Problem® 
nu avem CQ

ața
vor infăptuL

SABIN I ERBII

„Primăvară și lumină
■avu

u

în intenția reînnodării 
tradiției culturale, la Ghe- 
Iari a avut loc de curând 
spectacolul „Primăvară și 
lumină", in prima sa par
te, corul Bisericii Ortodo
xe Ghclari, sub bagheta 
veșnic tînărului, și la 80 
dc ani, Iosif Mersici, a 
susținut un excelent reci
tal Bucățile muzicale au 
alternat cu intervențiile 
preotului Grațian Borne- 
misa, adevărate lecții de 
religie, apreciate de nume
rosul public.

Partea a doua a specta
colului a adus în premie
ră pe scenă dansul mo
dern. Și tot în premieră a

mal contua/iî
hotârire.

dug'nenizarePrivatizare prin
PĂDURILE 

SE-NTORC (GREU) LA 
PROPRIETARII LOR

(Urmare din pa¡¡. I)

avut și nu 1 ha, ca ceilalți. 
Așa spune legea și așa 
trebuie aplicată. Unii ce
tățeni dau dovadă de e- 
chilibru și înțelepciune. 
Aiții insă...

— Dar timpul trece și 
oamenii nu pot intra in 
posesia suprafețelor de 
pădure prevăzute de lege...

— Așa este și nu e bi
ne. Oricum, pină la itn- 
onrțirca efectivă a pădu
rilor și Întocmirea proce
selor verbale dc care a- 
m’mteam, acestea rămin in 
posesia .latului și nimeni 
nu are voie să și le ad
judec- in mod arbitrar, să 
Ic taie, deoarece contravin 
legilor in vigoare.

— Tar după aceea ?
— După intrarea în po

sesie, proprietarii păduri
lor trebuie totuși să r< 
pccte legile silvice, pri
vind folosinf 1 pădurilor, 
tăierile, împăduririle. în
treținerea și :pămrca lor.

fost și apariția solistei de 
muzică ușoară Gabriela 
Uțiu. „Primăvară și lumi
nă“ a mai cuprins glume, 
o scenetă și recitalurile 
formației de muzică ușoa
ră și tarafului cu soliști) 
săi. S-a încheiat cu evolu
ția renumitei formații do 
dansuri populare pădurc- 
nești. Pentru reușita spec
tacolului, directorul Cămi
nului Cultural Ghclari, 
Sergiu Țent, are Cuvinte 
de mulțumire pebtru toți 
cei ce-au concurat la rea
lizarea lui, in mpd deose
bit pentru elevii Eicc u) 1 
Ghclari. (\ . Romah)

ai nimic,
nu mori din asta“ (?!)•

j

plin

Dughcnizarea, acest sin
drom al străzii, se întinde 
peste tot, precum riia. I’î- 
nă cînd ? Greu de spus. 
Totuși, să încercăm o pă
trundere a fenomenului 
prin intermediu) dlui Ve- 
niamin Gornboșiu, șeful 
biroului Urbanism și A- 
menajare a Teritoriului de 
la Primăria municipiului 
Deva.

— Cum se explică, du
pă opinia dumneavoastră, 
acest sindrom ?

— Fenomenul s-a manl- 
£■ s’at imediat după revolu
ție, cind, din lipsa unei 
legislații dare cu privire 
la autorizarea acestor for
me de comerț 
multe persoane
turj modeste și care nu 
au avut posibilitatea lici
tării de spații comerciale 
au promovat aceste meto
de de comerț. Profilul de 
exercitai-*» a corn "tulul, 
deși s-a sJabiiit pe zone, 
unii comerci.'Tnțl, care iu 
avut desfacere pc un anu
mit amplasament, an elu
dat ulterior legea, multe 
dintre aceste activități 
fiind îndreptate spre bău
turi alcoolice. De nici re
zultă o multitudine dc con-

stradal, 
cu veni-

dintre
1 este

sccințe negative, < 
care cea mai gravă 
atragerea unor persoane 
dubioase, inclusiv a tine
retului, spre aceste locuri, 
spre un consum exagerat 
de alcool.

— în anul 1991, primă
ria a luat o decizie prin ca
re se interzice servirea de 
băuturi alcoolice In zona 
pieței, insă ea nu se res
pectă.

— Măsurile trebuie luate 
de administrația pieței, 
poliție, precum și de că
tre organele de control 
comercial din subordinca 
primăriei.

— Să revenim la dughe
nizare. Zona pieței este un 
exemplu elocvent. Care 
este intenția primăriei cu 
privire la această zonă ?

— S-a lansat o temă dc 
proiectare );1 I.P.II 
se află în lucru 1 
prevede ■'unslruirea 
clădiri ce va fi Jimnlasată 
pc terenul ocupat in mo
mentul dc fații de „bară- 
••ilr“ comerr-iab? ,.i peste 
o parte din țarc. Spațiile 
din aceasta clădire se vor 
•.roate la licitație pentru 
Loato categoriile de comerț 
agroalimentnr.

— Ultimul exemplu <lc

care 
și care 

1 unei

amplasare a tonetelor, din 
cile am înțeles nclcgal, a 
fost cel din fațn spitalu
lui. Care este realitatea ?

— Amplasarea chioșcu
lui respectiv a fost abu
zivă. _ 
rean.

Dna Doina Pădu- 
patroana firmei 

Hortensia", a fost sanc
ționată cu 40 000 de 
stabilindu-se totodată 
termen de demolare 
acționarea în instanță 
că situația o va impune.

După cum am aflat de 
la interlocutorul nostru, 
în situația dc față la pri
mărie există un aviz de 
amplasament care urma 
să fie concesionat prin lici
tație publică, iar după ad
judecare clștigătorulul să 
I se dea dreptul dc con
strucție pe baza unei au
torizații. Dar, deocamdată, 
după cum lesne se poate 
observa, fiecare... după le
gea lui. Sau, după... legea 
relațiilor subterane. Cit 
despre provizorat... să ne 
rugăm la Cel de Sus să 
nu oprească timpul. Ghea
ța cu dughcnizarea 
spartă ia Pitești. 
Deva se va clasa 
cui... doi.

lei, 
un 

sau 
da-

a fost 
Poate, 
pc lo-

N \R

S-a intîmplat in 
centrul municipiului Deva, 
marți, 28 aprilie, în jurul 
orei 11—11,30. Mai exact 
iîngă Ccai-bar. Un copil 
în vîrstă dc opt ani a fost 
mușcat de un cîine negru, 
de rasă. Javra s-a arun
cat intempestiv asupra 
puștiului și l-a rănit la 
piept. Tinărul care înso
țea clinele îl lăsase liber, 
cu toate că-i pusese în ju
rul gîtului o zgardă. „Nu 
al nimic, nu mori din as
ta“ — l-a spus copilului 
ce se speriase, rctrăgîndu- 
se apoi fără să privească 
în urmă.

Domnule 
pilului nu au altă preten
ție de la dumneata dccît

X, părinții co-

să prezinți la secția 
tagioase a Spitalului De 
o dovadă că animalul nu-1 
turbat. Și așa cu proble
me mari de sănătate, co
pilul ar suporta greu vac
cinurile repetate obligato
rii în astfel de cazuri.

înțelegem foarte bino 
dragostea pentru cîini. Do» 
cind ii scoți la plimbaro 
este firesc să le pui bot
niță. Oare nimeni dintre 
adiilții aflați în preajmă 
n-a observat ce se întîm- 
pla.se ? Cine cunoaște ca
zul, este rugat să-l anurv- 
țe pc dl Ilie Silaghi A- 
dresa : Deva, bulevardul 
Deccbal, bloc 23. aparta
ment 25. (E.S.)
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S. C. COSTEA GLIMEX

D E V A

l’iața Victoriei, nr. I
Telefon 95«/19275. orele 8—1«

OFERĂ EN GROS URMĂTOARELE 
PR O D U S E :

• cafea import
• iiess Amigo
• dulciuri import
• sucuri import la 1,5 1
• jucării China

U •» 
u h
II•»
II •»
11
II
I s 

t*
Totul la prețuri deosebit d< avantajoase.’

(3177)
»
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PUBLKITRTE
V1NZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VlND caroserie Dacia 
1310, echipata cil faruri, 
bare, Uși cu gi imuri, par
brize. bord, preț convena
bil. Informații Deva, te
lefoane 12157, 11269.

• VlND camion Saviem 
7.5 tone, autobasculantă. 
Brad, telefon ;>5u42. (3131)

• VlND caroserie Dacia 
1300 nouă. Hațeg, 77395

(3262)
• VlND înscriere ARO,

aoul 1981. Or.i'-tie, telefon 
H66‘>. (3260)

• SC AXA SRL Sibiu 
vinde en gros următoare
le : reacth .4GF, bicromat 
de potasiu, sulfat de zinc,
alfit de sodiu, sulfura de 

sodiu, hipoclorit, sodă ca
ustică, detergent veselă. 
Relații la telefon 92/435201. 
zilni. intre orele 6—20.

(31G6)
• \ l.ND .lutocamioneta

II 2715. Cristur 220, telc- 
I >n 71565. (3257)

• Vî ND tractor U 650,
preț convenabil. Orăștie, 
s’r. (5 Goga. nr 7, telefon 
42948 (327l)

• \ IND i>mă nouă (Boc), 
alibru 12. Hunedoara, te-

a.-fon '.’liftă (2897)

• VlND televizor coior 
Philips, 60 000 lei. Hune
doara. telefon 17701. (2896)

• VlND receiver satelit 
englezesc cu telecomandă, 
convertor 0.8/0.9 USA. Hu
nedoara. telefon 1G639.

(2892)
• VlND televizor color, 

sistem l’al, diagonala 66 
cm. Orăștie, telefon 41332.

(2887)
• CUMPĂR instalație

încărcat sifoane. Deva, te
lefon 12965. • (3263)

• VlND garsonieră, zo
nă centrală. Deva, telefon 
19328. (3267)

• FIRMA COMAN SNC
vinde autoturisme de pro
veniență străină, Deva, str. 
Dragoș Vodă, nr. 5 (lingă 
I.ido), telefoane : 25081.
După ora 21 : 19323, 18661.

(3268)
• VlND mașină de tri

cotat Brother. Deva, tele
fon 24997. (3025)

• VlND motoretă Mo-
bra Hoinar. Deva, telefon 
1 1253, zilnic. (3270)

• VlND 40 capre cu iezi. 
Relații la telefon 956/50308.

(3269)

OFERTE
DE SERVICII

• ÎNREGISTRĂRI video 
de calitate pentru diferite 
ocazii. Deva, telefon 16145.

(3082)

I
I

UNIUNEA NAȚIONALA A STUDENȚILOR 
ECOLOGISTI DIN ROMÂNIA 

FILIALA DEVA

I

1 ORGANIZEAZĂ:

I
I
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I
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I
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In perioada 10—17 mai 1992 
TURNEUL NAȚIONAL DE TENIS DE CÎMP. 

Locul desfățurârii este la R.A.G.C.L. Deva 
(tîngâ ștrand).

Deschiderea festivă a TURNEULUI NAȚIO
NAL DE TENIS DE CÎMP — duminică, 10 mai, 
ora 17.

Sponsorii acestui turneu sînt : Universitatea | 
„Ecologica", ,,Lido‘, ,,Aiur", „Ulpia", „Alim-« 
serv", „Computix", „Mondo Turism", „Sarmis". 

(2432)
I

SOCIETATEA COMERCIALA
..CASI \L“ S.A. DEVA—CIfIȘC’AD AGA

angajeazA
Iw
I
I
%
1

I

i

• jurisconsult.
Relațu suplimentare la biroul I'IS, telefon 

:I 10, interioare 191, 195. (313)

X.C.R. DEA \
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transport autocar.
— SOFIA — SALONIC 

— retur ;
5 iunie ; 18—26 iun

1
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GRI ( I 4 — 9 rile 
n.r,.r 111(1 Kt ȘTI 
4 — K 41 IMII ISh 4
I» > io.ida : 28 mai — 

iulie 1992 ;
66 15(1 Ici (inclusiv (axă viză).

— odihnă — 16 zile, transport
— cazare hotel demipensimn
— perioadă : 22 iunie — 7 iulie 

27 iulie ; 2—7 iulie 1992 ;
— preț : .'10 205 Ici.

t — odihnă — 16 zile, transporl
— cazare hotel pensiune ;
— perioada : 11 — 29 iunie
— preț : 31 86.3 Ici.

14X14 — transport cu autocar: 
NI RNI1ERG IIIJI III

I
w

I
*

I
I

(.1 ICM
Ml X( 114 N
— STFTTGIKI»; 
gra ii de deplasare și prețuri diferențiale 
avantajoase.
MII ( i:ri \( TO
închirierea poligonului auto pentru învățarea 
KHiducerii automobiliiIui ;
t.icrin mu rit ri pentru școala de șoferi, ca
tegoria II, pt 11 ru seriile mai, iunie, iulie, la 
prf Uiri ih f»s»- <ii de avantajoase.

sZ \IU < \ ( f lî ( 4 IU
I a al< lit r \.( ,1{ Deva, produse made I I' \l.l \, 
puțin uzate. (539)

I
I
I
I

I
I

• SECȚIA reparații e- 
lectrocashice din str. O. 
Goga (fostă Karl Marx) e- 
xecută reparații frigidere, 
mașini de spălat. Lucrări 
de calitate, garantate.

(3273)

• SC. AUTOSERVICE 
MII’AVE SRL Călan an
gajează în condiții foarte 
avantajoase personal pen
tru întreținere și reparații 
auto. Pieferătn personal 
calificat, capabil să lucre
ze pe orice tip de autotu
rism. Telefon 957/30188.

(3272)

• INTELECTUALA, caut 
colega cameră, zonă ultra
centrală. Deva. telefon 
16007, orele 18—21. (3275)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Diaconii Elena, eliberată 
de „Corvinul“ S.A. Hune
doara. O declar nulă. (2894)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, eliberată de 
E.C. Mintia, pe numele 
Roșa loan. O declar nulă.

(3259)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 6778
din 23 martie 1992, elibe
rată de Prefectura județu
lui Hunedoara, a luat fiin
ță activitate independen
tă „M.T.V. AUTO", cu se
diul în Leșnic, reprezen
tată prin Opincă Valentin 
Marius, avînd ca obiect de 
activitate prestări servicii 
mecanică, tinichigerie, vop- 
sitorie auto. (3261)

• CU 1 000 lei puteți cî.ș- 
tiga 3 125 000. Asigurăm 
participant evidență cal
culator. Telefon 90/598746.

(3274)

COMEMORĂRI
I

1

• FAMILIA Hăi?ci- 
lă, profund îndurerată, 
.anunță împlinirea <a 
6 luni de la încetarea 
din viață a celui care 
a fost

ing. 
NICOJ.AE HANCILÂ. 
un coleg deosebit, un 
devotat soț, tată și 
bunic. Comemorarea 
va avea loc simbătă. 
9 mai, ora 9, la Ca
tedrala Ortodoxă din 
str. A. Iancu, Deva. 
Nu te vom uita nicio
dată ! (3278)

• SE împlinesc 6 
luni de cînd m-a pă
răsit pentru totdeauna 
scumpul meu soț,

NKOLAE GIURE4
Comemorarea va a- 

vea loc simbătă, 9 
mai. ora 11. la Cimi
tirul Ortodox din str. 
M. Eminescu, Deva, 
îți voi păstra o veș
nică amintire ! Soția.

(3213)

DECESE

• COLEGII de clasă ră- 
mîn alături de tine, Cos- 
min, prin pierderea mamei 
tale dragi,

MARIA OI.ARU.
Dumnezeu s-o odihneas

că în pace ! (3062)
• FAMILIA Dudaș — 

Bogdănescu din Orăștie 
mulțumește tuturor celor 
care au fost alături de fa
milia îndoliată și au par
ticipat la funeraliile răpo
satului

IOAN BOGDĂNESCU 
Mulțumește dlui doctor Li- 
viu Nistorescu, dr. Andrei 
Non și doamnei asistente 
Aurelia Bratu, de la Spi
talul Orăștie. Soția Ana, 
fiica Jcnica și ginerele 
Gabi. (3266)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SARMISMOB" S.A. DEVA 

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie nr. 24,

ANGAJEAZĂ :

• tîmplari (bărba)i) pentru atelierul de pro
totipuri și unicate.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefoanele 11999, 16124, 14026.
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PREFECTURA JUDEȚULUI 
HUNEDOARA 
ANUNȚĂ 

Scoaterea la concurs a posturilor 
cretari la :

• Consiliul orășenesc Brad ;
• Consiliul comunal Bunila ;
Concursul va avea loc in ziua de 

1992, la sediul Prefecturii.

de se-

8 iunie 
(533)

SOCIETATEA CO MERCI ALA 
ARTEX S.R.L. DEVA

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS
• economist — virstu maximă 35 ani. 
înscrierile se Iac la sediul societății (lin 

bdul Decebal, bloc K, parter.
Relații suplimentare la telefon 25859, zil

nic intre orele 8—16. (18K)

SOC IE TA TEA COMERC LA LA 
SIMIOR S. A. SIMERIA
str. Ion Corvin, nr. 28, 

telefoane 956/60590, 60591 
cumpără mici de la greutatea vie de 12 kg/cap, 
la prețuri avantajoase pentru producători, cil 
plata imediat.

Documentele necesare la preluare :
— adeverință de proprietate
— certificatul sauitar-veterinar.

(187)

I/20/G18/199I
Conl : 307056601 II.C. D< vo____

RlIlVtJIV Șl ADMINIS I RAȚIA 
2 zoo licva. sir I Decembrie, .35, 

|iid< lul lluncdonra
1<l< Ioane 11275 12157. 11269

l<l«'lon tipografic: 25901 
lax I80GI
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SOCIETATEA COMERCIALA
ROMIRUCT S.A. ORASTIE

ANUNȚA:
()rganizarea licitației pentru predarea in lo

cație de gestiune in cond. II. G. nr. 1228/1990 și II. G. 
nr. 110/1991 a unităților de desfacere a legumelor 
și fructelor nr. 1, 2, .3, 5, 8. 10, 11. 12 din Orăștie, 
nr. 13 și 11 din Simeria și nr. 7 din Geoagiu-Ilăi.

2. 4'inzarea de mijloace fixe : 2 tractoare U 650, 
l autocamion de 7,5 to R 8135, în stare de funcțio
nare, 6 remorci auto, mașini «le curățat și spălat 
legume și fructe, mașină de îmbuteliat sifon și al
tele.

Înscrierile pentru licitație se fac piuă la dala «le 
20 mai 1992, la sediul Societății Comerciale, sir. A 
Vlaicu, nr. 3.

Licitația arc loc in data de 22 mai 1992, ora 
10. la sediul societății.

Informații suplimentare la telefoanele 956/11089. 
11225. (535-1)

1.

în

iii

Orăș-

punc*

«lcsfacc- 
alimenta-

SOC I ET ATE A COMERCIA LA 
ROMI RUCT S. A. ORĂȘTIE

cu sediul in ORĂȘTIE, anunță scoaterea la 
zare in temeiul Legii nr. 58/1991 și a II. G. nr. 
1991 a activelor :

• CHIOȘC LEGUME-FRUCTE, situai 
fie, str. Unirii.

• CHIOȘC LEGUME-FRUCTE, situat 
tul turistic „Izvor" Aurel Vlaicu,

ambele avin«l ca obiect de activitate : 
rea legumelor și fructelor și alte produse 
re și nealimentare.

Datele economico-financiarc (sau dosarul de pre
zentare) pot fi consultate la sediul societății.

Alte relații privind activele «le mai sus și condi
țiile de participare la licitație se pot obține «le la 
d-na Muntean Elisabeta, telefoane 11225 sau «1089.

Vînzarea se va face prin licitație publică, deschi
să și va avea loc în ziua de 15 iunie 1992, ora 
în localitatea Orăștie, str. A. Vlaicu. nr. 1.

Prețul de pornire la licitație este «le 245 000 
respectiv 200 000 lei.

Taxa de participare la licitație «le 5 000 lei și 
ranția de 10 la sută din prețul, de pornire a licita
ției de 24 500 lei sau 200 000 lei se vor achita la ca
sieria Soc. Com. „Romfruct” Orăștie.

Terenurile ocupate de active nu fac obiectul 
licitației. (535-2)

19.

lei.

ga-

SOCIETATEA CO MERCIAI.A 
PROD — ANDEZID SRL 

cu sediul în Crișcior
Produce și livrează la comandă unităților 

stat și particulare, Ia prețuri avantajoase.de
următoarele materiale de construcții :

• Piatră brută • Piatră spartă (concasa- 
tă) • Cribluri (toate sortimentele) • Nisip con- 
casat 0-3 O Pavele abnorme • Calupi 9x9 
cm • Bolțari 20 x 20 x 30 x 40 • Borduri la
dimensiunile cerute • Dale din beton simple 
sau armate • Stilpi gard • Stîlpi vie * Plăci 
gard plin și cu goluri B Bolțari construcții 
20 x 20x 16 cm cu goluri • Borduri 18 x 18 x 
40
40

• Borduri 13 x 13 x 40 • Borduri 20 x 25 x 
B Olane • Diferite alte produse la cerere.
Se pun la dispoziție mijloace de transport. 
Informații la telefoanele 56417 sau 56218 

— C'rișcior. (3180)

COOPERATIV A DE CONSI 41 
D E V A

VINDE DIN STOC EN GROS 
URMĂTOARELE MĂRFURI :

• pungi PID—pentru ambalat lei 2,00/buc.
• pungi PID tip sacose Ici 3,3()/buc.
• saci PID 1/60 I«’i 8,0()/buc.
• casete audio international lei 120,00'buc.
• gumă lămiie lei 1,00/buc.
• gumă lămiie Ici 5,25/buc.
• becuri 100 IAV lei 16,00/buc.

Informații telefon 15130, luni. 1 1 mai
1992. intre orele 8—10.

Prețuri negociabile. (5.11)
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întreaga răspundere pcnîru conținutul j 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

WIPARUI»;
S.O. „Polidava” S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257

4

I

NICOJ.AE

