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■ NAȚIUNILE UNITE.

— Secretarul general al 
O.N.U., Boutros Ghali. a 
calificat drept „reper isto
ric" acordul intervenit in
tre Statele Unite și Rusia 
in privința eliminării ra
chetelor balistice cu focoa
se multiple cu baza la sol
— transmit agențiile France 
Presse și Reuter.

„Secretarul general salu
tă și intimpină cu căldu
ră anunțul făcut marți dc 
președinții Statelor l uite, 
George Bush, și Rusiei. 
Boris Ellin, referitor la in
tenția lor de a reduce dras
tic rachetele balistice, se 
afirmă într-un comunicat 
t<l O NU. \cordul dc la 
Washington, care prevede 
eliminarea rachetelor cil 
focoase multiple dc la sol 
reprezintă „un reper istoric 
in procesul controlului ar
mamentelor și al dezarmă
rii nucleare", avind o im
portantă specială și prin 
faptul că „elimină catego
rii» cea mai destabilizatoare 
de arme nucleare", apre
cia/i Boutros Ghali.
■ x \R X.JEVO. — „Grave 

încălcări" ale acordului de 
încetare a tocului au fost 
constatate miercuri la Sa
rajevo, amenințind proce
sul de redeschidere a ae
roportului din capitala Bos
niei și Herțegovina — a 
declarat generalul leu is 
Mackenzie, șeful Statului 
Major al Forței de Pro
tecție a O.N'.U. (FOR- 
PRONU), citat de AEP.

Violările cele mai 
rioase ale acordului, 
trat în vigoare luni 
mineață, au *ost 
te in cartierul 
unde artileria 
rile au intrat in 

jîî Frt.cM/k. — 
teie 
Havel

L-am intilnit la Grădi
nița cu program prelun
git din Aleea Patriei. De
va. E un băietei fru
mos, cu părul blond, cîr- 
lionțat și ochi albaștri- 
verzui. I sc spune Edi. 
Așa-i alintat. De la E- 
duard. Pină la vîrsta de 
cinci ani n-a avut cui 
spune mamă. Cuvintul 
„mamă” era pentru mi
cuțul abandonat o noțiu
ne abstractă. Tinăra care 
l-*i născut, l-a abandonat 
după o lună, tl încredin
țase unei prietene, in 
Mediaș. $i nu și-a mai fă
cut vreme de el. L-a uitat 
definitiv... A ■ " ajunge Edi 
la Leagănul de copii 
Hunedoara, iar de 
la Bretea.

Sc află în Deva 
septembrie ’91. A
adus, împreună cu alți 11 
copii de la Casa de copii

din 
aici

din 
fost

Un copil își găsește părinți
preșcolari din Bretea 
Strei, la inițiativa forului 
tutelar, ce avea ca scop 
socializarea micuților or
fani sau abandonați. La 
sfirșit de săptămlnă, Edi, 
ca și ceilalți „colegi" al 
lui, sînt luați acasă, in 
familii. Perechi care în
cearcă. cel puțin vremel
nic. să le fie adevărați 
părinți, 
tru dintre acești 
au 
de a fi înfiați 
tot 
va

fată insă că pa- 
micuți 

fost sau simt pe cale 
de către 

atitea familii din De
și Sîntandreî,

Familia 7. s-a atașat 
sufletește de micuțul Edi 
șl este pe cale să-l în
fieze. Am stat de vorbă 
pe-ndelete cu doamna E- 
milia Soarta i-a fost po
trivnică în privința do
rinței ci firești de a fi

mamă. N-a avut bucuria 
să-și crească cei doi ge
meni pe care i-a născut, 
in urmă cu cîțiva ani. 
Rana sufletească provoca
tă de decesul copiilor s-a 
vindecat greu. A rămas 
însă vie in sufletul ei 
dorința de a fi mamă, 
„fntii l-am luat acasă de 
vinerea pînă lunca — po-

Zisvestește E.L. Mi-am 
că mai intîl de toate su
fletele noastre trebuie să 
vorbească : al meu, al lui, 
al soțului meu... Nu prea 
era cuminte la început. 
Dar, cu răbdare și înțele
gere... Copilul nu-i o 
marfa să o cîntărești și 
s-o cumperi. Dacă n-ar 
fi atașat dc mine... Nu 
era suficient să-l iubim 
doar noi, cu și soțul meu. 
Mă simt ca și cum l-aș

cred 
un 

prn-

caii-

fi avut dintotdeauna, Eu 
cred in Dumnezeu și 
că acest copil a fost 
dar. o recompensă 
tru nol...“.

Pe Eduard nu l-a
tat ntmcnl, niciodată, nici 
la Leagănul de copii din 

Hunedoara, nici la Bretea 
Strei. Acum, cînd frec
ventează grădinița, ca și 
orice copil cu părinți și 
un cămin drag (ev. multe 
jucării și hăinuțe), intr-o 
zi a venit la grădiniță o 

Spunea că-i bu- 
L-a recunoscut 

din grupul de 
„Este leit

femele, 
nica lui. 
repede 
copil din clasă, 
mama sa" — spunea fe
meia. Cină i s-a cerut 
să facă dovada că-i bu
nica băiețelului a plecat. 
Ce o fi dorit ? Că vreme 
de cinci ani n-a fost să-l

vadă, să-l ajute, să-l o- 
crotească. L-a lăsat fa 
miinile străinilor. Dar co
pilul și-a găsit acum o 
mamă. Care-l adoră și 
pe care, la rindu-i, o 
adoră. „Voia să-i întoarcă 
sufletul pe dos sau poate 
niște bani..." — presupu
nea dna E. L. despre a- 
ccca care pretindea că a 
venit să-și vadă nepotul.

...Rind pe rînd părinții 
își fac zilnic apariția pe 
culoarul grădiniței. Vin 
să-și la copiii acasă. A- 
pare și o doamnă. Distin
să, plăcută, cochetă. Îna
intea oricărei întrebări, Un 
copilaș blond o intimpină 
în fugă și-i cuprinde gî- 
tul cu brațele lui mici: 
„mamăă !". O îmbrățișa
re firească. O imagine 
sfintă, asemenea unei i- 
coane, imortalizată în 
suflet cu penelul lacrimii.

ESTERA șina
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După Piatră-Țara Moților
între realitate
și nesocotință

Simple formalități ?

in
cu 

două 
in a- 

din
transmi-

se- 
in- 
di- 

scmnala- 
Dobrirvja, 
ți tancu- 

acțiune. 
Preșeuin-

eeno-stovac V aciav 
a anunțat ca .< ac

ceptai decizia liderului con
servator cen V aciav Kiaus 
de a reiuza postul de 
prim-ministru al guvernu
lui federal ir» favoarea ce
lui de premier ceh, 
cursul unei intilniri 
conducătorii celor 
partide in vingătoarc 
legerile legislative 
< eno-'slovacia — 
te 1 rance Presse.

■ EREVAN. — Partidul 
de opoziție „Dașuakțutin" 
din Armonia a cerut de
misia guvernului de la 
Exevan, anunță agenția 
armeană de presă SNARK, 
citată dc Moldova-Pres. 
După cum se arată în de
clarația Comitetului cen
tral al acestui partid, ac
tualele autorități din / r- 
menia „abordează eveni
mentele din zonă dc pe 
poziția forțelor politice ex
terne in detrimentul inte
reselor fundamentale ale 
poporului armean". în do
cument sc mai menționea
ză ci .autoritățile Arme
niei nu au elaborat pină 
in prezent o politică soclal- 
economieă pentru perioada 
de tranziție".

I

Jități precise pentru am
bele părți.

Fără a avea pretenția 
de a fi găsit cel mai e- 
locvent 
oricum 
nc-am oprit la Exploa
tarea Minieră Țebea, un
de un caz încheiat, de 
ctirind, a atras atenția 
prin conținut și mai ales 
prin modul de manifes
tare.

După o primăvară zgo
motoasă, plină de con
tradicții, cu discuții pro 
ți contra, a fost semnat 
contractul colectiv de 
muncă în majoritatea u- 
nităților economice sau 
comerciale. In multe 
dintre acestea, dialogul 
consiliu de administra
ție — Sindicat a repre
zentat un moment lu
cid, finalizat cu respon
sabilități concrete pen
tru fiecare dintre părți. 
Sau. dimpotrivă, cazu
rile nefiind singulare, 
contractul dc muncă n-a 
reprezentat dcctt o for
malitate, în care admi
nistrația a pus, vorba ro
mânului, pumnul In gu
ra angajaților, spulbe- 
rindu-le orice speranță 
de a emite vreo even
tuală pretenție. „Nu-țl 
convine, ești liber” — au 
fost cele mai 
„recomandări" 
salariaților.

In cele mal 
tați, însă, contractul co
lectiv de muncă este un 
Instrument de coordo
nare a relațiilor salariat- 
patronat, cu rcsponsabl- (( ontinuare în pag, a 3-a)

exemplu, dar 
semnificativ.

frecvente 
adresate

multe uni-

Valuri intr-un 
„pahar cu apă" 

Semnalam in urmă cu 
cîteva zile faptul 
Brad, cîțiva foști 
jați ai respectivei 
tați au intrat în 
foamei pe motivul 
zisei „desfaceri 
a contractului 
că” ! Nu 
o analiză 
cazului petrecut, ci mai 
degrabă de a face un 
clișeu asupra fenome
nului disciplinar, cu a- , 
jutorul cilul Inginer loan ' 
Nistorcscu, șeful birou
lui ONSf* al întreprin
derii.

CORNEI, POENAR

că, la 
anga- 

uni- 
greva 
așa- 

abuzive 
de mun- 

ne-am propus 
exhaustivă a

â

cunoscut
Mo

de 
lui

Ș’

de

Teritoriul geografic cu
prins între riurile Mureș 
și Someș, de la Deva pînă 
la Gluj-Napoca, 
sub numele dc „Țara
ților'* este leagănul 
naștere și luptă al 
Horea. Cloșca, C'rișan 
Avram Iancu.

Aici, pe acest „picior
plai" al spațiului mioritic, 
din vechime, și cit va fi 
român pe lume, a pulsat 
și va pulsa o viață 
tumultuoasă, 
tă într-un mod 
dc către marele 
Nicolae Bălccscu : 
fericit a găsi acolo, 
aceste piscuri uriașe, 
deasupra norilor, o 
nalitatc și o viață 
ncască înfocată .ți 
nică“,

în această vatră 
unde -oamenii sînt 

pe viață ți po moar- 
tăria stîncii", este 
și satul După Pia-

v ine.

O 
caracieriza- 

strălucit 
patriot 
„Pusei 

pe 
Pe 

națio- 
rotnu- 
puter-

de ro-
mâni, 
legați 
te de 
situat 
tră.

Numele localității 
ața cum arată legenda ți

filele îngălbenite ale isto
riei, de la așezarea moți
lor „după piatra aceea", 
prin secolul al XTII-lea, 
împinși — de o năvălire 
a tătarilor — să ia din 
Abrud calea adîncă a co
drilor ți să-și întemeieze 
noi așezări. în spatele cul
mii Brădișor, „după pia
tra aceea", s-au ascuns 
refugiații, întemeind 
la anul 1241 satul 
Piatră.

Prima 
mentara 
1523, așa 
din lucrarea -Domeniul 
cetății Șiria de la 1525“, 
a regretatului academi
cian D. Prodan.

Așezat în partea liune- 
doreană a Țării de piatră 
a moților, la izvoarele 
C.'rișului Alb, între orașe
le Brad și Abrud — a 
spus „Prezent !" la toate 
evenimentele petrecute în 
munții de aur ai Apuse
nilor.

Urme materiale ți spi
rituale, venind din cele

atestare 
este din 

după cum

«ța pe z"
— Ascultă, dragă, ce frumos cîntă păsărică 

I aceea !
— Dc ce te miri ? Cu autobuzul 6 nil cir

culă, dinții nu o dor, de ce n-ar ciuta ? 1

pe
I lupii

ilocu- 
anul 

reiese

X
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FLASH!
G ADUNARE. Marți. 16 iu

nie a.c., la sediul P.N.L.-C.D. din 
Deva, a avut loc adunarea 
constituire a comitetului interi
mar al P.N.I..-C.D., filiala jude
țului Hunedoara. Au participat 
dl ing. Dan Ottulescu (din partea 
președinției P.N.fi.-C.D. Bucu
rești), președinți at partidelor din 
Convenția Democratică precum 
șl invitați. Componența comitetu
lui interimar este următoarea i 
arh. Comei Florca, ing. Mlrcca 
Alcra, jurist Hrana Popa, nv. 
Maria Parfenle, e, . Aurel Aibu,

dc

ing. loan Stoian și tehn. Nicolcțc 
Utică. S-a exprimat decizia da 
a apăra în continuare principiile 
liberala șl unitatea forțelor gru
pate In Convenția Democrat1 că. 
Intîlnirile cu membrii și simpa- 
tizanții P.N.L.-C.D. vor avea lac 
în fiecare zi de iot, ora 18, la 
sediul din str. 1 Decembrie, nr. 
.10, Deva, telefoane 18081, 18081. 
(N. V).

al treilea de la începutul relații
lor de ajutorare cil Poșta Rega
lă din orașul englez. (V. R.).

G CLIPA NEDORITA. Pie
rind de acasă, din blocul 15, bdul 
Dcccbal, Deva, și trccînd pe lin
gă magazinul „Ulpla", 
turn, statuia Dcccbal,
AIllc-Trans, dl Dragoș din Deva 
a pierdut miercuri, 17 iunie 
pe traseul amintit, o sumă 
portantă de bani. Ii avea 
sine, spre a achita prima

blocul 
ptnă la

cu bani. Roagă persoana să su
ne la 17852, Deva. Rccomnensă. 
(E.S.).

© AJUTOARE UMANI TARE. 
Poșta Regală din Milton IC&yncs 
(Anglia) a aduc in aceste zile 
ajutoare pentru Asociația Han- 
dicapaților Ncuromotorl din ju
dețul Hunedoara Cuprlnzînd că
rucioare, îmbrăcăminte șf jucă
rii, transportul sosit ia Deva este

a.c., 
ini

ei! 
rata 

pentru un televizor color. Pentru 
o vreme, un vis s-a spulberat. 
Mal cu seamă că il promisese 
copiilor. Și nu-i mințlse nici
odată. Dorise să le facă o sur
priză. Cineva a găsit portmoncul

G LOC DE DIFUZARE. Ve
nind în întâmpinarea cerințelor 
cititorilor din Orăstle al ziarului 
nostru, ii informăm că și-l pot 
cumpăra zilnic, nu numai de la 
Poșta din localitate, ci și de la 
agenția Loto-Prono, nr. 20—26, 
situată pe str. Nicolae Bălccscu. 
nr. G. (N. T.l.

I 
I 
I 
I 
I 
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mai vechi timpuri, sînt 
întîlnite la tot pasul: con
ducte de apă din timpul 
romanilor, lănci ți săbii 
confecționate din ordinul 
lui Horea către fierarii 
din Albac, î.upșa, Gcoa- 
giu ți După Piatră, cărți 
religioase de mare valoa
re (Cazania lui Varlaam 
de la 1643 sau un 
plar din Biblia lui 
din 1688) ; colecții 
cumente privind 
țiile sătenilor față 
pînitori, înccpînd i 
colul al XVH-lca ;
din agricultură și minerit; 
vase dc ceramică și lemn; 
medalii ți decorații, prin
tre care una a lui" Simion 
Jorza din După Piatră, ca
re în anul 1924, la 97 dc 
ani, era singurul luptător 
din armata Iancului în 
viață; biserici — monu
mente istorice.

Profesor
\ 1OREL VUl.TURAIt. 

ltrad

i exent-
Șerban 
de do- 
obliga- 
de sta
diu se- 

tineltc

(Continuare în paj. a 3-al

GEST ÎNCĂRCAT 
DE SENSIBILITATE
La Casa 

Sindicatelor 
avut loc un 
teatru cu 
Christus, Rcx Moldaviac". 
dramatizare după „Alexan
dru Lăpușneanu" de Mihai 
Eminescu. Interprcți — ac
torii Teatrului Dramatic 
„I. D. Sîrbu" din Petroșani, 
în rolul titular, Mihai 
Clita. Regia, Dumitru Ve- 
lca. Ilustrația muzicală, 
Ilorațiu Alcxandrescu. Spec
tacolul este dedicat come
morării a 103 ani de la 
moartea poetului nepereche, 
al literaturii noastre și 
este sponsorizat dc Exploa
tarea Minieră Uricani, sin
dicatele salariaților de 
E. M. l'ricani și E. M. 
lea dc llrazi, precum 
dc Fundația Culturală 
l>. Sîrbu". Fondurile obți 
nule vor fi destinate 
ajutor umanitar pentru vic
timele confruntărilor din 
Transnistria, provocate dc 
separatiști, (n deschiderea 
spectacolului va avea loc o 
slujbă de pomenire oficia
tă de un sobor <lc preoți 
ortodocși din oraș, in me
moria eroilor căzuti in

dc Cultură a 
din Uricaui a 
spectacol dc 
piesa „.lesus

la 
\ a-

..r.

ca
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.Siit,’’nul totalitar sc 
exprima prin limbajul dl 
. 'ini. Era și acesta un 
mod dc opresiune: Umi
lind expresia, se limita 
Implicit libercitci de gin- 
dire. l.imba română. bo
gată. fastuoasă, pregnan
tă, are peste o sută de 
mii de cuvinte. Dintre a- 
cestea. „magistralele” cu- 

int'tri, tezele, programe
le, documentele oficiale 
>i în bună măsură chiar 
presa vehiculau doar vreo 
cinci sute. Alăturate fn 
sintagme, ele formau un 
fel de module lingvistice 
pe-mu'abila. suficiente 
pentru a exprima o „fi
lozofie" și o „politică" 
alimentate de idei puține 
și file. Citei a dintre a- 
c„te sintagme — „o sc

rie de măsuri", „să facem 
totul", „un viitor lumi
nos" ctc. — au pătruns 
in reflexele vorbirii ca 
t-ereotipii, perpetuindu-se 

pină azi.
Unul dintre primele 

gesturi de răzvrătire care 
au constituit revoluția 
din 1989 a fost abandona
rea instantanee, aproape 
ostentativă, a limbajului 
de lemn. Constatarea că 
noii lideri se exprimă li
ber. degajat, personal, a 
fost una dintre marile 
bucurii ale acelor zile. 1

CONTRAPUNCT

Liberalizarea limbajului
s-au adăugat accesul li
ber la televiziune, emisiu
nile radio șl tu în direct, 
neperiate, ncregizate, ne
cenzurate și apoi, la foar
te scurt timp, explozia 
fără precedent a presei, 
veritabil „big bang", care 
a marcat procesul de li
beralizare a limbajului. 
El s-a produs pe două 
căi principale: prin as
pirația spre primenire și 
prin abandonarea orică
rei preocupări pentru a- 
curatețea și demnitatea 
limbii.

Primenirea se reali
zează în primul rind prin- 
tr-o masivă adopțiune de 
neologisme. Unele, mai 
familiare nouă, sint asi
milate din francezi, prin- 
tr-un vechi și foarte pro
ductiv exercițiu al limbii 
române: derulare, dema

rare. vizavi de. anvizajare. 
implementare, antamare, 
fezabll etc. Alte.le, în
deosebi din domeniile e.- 
conomiei, finanțelor și 
informaticii sint preluate 
ca atare din engleză: 
marketing, management, 
fixing, know-how. soft
ware. consulting etc. /-e-

nomenul nu trebuie să 
ne alarmeze. Neologis
mele sint oxigenul lim
bii ; unele vor rămînc, 
altele vor dispărea. In 
1881, scriind despre neo
logisme, Titu Maior eseu 
dezavua utilizarea unor 
cuvinte ca suficient, a 
parveni, aprofundat, va
nitate, a delira, a diva
ga, a restitui, avid, im
petuos, sever. tandru, 
care au fost totuși asimi
late, încit fac parte azi 
din lexicul uzual. Limba 
română c o limbă recep
tivă și nu pătrunderea 
neologismelor trebuie să 
ne alerteze. el folosirea 
lor stilcită, improprie 
sau excesivă.

Mult mai alarmant este 
astfel cel de al doilea 
aspect al liberalizării lim
bajului: lipsa de preocu
pare pentru expresie și, 
implicit, absența conștiin
ței că limba este o valoa
re de patrimoniu care se 
cuvine cultivată. A nu 
te interesa felul in care 
te exprimi trădează lip
să de respect față de 
tine însuți dar și față de 
cel căruia i te adresezi.

Din păcate, In ultimii 
doi ani, fenomenul a 
luat proporții de masă, 
răspindindu-se prin toate 
mijloacele de informare. 
Numai din caznele orato
rice ale unor parlamen
tari sau candidați la ale
gerile locale se poate al
cătui o veritabilă colecție 
de perle capabile să stir- 
nească rîsu-plînsu : „s-au 
vindut în mod foarte 
mare" ; „vinificația vinu
lui" ; „capul e fruntea"; 
„un program cit de cit 
exhaustiv"; „c pentru 
mina o cinste dar In a- 
celași timp și o onoa
re”', „revindecări" ; „u-
niți împreună" sau „co
laborând împreună”; „a- 
legerile electorale" ; „con
stelație de stele”; „eu nu 
vă promit nimic dar pro
mit că dacă voi fi ales...” 
etc. etc. Aici, fn libera
lizarea trivială a limbii 
zace un pericol care ar 
trebui să ne îngrijoreze 
mai mult decit liberaliza
rea prețurilor. Căci, mai 

eurind sau mai tîrziu, pre
țurile revin întotdeauna 
la un nivel rezonabil, dar 
o limbă degradată, batjo
corită, cu greu își mai 
redobîndește vreodată 
demnitatea.

RADU fTOBANU

„Getusa“
De eurind. ansamblul 

folcloric județean „Getu- 
a" ,-a întors din Turcia, 

unde a participat la un 
Festival folcloric iudeu- 
țc de la Ankara, cunos- 
’ut sub numele de „Billy 
Bash '!I2”, alături de for
mații similare din Unga
ri. l. I inlanda, Turcia. Dc 
departe cel mai bun, prin 
valoarea interpretativă a 
membrilor săi. „Getusa" s-a 
bucurat de un deosebit 
succes. Ua această pre
zență aparte au contribuit 
dansurile populare, pregă
tite dc maestrul . oregraf 
Mircea (Jcoș, taraful dirijat 
d'- prof. V.isile Molodcț și 
Ovidiu Drmea. Au fost 
prezentat* In toată spler> 
doar, a lor, dansuri de Bi
hor, Banat, Cluj, Bis- 
rița-\asăud. făgăraș, mc

în Turcia
lodii populare hunedo- 
rene. interpretate dc so
listele vocale .Ana Ban- 
ciu (Zam) și Aurica 
Boțea Hațeg), de «pre- 
ciați soliști instrumentiști 
din Orăștie, in frunte cu 
Nicolae Turdășan. Regia 
spectacolului a aparținut 
maestrului coregraf Mircea 
O.coș.

Așadar, „Getusa" repre
zintă în continuare un an
samblu de prestigiu, pe 
carc-1 aștept .m intr-o con
fruntare de valoarea sa. Și 
aceasta, cit dc eurind, după 
cum ne asigură factorii 
culturali județeni. in ca
dru) Festivalului folcloric 
internațional „S.'irmizegctli
sa”, găzduit dc județul 
nostru în luna iulie.
(M. B.).

La Qrăștie a avut loc 
ieri o manifestare cu to
tul aparte, organizată de 
Muzeul Județean, cu spri
jinul Inspectoratului Ju
dețean pentru Cultură și 
al Primăriei locale. Este 
vorba dc simpozionul care 
a adus in prim-plan „Pa
lia" de la Qrăștie, cea 
dinții tipăritură în limba

„PALIA" — 
UN MONUMENT 

DE LIMBĂ 
ROMANEASCĂ

română, făcută dc Șer- 
ban, fiul lui Coresi Atîl 
simpozionul propriu zis, 
desfășurat la sala festivii 
a Primăriei, cit și expo
ziția de carte veche și 
icoane deschisă la muzeul 
din localitate s-au bucu
rat dc un deosebit inte
res, acum, la împlinirea 
a 410 ani de la tipărirea 
acestui extraordinar mo
nument de limbă româ
nească. (M. B.).

Colecție de carte
Dl Nicolae Iuga, din 

Lăpușnic, de 80 de ani, 
ne aduce la cunoștință că 
are o bibliotecă pe care, 
avînd în vedere virsta, 
vrea să o vîndă, nu din 
lipsă de bani, dar ca să 
nu se piardă cărțile, in
tre care dînsul amintește: 
Istoria României de Con
stantin Giurescu, Istoria 
Jui Napoleon în 3 volume, 
Războiul Crimeii, Inde
pendența 1877, Revoluția 
din Ungaria 1956, Nicolae 
Milescu în țara Chitailor 
și alte volume valoroase 
despre moartea generalu
lui Ion Antonescu, ultima 
generație de țari ai Ru
siei etc. Credem că o 
cercetare nu lipsită de in
teres ar putea fi făcută 
de Muzeul Județean, Bi
blioteca Județeană, înain
te de a intra pe „fir” 
particulari interesați. A- 
dresa posesorului biblio
tecii : Lăpușnic, nr. 103, 
comuna Dobra. (M. 1F).

.S-uu împlinit, de curin'!, 
, j fterrnii și jumătate 
de la atingerea din viață 
a unuia dintre scriitorii 
■ u o c,e„t,e aparte in li
teratura română, unul 
dintre puținii reprezen
tanți ai umorului liric. 
E te vorba de. George To
piri unu, spirit lucid, tn- 
re.trat <u o remarcabilă 
’ntelliie.itâ artistică, . au
torul i e caracterizează 
prin iu» >-ironl«, prin cen- 
țura’eii propriilor senti
mente.

■1 debutat in lr>16 cu 
două volume: „Balade 
vc.ețe' și „Parodii origi
nale". Urmează „Ralade 
vesele și triste", „Scri
eri fură adresa", „Mig

dale amare". „Pirln — 
Pianina", /joezia, In pri
mul rind, bucurîndu-se 
de un mare succes la pu
blic, fapt pentru care tn 
1926 obține Premiul Na-

Rapsodîi
țional. Topirceanu ironi
zează nu o dată contrafa
cerea, „modernismul" con
temporanilor săi, cultl- 
vînd fn schimb cu fante
zie tradiții mai vechi 
ale Uri mulul românesc, 
contlnutndu-i pe Coșbuc, 
Anghcl, Duiliu 7-amfires- 
cu, evidențiind o tahnlcă 
rafinată a versificației.

Urmărită cu atenție, 
croația sa aduce în pr>m- 
plan pasteluri, precum și 
miniaturi de mare sensi
bilitate șl duioșie. Să ne 
amintim de inegalabilele 
„Rapsodii de primăvară", 
„Rapsodii de vară", „Rap
sodii de toamnă" i ,,A 
trecut tntii o boare / Pt 
deasupra viilor / Șl-a fu
rat de prin ponoare / Pu
ful păpădiilor”... Aici, (n 
pasteluri, Toptrceanu cul-

de vara
tivă o poezie delicată, 
suavă șl grațioasă O pie
să de mare, profunzime 
este „lialada morții", ca
ic reia motivul „Mio
riței", urde moartea, 
văzută ca o reinte
grare cosmică ; „C obora 
pe Topolog / Dintre munți 
la vale... / Și la um
bra unui stog / A căzut 
din cale / în ce vară ? In 
ce an?/ Anii treo ca 
apa.../ El e.ra drumeț 
sărman / Muncitor cu sa
pa”. In continuare, sce
nele baladei se succed In 
acorduri grav», ac suge
rează efemera' destinului 
uman în comparație cu 
natura veșnică șt imposi
bilă.

în „Parodii originale" 
tntilnlm multă vervă ui 
morlsttcă, poetul ame>F

dînd propriul sentimenta
lism, după cum menționa 
criticul Alexandru Săn- 
dulcscu. Prin satira idea
lismului rural șl roman
țios, a simbolismului ex
centric șl a clișeelor de 
toate nuanțele, „Parodii 
originale” sînt așa cum 
Ic-a numit tn»ușl Topîr- 
ccanu, adevărate „pagini 
dc critică literară în pilde', 

„Chiriaș grăbit ■ în a- 
ecastă vli'.ă, Toj.-îrceanu a 
spus pr’i repede adio 
scrisului, lăstnd In urmă 
un gol greu de acoperit 
in literatura română. In 
lipsa omului, generațiile 
care au urmat au încer
cat să se „amăgească" < u 
umorul său încărcat dc 
Urlsm : „Trec anii, tree 
zllele-n goană/ In zbor 
săptămînlla trec! Rămti 

sănătoasă cucoană / Că-mi 
iau geamantanul și plia".

n. cătălin
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SPERANȚA
— generației noastre —

Părelnic cade vcacti-n vrajbe oarbe 
Ne pradă ura, jocul e trucat 
Văd valuri roșii, timpul iși resoarbe. 
Cutremurat, cortegiul vinovat. 
Tresar cernuși sub cîntecu) trădat... 
Tu. semen singur, nu le lua în seamă : 
Vîrtej netrebnic vrejul lui nătîng. 
E-acest impas. Cj mai presus o Vamă 
De veghe-î peste cei ce-acuma plîng. 
Simfonic murmur strigă de sub pluguri 
și din izvoruri sacre Apa Vie 
X a ostoi acest delir de ruguri 
Zvirlindu-și curcubeul din cîmpie ... 
A Facerii durere-nnoitoare 
Ne-a-mprcsurat din chinul izbăvirii.

totuși, prin cuvinte trecc-o boare ,., 
totuși, vom rămirre ai Iubirii.

Și 
Și

EUGEN EV U

SECRETUL FLORILOR DE SiNZIENE

După ce-a trudit în soare 
Cit a fost ziua de lungă, 
Iurba, prinsă de sfîrșeală. 
S-a lăsat și ea pe-o dungă,

Florile, precum li-i felul, 
Rind pe rind s-au dus și ele 
Să-și încredințeze tihna 
Licăririlor dc stele.

Noaptea-i caldă, liniștită. 
Este noaptea cea mai mică. 
E momentu-n care cerul. 
Omului i se dedică.

Zodiacul dăltuicște 
Chipul anului ce vine, 
Constelații și planete 
Pentru el croiesc destine.

Ca o ploaie nevăzută 
Horoscoapele-au pornit 
Stropi de viitor să cearnă 
Peste cimpul adormit.

Cimpul. grabnic îi adună 
In cămări subpămintene 
Și-i ascunde in parfumul 
Florilor de sînziene.

celor mici
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Cînd va reveni teatrul 
la el acasă ?

Dimineața de dimineață, 
în drum spre slujbă, tre- 
cind prin fața Teatrului 
de Revistă din Deva, ți sc 
oferă aceeași scenă de 
șantier, cu oameni care 
așteaptă să înceapă lucrul. 
Și noi și cei care au în
drăgit spectacolele acestei 
instituții ne întrebăm — 
oare cînd va reveni tea
trul la el acasă, că de cîți- 
va ani stă în ospeție la 
Casa de Cultură, dă spec
tacole prin județ șl în a- 
fara lui, ori prin localu
rile de noapte din Turcia 
(trupa dc balet — n.n.). 
Cu mare greutate l-am 
prins pe directorul tea
trului, prof. Petru Mărllă, 
pentru a no oferi cîtcva 
informații despre situația 
instituției

— Așadar, ce s« 
întîmplă, la teatru, cile di
rector ?

— Nc-nm privatizat !
— In zilele noastre to

tul e posibil, dar dc unde 
ați avut ntiția bani să 
cumpărați Instituția ?

— Lăsînd gluma la o 
parte, trebuie să vă spun 
c’ pentru reparațiile ca
pitale începute în urmă 
cu cîțivn ani nu mai prea 
iiv-m 1 >ni Șl pc cel care 
sail n primim cu țiriita. 
Actuu șl lucrează la agen
ția teatrală, care se va 
deschide in fosta cofetă
rie „Arta", unde nc vom 
mula birourile pentru o 
perioadă.

— Pentru anul acesta

ați primit ceva bani la re
parații ?

— Da, 1,5 milioane de 
lei de la Ministerul Cul
turii, ca drept de restau
rare a Clădirii, care este și 
monument arhitectonic, cu 
care vom realiza instala
țiile electrice, canal’za- 
rca etc. O să primim și 
de la bugetul Prefecturii 
bani, instituție carc nc-a 
ajutat de fiecare dată cit 
a putut. în plus, ne asi
gură salariile prin Inspec
toratul Județean pentru 
Cultură. în rest, cheltuie
lile pentru motorină,’mon
tări de spectacole etc., nl 
le acoperim singuri. în
fiorător «le greu, dar... 
singuri !

— Apropo de montări, 
la ce spectacol lucrați ?

— Întrucît trupa de ba
let sc află în Turcia, ur- 
mînd apoi a lua drumul 
Italiei, cu contract, am 
lucrat la comedia „Caut 
urgent nevastă", o relua
re refăcută, amplă, după 
un text de Alexandru Da- 
rian, în regia dini Eugen 
Aron. Spectacolul a fost 
montat, prczcntîndu-se deja 
spectacole la Zam. Vata 
de Jos, Dobra.

— tind vom revedea în 
țară trupa de balet ?
~ lotru^jț pn d'GJJJ tu 

ce „trăi", rind sc Va ter
mina repararea teatrului, 
Pină atunci, sperăm să nu 
mai fio mult...

MINEI rodea
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După Piatră - Țara Moților
(Urmare din pag. t)

Aceasta așezare mon
tană are azi o populație 
de aproape 2 000 de ro- 
mâni-moți.

Dintre evenimentele cu 
puternică încărcătură e- 
moțională, desfășurate în 
acest sat, se detașează tra
diționala acțiune cu gene
ricul: .Intilnirea moților 
cu istoria1'.

Numita manifestare in
terjudețeană se desfășoară 
aici nu întimplutor. Este

locul unde vitejii munți
lor au obținut o mare bi
ruință asupra invadatori
lor maghiari în timpul re
voluției de la 1848—1849. 
„Aici, românii-moți, sub 
conducerea Iul Avram lan- 
cu și a tribunilor săi, au 
luptat șl au învins la 19 
mai 1849. Românul ține 
minte ! Honor et patria 1".

Programul include: pa
rastasul eroilor; exerciții 
militare, în care este re
editată, în condiții moder
ne, ambuscada moților lui

lancu, soldată cu mari pier
deri pentru trupele vrăj
mașe, spulbcrind pentru 
totdeauna pretențiile ma
ghiarilor de a cuceri In
vincibila cetate a Apuse
nilor ; evocări istorice; 
spectacole în aer liber, 
susținute de formații ar
tistice de prestigiu din ju
dețele Hunedoara, Cluj, 
Alba, Bihor, Arad, Timiș, 
Maramureș și din Bucu
rești ; o serbare cimpe- 
nească.

Ediția din acest an a 
.întîlnirii moților cu is

toria" va avea Ioo în data 
de 5 iulie. Principala or
ganizatoare — VATRA 
ROMANEASCA — are In 
vedere invitarea unor per
sonalități reprezentative 
pentru diverse domenii 
de activitate.

Dacă în alți anț am a- 
vut invitați din Franța și 
Olanda, anul acesta do
rim să avem ca oaspeți 
dragi pe frații noștri din 
Republica Moldova.

Venițl cu noi pe plai de 
legendă, în Țara Moților 1

LA CĂRUȚĂ TREBUIE SA PUNA 
TOȚI UMĂRUL...

De vorbă cu dl ADAM CORUI, 
primarul comunei Sarmizegetusa

IM Adam Corui s-a năs
cut în Sarmizegetusa, la 
15 decembrie 1917. Mese
ria sa dc bază este cea 
de maistru mecanic. Este 
căsătorit, soția lucrind la 
poștă. Are doi copii, fata 
feste învățătoare in satul 
Păucinești. iar băiatul elev 
la Școala Profesională din 
Călan. A candidat pentru 
funcția de primar ca inde
pendent, ieșind ciștigător la 
al doilea tur dc scrutin.

RED.: Cum vedeți con
siliile locale alese în fe
bruarie ?

A. C. : Nu vreau să fac 
pe grozavul, dar văd con
siliile locale ca pe niște 
căruțe care pentru a fi 
puse in mișcare trebuie 
să pună toți cei aleși umă
rul, nu doar degetul.

RED.: Consilierii din 
Sarmizegetusa pun umărul?

.V C.: Da, dar nu toți. 
Sint doi — nu-i numesc 
— care pun doar un deget.

RED.: Asta-i situația,
dar să trecem la lucruri 
concrete. In ce stadiu se 
află aplicarea I.egii fondu
lui funciar ?

A. C. : Practic, pămin- 
tul arabil s-a impărțit la 
ceț ce au dreptul. Mai 
sint însă cazuri incîlcite. 
De pildă, unii au primit 
drept zestre de la părinți 
pămint, incă atunci, îna
inte de colectivizare, dar 
n-au întocmit acte, nu s-a 
înregistrat faptul in cartea 
funciară.

RED Au posibilitatea 
sa se adreseze justiției.

1.< "... ii și sfătuim

pe oameni, deși unii nu în
țeleg.

RED.: Ișl lucrează oa
menii pămîntul primit ?

A.C": Da. 11 lucrează 
cu ambiție, aș putea zice. 
In orice caz, nu rămîne 
nici un petic de teren 
nemuncit

RED.: In comună lu
crează și trei specialiști 
tn agricultură. Cum se im
plică ei tn aplicarea Legii 
fondului funciar, în desfă
șurarea lucrărilor pe ogoa
re 7

A. C.: Sint trei ingineri 
agronomi. Soții Elena și 
Gheorghe Vrinceanu și 
dna Luiza Lupescu. Din 
păcate, nu se prea im
plică. Se duc, de pildă, să 
rezolve o problemă legată 
de pămint dar se întorc 
cu ea tot încilcită. Vin oa
menii la mine să le descil- 
cesc.

RED.: Vin la dumnea
voastră sau la viceprimar,

A. C": La viceprimar nu 
prea, fiindcă dînsul nu 
și-a lăsat serviciul și vine 
la consiliul local numai 
in timpul liber.

RED.: Asta nu e bine ! 
De ce credeți, că cei trei 
specialiști procedează așa 
cum ați spus ?

A.C.: Fiindcă sint sa
larizați de Direcția Agri
colă, iar pe noi nu ne 
întreabă nimeni dacă vin 
la serviciu, cum lucrează 
ș a. Situația aceasta nu 
este deloc bună ;i trebuie 
soluționată într-un fel sau 
altul.

RED. : Dc acord cu
dumneavoastră, Ce alte

preocupări are, în etapa 
actuală, consiliul local ?

A. C.: Ne străduim să 
organizăm pășunatul ani
malelor. Am confecționat 
și montat jgheaburi in 
pășunile din satele Sarmi
zegetusa și Hobița. Taxa 
de pășunat am încasat-o 
In proporție de 80 ia sută.

RED": Are Sarmizegetu- 
sa pășune suficientă ?

A. C.: Are chiar un ex
cedent de 45 ha pe care 
vrem să le închiriem. Deo
camdată însă nu le-a soli
citat nimeni.

RED.: Poate după ce 
vor citi aceste rîndurl-.

A. C.: Așteptăm cliențl 
serioși. Ne preocupă, de 
asemenea, repararea dru
murilor. în acest sens, 
am discutat cu secția din 
Hațeg a Direcției Județene 
de Drumuri și Poduri. In 
perspectivă, vrem să con
struim un decantor la a- 
ducțiunea de apă din sa
tul Sarmizegetusa, să pu
nem în valoare zăcămîn- 
tul de siliciu din Zeicani.

RED.: In încheierea a- 
cestei discuții, ați vrea 
să mai spuneți ceva, dom
nule Corui ?

A" C.: Da. l’rin „Agro- 
mec" Cîmești a fost adus 
erbicid care s-a aplicat pe 
o mare suprafață de teren 
cultivat cu păioase. Ei 
bine, crbicidul n-a avut 
nici un efect.

RED.: Bine nu-i, dar
am notat faptul spre a fi 
'■unoscut de cei în drept. 
Vă mulțumim pentru dis
cuție !

A.C.: Mi-a făcut plă
cere să o purtăm. De 
altfel, Cuvlntul liber”, 
ziar pe care îl apreciez 
in mod deosebit, este ori
cine! bine venit la Sarmize
getusa.

TRAIAN BONDOR, 
Gil. I. NEGREA

Dl loan Nagy, patron al 
S.C. „Trans Corn Impex 
Nada” S.R.L. Deva, s-a 
adresat ziarului nostru cu 
rugămintea de a face unele 
precizări în legătură cu 
articolul „O singură lege 
— legea junglei”, publicat 
în ziarul nostru. Din lipsă 
de spațiu, redăm, în esen
ță, conținutul scrisorii: 
„în data de 6 mai a.c., în 
piața agroalimentară din 
Deva, s-a deplasat o co
misie a primăriei. Din co
misie au făcut parte șl 
doamnele Gîm și Tudor, 
care au intrat în bouticul 
„Nada” și mi-au solicitat 
actele de proveniență a 
mărfii. Le-am spus că eu 
trebuie să mă deplasez din 
localitate și actele sint la 
Nagy Mariana, cu care

0 explicație 
necesară

am încheiat contract de 
prestări servicii. Avînd a- 
tribuțiunj de gestionar, ca
sier și contabil al firmei, 
Nagy Mariana se afla la 
ora respectivă la Banca 
Comercială, unde își desfă
șoară activitatea de bază, 
însă pot să-i dau telefon 
sau să merg personal să-i 
comunic de controlul e- 
fectuat de comisia primă
riei și să o rog să se pre
zinte cu actele la control, 
într-un ’imp foarte scurt. 
Neînțelegîndu-se acest lu
cru, materialul care a fost 
prezentat redacției pentru 
publicare, cu referire și la 
societatea pe care o con
duc, este subiectiv și ten
dențios, adueîndu-se preju
dicii morale și poate, pe 
viitor, și prejudicii mate
riale.

In final, sugerez redacto
rilor să verifice ca mate
rialele primite să cores
pundă cu realitatea".

Contractul de muncă - intre realitate și nesocotință
(Urmare din pag. 1)

— Die inginer, s-au 
vehiculat mai multe zvo
nuri privind „lichida
rea” neju iificată a unor 

dariați dc Ia unitatea 
dvoastră, cițiva intrlnd 
in greva foamei, ca for
mă dc protest împotriva 
deciziei patronatului 1

— De .facerea contrac
telor de muncă s-a făcut 
pentru absențe nemoti
vate. Prevederile sint 
foar.tc clare. Doar clte- 
va: trei absențe nemo
tivate consecutiv. cinci 
cumulat/; Intr-un an a- 
trag dcrfacerea contrac
tului. Din păcate. Indis
ciplina Înregistrează ci
fre deloc nesemnifica
tive A-‘fel. In anul 1991,

la nivelul unității noas
tre, s-au desfăcut 50 dc 
contracte de muncă nu
mai pentru absențe ne
motivate, fenomen care 
in acest an consemnea
ză 12 asemenea cazuri, 
între cei 12 -lichidați" 
se numără: Coșulca Nc- 
lu — II nemotivate In 
1991 șl 7 în 1992, Drăgan 
Iile — 4 nemotivate Jn 
1991 șl 5 în 1992, Csiszcr 
Ioan — 8 nemotivate fn 
1992, Vizitiu Vasilc — 4 
nemotivate în 1991, 8
nemotivate tn 1992 (a- 
ceștia fiind o parte din 
greviștii foamei).

Teama șomajului 
obligă

Trcelnd din sfera dis
ciplinei In cea n produc

ției, evident o latură ho- 
tăritoare a celei din ur
ma, prin analiza doar a 
cîtorva elemente, ne pu
tem face o imnginc asu
pra evoluției vieții eco
nomice de la această u- 
nitatc minieră.

Așadar, față de pro
gramele pe primele cinci 
luni ale anului 1990 
(ianuarie — mai), E.M. 
Tobca a înregistrat 84,4 
la sută in 1991, 91 la 
sută în anul următor și 
104 la sută în 1992. Și 
din punct dc vedere ca
litativ, lucrurile evoluea
ză îmbucurător. Dacă la 
interferența anilor 1989— 
1990, puterea calorică a 
cărbunelui era cam do 
1300 Kcal/tonă, In pre
zent aceasta a crescut la

aproximativ 2 700 Kcal/ 
tonă.

După cum lesne se 
poate observa, calitatea a 
crescut, fenomen deter
minat de economia con- 
curcnțială care Impune 
calitate, promptitudine, 
prețuri accesibile (a- 
vantajoase pentru bene
ficiari), deopotrivă cu 
teama pentru ziua dc 
mlinc. Dacă plnă mal 
Ieri zicala „noi no facem 
că lucrăm, ci se fac că 
ne plătesc" era la rang 
de principiu — oferta 
fiind sub cerere —, acum 
jocurile se Inversează, 
rezlstînd cel mal compe
titiv pe piață. Iar în a- 

' ceste condiții teama fa
limentului, dublată de 
cea a șomajului, obligă.

DIVIZIA A
REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE de mie*, 

curl, 17 iunie a.C.: F.C. Corvinul — F.C. Bacău 3—Oj 
fl'oria Bistrița — Dinamo 1—1; Univ. Craiova — F.C, 
Trrașov 1—0 ; Farul C-ța — Dacia Brăila 4—1 : Polii 
Timiș. — Rapid 1—0 ; Inter Sibiu — A.S.A. Tg. Ml 
4—0: Sportul Stud. — Oțelul Galați 5—2 : F.C. Ploiești 
— Elcctroputcre 1—2 ; Steaua — F.C. A rgeș 5—1» 

CLASAMENTUL
1. Dinamo 33 20 13 0 71—22 53
2. Steaua 33 20 8 5 66—28 48
3. Univ. Craiova > 33 14 11 8 38—26 39
4. Poli. Timișoara 33 15 9 9 36—30 39
5. Elcctroputcre 33 15 7 11 40—26 37
6. F. C. Ploiești 33 14 6 13 37—17 34
7. Inter Sibiu 33 13 4 13 42—42 33
8. Dacia Brăila 33 13 7 13 35—37 33
9. Rapid București 33 12 9 12 32—37 33

10. Oțelul Galați 33 14 5 14 37—46 33
11. Gloria Bistrița 33 13 6 16 45—39 32
12. F. C. Brașov 33 12 8 13 50—47 32
13. F. C. Farul 33 14 4 15 40—40 32
14. Sportul Stud. 33 10 8 15 36—15 2»
15. F. C. Bacău 33 10 7 16 30—54 27
16. F. C. Argeș 33 8 7 18 37—51 23
17. A.S.A. Tg. Mureș 33 7 5 21 28—55 19
18. F.C. Corvinul 33 6 7 20 34—62 19

ETAPA VIITOARE (ultima) : Dinamo — Corvinul I 
Electroputere — Sportul Stud.; F.C. Bacău — Petro
lul; F.C. Argeș — Gloria Bistrița; Rapid — Umv, 
Craiova ; F. C. Brașov — Steaua ; Dacia Brăila — 
Poli. Timișoara ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Farul) 
Oțelul Galați — Inter Sibiu.

VICTORIE CLARĂ :
CORVINUL - F.C. BACĂU 3-0

început mai slab al 
gazdelor, în care oaspe
ții, fără să exceleze (au 
ratat ți o lovitură de la 
11 m, loniță remareîn- 
du-se din nou), au fost 
mai activi. Insă hunedo- 
renii tșl revin și atacă 
tot mai des poarta băcă
uanilor. In minutul 35, 
ilanganu nu-l iartă pe 
portarul Popa fi înscrie 
primul gol al partidei: 
1—0. Nu trec decît două 
minute fi noul introdus 
în teren de antrenorul 
Dudu Georgescu, tinărul 
Clorea, debutant, mar
chează cu un șut puter
nic, plasat, și scorul de
vine 2—0. Imediat după

reluare, în min. 55, Ifan- 
ganu este faultat in ca
reu. Execută Bordeanu 
șl scorul devine 3—0. Un 
scor ce aduce aminte de 
vremurile bune ale Cor» 
vinului. Duminică, Cani
nul își va disputa ultimul 
meci din Divizia Națio
nală A, în compania cam
pionilor acestei edilii, Di
namo.

Corvinul a aliniat for
mația : loniță, Bardae, 
Tetileanu, Stereanu, II ei- 
diner, Tița (Chezan), Bor
deanu, Mitrică (Clorea), 
Dobre, Ilanganu, Marian.

A arbitrat bine Ad. 
Moroianu.

SAHIN ( ERBU

în barajul pentru Divizia B 
Metaloplastica Orățtie — Termoconstrucția 

Tr. Severin 7—1 !
Joc foarte bun al gazdelor care, din primul mi

nut, au pus stăpînire totală pe joc, atacind debor
dant, pe ambele flancuri, punctînd de 7 ori prin 
Ghenu (2), Sidorak (2), Danciu, Chira și Matache. 
Așa cum am mai scris, Metaloplastica este de departe 
mai bună dintre cele două echipe din Sailu .și Tr. 
Severin, cu care se află în baraj pentru Divizia B. 
Dar să vedem ce se mai intîmplă în următoarele 
meciuri. Metaloplastica a jucat cu următoarea for
mație : Lascu, Verde, Asaftei, “lira, Căpușan (Pă* 
dureanu), Ursan, Ghenu, Matache (Contor), Danciu, 
Dumitrcasă, Sidorak. (S. C'ERBU).

Căutat de poliție

i

Ir» seara zilei de 16 iu
nie 1992, ENAȘESCU 
MI HAI COSMIN, fiul lui 
Ioan și Rodica, născut la 
26. 10. 1970 în Deva, do
miciliat in Deva, str, Tu
dor Vladimirescu, nr. 16, 
a acostat pe minora MI- 
IlAlbA ADRIANA, de 9 
ani, Pe care a dus-o la 
domiciliul său, iar in 
cursul nopții de 16/17 06. 
1992 a dispărut împreună 
cu aceasta.

SEMNALMENTE: înalt 
1,70 m, constituție robus
tă, șaten spre blond, 
părul pieptănat pe spate.

Cine poate da relații

despre locul unde sc as
cunde este rugat să se 
adreseze celei mai apro
piate unități <lc poliție.

î l-ILIALA ENERGOMONTAJ
MINTIA

Organizează in data dc 25 iunie 1992 li- | 
î citație in vederea vinzării dc

* mijloace fixe disponibile.

I Liste completă și alte relații se pot obține » 
de la sediul Filialei Encrgomontaj Mintia — *

■ strada Șantierului, nr. 1, telefoane 956/13520,1 
’ 13521. (4616) J
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VlNZARI- 
CUMPARARI

• AGREMENT iCRISM 
&Rfc vindem en f,ros o ya
rns variată de produse ali
mentare, nealimentare. pre
turi avantajoase. l)eva, 
iodul I Decembrie, nr, 18. 
telefon 19320.

(4357)
• ViND microbuz Volks

wagen Dk vel. Deva tel. 
27179. orele 20—22. (1561)

• VÎND receiver satelit, 
Import, stereo, telecoman
dă. afișare pe ecran. De 
va tel. 11261. (4581)

• ViND armăsar de ra
să, pentru reproducție și 
tracțiune. Bîrcca Mică, 81, 
Ghilea lean. (1676)

• VÎND spațiu comer
cial, metalic, interior eu 
lambriuri. Deva, tel. 21634, 
după ora 16. (1677)

• VIND butelie aragaz. 
Deva, tel. 12341. (4G9G)

• ViND apartament 1 
camere, hol central. Bova, 
Gojdu, tel. 24G58. (1695)

• VÎND apartament 2 
camere. Minerului, et. 2 și 
garsonieră Marăști. Deva, 
tel. 20414. 21276. (1691)

• ÎND tractor 650. plug, 
disc, remorcă. Luneoiu de 
Jos, Sbîrcca. (4G93)

• VÎND urgent Dacia 
1100. Hunedoara, sir. Bu- 
cegi, nr. 2, bl. K 1/93.

(1298)
• VÎND abricbt multi

funcțional de prelucrat în 
lemn, pompă pentru liva
dă, pe roți ți butelie, toa
te rusești. Hunedoara, tel 
957/24193.(1299)

• VIND motor tăiat
i • mi) 6 ’ 8 CI’, motorină,
tr;i ut iu no proprie. stare
Uvik•clâ. Deva. tel. 28927.

(1680)
♦ VINI) casâ în Petro-

’■an;. str. Florilor nr. G.

• R.A.T.P. Hu
nedoara. str. Rotari
lor nr. 140 bis, orga 
nizenză în data de 5 
iulie 1992, ora 9. vîn- 
zarea prin licitație a 
unui autoturism Da
cia 1310. Relații su
plimentare Hunedoara, 
tel. 12040, 12834. (4290)

compusă din 3 camere, bu
cătărie. cămara, baie, a- 
nexe și grădină. Informa
ții 967/52219. (4G8D

• VÎND tc-’ vizor color 
Philips, telecomandă joc 
electronic, aragaz electric 
„Vera“. Deva, tel. 17G28, 
după ora 12. (44’9)

• VÎND IMS. mclorină. 
2 căldări aramă pentru țui
că, 180—100 litri, 1,5 kg 
monezi argint Franz Io- 
zsef*. 350 lei/gram. Gabor 
lanoș, com. Dobra, str. E- 
minescu. nr. 17. (4687)

• VÎND mobilă came
ră de zi. nouă. Deva, tel. 
<5386. 14789. (1686,

• VÎND tractor W-G50. 
preț negociabil. Deva, tel. 
£7387. (4692)

• S.C. RIAD PR3DCOM 
tinde sucuri „Cola", ,.Man
go*, .Kiwi'-, la sticle de 
t litru, preț en-gros G0 
lei, preț en-detaille GG. 
Oeva. tel 12829. (4G85)

• VÎND „Elcrom" stare 
Lună, preț 40 000 lei. De
ra. tel. 189GG. (1697)

• VÎND malaxor și ma
șină tocat electrică. Hune
doara, str. Chizid nr. 33.

(4300)
• VÎND apartament 2 

camere, str. Liliacului. De
va. telefon 25333. (1006)

• VÎND orgă nouă, po
lifonică, 5 octave, Casio 
CT 638 stereo. Hunedoara, 
telefon 21030. (4005)

• VÎND Dacia 1100, sta
re bună. Informații Orăș
tie. bl. 19, ap. 12. telefon 
47380, după ora 17. (4008)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garsonieră de 

închiriat pe perioadă în
delungată sau preiau con
tract. Deva, tel. 29411, du
pă ora 1G. (4498)

• CEDEZ contract în
chiriere apartament 2 ca
mere Hunedoara, telefon 
b 531, interior G71. (4009)

OFERTE 
DE SERVICII

• GENERA COM SRI’, 
DEVA angajează șofer pro
fesionist. Telefoane 16614 
16079. (4698)

SCHl/vtUuKi 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
două camere. Hunedoara, 
cu similar sau garsonieră 
Sibiu. Tel. 92/411221. (1664)

• SCHIMB apartament 
două camere și garsonie
ră, cu apartament 3—4 ca
mere. Deva, tel. 23292.

(4674)

PIERDERI
• PIERDUT autorizație 

macaragiu nr. 70772, eli
berată de C.S. Hunedoara, 
pe numele Hrișcă Ioana. 
Se declară nulă. (1263)

DIVCRCP
• SAPTAMÎNALUL 

„PREȚl L" așteaptă tineri 
peste 11 ani , dornici să 
difuzeze ziarul în orașul 
Deva.

Informații, sir. 1 Decem
brie. nr. 13, camera 39

(4010)
• CU autorizația 6639/ 

1992, emisă de Prefectura 
județului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
domnul Cornel I.upșa, din 
Deva, str. Emlnescu, nr. 
142/58, tivind ca obiect de 
activitate transport mar
fă și comercializare mate

riale de construcții. (4678)
• CU autorizația 5651/ 

1991. s-a deschis activita
tea individuală indepen
dentă „Hermes" Orăștie, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare pro
duse alimentare, articole 
de încălțăminte, produse 
industriale etc. (4690)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc șase 
luni de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeau
na scumpul nostru fra
te, unchi, văr și coleg 

iovițA boia.
Comemorarea va a- 

vea loc sîmbătă. 20 
iunie, ora 10,30, în Ci
mitirul din str. Eini- 
nescu Deva, Nu te vom 
uita niciodată I Odih- 
nește-te In pace f 

(1681;

• ASTAZI se împlineș
te un an de cînd nc-a pă
răsit iubita noastră mamă 
și soție

MARIA MORAIT, 
născută GOI.CEA.

Comemorarea va avea 
loc sîmbătă, 20 iunie, ora 
9, la Biserica Ortodoxă din 
Deva. Nu te vom uita nici
odată. (4689)
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S.C. S A R M T s 
DEVA

Oferă prin agențiile sale
• LOCURI IN SATUL 

OL1MP
— căsuțe cu apă curentă 

sejur 10 zile ; cazare total — 
la solicitare — 770 lei/zi.

Pentru grup compact de
1 Ioc gratuit.

Informații la telefoanele: 13173, 19.>15,
26183. (709)

S. A.

de turism
DE VACANȚA

si grup sanitar;
3 630 lei ; masa

20 de turiști

CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERA 
I) E V A

Organizează, nicețund cu data de 29 iunie
1992

• cursuri de inițiere în utilizarea calcu
latoarelor IBM-I’C.

Durata cursului este de 5 săptâinini.
Relații se pot obține la telefon 13915.

(723)

I
A

I
•»

I
Ml

I 
•» 

I 
«I 

I 
»
I 
I w 
I
w

I

' "i
I
ite
Ite
I te 

-1
I te
I

sediul in Brazi, comuna ICÎu de Mori, ju(Țt-|
% 

în următoa-1

• țț 9 t r

R. X.G.C.Is. DEV A

r wmv /

strada LilHTtății, nr.
\ iude din stoc
• lemn pentru construcții 

la prețul de 7 200 lei mc.
(7U)
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SOC. (OM. HIDRO( ONSTRl Cil A 
S.A. BUCUREȘTI 

SUCURSALA RlU MARE RETEZAI,
cu
țul Hunedoara,

Angajează personal muncitor 
rele meserii :

• mineri subteran
• dulgheri
• zidari
• sondori
Salarizarea

| Legii 11/1091,
1
I
te 1.......... „
I la canlină.

I
%

I
I
I

I
Iw
I
I
te

— injector!
se face prin negociere, conform 
in baza grilei de salarizare și a 

ș contractului colectiv de muncă.
Se acorda spor de șantier șl spor pentru 

condiții grele de munca, cazare gratuită, masa 
contra cost.

I Informații suplimentare la biroul personal,« 
• telefoane 7095(1, 70951. prefix 957. (707)

I»

I
I
I

J/20/GI8/1991
Cont : 307050G01 B.C. Deva

l.'l IM( (IA Șl ADMINISTRAȚIA :
2 7(K) Deva, sir. I Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
Telefoane : 11275. 12157, 11269 

Telefon Tipografie 25901 
Fax : 18061

DIRECȚIA DE POȘTA 
HUNEDOARA

ItU Sediul in Deva, str. Libertății, nr. 2
ORGANIZEAZĂ în data de 25 iunie 1992, ora

| 11. la sediul Direcției, LICITAȚIE PUBLICĂ. în
J scopul închirierii unor spații libere in orașul Orăștic, I 
I astfel:
I • str. Mureșului, bloc 10. parter — suprafața ■ 

60 mp |

• Gară Orăștic — suprafața 58 mp.
Destinația spațiilor stabilită de Primăria Orăștie I

■ este:
— servicii sociale ; producție, desfacere mărfuri |

■ industriale, pentru spațiul situat în str. Mureșului ; ■
— producție, desfacere mărfuri industriale ; I 

I alimentație publică, pentru spațiul situat in Gara I 
I Orăștie.

Solicitanții vor depune cererile piuă la data de | 
| 21 iunie 1992, însoțite de copia xeroxată a autoriza- I 
Ițiilor, la sediul Direcției.

Informații suplimentare la telefon 956/11227.
I (712)

i NU UITAȚI!
| ABONAMENTUL LA 1
I „CUVlNTUL LIBER" I
■ Factorii poștali, oficiile poștale ți difu- 
! zorii din unități fac abonamente la ziarul 
I nostru pînă la 26 iunie a.c. inclusiv. Costul 
| unui abonament 120 de lei, la care se a-
■ daugă taxele poștale.

S.C. ELEC TROMONTA.I „CARPAȚI"
S.A. SIBIU ■

| cu sediul în Sibiu, str. Lector nr. 12, vinde la J 
I licitație mijloace fixe din dotare conform lis-| 

tclor afișate la sediul Filialei Deva, str. Depo-| 
| zitelor nr. 25 ți la sediul Lotului Electromon-1 
Itaj din orașul Vulcan. |

Licitația se va ține la sediul Filialei Electro- I 
| montaj Deva, in data de 23.06.1992, și la sediul» 
I Societății din Sibiu, în data de 30.06.1992.

Relații suplimentare se pot obține la tele- ■ 
I ioanele 92/133984, interioare 137, 157 Sibiu ; I 
■ 956/21551 Deva; 935/70316 Vulcan. (732)1

“ 1
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TIPARUL:
S.G. „POl IDA VA" S. A.

Deva, str. 22 Decembrie, 257 
întrccga răspundere pentru conținutul > 

articolelor publicate o poartă 
autorii acestora. *

METCHIM S.R.L. ORĂȘTIE 

produce și livrează fără adaos comer
cial :

® tobă spate Dacia — 1 900 lei/buc.
• bucșă cap cremalieră — 250 lei/

buc.
Relații la telefon 42608, intre orele 

16-21. (CEC)

REPREZENTANȚA TEHNICA JUDEȚEANĂ 
„ELECTRONICA SERVICE” DEVA 
str. Libertății, bloc L2 (fosta Lenin) 

Montează, contra cost, T( BURI CINESCOP, 
ț diagonala 51 cm, color 
ț SON. Aceste tuburi se 

zoarele Elcrom.
Informații, telefon

import, marca THOM- 
pot monta și la televi-

22296. (4631)
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ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI DEVA 
(S.C. Al TOCETATE S.A. DEVA)

Face înscrieri pentru cursurile de șoferi a- 
matori, seria iulie — august 1992, pentru Deva, 
Călan, Brad și Hațeg, după cum urmează :

• Deva și Călan, intre orele 8—14, la se
diul școlii

• Brad — în fiecare joi din săptămină, in
tre orele 19—12, la liotei Piață

• Hațeg — în fiecare luni din săptămină, ț 
intre orele 10—12, la Cofetăria Violeta, ț

l’rețnl negociabil, in funcție de numărul \ 
ore.
Informații la telefon 15331 sau la sediul,

scolii din str. Ulpia nr. 15 (bloc TCMM) Deva. ’ 
(730)1 

-------------------------------------------------------------------ț 
* 
ț
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nr.

M.C.T. — CENTRUL TERITORIAL
DE EXPANSIUNE A COMERȚULL I 

ȘI TURISMULUI DEVA 
str. 1 Decembrie, nr. 28

ATENȚIA AGENȚIILOR ECONOMICI 
CU ACTIVITATE DE CAZARE 
SI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, 
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Conform Hotăririi Guvernului României 
233/1992, agenții economici cu activitate de

cazare și alimentație publică, indiferent de 
forma de proprietate, au obligația de a solicita 
clasificarea unităților, pe categorii de înca
drare.

Solicitarea se va depune în scris, la sediul 
Centrului Teritorial de Expansiune a Comer
țului și Turismului, la adresa sns-menționată.

Relații suplimentare la telefon 11850, in
terior 145. (4622)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIVERS” S. A. DEVA 

cu sediul în str. M. Kogălniceanu, bl. 11
Invită pe toți clienții care au cumpărat cu 

plata in rate să-și achite .sumele ce Ie mai 
datorează pentru 
dohinzi majorate, 
ticată de bancă, 
la 30 iunie 1992.

să-și achite .sumele ce le
a sc evita calcularea unor 
în funcție de dobinda prac- 

Termenul (le prezentare pînă 
(731) J


