
Evocarea locurilor na
tale și praz oitrca înain
tașilor sini cete de pic
tate și prestanță justiție 
morală. Ne pregăt ,n ca. 
in 21 mal a.c.. să orga
nizăm o sărbătoare de. 
suflet Ia Ile.riu, să-i aș
teptăm pe cel peste 160 
de. iul'itdji și familiile, 
lor, ca împreună să re- 
înnoim sentimentele de 
dragoste natalii.

Situat in partea estică 
a județului Hunedoara, 
Ltcriul este o așezare stră
veche, un colț de pămint 
românesc cu locuri și oa
meni ce merită atenție.

Cirul F’ranz Josef, îm
păratul Austro-Ungarici, 
a participat la o mane
vră imperială în Deallt 
Gorganilor, uimit de fru
moasa așezare a Berlu- 
lui, a întrebat ce popu
lație locuiește în satul 
ace’a. „Numai romunl!“ 
au Tăspuns sohlații. „Pă
cat a replicat împăra
tul. Dar B -riul are o is
torie a sa. care trebuie 
cunoscută, cuci, știind tre

cutul îi vutem prețui va
lorile. Prin hotarul satu
lui au pătruns legiunile 
romane in 102 și mai a- 
les în 105 după llristgs, 
inaintînd spre Sarmizeqe- 
t.usa Regia. Pe la 1331. 
la Itcriu au fost coloni
zați sașii, care ati con
lucrat cu autohtonii dar 
care, pe parcurs, au fost 
asimilați și au dispărut

lor noastre, in GalițLa Ru
sia, Italia, Albania.

La 1 Decembrie 1018, 
un grup de bericni. in 
frunte cu învățătorul 
Stăneasă și cu Popa Si
vii. au participat la Adu
narea de la Alba-lulia.

Izbucnește războiul al 
doilea mondial. La Pertu 
sint tot timpul încartiru- 
iți soldați și unități mi-

persecuțiile barbare. Oa
meni cinstiți și fără nici 
o vină au făcut luni și 
ani grei de închisoare, li
nii. ca Lup Ion al Pili — 
au fost condamnați pe 
viață și numai Dumnezeu 
știe c„m au scăpat. ’ La 
fel au fost arestați din 
sat, pe nedrept și fără 
vină, in închisorile co
muniste : I.upu Pavel,

Beriu-un colț de pămint românesc
total. Localitatea a apar
ținut, în continuare, te
ritoriului numit „Pundus 
Regius", pămint- crăiesc, 
administrat de Scaunul 
Săsesc al Orăștiei. Preo
tul loan Popovici, din 
Beriu. a participat ca 
luptător, cu rang de că
pitan, in oștirea lui A- 
vrarn Iancu. tn primul 
război mondial, multi fii 
ai satului au luptat sub 
un steag străin interese-

litare. Bărbații și tinerii 
satului sînt trimiși pe 
front. A trecut războiul, 
s-au uitat greutățile, au 
început să bată alte via
turi... Țara avea să fie 
crucificată, supusă inte
reselor străine ale Mos
covei și ale comunismu
lui. Occidentul în care 
credeam nc-a dat uitării. 
Prima perioadă — cotele. 
A urmat „chlabureala*. 
cu lupta ei de clasă, cu

Popovici Remus, Robu 
Gheorghc, Ciumaș Iosif 
Creștinii, Ștefănie Ion 
Morcoi, Stăneasă Samol- 
lă Sonsoln, Tomuța 
Clheorghe Tomuța Petru, 
Ștefănie Ion Cicu, Lup 
Ion al Linii, iar învăță
torului Stăneasă Ion și 
lui Tivăruș Ion, în tim
pul arestului, li s-au con
fiscat casele și toate bu
nurile.

A venit colectivizarea,

prin care s-au impus for
me economice străine spi
ritului agrar românesc.

Revoluția din decem
brie am privit-o pe ecra
ne. Au început alte tim
puri, s-a împărțit și se 
împarte pămîntul. I3cria- 
nul e același. Dar are și 
atribute noi. A rămas 
cumpătat, echilibrat, bi
ne intenționat. Are, însă. 
și manifestări de lăcomie, 
intrigă, invidie, părtini
re. Timpul școala, edu
cația, credința și biseri
ca îl vor aduce pe noul 
berlan, încet dar sigur, 
la o ținută morală supe
rioară.

Să ne întoarcem ori- 
cîhd pc aceste meleaguri, 
cu fruntea senină și cu 
capul descoperit în semn 
de dragoste, cinstire și 
omagiu.

Prof. PETRU BAC IU,

Liceul „Aurel Vkiicii"

Orăștie
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dimineață. Parlamentul 
României a aprobat. cu 
unanimitate de voturi, 
următoarea Declarație ; 
„Parlamentul României, 
Inimi act de acțiunile mi
litare, războinice, desfășu
rate în noaptea de 19-20 
mai 1992 pc teritoriul dc 
răsărit al Republicii Mol
dova. dc către unilăti ale 
Armatei a 14-a aparțimml 
fostei Armate Sovietice, 
îți exprimă profunda în
grijorare ți revolta față 
de încălcarea brutală și 
inadmisibilă a suveranită
ții și independenței unui 
stat recunoscut <le comu
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LUMINA CUARȚULUI „DE URICANI" 
IN PENUMBRA...

I’e «n drum forestier dc 
o rara frumusețe, de fa 
Uricani la Tg. Jiu, prin 
munte, se ajunge într-un 
punct denumit Jiglău, un
de- s-a deschis, cu 11 ani 
in urmă, o carieră de 
cuarț. Și tot atunci s-ar. 
pir- >n funcțiune, la Uri
cani. instalațiile de prepa
rare a acestei prețioase 
materii prime. Activitatea 
a evoluat, producția s-a 
dezvoltat, toate mergeau 
relat:v bine. Calitatea ex
celenta a cuarțului „de U. 
rican — din punct de 
vedere al purității chimi
co și al cradului dc- alb 
fiind unic- in țara ș.i prin
tre ce’e mai bune din Eu
ropa. după spusele mais
trului preparator Gheorghc 
SocrJcscii —, l-au făcut 
utilizabil in industriile 
chimică și siderurgică, a 
ceramicii și cristalului. în 
opti<;i și stomatologie, In 
aite domenii. Ca urmare, 
beneficiarii din țară erau 
numeroși — unități eco
nomice din Alba lulia, .Si
ghișoara. București. Me
diaș. Gherla. Tulcea, Do 
rolioi etc. — , marțul fi
ind incorporat intr-o sc
rii- de produse livrate Ia 
expori.

Care este azi situația 
cuarțului „de Uricani" 7 
„îngrijorătoare ! — ne spu
ne c-u vădită insatisfacție 
dl Gheorghc Socolescu. Noi 
aparțineam de Întreprinde
rea dc sticlă și menaj Tg. 
Jiu. Tn 11190, cei de acolo 
„.iu luat mina de pe noi1’, 
cum se spune, dar ne-au 
luat și o serie de mijloa
ce tehnice și mai ales de 
transport. Vrînd-nevrînd,

• Producția a scăzut 
la IU la sută ;

• Si ce cuarț ! Unii 
in țară ;

• „Transporturile ne 
pun capac"

nc-ani constituit in socie
tate comercială pe acțiuni. 
Numai ca, diminuindu-se 
activitatea economica, pro
ductivă, în întreaga țară, 
beneficiarii p-odusului nos
tru și-au redus cererea și, 
ca urmare, a trebuit să 
scădem și noi producția. 
Acum facem cam 40 la 
sută fată de 1909 și lucram 
cu 40 de oameni, 60 fiind 
trer-uți in șomaj tehnic”. 
-Să nu mai vorbim de pre

țurile extrem de mari ale 
combustibililor și energiei 
și, îndeosebi, ale transpor
turilor pe calea ferată, dar 
și auto, care ne pun capac 
— a ținut să precizeze dna 
Aurica Szpbo, contabilul- 
șef al S.C. „Cuarț" SA. 
Dricani. Noi ne străduim 
să reducem cit putem mai 
mult consumurile, cheltu
ielile, în general, însă 
munca în carieră, ca și in 
preparație, este grea, uti
lajele și instalațiile au un 
grad ridicat de uzură iar 
transportul auto al cuar
țului brut din carieră în 
preparație, pe un drum 
degradat, de 25 de kilo
metri, costă de asemenea 
mult".

I.a această oră, în ca
rieră nu este activitate, a- 
flîndu-sc în stoc o canti
tate de materie primă ca
re ar acoperi pentru cir
ca două luni procesul de 
înnobilare din preparație, 
unde se lucrează, din lipsa 
comenzilor, doar pe un 
schimb. Oricum, săptămî- 
na viitoare î.și va începe 
lucrul la exploatare echi
pa de mineri și electro

ni MITIII GllEONEA

ÎN ZIARUL NOSTRU DE SÎMBĂTÂ, 
care apare în 8 pagini,

MARI \ l’RIV VITZARE A iNC'El’l’T 
(arondarea străzilor pe centre de distribuire 

a carnetelor in municipiile și orașele 
județului Hunedoara)

Cum mai călătorim în Deva ?
în urma mai multor a- 

peluri primite de la citi- 
i torii noștri, mai cu seamă 

de la cei care locuiesc în 
zonele îndepărtate ale De
vei, de la mai inulți na
vetiști, am făcut cîteva 
orc [ic... dispecerul la 
punctul dc coordonare a 
transportului in comun 

! din gară.
— In ultima vreme, cu 

sprijinul Consiliului Lo
cal, precum și al condu
cerii R.A T.P., transportul 
în comun s-a îmbunătățit. 
Aducem oamenii din Mi
cro 15, din cartierul Be- 
jan, navetiștilor le asigu
răm punctualitate la locu
rile dc munca, la Termo

centrala Mintia, pe plaA1 
forma industrială etc., ca 
și transportul dc la locu
rile de muncă acasă. Fă
ră intîrzicri — ne spunea 
dna Mariana Ferar, dis
pecer de serviciu.

— Astăzi, de pildă, cite 
autobuze sînt în cursa ?

— 27. Reușim să acope
rim toate traseele. .Șofe
rii, taxatoarele dovedesc 
atenție și grijă fată de 
publicul călător. Noi câș
tigăm banii după cum se 
învirte roata.

— Noi vă dorim sa se 
învârtă cît mai bine. în 
folosul nostru, al tuturor.

gii. i. negri: \

una pe /!

nitatea internațională, 
membru al Organizației 
Națiunilor Unite.

Cu regret, constatam că 
această armată se compor
tă ca o adevărată forță 
de ocupație străină pc 
teritoriul unui stat suve
ran și independent, că ne
socotește voința liber ex
primată de indepemlență 
și renaștere națională a 
românilor din Basarabia, 
iar comandanții acesteia 
iți declară incapacitatea de 
a ține sub control unități 
ce le sînt subordonate, ceea 
ce echivalează, in iapt, cu 
stimularea acțiunilor agre
sive ale propriilor unități 
militare și ale extremiști
lor separatiști din așa zisa 
Re [inii li că Transit ist rcană.

I'arj.-uni ntul României 
consideră că agresiunea u- 
nor unități ale Armatei a 
11-a a Federației Rose, 
care au pătruirs pe terito
riul de răsărit al Republi
cii Moldova, reprezintă o 
încălcare flagrantă a nor
melor și principiilor drep
tului internațional, a acor
durilor intervenite intre 
Republica Moldova și ce
lelalte state aii Connmi- 
tații Statelor Independen
te, precum și a declara
țiilor de la Helsinki ‘.

In continuarea Declara
ției, Parlamentul României 
se adresează Parlamentului 
Federației Ruși, parlamen
telor din țările apropiate 
geografic <le Republica 
Moldova. tuturor parla
mentelor lumii, cerinilu-lc 
să examineze situația crea
tă in partea de răsărit a 
Republicii Moldova, peri
colele pe care această si
tuație le comportă pentru 
stabilitatea politică din 
această zonă a Europei și 
pentru însuși procesul de 
democratizare și reformă 
in fostul spațiu geo-polific 
sovietic și să-și ridice gla
sul. in concordanță cil 
principiile dreptului inter
național. în apărarea Re
publicii Moldova, a inde
pendenței, suveranii iții și 
integrității teritoriale a 
acesteia.

(Continuare în pag. a 2-a)

— E adevărat că soțul tău a fugii < u 
bucătăreasa ‘I

— Da. e groaznic. Gătea minunai.

j

ț FLASH!
• © LA Tip SPECIAL DE
• SPECTACOL ■ îmbinare de
■ mișcare, muriră șl pantoml-
• mă —• îl reprezintă baletul Nu
• rloar special, <1 și puțin acccsi-
• bil publicului dc provincie.
• Gustul pentru respectivul gen
■ artistic se poate, insă. educa 1
• Prin vizionare ! Simbătă, 23 mai
• curent, ora 1°. ni se. oferă, sti-
• mâți cititori, o asemenea oco-
• ’ Teatrul ele balet, clasic și
• ' rmtemporan din Constanța va
• ■' pe scena Casei de Cultura
• Deva ru realizarea „Ocdlp“.

Prestațiile cunoscutului teatru 
se. recomandă singure. Regia ar
tistică asigurată dc Oleg Danov- 
slci nu are, nici ca, nevoie de 
prezentare.

O PRIMA FARMACIE PAR
TICULARA DIN HUNEDOARA 
s-a deschis ieri în Policlinica cu 
plată din str. N. llălccscu, nr. 1. 
Preturile dc vînzare a medica
mentelor sini identice cu cele 
din farmaciile de stat. De ase
menea, aici se onorează și rețe
tele gratuite sau cele cu 50 la 
sută reducere de preț, farma
cia dispunind de medicamente 
de producție. internă șl din Im
port. (V. R ).

Q AJUTOARELE din partea 
unor oameni de suflet din Ger-

mania continuă să sosească și în 
județul nostru. Copiii internați 
la secția distrofici a Spitalului 
Municițial Petroșani au primit 
zilele trecute, din partea sindi
catelor și a administrației mine
lor din bazinul carbonifer Ruhr, 
îmbrăcăminte și jucării. (S. C.J.

0 AUDIȚIE MUZICALĂ. Bi
blioteca Județeană a organizat o 
interesantă manifestare, dedicată 
muzicii americane. Cu acest pri
lej, prof. Gabriela Marcu a evo
cai personalitatea a doi compo
zitori și hite.rprețl de. excepție, a 
căror creație s-a axat pc mu
zica da Jazz. Este, vorba de 
Louis Armstrong șl George Ger
shwin. (M. B.J.

© S'TRA'/.ILE din Hunedoara 
și Simcria mai ales cele centra
le, sîr.t bine întreținute, curate, 
atestînd spiritul gospodăresc. 
Lucru îmbucurător, gropile din 
asfalt de la Peștlș au fost. astu
pate. Lipsesc însă denumirile 
străzilor chiar și în plin centrul 
acestei importante Iqcalităfi hu- 

înnedorene. In zadar întrebi 
stingă șl în dreapta, nimeni nu 
îți dă un răspuns sigur. (S.C.)

FLASH!

De asemenea. Parlamen
tul României cere Guver
nului român să urmăreas
că cu atcntii evoluția si
tuației din Republica Mol
dova, să ia măsurile <•■• se 
impun <le sprijinire a a- 
cesieia și să întreprindă 
demersurile necesare pc 
plan internațional pentru 
a se pune capăt acțiunilor 
militare agresive Ia C'ire 
această țară este supusă 
III prezent. (Rompres)
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„Cariatide" - un nume intre
publicațiile de cultură românești

Eveniment editorial de 
t irf a/ acestui an cele 
doua volume de Memorii 
al< lui Mircea Eliade 'Ed. 
llumanita.) constituie o 
sursă practic inepuizabi
lă de reflecții și :orren- 
tar>i. Un aspect jtr'o>>țar 
din unghiul caruri ar 
putea fi considerată a- 
ccastă carte este acela al 
valorii vale de podb’l 
muici pentru tinerele r,e- 
narați!. Sffiin „pr> rrTnr*, 
avind In vedere nivelul 
precar la care aceste ge
nerații se afla azi : de- 
busolate, fură o scară de 
valori, lipsite de un Ideal 
major. Lipsite insă st de 
modele, pe care nu știu 
și nimeni nu le spune 
unde să le caute : iar ele 
rămîn astfel la modelele 
vajnlce-n mădulare dar 
pufine la minte, pe care 
le oferă in inepuizabile 
șarje industria cHco-cul- 
turii, de fapt a pseudo
culturii.

Lucrul cel mai impor
tant care, d’n acest punct 
de vedere poate fi per
ceput in Memorii-lc lui 
Mircea Eliade este con
stituirea și apoi calea de 
realizare a unui ideal. 
„Eram — s< rie el — pri
ma g-n°rație românească 
necondiționată in preala
bil dc un obiectiv istoric 
de rc.dizat". Aparțin'a

Teatrul din Petroșani,
ă sălile de spectacole 

ale multor teatre rămin 
adesea goale, nu mai miră 
pe nimeni. Starea dc fapt 
se datorează crizei prin 
care trece teatrul contem
poran. (n căzui unora, 
această criza alunecă insă 
spre o adevărata dramă. 
Teatrul din Petroșani a 
trăit și înainte de revolu
ție pe muchie de cuțit. 
Acum insă, in cadrul unei 
economii le oiață. porțile 
sale riscă să se inchidă. 
Se parc că și „chinul" are 
o limită ! Chiar dacă sala
riile actorilor și tehnicu
lui sint plătite din buge
tul Prefecturii !

Intr-un astfel de context 
critic pentru teatru, și-a 
început munca noul di
rector, dl Dumitru felea. 
Acesta a încercat, așa 
cum s-a priceput, să ame
lioreze situația existentă 
in instituție, in care nu 
se prea ..știa» cine este

Inițiată In anul 1973, 
această activitate s-a 
născut din nevoia de a 
reda circulației creații și 
personalități de prestigiu, 
uneori pe nedrept trecu
te în tăcere, conflgurlnd 
mal exact și ma] aproa
pe momente ale trecutului 
și prezentului acestor 
meleaguri.

Bibliografia locală a 
județului Hunedoara s-a 
conceput Intr-un sistem 
unitar, structurată pe 
patru secțiuni : a) Anua
rul bibliografiei locale, 
aflat sub formă de fi
șier, care consemnează 
anual 1 200 — 1 500 dc 
referințe bibliografice, din 
cărți șj periodice, apărute 
pe plan central șl local; 
b) Bibliografia publicații
lor apărute pe pian local 
și central, despre jude
țul Hunedoara și a ti-

CONTRAPUNCT

NEVOIA DE MODELE
deci primei generații li
bere dar miștientc că 
libertatea ci nu trebuia 
să eșueze in arrarhie sau 
sterilitate spirituală, Dc 
aici novii i unui ideal 
care a coincis perfect cu 
e'abOrarca lucidă a pro
priei personalități. Și de 
aici apoi, acea formida
bilă foame de cunoaștere, 
de informare de cultură, 
de învățare in regim de 
sistem structurat in pla
nuri vaste, ce ar putea 
părea utopice dacă nu 
s-ar fi dovedii realiza
bile. O altă idee care se 
degajă de aici, urmărin- 
du-l pe Eliade pină la 
obsesie, este aceea că cel 
mai redutabil dușman in 
< alea idealului este Tim
pul : „Teama mea era de 
a)t ordin : că Timpul ne 
e potrivnic, în sensul că, 
pentru ce aveam de fă
cut dispuneam de prea 
puțin timp ; că, deci, nu 
trebuie să-l risipim za
darnic". Concluzia ime
diată : pentru „mii de 
cărți de citit atitea știin
țe de învățat", șaispreze
ce ore de lucru pe zi a- 
bla sini de ajuns. Așa
dar. o disciplină monaha
lă, autoimpusă, a curci 

director, și ce trebuie să 
facă, cum se poate men
ține o atmosfera de lucru, 
ce atribuții are sindicatul, 
de ce ginduri bune sau 
mai puțin bune sint ani
mați unii și alții. Drama 
tca’rului era generală însă 
dc faptul că numărul acto
rilor ajunsese, la un mo
ment dat, la patru, iar 
instituția era in imposibi
litatea dc a mai monta 
scenic o piesă. Sala dc 
spectacole era inchiriată, 
in sediul teatrului gusin- 
du-și locul diverse societăți 
etc, etc. „Totul pentru a 
se demonstra, așa cum ne-a 
mărturisit dl Dumitru Ve- 
lea, că aici nu se mai 
poate face teatru, iar clădi
rea trebuia salvată intr- 
un fel". Intr-un asemenea 
context, s-a încercat, cu 
mai multă sau mai puțină 
pricepere, completarea co
lectivului artistic cu actori 
mai tineri sau cu actori

Valorificarea fondului de tipărituri prin bibliografia locală
păriturilor editate pe te
ritoriul județului, indife
rent dacă sc referă sau 
nu la acesta ; e) Fișie
rul periodicelor hunedo- 
renc apărute pe terito
riul județului ; d) Fi
șierul personalităților dc 
scamă, care s-au născut 
și activat în județ i) Hu
nedoara.

Pledînd pentru 'dce.i 
valorificării periodicelor 
locale prin linte, cataloa
ge, repertorii și Indici 
dc revistă. Biblioteca Ju
dețeană a realizat „Fișie
rul periodicelor hunedo- 
rene", în care sint sem
nalate ziare și rev'ste a- 
părutc în județ : „Revista 
Orăștici- (1895 — 1899), 

unică reia rare și-o îngă
duia vreo două săptămâni, 
vara, in rătăciri prin 
munți sau in Deltă.

Vrind-nevrind, mă în
treb ci{i dintre noi, cei 
de azi, și nu numai ti
neri sintem realmente 
conștienți că timpul „nu 
trebuie să-l risipim în 
zadar" ? Englezii spun că 
timpul e bani. Eliade in
să nu-și punea problema 
banilor. Pentru el Tim
pul e mult mai prețios : 
e însăși viața ta, unică, 
irepetabilă, fatalmente 
scurtă și fiecare clipă ri
sipită g, o pierdere de 
viață pură, pliau de vir
tualități. Dar — încă o 
dată — cîți ne punem 
problema in acești ter
meni ? Cei mai mulți gă
sim întotdeauna motive 
pentru a ne justifica nc- 
realizărlle lipsa de ran
dament, eșecurile : de vi
nă sint mediul, provin
cia, autoritățile istoria... 
Pentru Eliade acestea nu 
sint motive oh'eatlve. cl 
pretexte menite să 't si
muleze lipsa de car icter, 
de voință, de ideal. După 
cl, singurul luări care 
poate împiedica obiectiv

încotro ?
pensionari plătiți drept co
laboratori.

Controlul financiar — 
contabil a descoperit insă 
nereguli in angajarea a- 
ccstor actori și plata lor. 
Urmarea — sancțiuni, ne
cesitatea returnării de că
tre aceștia a unor bani 
încasați nclegal, îndepăr
tarea celor angajați. Și 
tot acum s-a înființat Fun
dația „I. D. Sirbu". cu 
scopul de a sprijini insti
tuția, s-a organizat la 
începutul lui decembrie 
*9î — Festivalul de crea
ție „I. D. Sîrbu". S-au 
reparat scările, a fost eli
berată cea mai marc par
te din spațiu, de chiriași, 
în clădire fiind adusă 
Școala dc Artă și ansam
blul folcloric „Mîndra". 
Ce se va intim pla acum ? 
Sc așteaptă și o sentință 
judecătorească. încotro, 
Teatrul din Petroșani ?
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• Bunul econom" (1899 — 
1908), „Plugarul luminat" 
(1919—1927), „Foaia inte
resantă" (1905—1917, 1919 
— 1933), „Boblrnaci” (1910 
—19] I), , Convorbiri știin
țifice- (1917-1922, 1933), 
„Cosinzcana" (1911—1915, 
1922—1928), „Libertatea” 
(1902—1941), „Curierul 
Hunedoarei" (1919), „Ro
mânia liberă" (1919—1922), 
„Gazeta Hunedoarei" (1922 
—1935), „Cuvîntul Hune
doarei" (1931), „Gazeta 
Jiului- (1922—1928), „Va
lea Jiului" (1930—1931) 
etc.

„Fișierul personalități
lor" cuprinde referințe 
la peste o sută de oa
meni de seamă care s-au 

lucrarea in pp-spcctiua 
imul ideal este absența 
libertății; „(.„jniinic, ab
solut nimic nu poate ste
riliza o creativitate spiri
tuală atîta vreme cit o- 
mul este — și își dă sea
ma că este — liber. Nu
mai pierderea libertății 
sau a conștiinței libertă
ții poate steriliza un spi
rit creator".

Libertate avem azi. E- 
xistența în sistemele de
cizionale a unor spirite 
conservatoare sau necul
tivate, ca și persistența 
unei birocrații monstruoa
se nu înseamnă absența 
libertății. Ceea ce ne lip
sește — și lipsește în pri
mul rînd tinerelor gene
rații — este știința de a 
folosi această libertate în 
sens creator. Sub acest 
aspect-, Memorii-le lui 
Eliade reprezintă un mo
del îndeosebi pentru a- 
cela care, in pragul vieții, 
scrutează zarea în căuta
rea de sine. Introduce
rea acestei cărți excep
ționale ca bibliografie 
școlară obligatorie pen
tru clasele mari ar fi 
astfel un important gest 
de strategie educativă. 
Dar pentru asta ar tre
bui citită întii de edu a- 
lorii înșiși.

It ( IOB IMI

POȘTA 
REDACȚIEI

• tura Măceanu — De
va. încercați să mai re
flectați asupra versurilor 
dv. Prea aduc a simple 
transcrieri de ceea ce re
ceptați vizual. S-ar pu
tea ca dc ace»*. Ij'-rU să 
fie de „vină* și vji .‘a dv. 
Mai vedeți și isupni gre
șelilor de ortogrifie: „Pe 
strada mea sint m-ril-n 
floare / Și lilia est- îm
bobocit/ Lalele. tam- 
bilc, rid in soare/ Ca nu 
mă satur de privit".

• Glieorghe Duma — 
C’rișcior. Intcrcsantc pro
blemele pe care ]c ridicați 
în scrisoare. Vă rugăm 
totuși, să vă adresați unor 
specialiști. Cei măi com
petent sint cei de la Mu
zeu) Județean.

• Framisc Broodies — 
Simeria. Idcca de a scrie 
o poezie despre mamă este 
generoasă. Realizarea artis
tică propriu-zisă cs'g mai 
modestă însă.

născut ori au activat pe 
aceste meleaguri, dintre 
care amintim: lăncii dc 
Hunedoara, Nicolae O’n- 
hus, Avram Iancu, Ion 
Budai-Dclcanu, Bem îm’n, 
Aron, Nicolae șl OvIJ 
Dcnsusianu, Au;el Vlal- 
cu, Gavril Todira, Ncr- 
va Hodoș, Sebastian Por- 
ncmisa, Ion Pop Retc- 
ganul, Silviu Drngomir. 
Sint prezentați, de ase
menea, oameni de artă, 
știință șl culturii care 
s-au afirmat in ultimele 
decenii.

Valorificarea jnfoma- 
țîllor inmagazin Pe în 
aceste instrumente s-au 
conceput sub divers1’ for
me, in funcție de bene

Numărul pe luna apri
lie al publicației „Cariati
de", revistă de cultură, in
formare și opinii (direc
tor dl Iv Martinovlc’j, c- 
ditată dc Fundația Jude
țeană pentru Tineret șl 
Organizația de Tineret 
Forum 22 T, este unul de 
excepție, fiind ded ca-, săr
bătorilor pascale. Emoțio
nant și încărcat de sem
nificații rămîne motto-u! 
așezat pe coperta rev stei: 
„Fie ca praznicul sfin" al 
învierii Domnului să tre
zească in sufletele noastre 
iubirea de semeni, puterea 
credinței și tea na dc Dum
nezeu". ilustrativ pentru 
prestigiul de care se bu
cură deja această publica
ție, fapt atestat de pătrun
derea sa în mai multe 
țări europene și din con
tinentul american, este 
colaborarea poeților Ion 
Ilorca, Ion Iuga, a unor 
scriitori români din diaspo
ra, între care Terezia B. 
Tătaru. Revista consem
nează intre personalitățile 
culturale contemporane pe 
Nicolae Aloldovcanu, ori
ginar din Hunedoara, care 
se reîntoarce în orașul 
natal după studii strălu
cite de conservator în 
Germania și Elveția, unde 
printre alții l-a avut ca 
profesor pe marele dirijor 
Sergiu Celibidache.

Revista ne prilejuiește 
reîntilnirea cu poezia lui 

A L B

Zbor alb al ghidului cu păstrăvi,
Cai albi înaripați de peste sori ,
Cuvinte albe peste miini-arzmde. 
Mereu .aceleași jocuri albe cu ninsori.

Ochi albi sub stratul de zăpezi,
\lbe-ainintiri ne pasc peste adnieiiri. 
Neliniștile albe din livezi.
Mereu, mereu, aceleași albe ginduri.

P \t I IN \ 1’01’ \

N O D V R I

Stau ghem și gînduri-vinturi lini înnoadă trupul. 
Degeaba ani ochi și-urechi. Nu văd, n-aud.
Smt mii de noduri in luptă-acum cu tinijml.
Cu dor să se desracâ, «Iar este lotul crud.

S-au înnodat de citeva secunde
Pornind din înăuntru înspre-afară,
Sint noduri vii, rapace și flăminde. 
Mă dor, mă storc, mă-usucă. Trupu-mî zbiară !

E-un cataclism in mine, tl port p< trup și suflet, 
\ reau să mă-ntind, dar știu, sn>t însămi NOD.
Tinjc.sc de dor, de forță, de văz. dc-auz, <le po< net 
Ce poate să desfacă mirajul prins în cod.

Icnesc a dezlegare-n concurs acum cu viața. 
Dc undc-adui> putere ? Speranță, rupe A'ț’A !

INA ONA

ficiari, prin alcătu rea dc 
liste bibliografi :c, Indici 
de revistă și elaborarea 
unor biobibliografi' ale 
personalităților locale în 
ciclul „Fii al plaiuri] ar 
hunedorene- pen :ru • N'- 
colac Dcnsusianu, Au
rel Vlaicu, Silviu Drago- 
mir, Romul Muntcanu, 
I. D, Sirbu, Radu Cioba
nii, Ncculai Chirica. Mi
ron Scorobctc. C'orncllu 
Rădulescu, George Tira- 
cu, Gligor Hașa, Mircea 
Vaida și alții. în acd»t 
an a fost redactată lu
crarea Hunedoara în li
teratura", o amplă bi
bliografic însoțită de 
text, cuprinzind 565 de 
referințe ale unor scrii

Constantin Stancu, con
tactul cu creația tînărulul 
poet german Ludwig Stcin- 
herr prezentat șl tradus 
de Radu Bărbulescu, ca 
proza Iul Radu Igna — 
„Așteptare în hol“, cu un 
studiu critic despre Bau
delaire, semnat de Victor 
Tsac, cu scriitorul Corne- 
liu Rădulescu care de a- 
ceastă dată ne oferă arti
colul „Enigma insulei 
Bwu-ICyphy".

„Cariatide", editată sub 
direcția poetului și pro
zatorului Iv Martl.aovici, 
este o revistă dc cultură 
și va rămîne o revistă de 
cultură. Ea umple un gol 
nu numai in spațiu) spi
ritual hunedorcan. ci și in 
cel național, avîndu-se in 
vedere criza prin care 
trec in momentul de față 
tipăriturile literare, f ăci, 
stînd strîmb și judecind 
drept, cine se maj gin- 
dește la această oră la 
creația literară, la pro
movarea și stimularea ei, 
cine mai are timp să sc 
gîndească la cărți, la slova 
tipărită în general ? (Ne 
gîndim la oamenii dc deci
zie — n.n.). Peste zece 
ani ne vom aduce aminte 
că a trecut un timp, al 
sărăciei literare, care c’i 
greu va putea fi recupe
rat. Să credem în „Ca
riatide". în directorul și 
colaboratorii săi ’
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11,00 Actul

11.20 Mond
11.10 Medii 

toți
15.10 Bice 

Rossii
15,25 I’rcui 

ria

tori, poeți, prozatori, dra
maturgi, nume de presti
giu ale scrisului româ
nesc : Mihai Emincscu, 
Nicolae Iorga, Ovid Den- 
susianu, Mihail Sado- 
veanu, Lucian Blaga, l’a- 
nait Istrati, Geo Bogza, 
Nichita Stăncscu, care 
ne-au lăsat pagini dc 
uimitoare vibrație despre 
aceste locuri de legendă.

Reconstituirea la nive
lul județului a unui pa
trimoniu local de tipări
turi sc impune, acum mai
mult ca oricind, atîta
timp pit nu dispunem
încă dc o bibliografie
națională. Fără a apela 
la acest tezaur, nu s-ar 
putea scrie nici măcar 
o pagină din Istoria ul
timului secol.

Prof. MARIA RA/.HA, 
Biblio1: va Județeană 
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„Nu merită -să-i spun 
mamă. Cindva ii voi 
„mulțumi". Oare ca nu va 
avea niciodată nevoie de 
mine, de noi, copiii ci ? 
Peste ani, cînd imi va ce
re ajutorul, îi voi închi
de ușa în nas".

.Are 17 ani și se numeș
te Maria Cristina. Se află 
de cîteva zile la Casa de 
fete-școlari Orăștie. De
primată, ne spune trista 
ei poveste. Și a surorii ei 
mai mici, Loredana. Au 
fost depistate d6 Poliția 
din Hunedoara pe la sub
solurile blocurilor. Acolo 
i-'?> găsi eră adăpost pe 
timp de noapte. Ajung la 
Centrul de minori. Comi
sia ]o n-omandă Casa de 
fete lin Qrăștie, iar sora 
mai mică este trimisă la 
S.-oala ajutătoare de la Să- 
■■•■1

Cristina revine deci la 
ve.-hiul domiciliu. ,„A ple
cat de la noi in 1990. Ma
ma sa a externat-o. Motive 
n-ar fi avut să-și ia co
pilul acasă. Șî totuși a fă
cut-o- — aflăm de la dna 
director. Dar cjm s-a o- 
cupat de ele, este lesne de 
înțeles, din moment ce au 
fugit de acasă. Jntii de la 
mama și apoi de la tată. 
..Alama ne-a externat a- 
tunci. in '9o, ca să pla
in ască ea alocația. Apoi 
s a d.jpărțit de tata, stă 
in ?neubinaj și a început 
• î bea. A alungat-o de a- 
' isă p' sora mea, după ce 
1 tuns ia zero. De ce 7 
D > , o,' ■ Pentru 1 pro. 
fit.i-e de 1 ■oncubinul

A ■ I sprijin ., min

• •••••••••

Lunina cuarțului „de Uricani" 
in penumbra...

ial *1 
VI

if.«f i
• pfr-

mul 
mi* /

ii» 
Prrr

ai ' 1, pentru a*,:„u- 
r i in ■ - m m< nță <anti- 
kițee ne vii de preru 
. 1 de formare a

lor pentru perioada 
re ‘sa mai spunem ca
din strădaniile și inteli- 
„rnta V hnică a unor spe
cial ti ai colectivului s-a 
născut o ingenioasă inova
ție de măcinare a cuarțu- 
luj crud, intr-o instalație 
sp-- ală. inlocuindu-sc me
toda de caleinarc in cup
tor și edminindu-se în to
talitate consumul de gaz 
metan, ceea ce îndeamnă 
d imi n uarea considerabilă 
a cheltuielilor de produc
ție.

— Și. totuși, cu un cuarț 
de o asemenea calitate, nu 
>ți trezit Interesul unor 
parteneri externi ? — i-am 
întrebat pe interlocutori.

— Ba da — ne-a răs
puns dl Gheorghe Socp- 
iescii. No-mi contactat ita
lieni, francezi, germani.

tul p* ntrii 
>i orche<. 
•Hliovrn

mul 
i<if»ii
•Ir din 
îra
«va „

/
»(ema

il n> p« 

’orld

scărilor 9 La II ani, 11c-

giicre la mamă, fetele 
merg la locuința tatălui. 
La tată) căruia îi poartă 
numele. „Dar el — ne po
vestește Cristina — a în
cercat să aibă relații cu 
noi. Intr-o zi, beat, ne-a 
obligat să ne dezbrăcăm și 
i-a cerut Lorcdanci ceva 
urît și rușinos. M> a venit 
atunci o idee : să fugim, 
l-am promis că-1 vom as
culta și am intrat in baie. 
De aici am ieșit pe fe
reastră...". Astfel au ajuns 
fetele să doarmă pe scă
rile blocurilor, in bătaia 
vânturilor. „Oriunde aș 
vrea să merg, numai aca
să nu. Niciodată-1 — spu
ne C 11

• Ramona I.ascu a ră
mas orfana de mamă la 
virsta de zece ani. Este 
adusă la Casa de fete din 
Qrăștie in toamna lui 19118. 
„într-o zi. o salvare a o- 
pnt in curtea școlii. Nici 
ea și nici sora ei, l-lori
ca, n-au știut să spună de 
unde vin — își amintește 
dna E.J. Ziceau ceva de 
Dunărea. Inițial am crezut 
că-i vorba de o localitate 
de la Dunăre, că fetele nu 
ne aparțin. De fapt, ve
neau din Hunedoara, din 
cartierul cu acest nume". 
După trei ani, Ramona fu
ge de aici și unde ajunge 
in cele din urmă 7 Sa 
doarmă, ca și surorile llir- 
leț, pe la subsolurile lo
cuințelor din Hunedoara. 
Urmează drumul la poli
ție. Ia Centrul de minori 
și apoi la Casa dc fete O- 
răștie. -Pentru moment, 
problema este rezolvată. 
Au un acoperiș. au de

,111 luat probe de cuarț dc 
la noi și le așteptăm răs
punsul. Se parc insă că, 
th-o_-amdată. datorită echi
pamentelor -;i utilajelor cu 
i are lu-răm, prețul nostru 
de livrare este prea mare. 
Dar • mai poate discuta. 
In primul rîny, Insă, cre
dem că cei mai interesați 
ar trebui să fie beneficiari 
interni. J-Ate păcat să 
cumpere pe valuta o se
rie dc elemente care se 
găsesc din abundență in 
compoziția cuarțului nos
tru, de la Uricani.

Intr-adevăr. Este păgu
bitor p-'ntru țară ca un 
asemenea cuarț, cu exce
lente proprietăți chimice 
și mecanice, să nu fie ex
ploatat și utilizat în do
meniile multiple în care 
și-a probat din plin cali
tățile. Inclusiv în produse 
ce se exportă și care pot 
aduce țării atît dc nece
sara valută. Poate cineva 
i,i va îndrepta maj mult 
privirea șl spre cuarțul 
„dc Urb ani". 

mîneare. Dar cum se va 
rezolva cu școala ? Arc 
11 ani, și este neșcolariza- 
tă“ — aflăm la conduce 1 
rea instituției.

— Unde ai plecat dc 
aici ?

— Am locuit la sora 
mea mai mare, la Petro
șani.

— Și cum aj ajuns iar 
la Orăștie 7

■ De la Petroșani am 
venit la tatăl meu, la Hu
nedoara. In vizită. jn vre
mea asta, sora mi-a scris 
<-ă nu mă mai poate în
treține. Am rămas la tata. 
Dar intr-o zi m-a bătut. 
Timp de cîteva ore... E- 
ram numai vinălăi șj a- 
venin capul umflat. Am 
fugit la o prietenă. Ziua 
m.ii locuiam la ea, noap
tea insă nu-mi dădea a- 
dăpo.st pentru că soțul ei 
nu știa. Am dormit pe 
-■■ări. pe la blocuri...

O ascult. Are ochi fiu- 
mo.și, migdalați. Și un 
chip de fetiță nevinovată. 
Sufletul mi-c inundat de 
o milă fără margini. Pen
tru destinul acestei copile 
și al altora ca ca. Nici 
prea mică, nici prea marc.

P.S. Acum, cînd dau 
spre publicare aceste rîn- 
duri, aflu că Ramona și 
Cristina au fugit Iar dc 
In casa de fete. De ce 7 
C.’ine-i vinovat ? Tată în
trebări al căror răspuns e 
greu de aflat. Bintuitul lor 
suflet caută poate o ali
nare pe care n-au aflat-o 
pînă acum.

ESTER A SÎNA

ETAPA 
INTERJUDEȚEANĂ 

LA FOTBAL
în maci retur, contind 

pentru etapa interjude
țeană din cadrul Campio
natului republican al ca- 
deților, juniorilor III și 
II, reprezentantele județu
lui Hunedoara au obținut 
următoarele rezultate :

S-a calificat pentru faza 
zonală, cu scorul general 
dc 2—I, echipa dc cădeți 
Mureșul Deva, in dauna 
campioanei județului Ti
miș, respectiv echipa
U. Ăl. Timișoara. Echipa
Mureșul Deva, pregătită dc 
instructorii Ionel Stanca 

principal șl loan Moț 
— secund, a avut o pres
tație deosebită, remar- 
cîndu-sc întregul lot și în
deosebi cei I jucători con
vocat) la secție pentru lo
tul național de cădeți : < i- 
prian I uca, < onslantin Li
tera, Szemely Eh-k -J 
Claudiu Haiduc.

Prestații bune au avut 
și echipele de juniori III 
și II dr la I G. Corvinul, 
dar în final nu au puful 
trece dc echipele clubului 
„Poll« Timișoara, care 
s-au calificat pentru faza 
zonelor. (Prof. Sirbu Mir
cea, colaborator).

Piața - un loc unde se spală 
„bani murdari"

O vorbă din popor spu
ne că atunci cînd vine, 
torentul scoate la supra
față gunoaiele. Un marc 
adevăr și totodată im lapt 
trist pe care I ,lră-m în 
aceste vremuri. A fost 
cîndva un decembrie rare 
a măturat un sistem. zApoi, 
o perioadă (nu mai marc 
de o lună), cînd nici hoții 
nu au furat, nici comcr- 
cianții n-au mai înșelat și 
nici... nici. Dar in pre
zent... Dumnezeu cu mila. 
Porțile cetății s-au des
chis larg, iar in prima 
fază aventurierii au frînl 
pînă și gîtul lebedelor dc 
la Vicna. Apoi au prins 
gustul banilor ncmuncili, 
dolari, mărci, forinți etc., 
gust care s-a transformat 
intr-un sindrom... acut. Tra
ficul cu valută se face, 
după cum spune gura lu
mii, in tandem cu mai 
marii obștii. In piață — 
locul de adunătură a „gu
noaielor" — indivizi Iară 
nici un căpătii (absolvenți 
ai mai multor facultăți dc 
științe anti-sociale — Bir- 
cca, Jilava, Aiud...), escro- 
ehează, manipulează valu
tă după bunul plac. De 
cele mai multe ori nimeni 
nu-i vede, nimeni nu-i în
treabă. Prosperă de la o 
zi la alta, devin multi
milionari, în timp cc oa
menii cinstiți sărăcesc.

în alte situații, devin 
instrumente în mina unor 
agenți privați, prin inter
mediul cărora aceștia își 
spală banii provenîți din 
vechiturile Occidentului

Pc dl n;: Ion Spătă- 
ceanu, director al filialei 
B.A.G.U.L. ( a,’an, 1-nm gă
sit în plină activitate pen
tru a se putea demara lu
crările prevăzute a fi efec
tuate in cadrul pregătiri
lor pentru sezonul rece.

— Nu-1 prea devreme ?
— Deloc. Mai ales în 

aceste condiții, cînd pro
gramul pc care l-am sta
bilit poate cămine shnplă 
maculatură. S-a analizat 
și definitivat tot cc tre
buie să realizam pînă în 
toamnă într-o recentă șe
dință a consiliului dc ad
ministrație. Nc-arn propus 
o scamă dc lucrări dc ca
re va depinde buna func
ționare a termoficărll, și 
a punctelor termice, apro
vizionarea c'1 apă caldă șî 
rece a locatarilor, precum 
și transportul în comun. 
Dar cum să ne apucăm 
la lucru, cînd nu sint fon
duri 7 lată de ce, sondam 
posibilitățile ce exislă pen
tru ca tot ce depinde de 
noi să realizăm.

— Ge v-ați propus 7
Pentru îmbunătățirea 

sau din mărfurile musul
mane. în alte situații își 
depun „boarfele" în con
signații. într-o consignație 
o părticică, într-alta altă 
părticică. Isteți copiii, pen
tru a nu fi reperați dc 
organele de control. Mo
lima afacerilor murdare 
bintuic peste tot. Pînă șl 
o parte dintre oamen'i cu 
scaun la cap au luat-o 
razna.

Măsurile guvernanților 
sînt ieftine. Promisiunile 
in fața larii sînt vorbe, de 
cele mai multe ori, în 
vînt. Cu toții ne reamin
tim momentul învestirii 
din toamnă a guvernului 
actual. Din cuvîntul pri
mului ministru s-a desprins 
o idee clară : combaterea 
corupției, bișniței, afaceri
lor murdare, faptelor anti
sociale. Dar, fără comen
tarii...

Spuneam că porțile ce
tății s-au deschis larg 
pentru • aerul proaspăt al 
Occidentului. La graniță, 
dc cele mai multe ori, lu
crurile „sînt aranjate". 
Treci cu bagajele ca vodă 
prin lobodă. Nu dai, riști 
să-ți fie confiscate. Lanțul 
mafiei își sporește verigi
le. Cit și cum 7 E greu 
dc spus. însă pînă una 
alta piața — fie că se 
numește Deva, București, 
Arad, Timișoara —- rămî- 
ne un loc unde se spală 
banij murdari. Raminc un 
loc unde „gunoaiele" își 
fac milioane.

C AI IN l’AL’I.

Ne-am apuca de lucru, 
dar nu silit fonduri

alimentarii cu apa la blocu
rile din orașul nou, s-a 
stabilit să se constr gașcă 
două noj rezervoare de în
magazinam a apei, cu € 
capacitate de cite 1 0'0 mc 
fiecare. Proiectele sint ga
ta, amplasamentul este 
stabilit, dar lipsa banilor 
ne reține in începerea 
imediată a lucrărilor. A- 
vem în vedere, de aseme
nea, dublarea conductei 
dc refulare și distribuire 
a apei potabil'- pc o dis
tanța <lc 3 km și mutila
rea stației dc pompare a 
ipci de pe malul rîolui 
Strei cu pompe de capaci
tate sporită. Dc o marc a- 
tențic se bucur 1 din par 
tea filialei noastre asigu
rarea constanta a agentu
lui termic. Din păcate, fur. 
niz.oriil energici termice, 
SIDERMET S.A.. se con
fruntă eu uncie greutăți 
privind resursele se unda 
m (gaze dc Ia furnale și 
dc c a s) ți va fi foarte 
greu să nr furnizeze rit
mic .acontul termic

fn ce prisi-Je tianș 
poi-tul in comun, CU ce

Pc frontispiciul unituțH 
situate Ia parterul blocului 
F 2, dc pe strada Liber* 
tații, din Ilia, scrie cu W* 
tere vizibile dc departe 
„ROTISER1E". înăuntru 
însă nu se află — și nu 
s-a aflat, dc ia deschidere 
pînă acum — aripă sau 
copan dc zburătoare, îrf 
schimb, berea curge gîrlă. 
Tar oameni setați se găsesfl 
mulți în llia, ori în tre-, 
cerc pe aici. Fiecare cli* 
ent își ia sticla sau halba 
și iese afară. .Aici sînt pu- 
se pe o suprafață plină de 
gropi mese și scaune 
șchioape la care clicnții sfl 
așază să-și savureze lichi
dul amărui și, de foarte 
multe ori, tulbure. înăurt 
tru, în unitate, de obl ce», 
nu stă nimeni, din cauza 
mizeriei ce domnește.

Deasupra .Rotiseriei» lo
cuiesc șase familii. Ej ’bt* 
ne, toți ccj ce ocupă* a par., 
tamentele blocului 1’2 îi 
blestemă în gbra mare pe 
cei cc au avut ideea de a 
privatiza spațiul fostului 
magazin ..Electrice". De 
ce 7 l’iindeă băutorii do 
bere își încep ..treaba» do 
dimineața și o încheie 
foarte tîrziu în noapte. laț 
cum berea te trimițij dea... 
undeva, ci se duc în curțca 
din spatele blocului...

Se afirma că respectiva 
unitate este dată — în lo
cație de gestiune. închirie
re. nu se știe precis sub 
cc formă — domnului Do
rin Cărmazan. din VorpJ, 
și de această tranzacție 
nu este str. n nici dom
nul Hui, contabilul-șef al 
„Consumcoop" llia. Faptul 
acesta nu are importanță, 
numai că trebuie respec
tat întocmai profilul uni* 
lății, nu să se vindă bere 
la... rotisor

IR\1\N HONDO)»

■z.w.’.w.v.v.'.wzzzej

greutăți sa înfruntați 7
— Ar fi necesară com

pletarea parcului cu incâ 
două autobuze. în general, 
transportul in comun se 
desfășoară corespunzător 
atît Intre orașul nou 5» 
locul dc im încă a) oame
nilor, cit și spr0 Grid. Da
torită activității oamenilor 
de la coloana auto, a dluJ 
Ionel Ștef. .uitobuzclc sin» 
mereu in buna stare do 
funcționa re. orice reparați© 
și intervenție se fac ope
rativ și de bună calitate, 
in atelierul propriu.

Speram -a cxecutînd 
principalele Iu rări ce 
ic-am stabilii, el’cctidnd re
viziile și reparațiile lă 
lumețele termice și la re
țelele de .ipa -,i canaliza
re, vom crea comiiții mai 
bune pentru 'ocatarl în 
sezonul ree \m fi mult 
m.d optimi--' I v'ă am pri
mi fondurile necesare car
ie se l idi-a la 11 milioa
ne de lei. Atunci, progra
mul stabilit .ir deveni irt- 
■" ades ar o -'-rtitudinn.

s\HIN ( llllBII
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ViNZARi -
CUZ.V’nfxARi

• VlND ur, n-, conve
nabil. IFA W 50 Di^c). 
iiC’.ermâ 4.5 tone. f'Lri- 
cațic 1987. stare ex-., ve
nală Deva. teii "on ’4<:i8.

372!';
• KIND hore i'rin/it

Diesel. microbuz an fabri
cație 1!>89. 8 Io; uri. De
va. ‘«lefon 21113

(3728)
v VlND autocarnione’.ft 

AUO 320, motor Diesel. 
Orilstie. telefon 42991.

Î3726)
a -uNll'AK apartament 

sau preiau contract 2-3 ca
mere. etaj I sau II. Orăș- 
tie, zonă centrală. Ofer 
recompensă pentru infor
mații utile. Orăștie. str. 
Eroilor. n> 21 \ sfcu tele
fon 41234. (3092)

• S.C. LNTEM1X SRL 
Hunedoara, telefon 15684. 
vinde en cros Coca-Cola 
1.5 litri, blugi import 
Taiwan, pentru copii. Or
ganizează excursii în Tur
cia. Ungaria și Republica 
Moldova, servicii d trans
port mărfuri in' an și ex
tern 1.2—8 tone. (3709)

• Vi ND apariamcnt trei 
camere Deva. Zamfirescu. 
bl. 11. sc. .2. ap. 29 sau 
schimb cu similar sau 
c asă în r\i [ui. (3724)

• \ IND cu clauză .im- 
plă apartament 3 camere, 
confort I sp. rit. central. 
Dev1 15<;.“. după ora 19.

(371 1)
• Vi ND Oltcit Club. In

formații Deva. telefon 
21356, după ora 17.

(3384)
• VÎND casă cu patru

camere, baie, bucătărie de 
vară ți grajd, în Simeria, 
str. Biscaria 32, locuibilă 
imediat. Informați; Sabău 
I.iviu, 60069. (3717)

• VlND camion IFA 5
tone și Lada 1 500. Deva, 
956/14359 ți 957/12388. după 
ora 20. (3718)

• CUMPĂR bonuri ben
zină — Hunedoara, tele
fon 15811. (3425)

• VlND butelie aragaz,
I tonă, profil T 30 x 3000. 
Deva, telefon 11018, după 
ora 20. (3697)

• VÎND butelie, preț
fix 35 000 lei. Deva, te
lefon 12563. (3725)

• VlND casă, curte, gră
dină ți teren intravilan.

.rttul Boz. Informatu Do
za. telefon 22895 sau s.vtil 
' iz. nr. 171. Negrită.

(3721)
• \ 1ND comvut Com

modore— Lcrnkurs Basic 
l'rogrammie Rspraclie ic 
levizor Grundig sport și 
tcleviz.or Opera cu piese 
de rezervă. Deva, telefon 
15873.

OFERTE 
DE SERVICII

• OFICIUL Județean di 
Calcul, cu sediul in Do
ta. str. 1 Decembrie, nr. 
28. anunță începerea în
scrierilor pentru cursul de 
formare analiști-programa- 
tori asistenți. Cursul arc 
<> durată de 10 săptămini. 
iar diplomele sînt vali
date dc Ministerul Invă- 
țămintuîui ți Științei. In 
formații suplimentare te
lefon 15131.

(3698)
• ÎNREGISTRĂRI video

de calitate pentru diferi
te ocazii. Deva, telefon 
16115. (3596)

• ECO TOURS Deva or
ganizează excursie la Var
șovia. în 31 mai 1992 și 
transportă persoane în 
Germania, cu plata în lei. 
în fiecare siinbătă.

(3711)
PIERDERI

• PIERDUT legitim
de serviciu, pe numele 
Sântămărian Eugenia Ro
chea, eliberată de F. 1 
Deva. O declar nulă.

(3727)
• PIERDUT carnet de

membru al Coop, dc Cre- 
dit „Deccbal". Deva, cod 
21135475, pe numele Mu
gur Coț Ioan. II declar 
nul. (3733)

• PIERDUT legitimație
de serviciu. pe numele 
Rădulescu Xcla Daniela, 
eliberată xlc Ilenei Deva. 
O declar nulă. (2825)

ÎNCHIRIERI

• TÎNAll angajat caut 
de închiriat urgent gar
sonieră. Deva, telefon 
23101, după ora 16.

(3675)

COMEMORĂRI

gretabila a celui ce a lost 
tin minunat soț. tată, bunic, 
și socru,

Ml( IN Sl.AVIO
Comemorarea azi, ora 

18,30, la biserica do pe 
strada Libertății. Cei ce 
tc-au iubit nu te vor uita 
niciodată ! (3712)

i

împreună cu
CAMERA DE COMERȚ Șl INDUSTRIE 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA
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SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SC1IIMB apartament 
2 camere proprietate, par
ter, Deva cu apartament 
etaj superior. Deva, te
lefon 18643. (3723)

• SCHIMB 2 aparta
mente a 2 camere, gaz. 
contra casă in Deva. De
va, telefon 13904.

(3720)
• SCHIMB garsonieră 

în Deva, Micro 15 cu a- 
partament. Informații te
lefon 26017.

(3731)

Ll( El I. SPORTIV DEVA

pro-Organizează concurs de preselccție la 
bele sportive :

• ATLETISM — in data de 30—31 
si I iunie, ora 9, la stadionul „Cetate**;

• GIMNASTICA SPORTIVA fete. — du
minică, 7 iunie, ora 9, la școală.

La atletism, concursul se organizează pen
tru clasele a V-a și a IX-a, iar la gimnastica 
pentru clasa I, ce va funcționa în anul șco
lar

mai

foii

I992/I993.
Relații suplimentare la sediul școlii, tele- 
I 70!"..

COMERCIALA
S.R.L. DEVA

nr. 
rele

\
v

*

\
\

9

t

aripi față și spate — Dacia I 390 
mască față și spate — Dacia L 300 
capotă față și spate — Dacia L 300 
uși față și spate — Dacia 1 300 
tăblie ușă față și spate — Dacia 
planșcu pedalier Dacia I 300 
scmilongeroane inferior stingă și 
<lrca pta.

Prin comandă fermă se pot achiziționa 
caroserii complete Plata se poate face în nu
merar sau prin C.E.C. decontare. (329(1)

1
i :ioo

• DUMIN1C X. 24 
I mai, se împlinește un 
| an de la încetarea 

fulgerătorre din viață 
a celuj care a (ost 
pil. ALBA DAVID.
Recunoștință celor 

care-i dăruiesc o cli
pă de amintire.

Comemorarea — du
minică, 24 mai, ora 
13,00, ia Biserica Or
todoxă din str. Emi- 
nesctl. Deva. Soția ()- 
tilia și Fiul Radu.

(2828)

• AST.X'/.I se împli
nește un an dc Ia în
cetarea fulgerătoare 
din viață a celui ca
re a fost

ALENE STEI \N.
Recunoștința celor 

care-i dăruiesc o cli
pă de amintire.

Comemorarea dumi
nică, 24 mai, ora 12,30, 
la Biserica Ortodoxa 
din str. Emincscu, De
va. Familia. (2823)

I 
I 
I
I

la
NAȚIONAL, 

PREZENTARE

Organizează simbătă, 23 mai 1992, ora 10, 
sediul societății comerciale J.J.P. INTER- 

bdul Deccbal, bloc C-partcr, o 
DE MODĂ,

în vederea contractării dc confecții, trico
taje. încălțăminte, textile.

In același timp va fi organizată și pre
zentarea de echipamente de birotică și jucării.

înscrieri și informații suplimentare Ia 
Camera de Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, telefoane 95601865. 1.2924.

(GOG)

i

I
I
I
I
I
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• AZI, 22 mai, sc 
împlinesc 2 ani de 
lacrimi și durere de 
cinci soarta nemiloasă 
a răpit din mijlocul 
nostru, la vîrsla dc 35 
de ani, pe unicul și 
iubitul nostru fiu.

sing. ERVIN
IV \I.1UA1 Ml 

GltUNllUCGl.lt 
din Simeria. 'Timpul 
nu va șterge nicioda
tă memoria Iui. Chi
pul lui drag va ră- 
mîne ieșnic în inimi
le noastre ncmîngîia- 
te. Lacrimi și flori pe 
tristul Jui mormînt. 
Dumncz.ou să-l odih
nească in pace ! Pă
rinții. (3701)

• AU trecut șapte ani 
de la despărțirea de iubi
ta noastră soție și mama

MMTNICÎ MARIANA 
Chipul ci minunat și 

blind îl vom păstra me
reu în sufletele noastre.

Dumnezeu s-o odihneas
că în pace ! (2824)

• ÎNDURERATE gin- 
duri. duioase amintiri pen
tru minunății părinți

CATKIN \ și 
DUMITRU IIOGI» IN 
l'e fnormîntul din Fizcș 

(Baița) vom picura, du
minică, 24 mai, lacrimi și 
flori la parastasul dc po
menire. Dumnezeu su-i o- 
dihncască ! Copiii.

• ASTAZI sc împlinește 
un an de la dispariția re

1

f

î
I
I
I
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• A trecut tin an de la
crimi și dor dc cînd bu
nul nostru soț, tară, socru 
ți bunic,

GIIEORGIIE STK.it T. 
nc-a părăsit pentru tot
deauna, la numai 56 de 
ani. Comemorarea la 24 
mai 1992. în Simeria Bi
serica Biscaria. Familia.

(371<i)
• CU nemărginită dure

re nnunțăm ea <re împli
nesc 3 ani dc la trecerea 
în neființa a celui cate a 
fost nn bun soț. tat.i. so
cru și bunic,

\I»\M B MIR.
Comemorarea va avea 

Joc in data de 21 mai 1992. 
la Biserica Ortodox i din 
A'cțel Vul Cei ce te an 
iubit nu te voii uita nici
odată ! (37?’’>

DECESE
• SIN'I’EM alături de 

I etiția l’opa, în greaua În
cercare pricinuită de 
moartea tatălui.

ioan vom.
Colegii de ia Șantierul 

de Instalații. (3713)

• COLECTIVUL dc sa- 
lariați de la Dacia Ser
vice Deva este alături de 
colegul Farcaș Ștefan in 
clipele despărțirii dc soția 
sa,

fAruaș mmulena, 
dispărută prematur la nu
mai 37 ani. Sincere con
doleanțe familiei îndolia
te. (2826)

• COLECTIVUL de sa- 
lariați de la Dacia Service 
Hunedoara aduce un ul
tim omagiu celei care u 
fost

fArcaș maiui.ena.
și este alături de familia 
greu încercata. Sincere 
condoleanțe. (2827)

• COLECTIVUL 
secției ( hirurgie plas
tică, spital Deva, este 
araturi d(. familia ing. 
Farcaș, m marca du
rere prin care trece. 

(3730)

ț
R. A. „ACTIX rt’ATEA*’ ‘

ORÂȘTIE ț
sediul in Orăștie, str. l’iațu X ieloriei, nr. 19 \ 

Prin reprezentanții ei legali, solicită ptlbli- \
tarea licitației spațiilor comerciale din orașul ( 
Drastic, pentru data de 8 iunie 1992 :

• imobil, str. Primăverii, nr. 8, 
profil alimentar;

• imobil, str. N. I’ălcescu, nr. 9.
profil alimentar.

(598)
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J/20/618/1991
Cont : 1107058601 O.O. Deva

ui IIVCTIA Șl ADMINISTKA'HA l 
1 700 Deva. »(r. I Ooceinbrle, 15, 

liufcțiit Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157, 11209 

Telefon Tipografie i 25904 
Tar • 10861

DIRECȚIA DE POȘTA HUNEDOARA 
cu sediul în Deta, str. Libertății, nr. 2,

Anunță licitarea, tu condițiile legii, a unor 
spații disponibile situate în Orăștie, bloc 1 15 
parter și Orăstie-gară.

Solicilauții, persoane fizice și juridice, se 
pot adresa unității piuă în preziua licitării, 
care va avea loc la data de joi, 28 mai 1992, 
ora 10, la sediul oficiului poștal Orăștie.

Relații suplimentare la telefon 95604227. 
(605)

I 
F 
I 
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I 
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SPITALUL JUDEȚEAN 
D E V A

Organizează licitație, in ziua de 28 mai 
1992, ora 10, in vederea închirierii chioșcului 
alimentar din incinta secției lî.E.T. Dc v a 
(Baia Sărată). (608)

I.

I 
I

SOL IE I A LEA COMERCIALA 
„C (>AH,EMN‘* S. A. DEA \

Organizează in data de 9 iunie. 1992 lici
tație, in te lerea vînzării unor mijloace fixe 
(podiumuri expunere mobilă, pod basculă 30 
tone, autoturism Dacia l 210).

Informații la telefon 26180. Dcta. 
înscrieri în vederea participării la licitație 

la sediul societății comerciale „Condemn** S. A. 
Deva, bdul Detcbal. bloc C-parter. piuă la 
data de 2 iunie 1992, ora I I. (601)

SOVIET VTE \ COMERCI ALA 
„SILVEXCOM** S.R.L. DEA A 

E X IC CUT \ •
• construcții ;
• izolații în construcții ;
• reparații construcții și izolații ;
• placații cil faianță și gresie. 
Prețuri negociabile. Relații la

18112, după ora 16.
telefon
(609)
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*

/ANUNȚA organizarea licitației pentru pre
darea in locații* dc gestiune, iu condițiile II.G. 
1228/90 și H.G. 110/91 a următoareior libră
rii: O 10 Dcta • 23 Hunedoara * 29 Teliuc 
• 32 Petroșani • 33 Petroșani. (I MP) • 39 Pc- 
trila.

înscrierile pentru licitație și depunerea ga
ranției de participare sc fac piuă la data de 
26 mai 1992, la casieria societății, l’iața Unirii, 
ur. 10. Dcta.

Documentația cu pritirc 
fi procurată, contra cost, dc 
ții.

Licitația ta at ea loc in
1992, ora 10, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon ‘156/ 
11155. (G07)

la licitație poate 
la sediul socictă-

«lata dc 30 mai

I
I

i
I
I
I
I

I I V A (I I l : ;
S.G. „Polirtav a” S.A. I

Deva str. 22 Decembrie 257
I
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