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A  fost un prim  m aterial afectat acelui 
segment de populaţie —* foarte consistent 
num eric — ce refuză şi ch iar combate 
ideea revenirii la România. Există însă 
şi reversul situaţiei.

L-am regăsit la Vadu lui Vodă — oră
şel în apropierea Chişinăului (aproxim a
tiv 20 km distanţă spre nord-est), pe m alul 
N istrului, fostă staţiune de odihnă şl tra 
tam ent pentru  puternicii Moscovei. în  
elegantele hoteluri, acum fără  clientelă, 
sîn t cazaţi soldaţi ai arm atei a 14-a. Şi 
dacă vila pusă la  dispoziţia invitaţilor ro
mâni se cheam ă Speranţa, cea a soldaţi
lor ruşi este Bucuria. Limpede, nu  ?! 
Pentru  ei, bucuria şi certitudinea prezen
tului — pentru  noi, speranţa unui viitor 
deloc conturat. P en tru  ei — acum, cu si
guran ţă ; pentru  noi —- cîndva, poate. 
Localnicii au ispăşit nesăbuinţa de a-i fi 
invitat pe hunedoreni, în  noiem brie tre 
cut, în  semn de m ulţum ire pentru  vacan
ţa  oferită  copiilor lor. S-a invocat un  
deranjam ent şi orăşelul a fost lăsat fără  
electricitate vrem e de d te v a  zile. „Prea 
s-a c in ta t m ult ro m ân eşte"—►. a  spus ci
neva. „ La voi a fost comunism, d a r v-aţi 
vorbit lim ba f i v -a ţi c in ta t cîntecel*^ 
NcmS ne-au lu a t f t lim ba şi eîntecele"._ 
regreta, gazda, ing. V ictor M unteanu, incer-

cînd să ţină pasul cu corul ad-hoc ăl m usa
firilor. V îrstnica $a<jnamă recunoştea cîn- 
teeele şi îşi am intea că le-a ştiu t cîndva.

Se pare însă că cei, care sim t cu ade
vărat nevoia sprijinului nostru sîn t ro 
m ânii transnistreni. Din Tiraspol se trans
m it m ulţum iri fam iliilor hunedorene care 
le-au găzduit copiii şi, rugăm intea de a 
păstra  relaţiile înfiripate in vară. De la 
directorul Şcolii N r. .20 — singura şcoală 
rom ânească din Tiraspol, cu 270 de elevi 
în  clasele I-V lft, în tr-un  oraş cu 180 000 
de locuitori — aflu, în  luna ianuarie a 
acestui an, am ănunte despre aşa-zisul 
congres al-m oldovenilor din Tiraspol, 
im provizat în fap t de trădătorii cauzei 
rom ânilor. Gînd participanţii la  congres 
au solicitat eliberarea deţinuţilor politici, 
organizatorii le-au impus să-şi exprim e 
fidelitatea faţă  de republica transnistrea- 
nă. Cînd participanţii au pus în trebări 
ce incomodau, dezvăluind crasa lipsă de 
drep turi elem entare — la limbă, la  învă
ţă tu ră , la  viaţa cu ltu rală  — organizato
r ii au  ră sp u n s : „despre asta nu  se dis
cută !"*

NAT ALIA VASIU

(Continuare în pag. a 3-a)
„Unde ne ducem ?! Şi d e  ce să plecăm ?!* — în treabă copiii, părin ţii 1 

ş i  dascălii unicei şcoli rom âneşti din Tiraspol, ţ

ANUL V 
NE. 760 

VINERI, 22 
IANUARIE 

1993
4 pagini — 15 lei

Reforma din minerit 
produce roi JufUnspectori"

De curfnd, m ineritul ro
mânesc a  in tra t in tr.o  ‘ e . 
tapă de reorganizare me
nită  nu  num ai să stopeze 
decăderea producţiei, ci şi 
de a relansa activitatea 
din acest segm ent econo
mie. Aşadar, la  in iţia tiva 
Bucureştiului, s.a  conce
put o nouă form ulă orga
nizatorică a  regiilor d in  m i
nerit, prin înfiin ţarea de 
sucursale (un fel de pu i de 
regie) care au drept m enire 
„deplasarea centrului de 
greutate sp re  nivelu l d e  
bază şi anum e cel pro
ductiv", ideea este aparent 
benefică şi poate deveni cu 
adevărat eficientă în  Si
tu a ţia  sim plificării ac tu lu i 
(ţecizional, a elim inării 
Suprastructurilor care, îrr 
situaţia de faţă, s.au  în . 
m ulţit. Astfel, filiera în
treprindere — sucursală — 
centrala — departam ent — 
m inister devine stufoasă, 
pfăstrîndu-Se p rin  noua re
organizare, „curelele de 
transm isie". P rilej în care 
se păstrează o categorie de 
personal ce „constată şi dă 
indicaţii" sau, în  altă or. 
dine de idei, opinia unui

lucrător este e locven tă: 
„atft- tin ip  cit în  ţa ră  e . 
xistă şi centrale şi sucur
sale este rău". în tr-u n  nu . 
m ăr recen t  ~ ziarului nos- 
ttu  inform am  cititorii c i  
irt in teriorul R.A.C. Deva 
au  ap ăru t structuri şi su
prastructuri noi, desigur cu 
raţiunile invocate de fac
torii de răspundere.

P entru  o im agine com
p le tă  a  fenom enului vă su
punem  atenţiei structura or
ganizatorică a uneia d in tre 
sucursalele Regiei şi anu
me cea de la  Brad. „Uni-, 
tatea" de fa ţă  a Juat fiin 
ţă  în octombrie 1992, prin  
„spargerea" fostei exploa
tă ri m iniere B arza în mai 
m ulte f irm e : E xploatarea’; 
A uriferă Barza — 2565 an 
gajaţi ; Exploatarea C upri
feră — 367 a n g a ja ţi ; Ex
ploatarea d e  P reparare Gu-i 
rabarza —-  904 angajaţi; Mi
na B rusturi — 180 anga
jaţi, la  care se adaugă sec. 
torul de investiţii, depo
zite, secţia mecanică, au-

CORNEL POENAR

V »
La Sala Sporturilor l 

d in  Deva s-a deschis,? 
, în colaborare cu firm a i 
l PEPINO. Complexul de ţ 
/ în tre ţinere şi refacere t
V spo rtivă  unde sporti- î 
1 vii, cei care vor să-şi 1 
? în tre ţină  condiţia f iz i- i  
I că, poţ practica gim- ? 
 ̂ nastica aerobică,- r e - t  

i cuperarea în bazin,  ̂
I saună, masaj, fiziote-1 
) rapie, program e de slă- I 
l bire, supravegheate de 
/ un personal calificat

--------------------  i
j COMPLEX DE S 
\  Întreţinere şi { 

( REFACERE

Scrisoare din America

Primarul oraşului Haţeg 

ne face precizări

tTot aici, s-a deschis 
un  m agazin pentru  spor* 

f tiv i în care se comer- 
I cializează medicamen- f 
\  te, echipam ente spor- I 
- tive, precum  şi un dis- 
. pecerat pentru  cazarea 
V si m asa sportivilor.

Î Deci, la Sala Spor- ) 
tu rilo r din Deva, în - I 
tr-o  am bianţă plăcută, /  
|  reconfortantă, de luni ţ

ip înă joi, sportivii sau 1 
cei care doresc să-şi 
păstreze sănătatea, să o 
în tre ţină , au aceste po- 

\  sibilităti. (S. C.)
1

(Continuare in pag. a 3-a)

Convins fiind că ziarul 
pe care îl conduceţi şi in 
coloanele căruia numele 
meu a mai apăru t mili- 

. tează pentru afirm area a -  
devărului, vă rog să pu
blicaţi aceste eîteva rîn- 
duri, m enite să contribuie 
la  elucidarea situaţiei mele 
actuale, pe bare, d in  pă
cate, populaţia oraşului 
Haţeg, a l cărui p rim ar sînt 
din ianuarie 1990, n-o cu
noaşte exact şi a r  putea fi 
d eru ta tă  de către colpor
to rii de zvonuri.

Mă aflu  din 10 septem 
brie  1992 la  S.U.A., Ia  P h i
ladelphia, pentru  un schimb 
profesional in ternaţional 
(„International Professionai 
Exchange" este num ele or
ganizaţiei non-profit care 
jh-a inv itat şi în  al cărui 
program  sîn t antrenat), 
pentru  care, la  tim pul po
triv it, am  obţinut aprobă
rile necesare?

Locuiesc în  „Internatio 
n a l House" unde, la  rugă
m intea mea, a lă tu ri de 
drapelele celorlalte ţări, (Continuare în pag. a 3-a)
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©  _ SPIR IT  GOSPODĂRESC. 
Din in iţia tiva dnci ing. agronom 
C ătălina Stanchi şi a colegilor ei 
de la  Ocolul agricol din comu
n a  Sălaşu de Sus, s-au adus 70 
tone de îngrăşăm inte; — azotat 
şi com plexe — pen tru  cetăţenii 
care îşi lucrează păm înful şi 
vor să obţină producţii mai m ari. 
în treaga cantitate de îngrăşăm in
te  a fost d istribuită oamenilor. 
(S. C.|.

O  PE LOC ŞI ACASA. La 
restauran tu l „Naţional”, din

Brad, di Petru Vasiu, că  un bun 
în treprinzător, nu se m ulţu 
meşte să-i servească pe clienţi 
num ai pe Joc. . î i  serveşte şi la 
domiciliu. F rip turi, Ciorbe cu 
afum ătură, m ititei etc., se pot 
com anda la „Naţional”. Ser
vicii prompte, de calitate. Ca pe 
tavă. Doar n u - în  zadar „Na
ţional” vinde zilnic m încare de 
aproape o sută de mii de lei. 
(GH. I. N.).

O  DOSAR PENAL. Lui Ioan 
Rusan din Bucium i s-a întoc
m it dosar penal. De c e ?  P en tru  
că a sustras d în  pădure 9 m etri 
cubi de lem n. O fi ger, dar nici 
chiar aşa. (V.N.).

O  „VREM ŞI UN ANTICA
RIAT !“ . Din Sarmizcgetusa, 
Densuş, Rîu de Mori, Clopotiva, 
Toteşti etc., m ulţi cititori ai zia
rului nosiţu  ne-au sem nalat că 
în  toată Ţara Haţegului nu e- 
x istă un  anticariat. S în t m ulţi 
pensionari care au lucrat în  în- 
văţăm înt, pe la prim ării, în a- 
gricultură, la  păduri etc., care 
caută cărţi, reviste, ziare vechi, 
de m are valoare şi trebuinţă, 
„ în  tim p ce num ai în  Haţeg e- 
x istă  peste 40 de crîşme, m ulte 
deschise în  ultim a vreme, un 
mic spaţiu  pentru  an ticariat nu 
se poate găsi ?" — ne în treabă 
oam enii (GH. I. N.).

O  LIPSA. Un control a l po
liţiei din B rad avea să releve 
o scam ă de nereguli în comer
ţu l din oraş. în tre  acestea, bar- 
m ana Fclicia Lenuţa B am a a 
fost surprinsă vînzînd băuturi 
alcoolice cu lipsă la gram aj. 
Este bine să ia am inte lă  acest 
luc ru  şi a lţi lucrători d in  comerţ 
care practică asem enea metode. 
(V. N.).

a  fost arborat şi Tricolorul 
românesc, chiar dacă eu 
sînt singurul rom ân din tre  
cei peste 500 de „rezidenţi1' 
din întreaga lume.

Lucrez în „educaţie" în- 
tr-o  agenţie finan ţată  de 
guvern, am  participat la 
foarte m ulte cursuri şi se. 
m inării pe problem e de 
protecţie socială, am vizi
ta t agenţii din dom eniul 
educaţiei sociale, şcoli (li
cee şi universităţi), urm ez 
la Tem ple U n iv e rs ity 'd in  
Philadelphia un curs • de 
m anagem ent adm inistrativ  
şi unui de educaţie spe
cială; încerc să învăţ cîţ 
mai m ulte  lucruri utile în  
perspectiva întoarcerii în 
ţa ră  şi sâ contribui, în  
m ăsura posibilităţilor mele, 
la crearea unei imagini fa
vorabile cu priv ire  la Ro
m ânia şi la oraşul meu. I

Cu aleasă stimă, .
MARIUS

CONSTANTINESCU, 
prim arul oraşului H aţeg
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DECLARAŢIA

PREŞEDINTELUI

SNEGUR
Parlicipînd la reuniunile 

C.S.I., Republica Moldova 
urm ăreşte să tranşeze pro 
blemele economice eu care 
se confeuntă. a afirm at 
dl M ircca Snegur ■ în tr-un  
in terviu  aeordat ziaristei 
Laura Hinkel de la coti
dianul francez „La Croix*.

„Intîlnindu-m ă en ce
tăţenii, le-am  " prom is că 
m ă voi strădui să nu co
mit greşeli în cadrul şe
dinţelor şefilor do stat. 
Resping, criticile nefon- 
da;e ale opoziţiei care 
susţine că tindem  să „du
cem  Moldova in tr-un  nou 
im periu”. Criticile opozi
ţiei ţintesc în destabiliza
rea situaţiei social-poli- 
tice“ , a  relevat dl Sne- 
gur. ■ i '

în  ce priveşte o even
tuală decizie a; parlam en
tului de a desfăşura un 
referendum  asu p ra  uno r 
principii a le  C onstituţiei 
Republicii Moldova, eare 
a r  legifera existenţa ei ea 
stat, d l M ircca Snegur a  
estim at că  poporul repre
z in tă  puterea suprem ă ş i 
că num ai e l este în  m ă
sură să-şi hotărască pro
priu l destin. "Fiind în tre 
bat dacă nu are tem eri 
că separatiştii vor îm 
piedica desfăşurarea re 
ferendum ului în raioanele 
estice, d l Snegur a  spe
cificat că în tr-o  lum e în  
care se instaurează ? de
m ocraţia, nim eni nu-i 
poate priva pe oam eni d e  
drep tu l de a-şl form ula 
opţiunea politică, ară tînd , 
totodată, că este necesară 
o  mobilizare a  întregului 
potenţial intelectual pen
tru  a spune maselor ade
vărul.

Potrivit preşedintelui re 
publicii, conducerea de 
v îrf depune m axim um  de 
eforturi pentru a-i elibera 
pe deţinuţii politici, arun 
caţi în închisorile d in -T i
raspol. P en tru  realizarea 
acestui scop, au fost i- 
niţiate discuţii cu liderii 
separatiştilor, precum  şi 
cu autorităţile de la Mos
cova, care pot influenţa 
asupra lor, transm ite Mol- 
dova-Pres, citind Serviciul 
de presă al preşedintelui 
Republicii Moldova.
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în  rem arcabilul său e. 
seu, Reflecţii asupra p rac
ticii scrisului, apăru t în 
1978, criticul Lucian Rai- 
cu făcea pertinenta obser. 
vaţie că, după stările de 
boală, spiritul creator in 
tră  în tr-0 fază de efer
vescenţă extrem  de pro 
ductivă. „Esenţială pen
tru  un creator — scrie el 
— mi se pare că este nu 
neapăra t o stare de să. 
nătate „perfectă", sieşi su. 
f icienţă (...) -cit, îndeosebi, 
trecerea de Ia „rău“ la 
„bine", tensiunea spre 
sănătate şi plenitudine. 
A ltfel spus, sînt produc
tive stările  de regenera, 
re, care declanşează un 
tip  'le energie m ai m art 
decît esle de trebuin ţă sa. 
tisfaro -ii scopului ei ime. 
d ia t ; din acest surplus, 
caracteristic fazelor de în. 
cordare spre sănătate, se 
naşte nevoia de a lucra, 
inspiraţia etc.“ Am avui 
ocazia să verific prin 
proprie experienţă aCeas 
tă  constatare şi m -aş în 
cum eta a.0 supralicitez, a. 
vansînd opinia că ea nu 
se lim itează num ai lă  a r 
tişti, ci poate fi genera, 
lizată. Orice stere de 
convalescenţă cred că e 
productivă, în trucît p re 
supune o regenerare a 
forţelor, o resuscitare a 
energiei, o nouă poftă de 
viaţă şi, implicit, de lu 
cru, un dor, în sfîrşit, de

- Q O N T R A P C m S T

Convalescenţa noastră
lucrul bine făcut, ca do
vadă adusă sinelui dar 
şi celorlalţi că nimic nu 
e pierdut, că to tu l poate 
fi reluat şi încă m ai bi. 
ne decît înainte. Aş m er
ge chiar m ai departe, a . 
firm înd că adevărul aces. 
te  care se referă la  indi
vizi se verifică şi a su p ra . 
popoarelor în  m ăsura în 
care vom fi de acord că 
un popor este el însuşi o 
entitate creatoare de va
lori. Dovezile ne stau 
foarte . la îndemînă. iată, 
după al doilea război. 
G erm ania şi Japonia e- 
rau  ţă rile  cele. mai neno. 
rocite : pe lingă distruge
rile  comune tu turor be
ligeranţilor, ele suportau 
şi enorm a povară^ m orală 
de a se şti înfrînte.— Şi 
totuşi, în perioada urm ă
toare, a ridicării din ru i
ne, a convalescenţei, au 
găsit uim itoare resurse • 
de regenerare a 'energ iilo r 
şi a potenţialului moral, 
ajungînd azi ceea ce cu 
toţii ştim  ca sînt. D ar e . 
xem piele se pot extinde 
şi asupra Spaniei, ieşită 
d in ţr.un  război civil şi o 
lungă dictatură, şi asupra . 
Angliei, Franţei, ; Ţărilor 
de Jos, care au ieşit d>n

război aproape la  iei de 
prăbuşite ca şi ţă rile  în 
frînte, pen tru  ca, mobili- 
zîndu-şi apoi energiile, să 
se num ere acum  prin tre  
m arile puteri. Le-a a ju ta t 
„Planul M arshall“, mi 
s .a r  putea răspunde. E 
adevărat, dar „Planul 
M arshall““ nu s-ar fi do
vedit a tit de eficace da
că aceste popoare nu 
ş i.a r  fi descoperit resur. 
sele regenerării în  prim ul 
rînd  în  ele însele, în  ori, 
goliol lor, în  am biţia lor 
de a redeveni ce au  fost 
şi chiar mai m ult decît 
atît, ca să-l parafrazez pe 
Vodă Rareş al nostru.

Cu Rareş am ajuns în . 
să la noi, la români. Ia . 
tă-ne şi pe noi aflaţi toc
m ai în tr.o  perioadă de 
convalescenţă. Mai lun 
gă şi mai grea decît la 
alţii. Căci, dună război 
peste, noi a  dat ciuma ro
şie de aproape cinci de
cenii, boală mai g re i de
cît războiul, fiindcă lasă 
sechele m ai adinei • în 
reflexe, în habitudini, dar 
mai ales în m entalităţi. 
Sîntem în convalescenţă 
dar încă nu şi în , faza 
de regenerare. Mai sîntem 
parcă năuciţi de boală şi

încă uim iţi că am  scăpat. 
Ne dăm  seam a că avem  
şansa să stăm  în  fa ţa  ţi
nui nou început, dar p u r 
tăm  încă în suflet spaime 
Subconştiente şi im mai 
sîntem  siguri pe scsra 
noastră de valori, căreia 
i s-au ru p t eîţiva fuştei. 
Ezităm să aşezăm alţii în 
loc, nu  ştim  care, păre
rile  sînt îm părţite, ener
giile, după ce că sînt în 
refacere, m ai sînt şi dis. 
persate. încă  n .am  desco
perit acel canal care să 
reunească toate aceste e. 
nergii în tr.u n  singur şi 
viguros şuvoi eapabil să  
pună ia r în m işcare toa
te  m orile neam ului. Şi 
nici am b iţia 'în că  nu ne
am regăsit-o — dar, oare, 
am  avut-o cu adevărat 
vreodată ? — am biţia a . 
ceea de a avea ceva de 
oferit lumii, de a fi mai 
buni decît alţii, de a fi 
cei mai buni. Convales
cenţa ne va fi de aceea 
lungă. Dar m ăcar de am 
depăşi această fază de 
atonie, păşind în sfîrşit 
în  etapa ei constructivă, 
productivă. Se va întîm - 
pla aceasta num ai cînd, 
întorşi cu to ţii lă  unelte
le noastre, va renaşte în 
sfîrşit in noi aspiraţia de 
a ne dovedi în prim ul 
rînd nouă înşine că nu 
sîntem mai prejos decît 
alţii. - V . ' iv - v,.:'

7 RADU CIOBANII

NOTE DE LECTURA Maltreyi Devi: „DRAGOSTEA NU MOARE1
Nu, nu este vorba despre o coincidenţă, sau . 

despre o confuzie de nume. A utoarea acestei cărţi 
este chiar eroina rom anului „MAITREYI“ de M ir
cea Eliade, ia r  conţinutul cărţii ne reintroduce, m ai 
rapid  decît am crede, şi mai ales cu pricepere,

;-putem spune, în atm osfera lum ii şi a existenţei ti
p ic indiene, cu care ne-a fam iliarizat deja cele
b ru l nostru  compatriot.

B ite perfect a d e v ă ra t: cartea începe ab ru p t şi 
cu scopul p a rc ă  de a-1 face pe cititor să  *e re 
volte îm preună cu au to area„ pen tru  că Eliade, în 
rom anul său, şi-a perm is să spună lucruri neade
vărate, să  facă afirm aţii dubioase şi ch iar tenden
ţioase ; în  sfîrşit, să creeze un cadru nu prea 
favorabil pentru  existenţa şi viaţa unei tinere in
d iene în tr -6 ‘fam ilie norm al m arcată de precepţii 
religioase. Desigur, revolta M aitreyei Devi pare 
p e  deplin justifica tă , că şi acuzaţiile sale, însă, ac- 
ceptînd pînă la  urm ă ideea că Eliade a făcut artă  
lăsîndu-se în  voia im aginaţiei şi a fabulosului, au
toarea cărţii face un compromis frumos, arătîn- 
du-ne un suflet nu o dată răvăşit de tră iri pe care 
le  pot avea doar cei care au tră it cu adevărat sen
t im e n te  înălţă tor al dragostei. Şi, astfel, „Dra
gostea nu m oare” se constituie în una d in tre ’ cele 
m ai tu lburătoare m ărturisiri ale unei, femei despre

o dragoste petrecută in urm ă cu... 42 de ani. Nu 
poţi să nu te întrebi : cit de adinei au putut fi serri 
tim entele acestor doi oameni, dacă d u p ă  aproape 
o jum ătate de secol ele să m ai poarte paşii Mai
treyei din India p înă în  California, pentru  a-1 
MAI VEDEA O DATA pe Mircea Eliade?

Dar nici un com entariu nu poate suplini lec
tu ra celor două cărţi care se în trepătrund  a tît de 
firesc, logic şi binevenit p rin  idei, lociiri, oa- 
m eni; întftnpifiri...’ Totul -se leagă ferm ecător, totul 
se-completează sau se suprapune, constituindu-se 
in tr-un  to t deplin; care îl poate face pe cititor şă 
exclame la  sfîrşiiul lecturii : poate că Dumnezeu 
a avut g rijă să îndrepte nedreptatea de a nu fi 
fost îm preună pe această lume M aitreyi Devi şi 
Mircea Eliade...

DUMITRU HURUBA

BIBLIOTECA — O INSTITUŢIE RESPECTATĂ !

'  «sil»; Seicaru ----- o prezentă pe care o dorim 
cil mai Irecvenl pc scena deveaiia.

r  olo: l’A \ LI. LAZ A

In trînd  în  orice oibliote. 
că din mediul rural, te 
rnii im presionat de faptul 
că aceste instituţii sînt bi
ne gospodărite, te primesc 
chiar şi în anotim pul f r i 
guros în tr.o  atm osferă cal
dă, generată şi de focul din 
sobă, dar mai ales de pre
zenţa cărţilor. Orarul de 
deschidere esle respectat a- 
proape cu sfinţenie, a r 
gumente în favoarea â- 
cestei afirm aţii oferindu.ne 
toate bibliotecile pe care 
le.am întîlnit in drum urile 
noastre prin judeţ. La 
Blăjeni, a lături de şcoală, 
bibiioteca răm ine o institu 
ţie rosppcte’ă şi în acel; şi 
tim p căutată de localnici. 
„Am făcut o com paraţie in. 
tre  situatîă existentă î 
na in te de revol iţia din 
1989 şi cea din prezent, ne 
spunea dna Victoria Ruf. 
nilă, bibliotecar, iar con
statarea este revelatoare. A 
crescut num ărul cititorilor 
şi. în aceiaşi timp, cel al 
acţiunilor cu cartea dedi. 
cate aniversării unor scrii
tori sau evenim ente istorice. 
Chiar dacă m ajoritatea ci
titorilor sînt elevi, biblio
teca. urm ărind îndeaproape 
program a şcolară, totuşi se

Tărînă metafizică
Aud cum p ia tra  scînccşte 
lovită d^-o rază de-argint, 
um blu tem ător pe sub ziduri, 
cu nim bul tristeţii m -alint.

N u m ă-n trebaţi cine sunt,
nici n-aş şti să răspund,
doar a t î t : în  beţii metafizice „
din cînd în cînd mă scufund.

Se aud cîinii cum latră 
bezmetic la  raza de stea, 
un greiere îşi înstrunează lăuta 
lingă p iatra cea grea.

IONEL AMARIUŢEl

Cititorilor ziarului „Cuvîntul liber", cu prietenie, 
un gînd bun şi fe ric ire ' — M arina Scupra.

Foto: PA VEL LAZA

Victor Vasarely

constată, îm bucurător, şi 
creşterea num ărului citi
torilor adulţi".

Spre deosebire de alte 
biblioteci, cea din Blăjeni 
nu  are  filiale sau -puncte 
de îm prum ut în satele a- 
parţină 'oare. Cu toate a . 
cestea, cartea ajunge şi la 
cititorii din aceste’ locali
tăţi, dacă ei nu au posi
bilitatea să se deplaseze la 
sediul instituţiei. Acest lu'- 
cru se face prin grija dnei 
Victoria Bufnilă, care - a . 
junge periodic aici, lăsind 
un num ăr de votumo la 
învăţătorii din şcolile p ri
n t r e .  Astfel că o bună 
parte din fondul de carte, 
de 7792 de volume, este 
rulat, cunoscut şi o bună 
parte citit. Dovadă stau 
cele 6892 de volume citite 
de 369 de localnici, în anul 
trecut, la o frecvenţă de 
15—20 de oameni, care trec 
zilnic pragul bibliotecii. A . 
şadar, în ciuda greutăţilor 
actualei perioade de tran 
ziţie la  economia de piaţă-, 
oam eni, cu dragoste traî. 
riică de lectură nu uită 
drum ul spre biblioteca pu
blică !

Vicjor Vasarely este 
•unul d in tre cei m ai cu
noscuţi artişti plastici e- 
uropeni. S tabilit in  F ran 
ţa, artistu l a expus in  
întreaga lume, este pose
sorul a lîumeroase prem ii 
internaţionale. P înă acum 
nu a expus în ţă ri est-eu- 
ropene. Prezenţa sa în 
Rom ânia, prin tr-o  expo
ziţie 'itineran tă ele opp-art, 
este un lucru remarcabil. 
Etalarea lucrărilor in 
G aleria Secţiei de Artă 
a Muzeului Judeţean  u r
mează unor expoziţii si
m ilare deschise la Galaţi, 
Bacău, Iaşi, Bucureşti, Tg. 
Mureş, M iercurea Cmc, 
Braşov, Baia Mare, Tim i
şoara, Arad, Cluj-Napocu, 
Oradea, Salonta, Beiuş.

Expoziţia de la  Deva, 
deschisă -prin g rija dnei 
Doina Reghiş, este cu to
tu l rem arcabilă. Poate fi 
considerată retrospectivă, 
în trucît cuprinde lucrări 
din m ai m ulte perioade 
d e . creaţie. Debutul artis
tului a stat sub semnul 
suprarealism ului, -fiind 
m ai apropiat de Chirico 
(unul d in tre exponenţii 
de bază al suprarealis
mului). Pătrunzînd în in 
cinta expoziţiei, răm îi pu 
ternic im presionat de e-

fectul lucrărilor sale de J 
opp-art, a l unui splendid |  
colorit realizat în  degra- I 
deuri rem arcabile. M ulte j 
dintre lucrările originale I 
au  fost m ultiplicate p rin  J 
xefoxare specială, care |  
sporeşte efectul origina- « 
lelor, asigurîhdu-se, în  I 
acelaşi tim p, securitatea * 
şi calitatea unor lucrări j 
prezentate pe întreg mă- '  
pam ondul care a r  risca j 
să se deterioreze ori să I 
se piardă. In felul acesta, J 
unele d in tre creaţii pot | 
fi chiar âchizionate, la • 
sume acceptabile, de iu- I 
bitorii de artă  care astfe l • 
îşi pot îm plini visul de J 
a avea un Vasarely in |  
propriul cămin.

M anifestarea de la Ga- J 
leria Secţiei de A rtă a |  
Muzeului Judeţean  este * 
patronată de M inisterul I 
Culturii, beneficiind de î 
sprijinul Oficiului Naţio I 
nai de Expoziţii şi Do- J 
cum entare. Un evenim ent > 
artistic care m erită să se I 
bucure de toată lauda şi J 
aprecierea publicului. A- |  
şadar, poftiţi la o m are ‘ 
expoziţie şi, dacă aveţi |  
şi băni, procuraţi-vă o . 
lucrare ! , ' I

I
MINEL BODEA

MINEI, BODEA —  '  —  ------- —  » » —  »----------- --------------------- ---------
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CU LUCIDITATE (II)
(Urmare din pag. 1)

Or, şcoala rom ânească din Tiraspol este 
în pragul evacuării. Luînd în calcul cazul 
comunei Slobozia (de lingă Tiraspol) — 
unde echipe alcătuite din reprezentanţi ai 
inspectoratului şcolar, ai poliţiei şi ai 
adm inistraţiei locale, însoţite de clini, au 
confiscat cărţile şi caietele cu grafie la 
tină, au impus alfabetul chirilic şi au 
am en 'n ţa t. cu pedepse — evacuarea este 
imineiVtă. Dascălii şi părin ţii copiilor de 
la Şcoala Nr. 20 au transm is prin  agenţia 
„Moldova Preş" un apel către au to rită 
ţile de la Chişinău, întrebînd unde se pot 
refugia, în cazul evacuării, şi afirm în- 
du şl intenţiile de a nu ceda presiunilor. 
Apelul n-a fost- însă dat publicităţii. „în 
mass-media moldovenească nu sc vorbeş
te  despre persecuţii naţionale. Sîntem 
consideraţi, şi de către ai noştri, drept 
o m inoritate nesem nificativă" — spune dt 
profesor Ilie lovcev, directorul şcolii. 
„Ce-a cîştigat Basarabia prin evacuarea 
din Tiraspol a Institutului Pedagogic şi 
a *celui de cercetări biologice ?!“ — în
treabă dl profesor. Roniânii transnistreni

cunosc ră sp u n su l: Chişinăul, favorizînd 
evacuarea, a făcut încă un pas spre ce-‘ 
darea Transnistriei. Sim plu : cu cit num ă
rul rom ânilor de aici va fi mai mic, cu 
a tît mai uşor Chişinăul va spune da p re 
tenţiilor autonomiste.

Şi to t rom ânii transnistreni — de 
data asta deţinuţii politici — au cerut o- 
ficial intervenţia preşedintelui Iliescu, pe 
lingă preşedintele Elţîn, în scopul elibe
rării lor. După ce, vrem e de un an şi 
jum ătate au  sperat în sprijinu l prezi
dentului Snegur. P en tru  că,trebuie să se 
ştie, cei cinci în tem niţaţi — apelul are 
patru  sem natari, de cel de-al cincilea nu 
se mai ştie nim ic — au făcut, pină în 
iunie 1991, jocul politic al lui Snegur. Se 
pare însă că prezidentul a văzut în ei 
un-soi de kamikadze. Nu s-a reprodus din 
această scrisoare — firesc, datox-ită carac
terului personal — paragraful în care Ilie 
ilaşcu, fostul preşedinte al F rontului de 
la Tiraspol, unul d in tre  întem niţaţi, so
licită sprijin pentru  stabilirea soţiei şi a 
celor două fiice în Rom ânia (copiii au pe
trecut vacanţa m are la fam ilia Lucaciu, 
din Sintuhalm).

Am încercat a privi lucrurile cu luci 
dilate. Deşi, cită luciditate, a tîta ne
fericire...

Un peisaj unic, o călătorie de neuitat

Virtuţile propolisului (III)
Spectrul afecţiunilor ţn 

'ca re  propolisul vădeşte 
proprietăţi curative incon
testabile este foarte larg.

în  bolile reum atice: a r 
trite, poHartrite, spondili- 
ta  anchilozam ă, artroze, se 
foloseşte tinctura - 20- -30 
la ' sută, cîtje 20—30 de pi
cături înainte ■ de -mese ca getal, tim p de 3—5 
şi m asticarea a 5 gram e sub hîrtic cerată 
propolis. Ti’atam entul este 
îndelungat.

Bolile g landulare guşa 
tiroidiănă endemică difuză 
sau cca nodulară cunosc 
vindecări sută la sută şi 
respectiv 50 'a  sută dacă

se foloseşte propolis pi
lule, in cantitate de 25 cen- 
tigram e pe zi, pc nem îh. 
cate, sau preparatul apicol 
Proposept.

In  tricofiţia profundă se 
obţine vindecarea dacă se 
aplică soluţia de propolis 
50 la  sută, fiert în ulei ve.

zile,

Cile 10 picături de (ine l 
tu ră  de propolis, de două 
ori pe zi, pe stom acul gol, 
dau rezultate excelente în 
parazitozele intestinale.

Infecţiile căilor u rinare 
sint influenţate pozitiv da .

Reforma din minerit
noi

x v .v .

U
n

(Urmare din pag. 1)

toba zi, oficiul de calcul, sc. 
m lpreţioase, cantină, to . 
talizlnd aproape 5100 per. 
spâne •— sum ă cc.i ineîu. 
de şi pe cei-*®? d e  sa laria ţi 
ai sucursalei.

Gu alte cu cir.te, ilm îr.o  
În treprindere cu 5100 sa. 
lariaţi, s .au  înfiin ţat patru  
întreprinderi, fiecare eu o 
conducere „independen
tă" şi cu structuri de per. 
sonal proprii.

j NOL SERVICII ALE POŞTEI ROMÂNE (

Fără a mai in tra  în alte 
detalii de personal, rapor. 
tu l fiind favorabil segmen
tului direct productiv jo  

, urm a reorganizării^ — fapţ 
confirm at de resortul de 
specialitate al sucursalei (de 
la  256 personal TESa  s .a  
ajuns la  233 pe total su
cursală) —, m enţinerea tu i 
tu ror structurilo r existen: 

■ te, îndeosebi a  R.A.C. De
va şi în perspectivă a su 
cursalelor, nu ar însemnă 
a ltceva decît un pas cu 
stîngul. .

PRIORIPOST — Serviciul de poştă rapidă in 
Iernă —• prin  care se asigură predarea trim iterilor 
în m ina destinatarului în  m as. 24 ore pentru 
m iterile „loco” şi în max. 48 o re  pentru  cele „alte 
localităţi".
, POSŢMESAGER — asigură difuzarea inform a

ţiilor privind serviciile pe care doriţi să le o fe
riţi celor in teresaţi p rin  in term ediul unor fol vo
lante denum ite Im prim ate fără adresă.

POSTRÂŞPUNS — prin  interm ediul acestui 
serviciu vi se creează posibilitatea prim irii pe a- 
dresa dv. de trim iteri poştale nefrancate (fără 
timbru).

POSTAFIŞ — se asigură efectuarea de reclam ă 
în oficiile poştale prin expunerea de afişe publi
citare sau panouri cu afişaj electronic.

POSTSTAMP — se asigură efectuarea de recla
mă prin aplicarea de ştam pile cu m esaj publici
tar pe scrisorile prezentate şi /sau  sosite într-un 
oficiu poştal, în funcţie de solicitarea clientului.

De asemenea, POŞTA ROMÂNA şi-a lărgit o- 
biectul de activitate, au fost introduse noi p resta
ţii : comercializare de articole de tutun, cosmetice, 
papetărie, cărţi (editura CORESI şi SIRIUS) şi am 
balaje.

A fost deschis un ghişeu poştal în incinta Ju 
decătoriei Deva, parter, pen tru  a veni în întîm pi- 
naroîi cererii foi mai mari de tim bre fiscale.

că se folosesc de două ori 
pe zi cîte 40 de picături de 
tinctu-'ă in i;\i ral apă < al. 
dă, cu o oră înainte de 
mese sau se sug zilnic 5— 
10 gram e de propolis.

Omul beat se poate trezi 
rapid din beţie dacă i se 
dă 100 ml de apă rece în 
ca re ' au fost p icurate 50 
picături tinctură de pfo. 
polis 20 la .su tă .

Dacă pe bătături se a . 
plică .un pansam ent im . 
b ibat cu propolis topit, du. 
pă cîteva zile rădăcinile ies 
şi bătăturile  cad. în  ace
iaşi fel se tra te i îă  negii.

După 1—2 luni de tra tă , 
m ent cu propolis Ja înce
put alifie salici’.V.ă 50 la 
sută, iâr în continuare a . 
ljfie de propolis- . aplicată 
sub - leucoplast sau . h îrtie 
cerată, sg .vindecă tubercu
loza pielii. , . . . . . .

De rem arcai că tratâm en. 
t u l . cu propolis nu dă nici 
un efect secundar, (l.C.) 

(După o corespondenţă 
de la învăţătorul pen . 
sionar şi apicultor. dl 

CORNEEtU G1JBSIU, din 
D um brava de Jos 
Ribiţa) ;

G ara din Bradi Ora 15,10. 
La linia întîi trenu l pen. 
tru  Deva-Simeria este gata 
de drum. Urcăm în cabina 
de comandă alături de dnii 
Octav Bodăescu, mecanic, 
şi Nicolae B ărbănţan, a ju 
tor. .... . .:■■ ■ -

P ale ta  verde ridicată, un 
şuierat scurt, un ’„drum 
bun" din partea im piega
tului şi trenul porneşte lin. 
P rim a oprire la  Dealu Fe
tii. Peisajul văzut de aco
lo de sus este ferm ecător. 
— Mai frumos ca pe Va. 
lea Oltului •— zice dl Bo. 

« dăescu. '  C
11 aprobăm . Dealurile do. 

moale din îm prejurim i, pă. 
durile şi văile sîn t cernu
te  cu fulgi albi, arborii 
sînt înfloriţi de chiciură.

In trăm  în prim ul tunel la 
Dealu Fetii. O bijuterie dă
ru ită  de constructori. Ase. 
menea celor de la Ormin- 
dea. Luneoiu de Jos. Vă- 
lişoara. Viaductul de la 
Luneoiu de Jos, o a ltă  mi
nunăţie, ca şi cel de Ia v ă .  
Uşoara, prilejuiesc alte p ri
velişti de neuitat. te 

In tre  viaducte şi cele pa
tru  tunele, toate la înă lţi
me, schimbăm cîteva cu . 
vinte cu dnii Bodăescu şi 
B ărbănţan. ( t e  ; V (te" ■

— Cum aţi ajuns meca
nic de locomotivă î  — în
trebăm.

GRAJDURILE LA 

CHEREMUL HOŢILOR

S.a lichidat şi foştul pa. 
trim oniu al Ferm ei de stat 
zootehnice din SălaşU di 
SOs. Animalele ce, au m ai 
răm as au fdst d istribuite la 
fertna din Rîu Alb. Au 
răm as însă la Jocul lor. 

■ două grajduri şi o m aga
zie, b ine dotată- cu tot ce 
era necesar trebuinţelor 
de aici. Cum băni pentru 
a  se plăti paza acestor bu
nuri nu  există, a şi înce. 
put d ispariţia ţiglelor, _ a 
stîlpilor de la îm prejm uire 
şi a alto r m ateriale. In 
curînd, din fosta ferm ă va 
răm ine doar scheletul con
strucţiilor. (SC.)

Primarul oraşului Haţeg
precizărine

il0‘ } I reb
j  iile

(Urmare din pag. I)

Am avut posibilitatea 
să-i întîlnesc pe prim ul 
„reprezentativ" al oraşului, 
d l Harvey Clark, pe p ri. 
m ăru l oraşului Nevvliope - 

Bucks County, pe „di
rectorul executiv" al şco
lilor din acelaşi ţinut, pe 
prim arul oraşului Hickory 
din - Carolina de Nord şi 
m ulte alte personalităţi po
litice şi ■ culturale.'

(P rim aru l oraşului Hick- 
bry mi-a inm înat „cheia 
oraşului" şi a acceptat i. 
deea în fră ţirii Haţegului 
cu Hickory (ceea ce a r  re 
prezenta, din punctul meu 
de vedere, o „poartă" des
chisă spre lume) şi înainte 
de întoarcerea mea în ţară 
voi avea, probabil, prileju l 
de a întîln i întregul con
siliu al oraşului.

Dovadă a aprecierii de 
cai-e mă bucur aici e ş i  
faptul că la în tîln irea cu 
oficialităţile oraşului Phi
ladelphia am  fost desem
nat să vorbesc din p a r
tea participanţilor la  pro 
gram ul I.P.X. şi că în ziua 
alegerilor âm fost invi
ta t să particip  ca „obser
vator" la „headquarter"-

u l lu i Bill Clin ton, aici 
in Philadelphia.

După cum  se vede, rtu 
am  nimic de ascuns, ia #  
în  ceea ce priveşte „im
plicarea" meu în ilegali
tăţile R.A.G.C.L. Deva şi 

-I.G.O. Haţeg, vreau să se 
ştie că prim arul oraşului 
Haţeg - a fost poaţe p ri
mul care „a declarat răz
boi", în şedinţele Prefec
tu rii şi ale Consiliului Ju 
deţean, eelor •• de la  „fir
mele" sus-am intite.

F aptul era de notorie
ta te  la  n ivelul conducerii 
judeţulu i şi p rin tre pri- 

-m arii de oraşe. Aşa incit, 
după expirarea teor şase 
luni, la sfârşitul lunii 
m artie, mă voi întoarce 
să continui ceea ce am 
început, cu dorinţa de a 
realiza cit mai multe din
tre  lucrările pe cmc cred 
că le m erită oraşul de
spre care am vorbit am e
ricanilor ca despre „cel 
mai frumos oraş din lu 
m e“ (să mă scuze dl M. 
Sorescu pentru parafrază!). 
Şi nu num ai ţ lor, ci şi 
colegilor din Japonia, 
China, Grecia, Tanzania, 
Italia, Bulgaria, Mexic. 
Brazilia, India, Israel 
etc.

— De mic m i.au plăcut 
maşinile. Am învăţat me
seria la .c ă ile  fe ra te . uzina, 
le de la Com binatul hu- 
nedorean. P rim ul meu „pro
fesor" a  fost mecanicul 
Gheorghe Dumitraşcu. A- 
poi am trecu t la  Sim eria- 
călători, ca aju tor al me-

însem nări din cabina 
mecanicului dc 

locomotivă

canicului Viorel Tămaş. 
Trăgeam tare cu lopata la 
cărbuni, că eram  pe loco
motivă cu aburi. A rătam  
ca un hom ar. In anul 1972 
am  prim it botezul de m e
canic. ' (  ( ( ( ;

— Dv aţi crescut m e
canici ? ; '."'..te

— Nicu este ai treilea 
mecanic în deveni-e. Cos. 
tică Popa si Emil M ure. 
şan, pe care i.am  avut 
ajutori, au ieşit meear ici 
buni. Din aju tori buni ies 
mecanici buni.

— Ce calităţi trebuie să 
aibă un mecanic ?

— Să fie perfect sănătos, 
disciplinat, vigilent, res
pectuos, să iubească oa
menii şi... locomotiva. Răs
punderea e  foarte . măreţ 
transportăm  mii de oameni.

— Dle B ărbănţan, ̂ de ce 
doriţi să vă faceţi mecanic ? 
Este o m eserie grea.

— Este meseria care. m) 
place cel mai mult. Vreau 
să ajung un mecanic buri 
ca dl Octav Bodăescu. As^ 
cult, învăţ şi respect tot 
ce spune dumnealui.

...Staţiile Dealu Fetii, O r. 
mindea, Stoeneasa, Fău liş. 
Lunca au răm as în urmă-, 
ca şi acel îneîntător peisaj 
din îm prejurim i. Trecem 
podul peste Mureş. La ora 
fixată trenul opreşte în De
va. Ne despărţim  cu pare . 
re de rău  de doi cam eni 
m inunaţi. Le dorim „Drum 
bun !“ fără  evenimente,

Gh. I. NEGREA

I s.c. c o r v In  S.A. HUNEDOARA I
Â-tete 2

k ' t e ţ t e  J te jV b j 'S :-  ; »| întreprindere de încălţăminte, cu sediul în bd. j 
* Traian 11, organizează în 5 februarie a.c. orele 
I 10, concurs pentru ocuparea următoarelor pos

turi:

■ di re CU), yenenii

- director economic

director comercial

- ceîeist şi economist specialist în
comerţ exterior

*

C o n d i ţ i i :  s t u d i i  ş i  v e c h i m e
Corespunzătoare» Relaţii suplim entare  
4a sediul unităţii şi la  tel, 71.40.92 t4S ||

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Organizează concurs pentru ocuparea ur
mătoarelor 4 posturi vacante:

•  inginer construcţii civile, industriale şi 
agricole
3 ani vechime in specialitate

•  inspector de specialitate — studii supe
rioare juridice *

•  funcţionai — 2 posturi studii medii 
3 ani vechime In funcţii administrative

Concursul va avea loc în data de 23 fe. 
J bruarie 1993, ora 10, la sediul Primăriei.

S.c. MARKET SERVICE s.r.l
Deva cartier Oiluz bl. 15

Vă oferă mobila:
- Biblioteca I .uceafăiul
- Garnituri de hol pluşate
- Mese extensibilei 12persoane)
- Măsuţe

, î)e asemenea >ă oferă detergenţi parfumaţi, eh gros
şi ia preţui cu amănuntul, case ue marcat en gros şi en î 
detaille marca IIEAT KCH 140 fabricaţie japoneză, I 
omologată sub nr.6/30 noi. 1992 de Ministerul J 

j .Comerţului, cu următoarele caracteristici:
* -2<M> articole (PI.U) |

4 departamente «
f> Miizători (casieri) (

- 2 dispozitive de afişare 8 cifre jj
V - 4 clase de taxe ţ
l - imprimantă EPSON, CITIZEN ( , . , . . .  j

- birtie dribla autocopiativâ 450-lei,rola ' 
I Informaţii suplimentare la sediul societăţii sau 
| telefon 095 6! .74.15 după ora 19. L‘ l
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ANIVERSARI

•  CU ocazia îm plinirii 
v îrste i de p a tra  anişori, 
pftrinţii S tela şi Ghiţâ, bu- 
nicii M aria şi Lacke vi
rează fiu lu i şi nepotului 
lor Bunea Bălăşescui Â- 
iex an d ru  să  crească m are 
şi „La m ulţi ani". (1831)

. •  AZI cînd prinzi în bu
chetul vieţii tale a l  2Q-lea 
trandafir, Iu liana Gavrilă,

din Lupeni, m ătuşile K ar- 
plnecz şi Irina din Deva 
Iţi dorim  sănătate, Împli
n irea  dorinţelor şi un 
•ălduros „La m ulţi ani".

(1836)

vinzari-
CU MP A RARI

I
•  VÎND urgent Volks

wagen T ransporter Die
sel, stare bună. Tel. 95/ 
H1675. (1443)

•  VÎND autoturism  Mer
cedes 280 SE albastru, me
talizat, do tări deosebite, 
p re ţ mic. Tel. 621090. (1766)

•  VÎND autocamionetă
M ercedes — dubă, 3 tone, 
posibilităţi refrigerare. Tel. 
«12585 D eva (1812)

•  VÎND garaj metalic,
dem ontabil. Sîntuhalm , nr. 
L (1811)

•  VÎND R enault 18 —
f u r t »  Diesel break, In 
form aţii SC Derby — sa la  
•portu rilo r Deva, orele 
10—22. (1804)
■ • -  V ÎN D ' du lap  cu vi

trină , recam ier, m asă 12 
persoane, Tel. 627596; (1818)

•  VÎND apartam ent 4 
«amere, Simeria. Tel. 
«61595, 6—11, 15—18. (1632)

•  VÎND apartam ent 3
«amere. Dacia 1310. Deva, 
tel. 626J59. (1785)

•  VÎND apartam ent 2
camere. Deva, bdul Băi- 
esescu, bl. 2, et. 2, sc. 3, 
ap. 36, tel. 621236. (1767)

•  VÎND Lancia Prism a 
Diesel, fabricaţie 1989, 
F ia t tino  Diesel 1986, F iat 
F iorinc — furgonetă, Die
sel, vam a achitată, F iat 
Panoram a (breăk), 1985. 
f e l .  619101, ora ; 9—18.

(1758)
»  VINDEM instalaţie 

com pletă pen tru  .fabricaţie 
pline (im port) capacitate 
zilnică cea. 10 000 buc. 
f e l .  0957/16556. (1787)

•  VÎND convenabil casă 
In Simeria. Tel. 623409.

(1749)

: •  CUMPĂR butelie nor- 
mală. ofer 35 000 Iei, asi
gur transportu l de la do
miciliu. Orăstie, tel. 095/ 
641133. (1556)

•  VÎND mobilă 
pentru butic, lemn 
masiv, m odulară, mo
del deosebit. Relatai 
la tel. 650835, Brad.

(1820)

•  VÎND casă m are cu
grădină In VeţeJ, Reiaţii 
Ia tel. 620187 (1821)

•  VÎND apartam ent 4
cam ere, gaz, vizibil slin- 
bâtă  23. I. 1993. Deva, tel. 
613244. (1822)

•  SC Belissima SRL 
Constanţa, F iliala Dr. 
P etru  Groza, jud. Bi
hor, vinde en groş 
m ohair 12 culori. Tel. 
0992/30234, non stop.

(1813)

•  VÎND garsonieră zonă
centrală, Hunedoara. Re
la ţii tel. 617044. (1823)

•  CUMPÂR apartam ent
2—3 cam ere ,eu garaj. De
va, tel. 623430. (1817)

•  VÎND apartam ent 2
camere, zonă centrală, et. 
1. Inform aţii tel. 625267, 
după ora 15. (1824)

•  VÎND casă , 4 camerei 
cu subsol, încălzire cu 
gaz. Deva, str. Emineseu, 
nr. 34 (lingă casa de cul
tură), p re fe r valută. In
form aţii la  tel. 600396.

(1830)
•  VÎND televizor germ an 

Crown, nou, în  garanţie
şi televizor Philips, folosit. 
Tel. 618965. (1833)

•  VÎND Mercedes 19(T,
tip  nou, p re ţ negociabil, 
I I 000 m ărci, Orăştie, Cuza, 
nr. 6. (1834)

. •  SOCIETATEA Comer
cială Foricon SA Deva 
anunţă scoaterea la lici
ta ţie a unui spaţiu  de 21 
mp. în data de 8. 2. 1993, 
ora 10, la sediul Şantieru
lui din Cristur, pentru  or
ganizarea unei activităţi 
com erciale de aprovizio
nare cu alim ente a sala
riaţilo r de la  punctele de 
lucru. (1843)

0  VÎND două instalaţii 
satelit, garanţie, cu sau 
fără montare, complete, 
sau pe componente. Tel. 
715213. (1297)

•  VÎND urgent, conve
nabil, apartam ent 3 ca
mere, central. H unedoara, 
718109. (1298)

PIERDERI
•  PIERDUT autorizaţi

ile 4900/ 15. 5. 1991 şi 92/
30. 4. 1986, eliberate de 
Prefectura judeţulu i H u
nedoara; pe num ele Belea 
Nicolae şi Belea loan-Io- 
nel. Se declară nule. (1815)

•  PIERDUT legitim aţie
călătorie 171751 pe nu 
m ele losivuţi M aria. Se 
declară nulă. (1828)

•  PIERDUT legitim aţie
serviciu eliberată de Avi
cola Deva, pe num ele Mo
can u Goorgeta. Se declară 
nulă, (1819)

•  PIERDUT f ilă  CEO 
nr. C l  6895082, eliberată 
de B.C.‘ Brad, titu la r E.M, 
Ţebea. S e  declară nulă,

(1839)
•  PIERDUT chitanţă va

mală, eliberată de Vama 
Nădlac pe numele Roberţ 
Ladislau Magyarosy, pen
tru  autoturism  Citroen AX, 
culoare roşie. Se declară 
nulă. (1838)

•  PIERDUT carnet şo
m er 1620, eliberat de For
ţele de Muncă Hunedoara, 
pe num ele Moga Dragosin. 
Se declară nul. (1294)

DIVERSE
•  CU autorizaţia 4484/

6. 5, 1991 emisă de P re
fectura judeţului Hune
doara s-a deschis activi
ta tea independentă repre
zentată- p rin  Avrămesc 
M ircea din Nucşoara, nr. 
142, avînd ca obiect de 
activitate alim entaţie pu
blică, carmangerie. (1847)

•  CU autorizaţia 7274/
7. 8. 1992 emisă de Con
siliul Judeţean H unedoara

s-a deschis activitatea in 
dependentă reprezentată 
p rin  Rill Em ilian din Sub- 
cetate, nr. 166, avînd ca 
obiect de activ itate comer
cializare produse alim en
tare, cafea, ţigări, bău turi 
alcoolice, alim entaţie pu- 
■blică etc. (1846)

ÎNCHIRIERI
•  OFER spaţiu  pentru

depozitare. 150 mp. Relaţii 
la tel. 0957/16352. (1780)

•  CAUT garsonieră pen
tru  închiriat. Tel. 616086 
orele 17—20. (1808)

OFERTE 
DE SERVICII

•  EUROFRENDS vă in
vită în  Turcia şi Ungaria 
cu autocarul în perioada • 
27—31. i. 1993 şi respec
tiv  3—6 fe b ru a r»  1993. 
Costul 10500, respeetiv 6000 
lei. Inform aţii la  tel. 
624033. (1832)

•  T i t r a ţ i , cu expe
rienţă, ţinem  evidenţele 
contabile pe calculator, 
prestăm  servicii de im 
plem entarea contabilită ţii 
pe calculator. Tel. 615230,

(1845)
•  CAUT fem eie pentru  

m enaj. M intia, nr. 72.
(1818)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartam ent 
2 cam ere H unedoara cu 
sim ilar Craiova. Tel. 720503.

(1296)
•  SCHIMB apartam ent

2 camere, cu garsonieră. 
H unedoara, tel. 724760, în 
tre  orele 17—21. (1298)

COMEMORĂRI
•  LA 24 ianuarie se 

îm plinesc doi .ani de cînd 
ne-a părăsit pen tru  to t
deauna,. la 69 ani

CAROLINA ŞIŢU 
născută Oargă, in  Seuşa — 
Alba. Nu te  vom uita 
niciodată scumpa noas
tră. Soţul Aurel, copiii 
Violeta cu soţul, A lexan
dru cu soţia Elena, cu 
soţul. Nepoţii Laura, R.elu, 
Ciprian, Luci şi Cristi cu 
soţiile, strănepoţii La- 
urenţiu , Andrei. Dumnezeu 
să te odihnească iii pace. 
M ulte fiori şi lacrim i pe 
m orm întul tău. (1840)

•  AU trecut şase luni 
îm povărate de durere  de 
la  stingerea prem atură din 
viată a  iubitei noastre

m a r ia  m a i e r
P arastasu l de pomenire va 
aVea Ioc în 24 Ianuarie 
1993, în  Gheja, jud, Mu
reş. Soţul Nelu şi copiii 
Ioan, ioana, Monica şi 
Cdzmina. (1788)

•  CU profundă du
rere  anunţăm  că se 
îm plinesc şase săp- 
tăm îni de cînd d ra 
gul nostru soţ şi ta tă

ing. IOSIF MARZA 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. P arastasul 
de pom enire sîmbătă, 
23 ianuarie, la  Cate
d rala  Sf. Nicolae din 

Deva, la  ora 9,30. Dum
nezeu să-l odihnească. 
Soţia Viorica, fiicele 
Ioana şi Raluca. (1806)

•  TIM PUL a aşter
nu t şase săptăm îni de 
la  d ispariţia prem a
tu ră  a finului nostru

IOSIF MÂRZA 
pe care-1 ptîngem  şi-l 
regretăm . Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace! Naşii Doina şi 
M ircea Ocoş. (1806)

> w *  m mmm t i • » mm • «—

DECESE

•  COLEGII de 
m uncă de la  Secţia El. 
Mec. REMPES SA 
Deva anun ţă cu du
rere m oartea fulgeră
toare a celui care a 
fost

EUGEN STÎRC
în vîrstă  de 53 ani. 
Fie-i ţa rin a  uşoară.

(1827)

•  SORA Florica, cum
natul A urel Tulbăceanu şi 
fam ilia Buble aduc un ul
tim  omagiu celei care a 
■fost

BALINT IRINA
de 52 ani, din satul Tătfi- 
răşti.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! (1442)

•  SOŢUL Avram, fiul
Vasile, n o ra  Sosica, ne
poatele A driana şi Mirela, 
fra ţii şi surorile Ioan,
Rafila şi M aria, cum naţii
Minerva, Rozalia şi Aurel, 
nepoţii M ariana, Mircea, 
Georgiana, Petru, M ariană, 
G abnela, Valentin, Nelu, 
Trandafir, Doina, Lili a-
nunţfi cu adîncă durere
încetarea din v ia ţă  a ce
lei care a  fost draga noas
tră

AVRAM ELENA
în vîrstă de 65 ani.

Inm orm întarea sîmbătă, 
23 ianiiarie, ora 13, de la  
domiciliul, Viile Noi, 
M atei Corvm 3. " î

Nu te  vom uita  nicic^ 
dată, scumpa noastră! (1444)

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
O F IC IU L  J U D E Ţ E A N  

D E  C A L C U L  - D E V A

Cu sediu! iu Dusa. Sir 1 Decembrie, Nr, 2S5,

organizează:
sub îndrumarea Ministerului Imuţăminiului si 
Ştiinţei .şi a Centrului de Pregătire in Inlormaiieâ 
Bucureşti:- . . .v. "C z ' ;  -y

- curs de formare analişti programatori asistenţi 
pe microcalculatoare pe Hi but compatibile IBM . 
PC/AT:; ; / '

01.02:93 - 10 sdputnwu (300 orc); 
«■curs de utili/area microcalculatoarelor pe 16 biţi 

compatibile IBM - PC/AT;
01.02.93 ■ 4 sdpulmmi (90 orc): 

Condiţii de înscriere' - (1(11(1 liniile! 01.02.93:
■ minim vindii medii:

execută:
• Contabilitate generală pentru agenţii economiei 

dc stat şi privali/aţi ( la preţuri asantajoase):
«le h noredae t a rc eom pu ic r i /ani.

Informaţii suplimentare: 
zilnic Intre orele 7 -16, tel. 

095/615431

CASA DE CULTURA 
A MUNICIPIULUI DEVA 

UNIVERSITATEA POPULARA
a n u n ţ a

Inceplnd ca data de 21 I 1993 se fac în
scrieri pentru următoarele cursuri de pregă
tire profesională :

•  îochişti medie presiune
•  macaragii gr. I şi III
•  ospătari—barmani
•  'bucătari, t
•  gimnastică aerobică
•  croitorie (cu Începerea cursului la 

1 II 1993)
De asemenea, Casa de Cultură recrutea

ză tineri şi tinere pentru Ansamblul folcloric 
„SILVÂNA", pentru formaţia de teatru, des
chide cursuri pentru chitară, instrumente 
muzicale, solişti vocali muzică uşoară şi 
populară, solişti instrumentişti.

înscrierea se. face la Casa de Cultură, zil
nic între orele 8—18. Alte informaţii Ia te
lefon 61 68 82. (39)

, * C AS A DE C ULTU.RA A -  ̂ ■'}
Cm:.... ' * A ' '
• MUN ICÎP 1ULUI HUNEDOjţtt A
-------------- "v m iT X T E Â W U tm :

Aau nţa deşchiderea m mă u»r elarĂ?u r? ţ
___ _ —  r ! $»ri<cercari) c« durata de 3 îtitrî, începîini ciidata 
—  —  —  —  - — , de 15 februarie 1993;

I

I

I

I
I

I

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ „REVA" S.A. 

SIMERIA

a n g a je a z ă  jurisconsult

I
I

I

BARMANI OSPĂTARI - OSPăTARI 
CONTABILITATE -  ♦ - ' *
CROITORIE 
DESENATORI TEHNICI 
INSTALATORI

I
DEPANARE RADIO-TV 
COSMETICA (de Ia 1 mar 9,3) ,

Angajatul beneficiază de următoarele :
•  salarizare avantajoasă ;
•  spor de vechime iu muncă pînă la 20 â
•  permise gratuite pe C.F.R. pentru el şi I I LIMBA GERMANA {de la 1 feb 93) 

. familie
(44)
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|  |  informaţiiŢa telefon 7i.24.77 ,  m) i

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALA SI 
LOCAT1VA ~ HUNEDOARA

I
»

l
■ % •
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ANUNŢA

întreruperea furnizării apei potabile ia ziua 
de 26 ianuarie 1993» Intre orele 0*24» în 
vederea executării unor-duciări de investiţii.

: — -— -—ţ —  --------- ------------- ------- r ----- t- , •

j !
l

RAGCL DEVA
Anunţă toţi consumatorii de apă racordaţi 

Ia conducta de aducţiune 0 1000 Haţeg — Deva 
precum şi locuitorii oraşelor Călăii, Simeria şi 
municipiului Deva, sistarea totală a furnizării 
apei potabile în data de 25 01. 93 ora 7, pînă 
in 26. 01. 93, ora 7. : T

întreruperea furnizării apei se datorează 
lucrărilor pentru remedierea defecţiunilor pe 
conducta magistrală 0 1000 ORLEA — DEVA 
şi 0 600 BATIZ — DEVA.

(44) |
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