
Speranțele de ieri se 
<> transformă astăzi în dezi

luzii. Teama pentru ziua de 
mîine sporește neîncetat. 
Soarta multora dintre noi 
sa hotărăște în cîteva mî- 

v-'*’ nute la ... „masa adminis
trației". Parcă mâi poți 
să te plîngi cuiva ? Econo
mia noastră de piață ! Nu
mai că... piață am făcut 
din toate. Ga să fim și 
noi în Europa — abando
ning principiile planifică
rii —, am estimat să avem 
la finalul acestui an un 
milion de șomeri. Și iată 
că visul de aur al Guver
nului Roman se înfiripă cu 
brio. Soarta este crudă mai 
ales pentru tineri. Termini 
liceul, termini profesionala, 
termini facultatea, repar
tiția 'o știi dinainte : 9 luni 
la șomaj, 18 luni alocație 
de sprijin și după... Dum

o „șansă“ pentru tineri

CUVÎNTUL LIBER
Este nevoie de concurență și In transportul 

în comun de persoanei
Autobuzul pleacă din 

autogara Deva cu precizie 
de ceasornic. Este o „arti
culată" căci, deși nu sîn
tem la o oră de vîrf, pen
tru „cursa de Brad" s-au 
adunat ceva cetățeni plus 
o... găină care — pasăre 
proastă ce să-i faci 2 —
avea să anime atmosfera 
cu țipetele sale tot timpul 
drumului. E un autobuz 
„de plăcere" j adică de va
ră, cu scaune care te fac 
să te scuturi cînd te așezi 
pe ele. E o zi friguroasă 
dar în autobuz e ca afa
ră, mai ptîțin ploaia rece 

Acest eveniment rutier s-a produs din cauza re
morcii lăsate fără semnalizare pe timpul nopții p9 
șoseaua Deva — Brad? la circa 100 m de podul de 
peste riul Mureș.

Foto : PAVEL BAZA

0 EXPOZIȚIE. La Arhivele 
Statului din Deva s.a deschis ex
poziția documentară „Pentru li. 
bertate și unitate națională", de. 
dicată sărbătoririi Zilei Naționale 
a României, de la 1 Decembrie 
1918. în vitrinele expoziției sînt 
prezentate proclamații, adeziuni 
și credențîonale la unire, actele 
oficiale ale Marii Adunări Na. 
țîonale de la Alba.Iulîa, articole 
de presă șl fotografii: (F.L)

0 PRIVATIZARE. De curînd 
au trecut în locație de gestiune

raioanele Artizanat — Gadourl, 
Bijuteria, Cosmetice, Ciorapi, 
Dulciuri, Radio-TV, Sport — 
Textil, Sport — Metal, Sa- 
nitas — Gospodarul, Țesături 
— din cadrul Societății Comer
ciale „Ulpia" Deva. Gîștigătorii 
licitației au făcut dovada cunbaș-, 
terii prevederilor Legii 14011991, 
a pregătirii profesionale și ve. 
chimii în munca de vînzător. 
(B.SJ

0 O NOUĂ REVISTĂ ȘCO. 
LARĂ. A apărut primul număr 
al revistei ce poartă un nume 
simplu, dar sugestiv — „Pagini 
școlare" tipărită de un inimos 
colectiv de elevi și profesori de 
Ui Liceul „Aurel Vlaleu" Oraș, 
tie. Revista își propune să con.

tlnue frumoasa tradiție a aces. 
tui străvechi cențru cultural al 
românilor din toate timpurile. 
(LV.)

0 „LUPUL" PĂSTOR LA OI. 
Dorel loan Șerban din Brad, 
Dealul Racovei, recidivist, întors 
din penitenciar cu un „debit" de 
520 de zile neexecutațe, după o 
condamnare din anul 1990 pen. 
tru furt calificat, a călcat din 
nou pe căi greșite. în noaptea de 
10 noiembrie 1992, în timp ce 
proprietarul loan Dumitru, din 
Ribița, nu era acasă, (om cane 
îl întinsese o mină de ajutor, 
angajîndu.l să-i îngrijească oile, 
ehiar în dimineața zilei respec. 
tive), a sustras de la acesta bu. 
nuri în valoare de 15 000 de Tei.

prin forțarea încuietorii de la 
intrare. A fost arestat preventiv 
de către Poliția din Brad, urmînd 
ca instanța să-i stabilească „răs
plata". (Al.J.)

0 FARMACII PRIVATE LA 
ORĂȘTIE. Două noi farmacii pri
vate s-au deschis în ultima vre. 
me la Orăștie. Este vorba de 
„NOVO.FARM" situată în Piața 
„Aurel Vlaicu" din centrul ora
șului și de „Infinitti", aflată în 
Micro II, la parterul blocului 10, 
de pe strada Mureșului. (I:V.)

nezeu mai știe. Fără a 
mai lua în seamă că vrei 
să-ți rezolvi o casă, sâ-ți 
cumperi o mobilă ori o 
mașină. Toate acestea, fă
ră prea multe speranțe.

Dar șomajul și ideea ca
lității produselor la noi nu 
prea concordă. Multora li 
s-a mulțumit pentru acti
vitate, oferindu-li-se, cu 
onor, șansa de a fi șomer. 
Așa se face că din februa
rie 1991, pînă în octombrie 
1992, în județul Hunedoara 
au trecut pragul oficiilor 
forței de muncă 20 764 de 
persoane, cărora li s-a în
tocmit dosar de șomaj și 
care au luat ulterior altă 
destinație. 3823 dosare pen
tru alocația de sprijin, 
5266 persoane care solicită 
un loc de muncă și nu 
beneficiază de ajutorul da 
șomaj sau alocație de spri

și măruntă. Vreau să spun 
că nu plouă decît pe la 
chepeng. O bătrînică din 
spatele meu constată: „In 
autobuzul ăsta e ca-n 
grajd". Vecinul meu de 
banchetă apreciază; „leneș 
șofer, domnule". Asta cu 
privire la faptul c§ prin 
geamuri abia străbate lu
mina zilei, căci de privit 
pe geam—

După o zgribuleală de o 
oră și un sfert, tn autoga
ra Brad l-am rugat pe 
dnul Marian- Vesa, condu
cătorul autobuzului 31 HD 
3668 — proprietate a S.GL 

jin sînt o parte din alte 
cazuri în evidență pînă In 
octombrie 1992. Gu alte 
cuvinte, la 29 853 de oa
meni, dintr-un motiv ori 
altul, valul vieții le-a fost 
potrivnic. Dintre cei fără 
muncă o parte mal au 
cîțiva ani pînă la pensie, 
situație consemnată și în 
cazul dnei Eteca Iosub — 
cinci ani pînă Ia pensie —, 
fost angajată la I.G.S.A.P., 
cir multiple probleme me
dicale. La intrarea în șo
maj, salariul însuma 7500 
lei, o parte din acesta du- 
cîndu-se pe medicamente. 
Acum...

Cristina Lupu, din Deva, 
absolventă a 10 clase, ba
te drumurile de mult timp

CORNEL POENAR

„Grișbus" — S.A. Brad, să 
aibă amabilitatea de a 
schimba împreună cîteva 
cuvinte. A manifestat foar
te politicos această amabi
litate. Ba întrebarea noas
tră dacă dumnealui, ta 
calitate Se primul reprezen
tant ai ck 1 comercia
le cu care călătorul ia con
tact nemijlocit, apreciază 
că este vreo coordonată 
intre condițiile de călăto
rie pe care ni le-a oferit 
S.G. „Grișbus" și tariful 
de 200 lei călătoria. „Nu 
este, dar ce sâ facem 7“ -* 
a răspuns dezarmant de 
Sincer. La discuție l-am 
invitat și pe domnul Ser
giu Borza — impiegat de 
coloană la aceeași societa
te, adresîndu-i aceeași în
trebare. „Știți dv cu cît s-a

ION- CIOGLEI

[Continuare în pag. a 3-aJ

AFIȘ PE UN BLOO1

Se permite-copiilor să bată toba, dar ca 
condiția să ntt facă zgomot

Omenie și solidaritate
Despre catastrofa cil urmări tragice 

din satul Ruda Brad v.am informat la 
timp. De atunci au trecut aproximativ 
două luni și iarna se instalează încet 
dar sigur. Dar o familie de oameni har
nici și respectați în localitate nu are a. 
dăpost, fiind împărțită și găzduită de 
vecini sau rudenii.

La refacerea parțială a locuinței dis. 
truse de flăcări a sărit tot satul. Cu bra
țele, cu animalele, mașinile sau materiale 
consătenii și-au adus o contribuție În
semnată, sprijinind substanțial greu în
cercata familie. Oameni de suflet pre. 
cum Nicolae Adam, Dănuț Pîrva, Vasile 
Gosma, Vasile Grigorâș, Constantin Uri- 
gureanu, Dănuț Irfenic, Dorel Fruja din 
satul Ruda au sărit în ajutorul familiei 
Filip Faur.

De un spirit înalț de omenie și soli, 
daritate au dat dovadă și Consiliul Lo
cal Brad, primar ing. Nicolae Moga, 
viceprimar ing. loan.Marcel Socol ;

R.A.G.C.L., care au intervenit operativ 
în județ, chiar și la Jimbolia pentru pro
curarea materialelor de construcție și 
îndeosebi a țiglei pentru acoperirea ca
sei — material deficitar; ing. Teodor 
Martin de la Ocolul Silvie care a asigu
rat materialul lemnos necesar’ lucrărilor 
de dulgherie și tîmplărie.

Dar pînă cînd această familie, com. 
pusă din 5 persoane, dintre care una ’ 
bolnavă la pat de peste 6 ani, se va 
putea aduna în propria gospodărie va 
mai trece timp — mai sînt foarte multe 
de făcut — cu toții fiind concentrați â- 
cum în terminarea unei încăperi cores, 
punzătoare locuirii pe timp de iarnă. 
Sîntem convinși că aceasta se va realiza, 
cunoscînd hotărîrea oamenilor de bine 
din această parte a locului.

ALEXANDRU JURCA. 
colaborator

{Continuare în pag. a 3-a[

S E RIA L*S E RIA L
TRAGEDIA UNUI COPIL DE DOI ANI

Mincat de șobolani (IV)
Deci, după ultima decla

rație a lui Munteanu, co
pilul a fost vîndut unei per
soane dfa județul Brașov. 
Așâ, pur și simplu, vîn
dut 1 Cercetările poliției e- 
fectuato acolo nu găsesc 
însă nici o urmă. Persoa
na căreia Munteanu spu
sese că 1 I-a vîndut pe Oc
tavian era de negăsit. De 
fapt, era una dintre acelea 
care dădeau foarte rar pe 
acasă. Pe cont propriu, la 
Brașov începe căutările și 
mama copilului. Gase de 
copii, alte și alte instituții 
unde ar putea fi Octavian. 
Nici un rezultat. Nimic, 
nimic...

tn acest timp, Munteanu 
dispare din nou. Iarăși es
te prins. Iar acum, luați
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aminte la ce poate declara 
un om cînd este vorba de 
viața unui copil ! Dacă i 
se mai poate spune așa. 
Judecați și dumneavoastră 
la ce spune : în noaptea 
respectivă a ucis copilul, 
ap.oi l-a aruncat într-un 
vagon care tocmai se în
cărca cu cărbuni ! Cutre
murător !

Evident, încep alte cerce
tări pe la cei cărora , Ii 
s-a expediat cărbune în 
acea perioadă In zadar. 
Nici o urmă, nimic care 
să dea vreun indiciu a- 
supra lui Octavian. Toc 
mai de aceea, cercetările 
în jurul lui Munteanu se 
intensifică. De această da
tă declară că pe copil l-a 
omorît, după care l-a arun
cat în Jiu. Poliția o ia de 
la început. Altă muncă, al
te supoziții. în ciuda aces
tor eforturi, nu este sem
nalată nici o apariție de 
cadavru. Nici cercetările 
făcute în județele limitrofe 
nu dau rezultate. Semne de 
întrebare existau și asupra

•
TIBERIU MEDEANU, 
procuror criminalist 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a}
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• VIZITA PREȘEDIN
TELUI ION ILIESCU ÎN 
FRANȚA. Comentând vi. 
zita de o zi întreprinsă in 
Franța de președintele Ro
mâniei, dl Ion Iliescu, pos
tul de radio BBC sublinia 
că aceasta a avut drept 
principal scop a da asigu
rări cercurilor de afaceri 
franceze în legătură cu 
stabilitatea politică din 
România și asupra si
guranței plasării de capi, 
taluri și investiții aici. A- 
cesi lucru a rezultat cu 
claritate din întâlnirea or. 
ganizată în cursul după, 
amiezii la ambasada ro
mână cu numeroși oameni 
de afaceri francezi. De 
asemenea, președintele 
Iliescu a discutat cu preșe- 
dintțld 'Francois Mitterrand 
situația din Balcani, cu un 
accent deosebit pe situația 
din Iugoslavia, discuție in 
cadrul căreia a căutat să.I 
convingă pe interlocutorul 
său francez că România 
rămîne un centru de sta
bilitate iii zonă, care poate 
juca un rol important în 
realizarea păcii și in regle
mentarea conflictelor lo
cale. O atenție specială s.a 
acordat problemelor econo, 
mice ■ și cooperării bilate
rale. în acest sens, s_a 
convenit convocarea, în 
cursul lunii ianuarie 1993, 
a comisiei franco-române,. 
ale cărei lucrări au fost 
aminate de mai mulls ori

• WATANABE CON. 
SIDERA PRIORITARĂ VI. ' 
ZITA LUI ELȚÎN. Minis
trul de externe al Japoniei., 
Michio Watanabe, a decla
rat că vizita președintelui 
Rusiei, Boris Elțin, rămîne 
în continuare o prioritate 
pentru agenda diplomatică
a cabinetului japonez și 
că guvernul său dorește ca 
această vizită să aibă loc 
înainte de iulie 1993, cînd 
la Tokio va avea loc reuni
unea la vîrf a liderilor ce
lor șapte state puternic 
industrializate (G—7), in
formează agenția REUTER. 
Vorbind în fața parlamcn. 
tulul, Watanabe a declarat 
că discuțiile cu MAE rus 
in legătură cu efectuarea 
de către președintele Bo
ris Elțin a vizitei in Ja
ponia continuă în liniște 
pe diferite canale și se 
fac eforturi pentru a ate
nua efectul negativ provo
cat de amînarea vizitei, în 
septembrie a.c. Ministrul 
japonez a refuzat însă s9 
facă precizări dacă pre
ședintele Boris Elțin va fi 
invitat și el să participe la 
reuniunea la vîrf a ..G -f”

: i ■ i
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* cosiHzeaNa
Intrase în al 83-lea an 

de viață Radu Tudoran, 
dar ultimul lucru pe care 
mi l-aș fi închipuit a 
fost acela că ar fi putut 
să moară. 11 știam acolo, 
în garsoniera sa vastă și 
luminoasă de lingă Cișmi- 
giu, aplecat asupra lucră
rii sale zilnice, tenace, 
disciplinate și asta îmi 
întreținea un sentiment 

' stenic de încredere. Înalt, 
mîndru, blajin și afabil, 
te privea plin de interes 
și solicitudine, cu ochii 
săi albaștri în care se 
oglindiseră toate mările 
lumii. Nu l-am văzut nici- 
cînd cu cravată, avea o 

alură sportivă și întreaga-i 
făptură iradia acea tine
rețe fără bătrînețe la ca
re n-au acces decît spi
ritele alese. Lucra cu sis
temă și rigoare, impunîn- 
du-și și respectînd cu 
strictețe o „normă" de 
Zece pagini pe zi, cu care 
înainta, zi cu zi, în con
struirea unui univers e- 
pic propriu și inconfun- 
dabil. Și făcuse straniul 
legămînt, pe care de ase
menea, ii respecta cu sfin
țenie, ca fiecare An Nou, 
la ceasul cînd toată lu
mea ciocnește cupele cu 
șampanie, să-l afle soli

Radu Tudoran, SÎNTEȚI UN CĂLĂTOR I
Eram la Leningrad (...) și cum se întâmplase să 

nu fie de văzut nici un spectacol, ansamblurile cefe 
mai bune din oraș fiind plecate în turnee, Lev m-a 
dus la circ, seara, iar eu l-am urmat cu plăcere. 
Știam la ce virtuozitate ajunge circul acolo, văzusem 
și la București cîteva reprezentații, poate nu cele 
mai bune, acum însă trupa mi s-a părut mal. prejos 
decît celelalte, și am plecat la pauză, abandonîndu-1 
pe Lev și întoreîndu-mă la hotel singur, fără teamă 
că am să mă rătăcesc într-o topografie lineară, sub
liniată de linia metroului. în stație, ca să fiu sigur 
că nu greșesc direcția, am întrebat de pe care parte 
a peronului se mergea spre hotelul Europa. Știam 
cum se spune hotel, iar Europa, cu o ușoară "mo
dificare de pronunție, nu era alt cuvînt decît în toa
te limbile civilizate. S-a nimerit să mă adresez unei 
perechi de tineri, soț și soție, atît de tineri îneît nu-mi 
venea să cred că erau părinții copilului pe care îl 
duceau cu căruciorul. S-au urcat în același vagon cu 
mine, s-au așezat alături și m-au iscodit cu a curio
zitate aprinsă și nesătulă, de parcă aș fi fost un om 
venit de pe altă planetă. Ea mai ales, care mi se a- 
dresa prin intermediul soțului, cunoscător al limbii 
franceze, voia să mă disece, să-mi vadă sufletul Și 
creierul, și se bucura' la fiecaYe cuvînt pa care soțul 
i-I traducea, cu o bucurie nu mai mică. Mi-ă rămas

în ochi imaginea lor candidă, radioasă și cordială, și 
am avut o seară de bucurie, rtu prin ceea ce ar fi 
fost măgulitor în interesul lor pentru mine, ci prin 
ce îmi dezvăluiau ei, fără să le pun niqi o. întreba
re. Trecuse de mult stația unde ar fi tret it să mă 
părăsească, m-au dus pînă la capăt și după ce au 
aflat de unde vin, unde mă duc, , ce fac în viață, ce 
caut în țara lor și în țările celelalte, el a spus între 
întrebare și afirmație:

— Sînteți turist ? 1
M-am scuturat, silindu-mă să-mi ascund indispo

ziția. Dar tânăra femeie a observat probabil o schim
bare pe fața mea și atunci s^a adresat soțului, spu- 
nîndu-i ceva în rusește. A urmat o convorbire între 
ei, cîteva replici, erau puțin încruntați, pînă ce el 
s-a luminat și mi-a tălmăcit părerea nevestei:

— Soția mea spune că sînteți un călător!
— Exact I i-am răspuns, surprins că o tînără fe

meie necunoscută, de la Leningrad, mă definise cum 
eu nu izbutisem niciodată.

Deși foloseăm adesea cuvîntul, nu fusesem capa
bil să-i descopăr singur acel sens al lui care era pa
ralel cu aspirațiile mele.

(Din volumul La nord de noi înșine, Ed. Emînes- 
cu, 1979).

RADU CIOBANU

Orașul cu fete sărace, 
1940; Un port la răsărit, 
1941 ; Anotimpuri, 1943 ; 
Flăcările, 1945 ; Fiul ri* 
sipitor, 1947 ; Toate pîn
zele sus 1, 1954 ; Ultima 
poveste, 1956 ; Dunărea

IN MEMOBIAM RADU TUDORAN

ULTIMA CĂLĂTORIE
tar, la masa de scris, a- 
plecat asupra foii albe, 
precum plugarul asupra 
ogorului său. Gîndul că 
revelionul ce se apropie 
va fi intîiul care-i va gă
si masa de scris pustie e 
unul cu care îmi va fi 
teribil de greu să mă îm
pac.

A fost unul dintre pro
zatorii de cursă lungă, 
balzacian prin producti
vitate și prfn ambiția rea
lizării acelei net comedii 
umane, acea amplă cro
nică romanescă intitu
lată Sfîrșit de mileniu, 
care va famine de acum 
neterminată. Spirit ro
mantic, bintuit de răsco
litoare nostalgii, decis 
să-și apere libertatea in
terioară, perioadele de 
scris efectiv alternau la 
el cu răstimpuri ale u- 
nor fabuloase călătorii, de 
pe urma cărora au rămas 
cîteva extraordinare cărți 
de referință ale genului. 
Prima a fost rodul unei 
călătorii imaginare, scrisă

Bibliografie
revărsată, 1961 ; O lume 
întreagă, 1964 ; Al optzeci 
și doilea, 1966; Oglinda , 
retrovizoare, 1970 ; Al 
treilea pol al pămintului, 
1971; Maria fi Marea, 

ca modalitate de evaziu
ne din marasmul prolet
cultismului, se cheamă 
Toate pînzele sus !, a în
cântat cîteva generații de 
adolescenți (și nu numai) 
și a cunoscut nu știu ci
te ediții. Celelalte însă 
— Oglinda retrovizoare. 
Acea fată frumoasă. La 
nord de noi înșine. Fru
moasă adormită — sînt 
rodul unor călătorii rea
le, făcute de unul singur, 
cu o mașină de aceeași 
vîrstă cu el, pe trasee și 
distanțe incredibile. Scri
itorul a fost în permanen
ță dublat de călător. Nu 
de turist, căci față de tu
riști Radu Tudoran avea 
o reacție violent retracti
lă. Turistul e animat de 
val,-de modă, de snobism, 
fără o motivație culturală 
reală, umblă numai pe 
drumuțile bătute, consa
crate de industria turis
mului, are ambiția să 
vadă tot și să colecțione
ze suveniruri. Pe cînd 
călătorul e dus de o ne

BADU TUDORAN
1973 ; Acea fată frumoasă, 
1975 ; La nord de noi în
șine, 1979; Frumoasa a- 
dormită. 1981 : romanul- 

cronică Sfîrșit de mileniu :
1. Casa domnului Alei* 

cesitate interioară pe i- 
tinerariile propriei sale 
geografii afective, pe dru
muri insolite, resemnat de 
la început să rețină prin 
selecție doar esențialul și 
să colecționeze nu kits-, 
chul turistic, ci uimiri, 
iubiri, înțelepciune și 
nostalgii.

Un astfel de călător a 
fost scriitorul Radu Tu
doran, pornit acum fără 
de veste în ultima, cea 
med lungă și fantastică 
dintre călătoriile sale. Pe 
drumul ei fără întoarcere 
l-a întâmpinat fără îndo-' 
iată Sfîntul Nicolae, ocro
titorul călătorilor, care, 
hiîndu-l de mină, l-a în
fățișat dinaintea Domnu
lui Dumnezeu Zicînd: 
„Primește-l, Doamne, pe 
robul Tău acesta, căci a 
știut prețui și rodi harul 
și libertatea eu care l-ai 
înzestrat și cu lucrarea 

minții sale le-a dăruit se
menilor bucurie și încre
dere în viață și în fru
musețea lumiț Tale".

„Primit să fie și- dinsul
— a zis atunci Domnul
— sub veșnicele Mele 
corturi".

RADU CIOBANU

Hade, 1978 ; 2. Retragerea 
fără torțe, 1982 ; 3. Ie
șirea la Mare, 1984; 4.

Victoria neînaripată, 1985; 
5. 101 lovituri de tun, 1991.
Numeroase reeditări și 
traduceri în, alte limbi.

FOI DE EUCALIPT
Ți-am închis pleoapele cu fol de eucalipt 
ca o ciudată înbălsămare în verde 
mă gîndeam la un ritual vechi din ^gipt 
ca vraja să nu se mai poată pierde.
Fîlfîiau în odaie fluturi enormi 
cu ochi desfăcuți pe întinse aripe 
să alunge degrabă gnomii informi '•
să purifice precipitatele clipe.
Ca o naramză culeasă dinadins
ți-e trupul învăluit parțial in marame 
acuatic prin transparențe întins — 
o, de-ar putea cealaltă să nu te destrame.

IV MARTlNOVlCl

MINIATURĂ
Dorm statuile în piatră, 
nostalgie idolatră, 
zeu teluric ori celest 
izgonit din palimpsest 
insomniile-mi dezmiardă 
cu o lacrimă bastardă, 
un licorn îmi spune că 
lacrima ce lunecă,

; tremurîndă, de pe geană
' a cerneala diafană

cea cu care voi să scriu 
rQne pe un cer târziu, 
greiere anahoret 
cu aură de poet, 
mire așteptând să vină 
mireasa în crinolină i
ceea ce ar fi să fie '
ceasul său de erezie, 
înlăuntrul unui gînd 
scrum de rune fumegînd.

IONEL AMĂRIUȚEI

NOTE DE LECTURĂ .

PAULJNA POPA, „Cu
După placheta „Rugă 

Mîntuitorului", Paulina Po
pa revine acum cu un vo
lum de poezie intitulat „Cu 
mîinile în flăcări" (Editu
ra „Călăuza"). Un volum 
aparte cuprinzînd o crea
ție încărcată de sensuri, de 
elemente care-i conferă spe
cific, o creație rod al ti
no; frămîntări . interioare 
epuizante. Poeța este con
știentă că acesta este mo
mentul de cumpănă, în care 
să ofere dovada că are ce
va de spus, că este capa
bilă, cum spunea Valeriu 
Bârgău, „să lătrundă în 
spațiul pur ai poeziei a- 
devărate. Însăși excelenta 
metaforă a mîinii in flă
cări, a anatomicului pro
pus spre purificare fii bă
taia focului constituia 
jertfa supremă propusă or
ganicului In favoarea eli
berării spiritului pur pen- 
tru care nu poate funcțio
na nici o opreliște natura
lă sau supranaturală".

Poezia elaborată este u- 
na adtnc decantată. Ra
reori poeta încearcă să in
tre hi anotimp „trîntind 
zgomote» ușa". Chiar scriș- 
nit uneori, efortul creației 
este unul desfășurat fii li
niște. dovedind o tărie a 
propriei ființe aproape ne
cunoscute de însuși poetul.

Realmente, poezia Pau- 
linei Popa este una de dra
goste, chiar dacă acest sen
timent, nu de puține ori, 
are accente dureroase. G 
poezie de dragoste în ca
re elementul divin este 0- 

vident prezent, alteori doar 
simțit .precum o fQfiire de 
pasăre măiastră. Iată (oua 
ipostaze concludente în 
acest sens: „Cuprinsă în
tr-o vrajă târzie,/ ml-am 
lipit inima/ de verdele crud 
al pădurii,/ din arterele 
ei/ s-a întins în ochii cu
noașterii/ dragostea de 
zbor/ și fn albul așteptării/ 
am învățat: — De ce Tf — 
O, Doamne/ numai ție 
să-ți fiu/ pasăre-n hotarul 
iubirii ?" („Numai ție"). Cu 
o tematică asemănătoare 
este „Dascăl al zborului 
alb", „Melancolia glasului 
tău", „Insuportabila ferici
re'*, „Singură eu chipul 
tău de fum" șa. Așa cum 
spuneam, sentimentul unei 
astfel de iubiri se împle
tește cu unul dureros de 
pămfntean: „în ziua aceea 
fierbinte/ cu uși deschise 
larg/ în galaxia durerii, f 
Cînd mîinile mele-au fost 
ale tale/ ri mîinite tafe-au 
feri ale mele/ erai fru
mos/ erai sublim, iubite/ 
cum sublimă e speranța" 
(jSublim ca speranța").

Cîteva elemente revin 
mereu fii poezia Paulinei 
Popa: pădurea, salcîmii, 
tâmpul, albul cu o diver
sitate de ipostaze — fiori 
albe, chipul alb, umeri 
albi, frezii albe, spini alb», 
mînâ albă, cai albi... To
tul subliniindu-se într-o
creație adevărată .care cur
ge mocnit, apoi se aruncă 
spre înalturi.

MINEL BOBEA

Spațiul creației populare 
este o lume fără sfîrșit, un 
ărîm al Vieții fără moar

te și al tinereții fără bă
trînețe. Această matrice 
este proprie poporului nos
tru, un mod de viață sub
sumat unei experiențe an
cestrale, în care frîngerea 
dureroasă a unor rădăcini 
înfipte adînc în glia stră
moșească nu ne-au putut 
îndepărta de spațiul mio
ritic românesc.

în județul nostru, ca un 
reper în calendarul bucu
riilor pe care le trăim din 
cînd în cînd, s-a desfășu
rat tradiționala Sărbătoa

re a poeților populari sub 
genericul „Din toată inima", 
ajunsă deja la a XVI-a e- 
diție. Organizată de Cen
trul de Conservare și Va
lorificare a Tradiției și 
Creației Populare Hune
doara, cu sprijinul generos 
al Inspectoratului pentru 

Cultură, această manifestare 
a scrisului țărănesc s-a 
constituit într-un prilej de 
a admira frumusețea unei 
arte ce nu secătuiește con
tinuitatea în fantezie, fan
tezia în diversitate, un 
„înșiră-te mărgărinte" de u- 
nicate. Căci în actualita
tea creației literare popu-

0 SĂRBĂTOARE A CANDORII 
Șl SINCERITĂȚII

lare au apărut făuritorii de 
frumos care, cu unelte pro
prii de exprimare, își 
declină cu demnitate și 
mîndrie identitatea. Aceș
tia sint poeții populari.

Desfășurată timp de 
două zile, în decada a doua 
a lunii noiembrie, la Țe- 
bea și în inima Ținutului Pă- 
durenilor, la Toplița, poeți 

din mai multe spații fol
clorice ale țării au trăit 
clipe de adîncă frumusețe 
și înălțare sufletească. Fio 
că e vorba de Gheorghița 
Măleanu din VQcea, de 
Letuța Manga din Argeș, 
Vasile Dineu din Bistrița- 
Năsăud, Ioana Precup din 
Bihor sau de Nicolae Ni- 
coară și Maria Iriminescu 

din Arad, precum și de 
mai mulți poeți populari 
de la Cenaclul „Miorița" 
din județul nostru, toți 
au ineîntat publicul pre
zent la man'testare prin 
vibrația la unison a ver
surilor prezentate, prin a- 
daptarea la ritmul prezen
tului întru frumos și ade
văr.

O minunată expoziție 
populară de cusături, țe
sături și costume popula
re s-a organizat in Cămi
nul Cultural Toplița de 
animatori cu dragoste pen
tru tradițiile populare, ca 

poetul popular Aurel Alic, 
primarul comunei și cerce
tătorul etnograf Rusalin lș- 
fănoni de la Muzeul Sa
tului București. Prezența 
mult îndrăgitelor soliste de 
muzică populară Mariana 
Anghel și Ana Bancîu a 
îneîntat publicul prin mi
nunate cîntece ale folcloru
lui din zona noastră. In 
finalul sărbătorii a evoluat 
formația de datini și obi
ceiuri ale căminelor cultu
rale Hășdău și Dăbîca ca
re a prezentat o autentică 
nuntă pădtirenească.

Prof. MARCEL LAPTEȘ
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CB TBEBOTE SA ȘTIM DESFBE SIDA <IH)- 

Numărul cazurilor, 
în continuă creștere

Șomajul—o „șansă" pentru tineri

Nu trebuie uitat că a 
vorbi despre SIDA în
seamnă în primul rînd a 
vorbi despre oameni, și nu 
numai despre o maladie, 
cu atît mai puțin despre 
date statistice. Cifrele vor
besc numai despre amploa
rea pe care a luat-o epi
demia la noi și în lume. 
Adevărata problemă, însă, 
rezidă în tragediile umane 
și sociale, în reacțiile u- 
neori violente de ostraciza
re și condamnare născute 
din ignoranța și panica pe 
care această epidemie le 
poate declanșa și acutiza 
într-o societate . puțin pre
gătită să-i facă față.

S-a subestimat și se sub
estimează încă pericolul 
pe care SIDA îl reprezin
tă pentru întreaga omeni
re și pentru fiecare din
tre noi. Pînă de curînd s-a 
crezut că numai unele per
soane infectate cu HIV e- 
voiuează mai tîrziu spre 
SIDA. Astăzi, însă, . știm 
că orice persoană care se 
infectează cu HIV, mai 
devreme sau mai tîrziu 
face SIDA — stadiul final 
al infecției care duce la 
moarte.

S-a crezut, de asemenea, 
că SIDA este exclusiv boa
la homosexualilor, a pros
tituatelor, a toxicomanilor, 
a locuitorilor metropole
lor occidentale, a persoane
lor cu o viață sexuală dez
ordonată, a celor săraci 
și marginalizați. Un timp, 
nu s-au înregistrat cazuri 
de infecție la persoanele a- 
șa-zise „normale", cu o

viață de familie, făcînd 
parte dintr-o categorie so
cială mai favorizată decît 
cei menționați mai sus. 
Astăzi, numărul de cazuri 
de infectare sau îmbolnă
vire în rîndul acestei popu
lații este în continuă creș
tere. Pericolul a fost sub
estimat și dintr-un alt mo
tiv : cu toții am crezut că 
se va găsi repede un reme
diu pentru SIDA, așa cum 
există pentru celelalte ma
ladii infecțioase. Dar, în 
ciuda eforturilor conside
rabile și a progreselor ui
mitoare făcute de cerceta- 

" re în cei aproximativ 10 
ani care au trecut de la 
apariția SlDEI, cercetăto
rii și medicii sînt de pă
rere că punerea la punct a 
unui tratament sau vaccin 
nu se va putea face în a- 
nii imediat următori.

Prevenirea îmbolnăvirii 
este, pentru moment-, sin
gura armă eficientă pe ca
re o avem. Iar noi sîntem 
singurii în măsura să fo
losim această armă pentru 
protecția noastră și a ce
lor dragi nouă.

Informarea corectă, res- 
ponsabilizarea, compasiu
nea constituie singurele 
noastre șanse de a comba
te SIDA. Oprirea răspîn- 
dirii maladiei este posibi
lă numai dacă sîntem cu 
toții informați asupra mă
surilor care există și dacă 
ne schimbăm comporta
mentul.

(Va arma)

A consemr it 
ESTERA ȘINA

(Urmare din pag. 1)

în căutarea unui loc de 
muncă. Din familie lucrea
ză doar tatăl. Mihaela Roș
ea, proaspăt absolventă a 
Liceului Pedagogic Deva, 
ne-a împărtășit, cu amără
ciune deziluzia a ceea ce 
se oferă generației tinere: 
„Neșansa mea este poate 
că am terminat un liceu u- 
manist — secția filologie. 
La intrarea în liceu a fost 
vorba de posibilitatea de 

’a lucra, după absolvire, ca 
bibliotecar, arhivist ori
• *•*•*•*•*•*

dactilografă. La final, to
tul a căzut din proiect. Pro
blemele tinerilor sînt ex
treme, dar din păcate ni
meni nu se gindește Ia 
noi. Cred că ar trebui să 
se ia în discuție proble
ma pensionărilor pentru a 
se crea locuri de muncă 
și pentru tineri**.

Ar fi și aceasta o șansă 
la care am adăuga mai 
mult interes pentru griji
le țării decît pentru cele 
personale ale actualilor gu
vernanți. Și poate nu nu
mai atît.

•*•*•*•*•*•*•

ROMSILVA S.A. — FILIALA SILVICĂ DEVA

Oferă spre vînzare pomi de Crăciun, de 
molid, prin ocoalele silvice din județ.

Informații suplimentare la telefoanele 
616020, 613883, telex 72268, fax. 614126.

(1313)

Mîncat de șobolani (IV)
(Urmare din pag. 1)

posibilității ca apele mici 
ale Jiului să transporte e- 
ventualul cadavru al copi
lului.

De acum, poliția era 
de-a dreptul derutată. Du
pă atâtea versiuni și min

ciuni turnate de Munteanu 
cu o dezinvoltură teribilă, 
era și firesc.

Acest lucru avea să se 
întâmple pînă intr-o zi, 
cînd la Poliția Lupeni a- 
vea să se prezinte un alt 
personaj de tristă aminti
re.

Avancronică fotbalistică
Duminică, 29 noiembrie 

a.c., începînd de la orele 
14,30, vom trăi din nou 
emoțiile marilor întreceri 
sportive. Este vorba despre 
meciul de fotbal dintre Ci
pru -— România, din ca
drul preliminariilor Cam
pionatului Mondial de fot
bal ce se dispută pe sta
dionul din Larnaca. Pen
tru reprezentativa noastră, 
meciul este de maximă 
importanță,. întrucît nu
mai victoria ne poate men
ține în lupta ce se dă în 
grupa a Vl-a pentru clasa
rea pe locul al doilea (pe 
primul se află Belgia, cU 
un avantaj considerabil), 
care ne-ar asigura califi
carea. Lingă noi, se află 
Țara Galilor și Ceho-Slo- 
vacia, gata orfcînd să ne 
devanseze. După victoriile 
lejere, la scor, în fața re
prezentativelor Insulelor 
Feroe și Țării Galilor, na
ționala noastră nu a putut 
obține nici un punct la bel
gieni acasă și nici victo
ria cu ceho-slovacii, acasă.

Iată de ce numai obține
rea a două puncte în Ci
pru ne va mai menține în 
lupta pentru promovare. 
Lotul în general este a- 
celași, fără Timofte, dar 
cu Gh. Popescu și Rădu- 
cioiu. Marea absență se 
cheamă Balint, încă nere
stabilit. Incertitudini mai 
sînt: Lăcătuș, D. Petrescu, 
Sabău care trebuie să se 
refacă după accidentări. 
Gh. Popescu și Sabău — 
dacă se reface — se întâl- 
nesc cu echipa, în Cipru.

Va reuși echipa noastră 
să evite driblingurile pre
lungite, inutile, „căratul", 
exagerat al mingii de că
tre unii jucători și să pro
moveze pasele în adîncime, 
cu un-doiuri în fața ca
reului și șuturi pe poartă ? 
Vom vedea duminică.

Sîmbătă, la Hunedoara, 
Corvinul va întîlni pe Glo
ria Reșița. Numai victoria 
îi va menține pe hunedo- 
reni în „umbra" liderului.

SABIN CERBU

Este nevoie de concurență și în 
transportul în comun de persoanei

(Urmare din pag. 1)

scumpit motorina, cît cos
tă acum o anvelopă, o 
piesă de schimb ? — ne-a 
replicat domnia sa tot 
printr-o întrebare. Și, ho- 
doronc-tronc „mai știți 
dv că eu am dat 7000 de 
lei pe o pereche de cizme 
care s-au dezlipit după 
două zile ?“ Ințelegînd eu 
că parabola cu cizma ar 
vrea să însemne „ce pui 
dumneata în aceste condi
ții problema confortului de 
călătorie, a civilizației de 
trafic ?** am replicat. „Le 
știu, mai puțin pe-aia cu 
cizma, dar mai știu că 
am scos din buzunar 200 
de lei — un tarif care e 
de peste 15 ori mai scump 
decît în urmă cu doi ani — 
și că pe baza acestuia am 
dreptul la condiții de că
lătorie civilizate**. Martor 
la discuție, cineva, pro
babil tot de-ai casei, căci 
la dispecerat nu putea in

tra oricine, mă ia din 
scurt: „Asta-i propagan
dă electorală, dom’le i“

Cam așa este privită. Ia 
nivelul „celulei de bază** 
a unei societăți organiza
toare de transport în co
mun pretenția cetățeanului 
la o călătorie civilizată și 
confortabilă.

Traseul Deva — Brad 
este împărțit frățește de 
două societăți comerciale 
desprinse din defuncta 
I.T.A. Hunedoara — res
pectiv „Coratrans" și „Criș- 
bus**. A încercat să se in
tercaleze între ele, ca un 
concurent, Regia Autono
mă de Transport Persoane 
Deva, prin filiala sa de la 
Brad. Pînă în cer s-au au
zit protestele celor doi 
moștenitori ai fostei I.T.A. 
Cum să împartă un traseu 
bănos cu un noii-venit? Și 
nu l-au împărțit. Și cei 
care trebuie să plătească 
oalele sparte — a se citi 
neaceeptarea concurenței —• 
sîntem noi,- călătorii.

COMAT HUNEDOARA S.A.

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 5 
Invită toți agenții economici interesați a 

obține materiale de la noi să depună la biroul 
MARKETING al societății specificația necesa
rului de aprovizionat în anul 1993.

Prin aceasta ne ajutați să aducem în depo
zitele COMAT HUNEDOARA S.A. sortimentele 
și cantitățile ce vă sînt efectiv necesare, din ur
mătoarele categorii de mărfuri:

• produse metalurgice (profile, ț^ble, țevi
trefilate); i

• produse ale construcției de mașini (scule, /
dispozitive, piese de schimb auto DACIA, ARO, r 
TV, ROMAN-DIESEL); )

• produse chimice (grunduri, chituri, vop- ț
sele, adezivi, anvelope și alte produse din cau- I 
ciuc); ‘ ;

• produse electrotehnice (aparataj, sursei 
de lumină și corpuri de iluminat, acumulatori); î

• produse ale industriei ușoare (textile, î
cazarmament, echipament de protecție); I

• materiale pentru construcții și instalații, I 
Nomenclatorul sortimentelor ce le puteați

aproviziona nu are nici o restricție. Tratăm cu 2 
egală solicitudine orice cereri formulate de < 
dvoastră. 1

Vă mulțumim pentru promptitudine. 
Ajutîndu'ne, vă asigurați șansa unei apro- > 

vizionări complete, la cele "mai reduse prețuri.
Vă mulțumim! , (1309)

Ș.C. ROBES S.A. BAIA MARE

Str. V. Lucaciu, nr. 162, telefoane 99/413853, 
99/417229, telex 33219r, fax 99/413853

I*
I*II
I
iw ___
I cători agricoli sau întreprinderi dta sectorul particu- 
; Iar de producție, servicii, aprovizionare, desfacere ti ■ 
| de industrie alimentară in următoarele condiții ge-J 
• nerale:

BANCA AGRICOLA S.A., j
SUCURSALA DEVA J

aduce la cunoștință clienților că s-a dema-i 
rat acțiunea de finanțare in valută pe termen; 
mediu și lung din împrumuturi acordate de Ban | 
ca Internațională pentru Reconstrucție și Dez- . 
voltare (BIRD). |

Acordul de împrumut B.I.R.D. vizează finanțarea' 
producătorilor agricoli particulari, asociații de prado-1 

—__ “ «
Iar de producție, servicii, aprovizionare, desfacere Și| 

înAnctrif. alimAntnră în următoarele condiții ffe- ’
• valoarea maximă a împrumutului pentru I

un beneficiar: 5 miL dolari SUA ; !
O rata de rentabilitate financiară: cel pu-1 

țin 15 la sută ;
• împrumutatul trebuie să participe cu fon-l

duri proprii, in bani sau natură, de minimum 15 , 
la sută din valoarea proiectului ; 1

• rata activelor curente raportate la pasivele J
curente : cel puțin 1,3:1; |

• cash—flow (venituri viitoare) în valută/lei, I
«fin care să rezulte posibilitatea rambursării im- J 
prumutului; .

• termen de acordare de maxim 5 ani, cu o |
perioadă de grație de maxim 18 luni; *

• împrumuturile se vor acorda in dolari SUA [
cu rambursare în dolari, existând și posibilitatea, 
rambursării în lei la cursul de schimb de la da- | 
ta rambursării; J

• rata dobînzii se va stabili la rata dobînzii ■
pieței plus a marjă (în procent cea. 9 la sută pe I 
an in total); .. I

• se va percepe un comision de neutilizare |
și unul de administrare a creditului. •
Din acest împrumut se pot finanța proiecte de in- I 

cular. 1
De asemenea, s-a demarat acțiunea de finanțare J 

in valută pe termen mediu și lung în cadru! acordu- ■ 
lui de împrumut cu Banca Europeană pentru Recon- I 
strneție și Dezvoltare (BERD), care vizează finanța- • 
rea persoanelor particulare, societăților particulare, | 
societăților mixte, societăților comerciale, inclusiv • 
societăți pe acțiuni, asociații cooperatiste și familiale | 

| cu profil agro-industrial, industrie alimentară sau . 
* producție primară în sectorul agricol și cel de ser- I 
| vicii adiacente.
J Pentru informații suplimentare clienții se vor a- ■ 
I dresa Băncii Agricole SA. din cadrul județului nos- I 

tru, Sucursala Deva, filialele Călan, Hațeg. Orăștie și j 
î la Agenția din Ilia. (1354) I
9 aa^ t aa t t aa t aat! aataa a aaa a aaat a ^aa a ~~ a aa a
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J vin acest împrumut se pot unanța pruieutv uv mi- i
I vestițiî și utilaje independente pentru sectorul parti- ’

IÂ
I
I

Execută și livrează utilaje pentru agricultură ' 
■ pentru care se obțin credite bancare de 15 .la sută: 
1 • mori complete cu valțuri pentru griu (10, 15, 20, ;

25. 30, 40 t/24 ore) și porumb (5, 10, 15 t/24 ore). In- ’ 
l termediază proiectarea liniei tehnologice și a clădirii; ț

• batoze pentru treierat cereale păioase și ba-
1 toză pentru porumb (eapaeitate 300—800 kg/fa);

• linii tehnologice pentru obținerea uleiului d* 
fioarea-soarelui;

• gatere ușoare pentru bușteni 0 500 și 0 800 
mm, complet echipate;

• circulă pendulară pentru gatere; 1
• mașini de rașchetat parchet; '
• toate utilajele pentru fabricile de cărămizi și 

I țigle, inclusiv presă țărănească de capacitate mâl 
i ațică;
) o toată gama de utilaje pentru epurarea apelor 

reziduale ;
• utilaje pentru transport (transportoare cu ban- i 

dă, transportoare elicoidale, elevatoare, utilaje pen
tru alimentare și dozare);

o SDV-uri și roboți industriali. (1266)

S.C. „MARMOSIM" SJL SIMERIA, 
str. Cuza Vodă, nr. 24, județul Hunedoara

înștiințează agenții economici cu capital de stat 
sau privat precum și persoanele particulare intere
sate că scoate ia licitație următoarele : 

Mașină de tăiat blocuri CTB 
Mașină de tăiat blocuri' T.G. 
Mese cu role 
Prese pentru fabricat dale 
mozaicate K 40, K 207 
Betoniere B.L. 250 
Mașini pentru sculptat prin copiere 
Automacara Hidrom 18 to. 
Macara HD 125 (Telemac) 
Tractor S 651 
Mașini de tăiat MS RO 0 450 
Gater cu nisip tip 9 Mai 
Strung S.N. 450 
Moară cu ciocane 
Mașină de frezat diferită
Diferite utilaje, mijloace de transport, 

țiuni sau utilaje casate.
Licitația va avea loc (pînă la epuizarea listei ca

re se află la sediul societății comerciale din Simeria, 
str. Cuza Vodă, nr. 24). în fiecare zi de marți a săp- 
tămînii, ora 10. j

, Informații suplimentare în legătură cu licitația se i 
vor obține zilnic la sediul societății sau la telefoane- ț 
le 660851, 660852, interior 33, 35.

I ___

1. 
2.
3.
4.

2
8

20

buc. 
buc. 
buc.

5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.

2
2

170
1
2
1
1
2
1
1
6

buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
buc. 
see-
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PUBLICITATE
VÎNZARI —

CUMPĂRĂRI

• VÎND parbriz SkOda 
S—100, nou. Informații 
Beva, tel. 627727.

• VÎND 40 oi țurcane.
Hațeg — Beea, nr. 90, Mun
tean David. (9956)

• VÎND Trabant 601. 
39 000 km, stare bună, 
Beva, telefoane 620096, 
611897, orele 16—22.

(9957)
» VÎND apartament 2 

camere, Hunedoara, str. 
Belavrancea J 4/28. (9954)

« VÎND două perechi 
boi, de 3 și 3* ani. Popești, 
nr. 80, tel. 625652. (9955)
p ** ♦ ♦ ***** *****

• CUMPĂR mărci 
și dolari, ofertă se
rioasă. Deva, telefoane: 
625493, 614156. (9952)

* *t>

• VÎND războaie de țesut 
mecanice pentru tifon, stofă,
ptnză, pături, preșuri etc. 
Beva, tel. 621483. (76)

• VÎND Trabant 601. 
©răștie, Pricăzului, nr, 
38/13, după-amiază, (85)

• VÎND apartament 2 
camere, ultracentral, și 
cumpăr garsonieră. Tel.

publică mijloace fixe (con 
strucții zootehnice, utilaje), 
obiecte de inventar, în zi
lele de -5 12, 19 decem
brie 1992. oră 10. Lista 
cu obiectele Scoase la li
citație este la sediul Aso
ciației Tîmpa. (33)

• VÎND caroserie com
pletă Dacia 1300 Infor
mații — sîmbăta și dumi
nica, tel. 618568. (10025)

• SC Agrement Turism
SRL (la Jacky) cu sediul 
în Deva, bdul 1 Decem
brie, nr, 18, tel. 619320, fax 
619320, oferă doritorilor pa
chete pentru pomul de 
iarnă, într o gamă diver
sificată, la prețuri avan
tajoase. Așteptăm comen 
zile dumneavoastră ! (67)

• VÎND miere (salcîm
și munte), cojoc damă (46). 
Tel. 660871. (89)

• VÎND casă, anexe, gră
dină, preț negociabil. Roș- 
canii Mici —. Dobra. Tel 
611825, după ora 20. (88)

• VÎND Dacia 1300. De
va, tel 625448. orele 14— 
.20. (363)

• VÎND apartament 2 
camere, preț informativ 
4000 DM, Hunedoara, re
lații tel. 714740 sau 729260.

(361)

• VÎND casa. anexe, 
grădină, sat Totia. Sime-

meria, str. Șiroiului, nr. 11, 
tel. 660703. (97)

oro 15, Dacia. Relații la 
teb 614553. (86)

• VÎND televizor coloi- 
Goldstar, nou, 170 00.0 lei. 
Deva, tel. 624592. (96)

• VÎND video Funai, si
gilat, preț 90 000. Deva, tel. 
615357. (93)

• SCHIMB sau vinci a- 
partament 3 camere Hu
nedoara cu Deva, cu posi
bilități de spațiu corner 
cial Tel. 620762, după ora 
14 (370)

• VÎND cățelușă Dog 
german, vîrsta 2 luni, au
tocamion Saviem și cau
ciucuri 165/14 cu genți cu 
4 găuri. Crișcior. nr. 73. 
tel. 656018. . (367)

• VÎND avantajos fin. 
sat Govăidie. tel. 714889. 

(9417)

• VÎND video player 
Funai, nou, preț convenabil. 
Informații — tel. 721941.

(9118)

• VÎND casă veche, Go- 
văjdie, preț 1200 mărci, 
negociabil. Informații tel. 
711368. (9419)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, Al. Armatei. 
Informații — Zam, tel. 
157. (373)

- PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

student, pe numele Costea 
V. Horațiu C-tin. Se de
clară nulă. . ' (9414)

tfiClHRlERl

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere, mobilat, 
Micro 15, bloc 79, cu plată 
10 000 lunar achitată anti
cipat pe 12 luni. Informații 
tel. 096/340652. Făget. (14)

• CAUT timplar calificat 
pentru montat uși și gea
muri. Deva, tel. 612605, o- 
rele 20 -22. (87)

COMEMORĂRI

• CU lacrimi in 
ochi și adîncă durere 
în 
în 
se 
de

suflet, anunțăm că 
27 noiembrie 1992 
împlinește un an 
cînd cea care a 

fost o bună soție, ma
mă și bunică, profesor

AURELIA PETCA, 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Lacrimi și 
flori pe mdnnîntul tău. 
Nu te vom uita nicio
dată ! ((73)

618117, între orele 16»-23. 
(84)

• VÎND aragaz cu trei
ochiuri, stare bună. Deva, 
tel. 616090. (56)

• ASOCIAȚIA Agricolă 
Tîmpa vinde la licitație

ria, tel. 660908. (362)

• VÎND Ford Taunus.
1.6. Simeria, tei 660552.
după ora 20. (360)

• VÎND țigla Deva, tel
624615. ’ (98 î

• PIERDUT carnet șo
maj, nr. 2075, eliberat de 
Forțele de Muncă Hune
doara, pe numele Trif Io
nel. Se declară nul. (9416)

• VÎND caroserie 320 
ARC), remorcă ARO. Si-
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J APELUL
ASOCIAȚIEI ISTORICILOR DIN 

TRANSILVANIA Șl BANAT
Asociația istoricilor din Transilvania și Banat

1
 constituit filiale Ia nivelul județelor din Transilvania | 
și Banat, din rindul cărora fac parte profesori, cerce.1* 
tători, muzeografi, arhiviști și bibliotecari. Ea grupează ț 
în principal persoane licențiate în istorie, dar este? 
deschisă tuturor celor ce desfășoară o activitate de| 
cercetare, predare sau popularizare în domeniul ști,*

■ ințelor istorice, indiferent de încadrarea lui profesio, f 
? nală. Unicul criteriu ce se are în Vedere este acela al» 
..CALITĂȚII activității depuse în domeniul istoric.! 
, Sîntem onorați să numărăm printre membrii noștri și I 

instituții, organizații și societăți de profil, din țară și |
* din străinătate. . J
ț Asociația istoricilor din Transilvania și Banat» 
< organizează lucrările primei adunări generale în data L 

de 27 NOIEMBRIE 1992, la sediul Bibliotecii Centralei. 
"'Universitare „Lucian Blaga“ din Cluj.Napoca, după J 

■ i următorul program : |
ț ' Orele 10,30 — deschiderea solemnă ; sesiunea „Is, f 

torie națională — istorie locală" ; sesiune aniversară * 
dedicată zilei de 1 Decembrie 1918 ; orele 15.30—19,301 
probleme administrativ-organizatorice. f

Invităm pe toți membrii, respectiv pe cei doritori, |
• să fie alături de noi în acest moment important al ac, j1^ 

tivității asociației. f

S.C. PROCOMSERV RV- -M.B.M

Vinde en gros
— Ness granulat 100 g Nestle
— Alcool dublu rafinat
— Margarina
— Bere Dreher (Ungaria)

COMITETUL EXECUTIV AI. r
ASOCIAȚIEI ISTORICILOR DIN TRANSILVANIA 1 

SI BANAT J.
1 
I ♦ I * 
I
I 
i 
i * 1 *■

De asemenea, preluăm comenzi pentru li-^ 
vrare en gros de portocale import Grecia, J.

Informații la telefon 615053, Deva, str. M.J 
Kogălniceanu, nr. 14, lingă magazinul Uipia (inȚ 
lrarea prin gang) j

(9145)1
L

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHlAțp apartament 2 
camere, proprietate perso
nală, cu apartament 2—3 
camere, de stat, exclus Mi-

• AMINTESC tuturor 
celor care l-au cunoscut 
pe

NICOLAE TOMOTAȘ 
din Hondol (domiciliat în 
Deva) că au trecut doi ani 
de cînd moartea nemiloasă 
l-a luat de lîngă mine pe 
scumpul și neuitatul meu 
soț drag. Să-î fie țărîna 
ușoară. Soția (368)

1
I 
I 

. . din I
România vor putea efectua convorbiri cu localități 
din Republica Moldova fără a mai apela la serviciul 1 
telefonic de Ia internațional. y

Convorbirile urinează a ,fi taxate ca orice con. i 
) vorbire interurbană efectuată cu o localitate aflată în J 

zona a IH.a dc taxare (peste 200 km). ț
Această interconectare a sistemelor de telecomu. I 

nicatii din cele două țări este prima aplicație a tre. < 
..................... '•■’li

I 
*

TELEFONIA — ÎNCĂ UN PAS SPRE 
ROMANIA ÎNTREGITĂ

Dc la 1 decembrie 1992, abonații telefonici

( I I 1 
i 
l
! _
1 ale ziarului. (I.C.)
V
J
i

cerii la noul plan de numerotație valabil pe teritoriul 
României de la 15 noiembrie a.c. Amănunte de ordin 
tehnic și funcțional într.unul din numerele viitoare

REGIONALA CĂI FERATE TIMIȘOARA 
Secția L5 CFR DEVA 

ANUNȚĂ 
închiderea pasajului la nivel D.J. 706 A 

(la ieșirea din Brănișca spre Ilia), în data de 
30 noiembrie 1992, între orele 8—13.

Pentru acces la Bretea Mureșană și Sîrbi 
circulația se poate face pe D.N. 7 prin Ilia (de 

l, la Canton< CFR 490 Termocentrală — la Ilia) 
( (1359)

SC-APRO-TERA-SA SIMERIA

Scoate la licitație în data de 15 decembrie 
1992 un autoturism ARO la prețul de pornire 
de 476 556 lei.

Informații suplimentare ia sediul firmei: SI
MERIA, str. Depozitelor, nr. 1, tel. 660424; 
660966 ; 661090. (1348)

S.C. COMSER S.R.L. •
Distribuitor autorizat ALCATEL t
Vinde din stoc ?
• Centrale telefonice 3 linii externe și 8 ' 

linii interne la prețul de 139 500 lei. Relații la ) 
tel. 0 95/711919, 717148 sau la sediul firmei din 
Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5. (CEC) y
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S.C. „CORATRANS** S.A. DEVA 
Angajează prin concurs doi paznici 

bați) pentru atelierul de întreținere.
Condiții :
— vîrstă maximă 50 ani
— să posede cazier juridic și o caracter!- |

zare de la ultimul loc dc muncă *.
Concursul va avea loc în data de 7 XII | 

1992, la sediul societății, din Deva. str. Horea,' 
nr. 12—14. î

Informații suplimentare la compartimentul 2 
economic, telefon 95/612160, 612161. (1355)1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i% 
S.C. „CONDOR" S.A. !

Anunță licitație publică deschisă pentru |
. vinderea blocului 60, str. Carpațî, Deva, corn- •> 
I pus din 16 apartamente de două camere și opt | , 
j garsoniere. j
J Preț dc pornire a licitației — 51 600 000 I

lei. j
; Garanția de participare de 10 la sută se depu- ’ 

ne la B.R.D. Deva, contul .4001683906105. i .
înscrierea la sediul societății, str. Avram ’ 

Iancu, bl. H3, între 27. 11—18. 12. 1992, între | 
orele 12—14, ing. Turdean Mariana. |

Licitația va avea loc în 28, XH. 1992, o-J
ra 10, la sediul societății. I

Vizitarea este admisă numai celor înscriși. î 
zilnic orele 9—12. (CEC)î

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
S.C. „MATEX“ S.A. DEVA

str. Dorobanților nr. 34
Angajează urgent 1 sudor autorizat în su-j 

dură electrică si autogenă, cu o vechime de mi- I 
(1356) j

I
I

I
w

1
b

Ib
I
I ■
I*
I
I
’ I___ ________ _ _____ c—--
I nim 5 ani în meserie, bărbat.' Aw
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S.C. „INFOMIN“ S.A. DEVA
(fost Centrul de informatică minieră Deva) j 

Efectuează, la prețuri avantajoase, pe cal- j 
culatoare de tip IBM-PC, lucrări de evidență j 

» contabilă pentru societățile comerciale cu capi- I
I tal privat sau de stat. t
î Relații suplimentare se pot obține de ia : J 
I telefon 095-613915, fax 095-614718. (1357)j

!- - - - - - - - - - - - - i
I '! S.C. „COMSIM“ S.A. SIMERIA |
| Anunță amînarea licitației programată în > 
' data de 30 noiembrie 1992, pentru magazinul J 
I nr. 8 — Șoseaua Națională, la o dată care se î 
| va stabili ulterior. (1358) !
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I Relații suplimentare Ia telefoanele 
j 626294 sau 095/621386.
f r r JBMT //MT # jhbt
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în sprijinul producătorilor agricoli : 
S.C. EUROVENUS SRL DEVA, 

str. Sîntuhalm, nr. 1
Vă oferă:
• Tractoare HEBEI — 150 China, la preț I 

de 597 400 lei.
— motor Diesel 15 cai putere
— 6 ! 1 trepte de viteză Ș
— consum 2,1 litri motorlnă/oră în sarcină I
— piese schimb pentru transmisie și motof * 

incluse în prețul tractorului.
— alte accesorii agricole :
— plug
— freză
— sămănătoare
— pompă de apă
Se asigură un an garanție și service gra- * 

! tuit pe toată perioada de garanție.
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