
V ficmate *;fo»tt»nc1u- 
'Tffc'iftlrt'HM r-f*-» AttL 
{MMMhi; judeţului, în 

4 Î M  îidM d  de luni,
21 oct, a Prefectu
rii Hunedoara, pe te
ma preţuirilor de Iarnă 
privind asigurarea eăl- 
dusrii p***ra populaţie. 
Rmnarca ii viza pe «W 
prezenţi ia Şedinţă, con
ducătorii firmelor din ju
deţ care produc şl gos
podăresc agentul termic.

Dar, s-ar putea să-i 
* şi pe beneficiari, 

locuitorii judeţului. Şi 
aida pentru că, atft din 
raportul Prefecturii eît şi 
din cele snase de condu
cătorii unităţilor amin
tite, rezultă Că stocurile 
de Combustibili existen
te la aceâstă dată sînt 
mult sub repartiţii, care 
•rteum nu acopereau nc-

VA 
O IA R N A

cesarul. De asemenea, se 
estimează că faţă de un 
necesar de 600 Gcal/oră 
se va înregistra un defi
cit de peste 100 Gcal. Da
că se adaugă şi pierde
rile din diverse cauzei 
inclusiv sustragerile de 
agent termic, situaţia 
poate deveni şi mai ne
plăcută.

Oricum, aşa cum sub
linia ţi dl subprefect A- 
lexandru Pop, faţă de 
anii precedenţi reviziile 
şi reparaţiile la unităţi
le furnizoare, pe ihagls- 
trale şi reţele, la cen

tralele sau puncţple ter
mice, au cunoscut Jn 1991 
o amploare mult mai ma
re. Răpuneri în urmă fa 
aceste lucrări, precum 
şi fa asigurarea stocu- 
rilor de combustibili se 
înregistrează la Vulcan, 
Haţeg, Brad, Hunedor- 
ra şl Orăştie.

Pentru evitarea greu
tăţilor apărute în iama 
trecută, în special privind 
aprovizionarea cu gaz 
metan şi combustibil li
chid, pentru colectarea 
tuturor datelor privind 
desfăşurarea acestei acti

vităţi in scopul informă
rii ppts aftve deporta* 
meniului de specialitate 
al ministerului şi solu- 
ţiongrij problemelor  ivite, 
s-a luat iniţiativa înfiin
ţării unui dispecerat In 

. profit îa proieclui de de
cizie prezentat invitaţi
lor ia  şedinţă, epro ia 
punctul 1 prevedea în
fiinţarea acestui dispece
rat, sint stipulate 'şl mă
suri cdfercitive pentru cei 
care perturbă buna des
făşurare a activităţii de 
furnizare a căldurii în 
unele cazuri grave, ca 

.de pildă de furi de agent 
rtermbv ja n ^ s ite  oplica- 
te pot ajunge pînă la 
20 000 de lei.

VIORICA ROMAN 

(Continuare în pag, a 3-a) ■ ■■

Ziua armatei române
25 Octombrie marchează 

o zi de glorie pentru ar
mata română — este ziua 
în "caro, In toamna lui 
1944, Jn încleştarea pe 

' viaţă şi pe moarte cu 
duşmanul horthysto-fas- 
cisi, aveau s ă . fie elibe
rate ultimele două oraşe 
din nord-vestul ţării — 
Cărei şî Sâtu Mare —, 
readueîndu-se la Patria 
Mumă in trasul pâmînjt
a î  ţtensilvpaiei ; sfîrte- 
cate şi răpite samavol
nic, ip august 1940. prin 

" ‘ de la Vie- 
na. P rp f sacrificiul sol-
odiosţâdiktat

de dreptate istorică, ce 
avea. apoi să fie consfin
ţit prin tratatul de pace 
Încheiat la terminarea 
celui de-al doilea război 
mobdial.'

După data memorabilă 
de 25 Octombrie, arma
ta română a urmat epo
peea luptelor pentru eli
berarea Ungariei şi a al
tor state de sub domina
ţia nazistă, pînă la vic
toria deplină asupra ce
lui de-al treilea Reich. 
Istoricii apreciază că 
participarea armaţei ro- 

General maior
;■ . pRTfflg ^rEAcAdaţilor, al sabS fe ilo r şi 

al ofiţerilor români se 
împlinea, astfel, un act (Continuare In pag. a 3-a)
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R w tnm  la  ancheta

m aşi
\ 1

După cum vă amintiţii 
stimaţi cititori, îndeosebi 
ck  din comunele Dobra 
şi lua, in cfarift -Corintul 
Idber* «Un 24, 27 februa-, 
rţe. 3 m l
brie 1996 s-âu întreprins 
anchete in privinţa mo
dului in, care se înfăptu
ieşte o investiţie de mare 
importanţă pentru . locui
torii celor dofil «micule 
amintite mai sus: pune- 
tea în valoâre a sursei de 
ş|>ă potabilă de la Izvorul 
Baniuiui, de la Roşeani-, 
încheierea lucrărilor «te 
obnstrucţie â aducţîunli de 
4>ă de la Roşeani — De- 
tea — fila. Care este sta
diul lucrărilor, acum, du
pă aproximativ un an şi 
jumătate de la declanşa
rea acestei importante in
vestiţii sociale pentru lo- 
ouitorii acestor localităţi, 
oare au griitîtăţl în ali
mentarea eu ăps potabiîă?

I<a Primăria din II ia nor 
tfcm, de la dl secretar AS*. 
lexandru Alba, că este 
terminată pozarea con
ductei de apă potabilă în- 
tfe IU» şl Dobra, că nu 
â|. aşteaptă (jlecît încheie
rea lucrărilor între Izvo
rul Bardului (Roşeani) şi

legături că mai trebuie e- 
fectuate -doar pe străzile 

. comunei Ilia.
La Dobra, afiăm veşti 

bune. fHn cei 8 km ce des
part această localitate de 
« rsa  apei potabile, mai 
sînt de executat doar 3,5 
km de pozare a conductei, i 
După cum ne relata dl . 
Mircea Simoc. •secretarul J 
Primăriei din Dobra, se 
lucrează cu forţe sporite 
la montarea conductei şi * 
constrictorii aşteaptă re
coltarea produselor d e » 
toamnă de pe ultimele su- ; 
prefeţe din satul Mitaăeşti, 
pentru ca şl ultima por
ţiune de pe aducţiune, de 
3,5 km, să se încheie. „A- 
vmh asigurările constrac- 
ţaridor că pînă în primă
vară toate lucrările vor fi 
încheiate — ne spunea- se
cretarul Primăriei, din Do- 
br«. Nu ştiu însă dacă se 
pot executa în acest ter- > 
men staţiile - de tratare şi ' 
epurare a apei". #

Precizări clare am pri- J 
mit ba această direcţie de 
la <JI-ing.: îpan Bărbuzan,' 
şeful lotului de la Şantîe-

SABIN CfiRBU '
«T-T- '

precum şi unele (Continuare te pag. a 3-a) f

— Nu ştiţi ande se or
ganizează parate modei 
pentru copii?

Foto PAVEL LAZA,

Legea nr. 61/1991 preş 
vede o «erie de norme ce 
trebuie să fie bine «meii-: 
cţiţe şl- reşpeotatfi de că
tre toţi cetăţenii. In acest 
context, se (acs preciza
rea că pentru asigurarea

făşurării normale a acti
vităţii economice, şi -pen
tru promovarea Unor re
laţii rivilizate în viaţa co
tidiană, cetăţenii sint o- 
bligaţi să aibă un compor
tament moral şi respoh- 
sabfl, în spiritul legilor 
ţării ş! al normelor de 
ccrerieţnire socială.

Potrivit legii amintiţi 
constituie contravenţie să* 
vlrşirea oricăreia dintre 
unHătogrele fapte, dacă 
nu sint comis* în altfel de 
condiţii Incit, -potrivit co
dului penal, *§ f ie , ponpţ- 
derate infracţiuni: ' să.w-„ 
şteea tn pub|je de fante,, 
acte sau ggsturi obscene, 
proferarea de Injurii. ex
presii jignitoare sau vUf- 
gare. ameninţări au acte 
de violenţi împotriva per
soanelor, ca şi aruncarea 
asupra ttneî persoane, con- 
ateucţii şau asupra tţ^ji

fel, cude orice * 
substanţe iafJamânte, tei-

tant-lacrimogene sau cu e- 
feot paralizant, corozjve 
sâu care murdăresc, , De 
asemenea, şe încadrează 
18 boSBţS'Wbîfi* Organiza
rea, tăgăduirea sau par
ticiparea la jocuri de nct- 
roft altele derit cete au
torizate, -precum şi portul 
fără drept ai cuţitului, 
pumnalului, şîştilui, boxu- 

. lui, castelului' pri altor a- 
semeaea obiecte confec
ţionate anume paitru tă
iere, Împungere sau lori- 

• re. Se precizează totodată, 
că pătrunderea, fără drept, 
în sediile organelor cen
trale şl focale de stat. ale 
insfituţillor publice, ale 
paţfidolor sau ale altor 
formaţiuni politice sau a- 
pofitice, precum şi refuzul 
de a părăsi, de îndată, a- 
cesţe sedU. ca şl nereSpec- 
tarea măsurilor de 
pentru desfăşurarea mani
festărilor cuîtural-qiorti- 
ve, refttzul consumatori-- 
lor de ţ  părăsi un local 
puWic la  care se consumă, 
băuturi alcoolice, după oră

U .  ea. AUREL MUŞC AN, 
Direcţi» Judeţeană -

(Gentlnuare In pag. a 3-a)

© EXPOZIŢIE. -Aii, la S.C. 
„Consul" S.A. (fost Centrul te-. 
ritorial de cMcnt electronici, 
b-dul Dccebal, bloc B, la Ora 14, 
se deschide expoziţia cu maşini, 
de cusut, croit şi tricotat, mar
ca „Pfaff", în organizarea Ca
merei de Comerţ şi Industrie a 
judeţului Hunedoara şi a firmei 
„Lucchese" — Italia. (N.T.) tf

© AJUTOR SANITAR După 
cum ne declara dl dr. Gcorge 
Danid, directorul spitalului mu
nicipal din Petroşani, In cadrul 
ajutorului umanitar ce îl pri-

I meşte această instituţie de sănă
tate a VMi Jiului !din parte# spi
talului ătn Kaufenburg, . (Elve- 
ptaf, s-a primit di curind o au
tosanitară tiP' «Mcrcpdcs",, ca*»
a fost repartizata, serviciului de 
urgertţŞ. (S.CJ ţ

© FRUCTE ■■ t)E PĂDURE. 
Districtul Vorţa eă Ocolului Sil
vic IIM, prin dl pheorghe Bur
tea, s-a preocupat : mul*, tn acest 
qh, de rfiţoltarea fructelor de 
păiţure, Aştfel, a» fost strînse 
■ Q. tone dt^.mure, 900 kg de mă- 
dtşe, 400 kg de porumbe. Roa
dele hărniciei celor eăte s-au 
ocupai âe 'strângerea acestei ,bo- 
gdte fiâohe sîntem siguri Că 
Ae tesar sCCvi nouă, tuturor, fapt 
pem u  etnie, celor oare s-aa gtn-

dM la. noi, le mulţumim /. (MJ3.)

© CONCURS. Consumcoop 
Orăştie (fosta cooperativă ăe 
consum) este gazda fazei pe ţa
ră a ,concursului oraăîwzat ie  
CENTRDCOOP pe tema «Cel 
itiai bun vUtinler-deootaior”. Paf» 
ticipă 30 de concurenţi, câştigă
tori ai fazelor judeţene. Azi are 
loc desetqnarea ctşiîgătorUor, 
ocazie cu care se va organiza şi 
un concurs pentru alegerea 
„Misscoop". (T.Bcj _

© NQU-NĂSCUŢK Pînă .. iii 
23 octombrie, la Deva, se înre
gistraseră 1178 de nou-născuţi. 
ifuetf tot atîtea pacuriţ, pentru

fericitele familii, 
că! (V.R.) *

Să le trdias-

© 500. Este iitmărid de noi 
modele de tricotaje Oferite cum
părătorilor de S.C. „MEROPA" 
S.A. Hunedoara, numai în acest 
an. Pînă la finele anului tn curs 
alte citeva zeci de modele: noi, 
întrunind toate ‘gusturile şi 

'culorile, vor ţi oferite, cumpă
rătorilor prin reţeaua comercia
lă. (C.P.) -

FLASH î

lNTEMA dr

rit şi Inspectoratul pen
tru Cultură a  Jzdcţuhd 
O b aM te t e  colaborare 
cai Radiodifuziunea ftţ- 
mână, oftantecaMte, la Tîr- 
ţerişte, fa perioada... »  
octombrie 3 noiembrio, 
cam de-a XXrv-a ediţie a 
fmdM alat şi concarsa- 
ltd internaţional de inter* 
prelare a romanţei, ftetete- 
netel şi canţoneiri ,Cri- 
«Zeterna de aur%

■  ERIVATIZABI-PILOK 
Catea «finire cele 30 de 
societăţi comerciale, pre
văzute ă fi privatizate « s -  
fgnn L?S“ societăţilor 
mereialc, urmează să. be-' 
ririţefeze de eentultanlă 
intemaţionate prţrind # -  
pe< lefi! fă 
i | ,  «conofittee fi 
rirl ia rid fişş.

rat m
m $ 0 :l Jraftld;- far.......

........... de Crivatlzai'redin
A.NJP. fo badrdl ~

ului PBfAIUE, 
dintre cete patru 
comerciale J-att fost alo
cate, in acest scop, dte 
450000 ECU (circa 500000 
dedări)̂

■  REPUBLICA SIBE
RIA ? Drept .o  joacă de-a 
Stătea", .o  boală » copUft- 
rtet", » Calificat A. Huşkoi,

- vicepreşedinte ad St&XJ&M*
idem . Creării RepufiMcfi 
Siberiene, intr-un inter
viu, sprijinind totodată 
năzuinţele locuitorilor fin  
tosă <p «-şl •. apăra < intere». 
sete economice,.... reiateazi
Moldova-l’rcs. Această « b
zuinţăacendMacWBua 
an la formarea asociaţiei 
„Convenţia Siberiană", la 
care au aderat I? ţlmitari, 
regiuni Şi formaţiuni na* 
ţiotiatestatale.

. ■  C OMPROMIS.' R est*  
1W# do militari fodeitait 
iugoslavi — ceca ce repre- 
zfifiă gpreape jumătate 
din ultimul contingent al 
trnpefor iugoslave fo Slo
venia — au ioet retraşi 
de pe teritoriul «ccstei re- 
Publici, a anunţat minte- 
trul sloven al apărării, 
Jiojez Jansa. După re an 
ameninţat, a trafic la 88  ̂
octombrie, unităţile fede
rale ea .trupe străine'' şă 
a le confisca bunurile, au
torităţile slovene au ajuns 
la un compromis cu arma
ta federală, permiţând e- 
vacuarea cu o parte dia 
armament.
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80 de ani de la apariţia revistei „Cosinzeana6 6

Nu se poate vorbi de
spre importanţa revistei 
„Cosinzeana" fără a dedi
ca Q clipă de respect şi 
emoţie M  Sebastian Bor- 
nemisa. A făcut parte din 
strălucita pleiadă a luptă
torilor pentru Mared Unt- 
re, împHnlndu-şi lucra
rea prin mijloacele ■ spe
cifice culturii- Gazetar şi 
editor marcant al vremii 
saleţ el aparţine - prin vo
caţie animatorilor spirt- 
tădli ai ■marilor epocii 

, categorie pe care posteri- 
■ tatea, ingrată, eăte pre
dispusă, ■' îndeobşte preş 
curind, s-o dea uitării. • £- 
Mura ^Librăria Naţiona
lă'', cu' librăria aferentă şi 
au revista „Codnieana", 
ctitorite de el la Orăştie, 
au fost Veritabile focare 
de cultură şi demnitate a 
spiritualităţii româneşti. A 
editat aici cărţi importan
te, a inaugurat prima co
lecţie editorială din ‘ Ar
deal — „Biblioteca scrii
torilor 'de'la noi" — şi a 
e d i t a i  ’ ALMANAHUL 
SCRIITORILOR m  LA 
N01t prin dare a dat. un, 
puternic sprijin şi impuls 
literaturii române din 
Transilvania. După , 1918, 
ajunge primar gl Clujului, 
unde reia editarea, în se
rie nouă, a „CosInzer, 
(1932—1928). A fost redac
tor la „Foaia interesantă" 
(Onăştia. 1905—1915) si la 
„Bafria" (Slbiu-Cluj, 1919— 
1938), organ al Partidului 
Naţional Român şi apoi 
al Partidului Naţional Ţă
rănesc, pe care îl pără
seşte insă, cînd- publicaţia 
începe să se- coloreze - in 
verde. S-a ocupat, de isto
ria presei, .publicând . în 
1939 lucrarea, de referin
ţă pînă azi, GAZETELE 
POPORALE DIN TRAN
SILVANIA SI BANAT. -A 
colaborat la numeroase re
viste (de Premii, dintre ca
re amintesc doar, pHntru 
că e uitată azi dar semni
ficativă pentru orientarea 
lui Sebastian Bor demisa.

' revistă „Tribuna Asocia
ţiei Refugiaţilor şi Expul
zaţilor, din Ardealul Ocu- 

. paf.-.. Organ al durerii , şi 
vrerii ' româneşti*’ (Alba 
lulia, 1946—1943). Apoi a 
urmat urgia comunistă.

După „victoria" in ale
geri şi instaurarea „pri
mului guvern ' de largă 
concentrare democratică",

■■ s-a dezlănţuit prigoana şi 
. exterminarea sistematică 

a elitei româneşti. Nu cred 
că vom ajunge vreodată 
să cunoaştem ' numărul e- 

t xaet m  zecilor de mit - de 
l martiri — oameni politici, 
cărturari, preoţi, militări,

; ţărani, muncitori, studenţi 
— care au pierit în ■ -con
diţii greu de imaginat pen
tru o minte normală. To
tuşi, teribilele ' adevăruri ■ 
încep să iernă 'la lumină. 
Una dintre cele mai sinis
tre temniţe ale comunis- 

: mulul a fost cea de ' la 
Sighet. Oameni de şuper- 
bă ţinută morală şi inte
lectuală au . fost extermi
naţi aici. refuzîndu-li-şe 

: pînă şi elementara dem
nitate a morţii la caro are 

i dreptul ş i. ultimul crimi
nal.''Pe lingă nenumăraţi 
alţii, Srau săvirşit aici 
C-tin Arqetoianu, C-tin 
Dinu Brătianu, Georqe 
Gh. Brătianu, Iuliu Ma- 

: niu. ■ ■ ■ .
„Memoria", revistă edi

tată de Uniunea Scriitori»
: lor', a început publicarea 

lungului şir de martiri ca
re s-au stins în temniţele 
socialismului victorios". 
Printre nenumăratele nu
me cinstite, necunoscute 
sau ilustre, regăsim aici 
cu emoţie şi numele lui 
Sebastian Bornemisa. In 
dreptul său se specifică la
pidar, însă cu atît mai tul
burător: „A irkurit In 1951, 
la'Sighet, clin cauza bă
tăilor". .

Dincolo de asta nu pu
tem adăuga decît crizan
tema tîrzie a omagiului 
nostru modest şi înfiorat...

RADU CIOBANU

ai w zenei
' i t

.Cosinzeana” s-a • impus 
ca o publicaţie liter^r- 
ilustrativă de valoare, ca
re a .avut o contribuţie 
reală in mişcarea noastră 
scriitoricească. Intr-o pe
rioadei etnd in Ardeal se 
pun^Su ctir’ pregnanţă pro
bleme sociale şi naţionale, 
scriitorii prezenţi îq. pagi- 
nill^Y^v)i^ei. se, dăruiesc 
cu pasiune în lupta de a 
face din scrisul lor un 
mijloc pentru unirea , na
ţională şi culturală a tu
turor românilor.
. Urntăwnd să i «respecte -; 

tradiţia literară, reviste are 
o grijă» deosebită in ce 
priveştg * alegerea ^colabo
ratorilor» a?â cum- *rd!eşe 
şi* din numele valoros’1 al 
acestora*. Poezia este sem
nată de Victbr Eftimiu» Za- 
haria -Bârsan1, Adu Negri, 
M. Săulescu. Livip Re
breanu, Elena Farngo. Teo
dor Murăşanu, Cornel iu 
Moidovan; Viora din Bi
hor ş.a. Din rîndul proza
torilor. s-au remarcat Li- 
viu Rebreanu, Ion Agurbi- 
ceanu. Mihalţ Sadoveanu, 
Al. Cazaban, Al, Ciura. I. 
Dragoslav, Sp. Popescu. 
Jean Bart şi alţii. Dra-* 
maturgia. prin piese ver
sificate şi scurte scene, este 
reprezentată de Victor Ef- 
timiu. Zaliaria Bârsan. Li- 
viu Rebreanu. Ion Âgâr- 
biceanu.

Cu numărul trei al re
vistei. debutează colabora
rea lui Liviu Rebreanu, cu 
nuvela „Proştii", urmată 
de „Cîntec de dragoste". 
„Idilă de la ţară" .Ofili
re", „Taclale", „Armeana, 
armeanca şi clubul". .Vre
muri războinice". Latura 
dominantă a nuvelisticii • 
sale o constituie sondajul 
psihologic, sub liopulsul 
naturalismului.

Literatura „Cosinzenei" 
este, în cea mai mare par
te, dominată de prezenţa .. . 
lui Ion. Agârbiceanu, care

aduce o experienţă de via
ţă directă,- rezultat al unei 
observaţii minuţioase; şi 
îndelungate, efectuată Ia 
6 vîrstă a deplinei matu
rităţi. Aici îşi va publica 
„Dinu Natului", „Căsnicia 
lui ’LtKiovîc Retrescu", ex
celenta schiţă Vârvoara". 
.Interogator", „Şcoala străi
nă", „Ceasuri de 'seară" şi 
alte „icoane şi chipuri", 
multe dintre ele îngropate 
în paginile acestei reviste, 
unde e prezent număr de 
număr, : ;
. In anul 19 IA, şînt pu
blicate patrii lucrări sub 
semnătura lui Mihail Sa- 
dpyeatiu: „Şase sute de 
Iei" (nr, l).t „Lavcea" (nr. 
21—22). „Doi mari prie
teni — Erainesey şi Crean- 
gă" (nr. 26). şi „Moara pă
răsită" (or. 25),, Dijpitrie 
Anghel publică,” la rîn- 
du-i, eîtcva povestiri, prin
tre cardt '„Scrisorilfe". 
„Floarea de Aloes", o emo
ţionantă evocare a poveş
tii de dragoste ăî cărei 
erou e însuşi poetul flo
rilor.

Merită subliniată prezen
ţa în coloanele revistei a 
marelui nostru drama
turg I. L. Caragiale, cu 
schiţa „Intre două pOve- 
te".

In domeniul poeziei. se 
merge pe aceeaşi linie tra
diţională. In .această pe
rioadă încep să $e afirme 
o serie de tineri, printre 
aceştia reprezentativ fiind 
Victor Bftimiu (.Sonetul 
Vîntului*, „Seri de toam-' 
nă", „Flori de mai", „Poe
mele-; singurătăţii"). Tot 
aici publică fragmente din 
poerflul .Cocoşul negru".

îp  paginile revistei ln- 
tilnim şi creaţii semnate 
de Şt. O Iosif şi de, G. 
Coşbuc, Participarea lor 
este însă • redusă.

Prof. MARIA RAZBA

»r-»*

Ziarist cu reale merite 
şi însuşiri, Sebastian Bor
nemisa s-a născut în 1880, 
ia localitatea Burjuc din 
judeţul nostru. Dornic de 
învăţătură, a trecut prin 
toate treptele şcolarităţii, 
cu «tesipirâcie, termitiîn- 
du4e cu un strălucit doc
torat în literă, Se stabileş
te la Orăştie, în Î999, unde 
va întemeia wiibrărta Na
ţională* şi, in  cadrul ei, 

■ editura carifăeatea^ranRil- 
sa i l  atît de rtvnita serie 
„Biblioteca scriitorilor de 
Ia noi" unde se tipăreau 
autorii din ţara veche şi 
cei din Transilvania.1 Aici 
au debutat. în 1912 — Li
viu Rebreanu, cu volumul 
„Frămîntări" şi Victor 
Eftimiu. cu „Poemele sin
gurătăţii".

Tot la Orăştie a  fondat, 
îa anul 1911, reviste fite- 
rară „Cosinzeana*, care a 
apărut pînă tn februarie 
1915, şi a cărei ţintă erau

MEPfUl LA RECUNOŞTINŢA
„ vecin icu frunites" şi do
rinţa de a difuza în jur 
„zîmbete, lumină şi* încre
dere'’. După Unire. Intre 
1922—1928, publicaţia re
apare la Cluj. Firul cultu
ral al acestei reviste în
cepe jsă ,se trezească din 
nou, eu ajutorul aceloraşi 
condeie Şi In acelaşi spi
rit românesc fără de pri- - 
hartă; pe care i^a pre^OVi- 
diiit totdeauna".

Incepînd cu 1 ianuarie 
1923, tipăreşte la a u j  o 
nouă gazetă — „Lumea şi 
Ţara*. Principiul călăuzi
tor al noii gazete esttf, 
cum spune însuşi redac
torul ei de a  „informa prin 
articole . scurte de repw- 

. taj. Scrise foarte popular, 
lumea de pe sate, despre 
tot ceea ee se petrece mai 
important în ţară şi în 
* străinătate, fn viata poifc' 
tică şi economică".

îndrăgostit „ de folclor, 
Bornemisa a fost un har- 
nic cidegator. dăruind piu- 1 
blicului o colecţie de poe
zii populare alese mai cu 
seamă din volumele „Foii 
interesante"; Amintim vo
lumele: Cele mai frumoa
se.. Poezii poporale spi
cuite de Ş. Bornemisa. O- 
răştie. Editura Librăriei 
Naţionale. S B.. 1912 ; Cele 
and frumoase, cântece de 
dmgoste, cântece de jale, 
cântece de dor, cântece 
căţăneşti, cântece de bat
jocură, blăstămuri, stri
gături şi cântece poporale 
americane. Cluj, Editura 
„Lumea şi Ţara", 1926; l 
Jtor şi jale. Cântece p o 
porale. Cluj, Editura „Lu
mea şi Ţara", 1912; Nouă? 
zeci şi apt de cântece de 
dragoste. Cluj, Editura 
„Lumea şi Ţara", 1926 ;

0  sală patru chiuituri de 
la -joc. Cluj, Editura „Lu
mea şi Ţara". 1926.
1 Sebastian Bornemisa a 
desfăşurat şi activitate li
terară, fiind autorul unui 
volum de versuri: „Sufle" 
tu-mi de odinteară", care 
iese Sn 1929 la Cluj şi al 
unei plachete de poezii, 
semnată cu pseudonimul 
Radu Mărgean şi intitula
tă „Două iubiri*.

In timpul vieţii, a fost 
în strînsă prietenie cu Oc- 
tavian Goga, Vasile Gol- 
diş. Ion Lupaş, Ion A- 
gârbiceanu, Octavian O. 
Tâslănanu şi Constantin 
Bucşari. Ne-a lăsat bu
nuri de minte şî de suflet, 
câre vor avea întotdeauna 
dreptul la cuviinţa şi re- . 
cunoştinţa noastră!

Prof. VALERIA STOIAN, 
directorul

Bibliotecii Judeţene
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RUGĂCIUNE

Cerul nostru cel de toate nopţile, 
împrejmuit cu sîrmă ghimpată, 
dă-ni-1, Doamne, ceva mai seniiu~
Ca altădată. '%  l i  -

Lasă să treacă prin sîrme 
şi cîte o stea norocoasă, 
să’ ne aducă lumina în cuget, 
în cuget şi-n casă.

Şi învaţă-nc, Doamne, cum să 
zîmbim printre lacrimi amare ; 
avem nevoie de zîmbet, mai mult * 
decît de mîncare.

IONEL AMĂRIUŢEI

CUVINTELE TALE

Cuvintele tale 
Ca nişte valuri de şoapte 
Se ascund in mine 
Noapte dş noapte.
Cuvintele tale 
Luminează ca nişte stele 
întîrziate und eva 
De somnuri grele.
Cuvintele tale
Ca o, înflorită floarfe
Şi mai ales ca o chemare»..

Gif. BOZAN

P R A G

Adulmecat de munţi, îmi sarc-n spate drumul 
Pe care am plecat etndva din sat 
Şi n-am privit îa urmă-n viscol fumul 
.Ce peste-acoperiş s-a destrămat™
S-a stins scumpia-n gard, spre cimitir — 
Arminden pîngărit, şi nucul porţii 

’Zbîrcit atîrnfi, negru patrafir,
Spre calea ce petrece-n dealuri morţii.
M-aşez în prag şi îmi privesc şBitgher 
îmbătrînite palmele. Le zbate 
Asemeni unor păsări fostul cer 
Şi le ascund; de parcă-s vinovate™
Bătruuil sat mă ştie, dor desculţ.
Prin griul verde alergînd —Adie..
Dinspre pădurea cu cerceii rupţi 
Lumină dulce, din copilărie»,

GELU STREIANU

ÎNAINTE

Mă închid în mine •; k
Şi pornesc înainte
In mers calc pe cuvinte v ■
Pe inimi
Şi citeodatâ
Pe cele ce-s sfinte.»
Un prieten mort 
Devine un vers 
Şi uneori îmi e frig...
Par eu strig: mereu inainte! 
Mă-nvirt poate-n cer ' ,
Şi nu ştiu.

ÎNSERARE

Crini albi au fulgerat inserarea 
Iubit fi-Va nebunul ?
Iubit n-a fost;
Va fi, poate.
Miiuiţi-Vă de bufon !
Uitaţi-vă cum işi întinde oasele - 
Lungi, tremurătoare,
Mtluiţi-vă de bufon™
Apdi se va întoarce In camera lui 
Patru pereţi.
Patru setaduri bătute in.cule 
Cu mihitte arse de rugi 
O stea se pierde in noapte 
O nălucă.

CIPBIAN NICHEL
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Ziua armatei române
(Urinare din pag. 1) :

mâne, alături de coaliţia 
antifascistă, în această 

. ultimă parte a conflagra
ţiei mondiale, a dus la 
scurtarea războiului cu 
cel puţin 200 de zile. 
scutind omenirea; de alte 
chinuri şi' distrugeri ini
maginabile.

Indiferent de regimul 
politic^ sau de epoca is
torică/ armata a socotit 
patria ca fundament al 
existenţei sale, însăşi ra
ţiunea sa de "a ,fi. Insţi-' 
tufe militară româneas
că are la noi o  îndelun
gată şi frumoasă tradi
ţie: este aşa cum o de
finea inegalabilul isto
ric. Nicoîae larga, „cea 
mai veche alcătuire, ob
ştească a rom ânilorC a
racteristica dominantă a 
fiinţării sale a fost con
topirea cu poporul, slu
jirea 'intereselor sale.

în zilele revoluţiei 
populare' din decembrie 
1989. oştirea tării a fost 
din nou alături de po
nor: Din strigătul mulţi
mii: „Armata e cu noM", 
s-a desferecat glasul ves

titor al izbînzii Revolu
ţiei

In contextul preface
rilor care au loc în pre
zent' în societatea româ
nească. : în vederea edifi
cării unui stat ’de drept, 
democrat şi prosper, se 
Înscriu şi eforturile de
puse pentru desfăşura» 
rea unui proces de mo
dernizare a structurilor 
militare naţionale şi de 
îmbunătăţire a nivelului 
de trai şi de instruire a 
militarilor, pentru ea ar
mata să-şi • consolideze 
atributele de ‘ instituţie 
fundamentală, de garant 
al integrităţii şi al inde
pendenţei patriei.

Soldaţi şi generali, sub
ofiţeri şi ofiţeri, noi toţi 
cel ce purtăm cu mîn- 
drie uniforma armatei , 
române, ştim că trebuie 
să ne pregătim pentru a 
fi gata în orice moment 
să aoărăm cu preţul vie
ţii demnitatea României, . 
integritatea ei teritoria- . 
lă. indiferent cine sînt 
cei ce ar încerca, numai, 
să-şi dorească o palmă 
de pâmînt românesc.

ţului Hunedoara, a Pri
măriei municipiului De
va. a Garnizoanei, Deva 
a Ministerului . Apărării 
Naţionale, a Direcţiei de- 
Poliţie a municipiului 
Deva, a Serviciului Ro- 
mân de Informaţii. A 
fost depusă o coroană de 
flori din "partea vetera- , 
nilor de război, ca o a- 
leasă cinstire pentru 
camarazii de'hrme căzuţi 
pe cîmpul de luptă în al 
doilea război mondial. 
Soborul de preoţi a ofi
ciat o slujbă de pomeni
re, în memoria celor tre

cuţi în necunoscut. * In 
sunetele unul marş' ma
iestuos, garda militară, 
'constituită cu prilejul 
acestui moment aniver
sar. a prezentat onorul.

O coroană de flori a 
fost depusă la cimitirul 
ostaşilor sovietici. că
zuţi în al doilea război 
mondial.

Azi, la o unitate mili
tară din Hunedoara, are 
loc o altă festivitate ' . de 
depunere de coroane, în 
memoria celor căzuţi la 
datorie ! (M. Bodca).

DEPUNERI DE COROANE
Ieri, cu prilejul Zilei 

Armatei Române, la Ci
mitirul Eroilor Români 
dtn Deva. au fost depu
se Coroane de flori. în 
semn de profund omagiu 
adus celor care s-au jert
fit pentru libertatea şi 
independenţa patriei. în;

acordurile Imiiului Eroi
lor, însemnele recunoş
tinţei; brodate din ne
asemuitele flori ale toam
nei, aşezate -în minuna
te coroane împodobite 
cu tricolorul scump al 
ţării, au fost depuse din 
partea Prefecturii jude- Aspect de la ceremon ia depunerii de coroane.
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P R O  N O
concursul din 27 oct. *91

1. RAPID (19) 9 4 0 5 11—12 8 (0)
— DINAMO (1) 9 7 2 0 26— 5 16 (+6)
Dinamo îşi va confirma, valoarea in faţa înflă- 
câratuiui public giuleştean, fiind singura echipă 
fără infrîngere. S-ar putea ca feroviarii să în
registreze primul egal.
Pronostic: X, 2

2< STEAUA (4) 9 5 1 3 14— 7 11 (+3)
— SPORTUL STUD. (16) 9 2-2 * 9—17 6 (—4)
Cum Îşi permite să dea puncte pe teren propriu 
şi, cum este „păzită" de Federaţie, Sportul nu 
va scapa ocazia de-a aduce cel puţin un punct 
de pe Ghencea. Sportul poate realiza o surpriză, 
ca de obicei, cînd nu te aştepţi. Poate, nu...

3. ASCOLI 08) 7 0 1 6 3—16 1 <—5)
— FIORENTINA (13) 7 2 2 3 8— 7 6 (—2)
Va realiza Ascoli prima victorie ? Ea se îndreaptă 
cu paşi mari spre zona de unde a venit, în timp 
ce- FtorenţinS'' cu un lot' subţirel, poate pune 
probleme oricărei echipe, indiferent de teren; 
Pronostic : X

4. ATALANTA (12) 7 2 3 2 6— 7 7 (11)
— CAGLIARI (16) 7 1 1 5  5—11 3 (—5)
Cagliari este cu gîndul la evitarea retrogradării, 
greu făcind faţă cerinţelor primei divizii. Ata- 
lanta încă n-a reuşit să cîştige „acasă*, dar cum 
are moralul; ridicat, fiindcă a învins Sampdoria 

. la Genoa, o va face fără prea mari probleme. 
Pronostic: 1

5. RABI (17) 7 9 3 4 3— 9 3 (—3)
— MULAN (l) 6 4 2 9 8— 2 10 (+ 4)
Sezonul trecut, Bari a învins Milan pe „St. Ni- 
?ola“, dar în momentul de faţă Milan estg Intr-o 
formă bună, necunoscînd încă Snfringerea. Dar 
cum nici Bari n-a gustat victoria.:.
Pronostic: X, 2

6. GENOA (8) 6 3 2 1 7— 5 8 (+2)
— SAMPDORIA (lljf 7 3 1 3 14— 8 7 (—1)
Insuccesele se adună Ia Sampdoria, în timp ce 
Genoa şi-a intrat în formă. Derby-ul genovez cui 
vă da ciştig de cauză ?.„
Pronostic: X

7. INTER (6) 7 3 3 1 7— 7 9 (+3)
— NAPOLI (3) 7 3 3 1 10— 5 9 ( j 1)

■ ■ Este. fără îndoială, derby-ul etapei. Inter încă n-a 
■ satisfăcut propriii suporteri, realizînd doar o vic

torie, şi aceasta din întimplare. O va face du
minică, Napoli pierzfiidu-şi forma bUnă de la 
început de campionat, fiind ridiculizată pe teren 
propriu de Juventus.
Pronostic : 1

8. JUVENTUS (2) 7 4 2 1 7— 3 10 ( f  4)
— CREMONESE (14) 7 1 3 3 5— 7 5 (—3)
Juventus se anunţă candidată serioasă in lupta 
pentru titlu, alinihid o echipă puternică. Cremo- 
nese, cu un început. palid de campionat, nu va 
putea face faţă atacurilor torineze.
Pronostic: 1

9. PARMA (10) 7 2 4 1 8— 8 8 (+2)
— TORINO (4) 7 3 3 1 8— 4 9 ( | 1)
Parma va forţa pentru ocuparea unui Ioc frun
taş în continuare ; torinezii vin obosiţi de mier
curi. din Cupa UEFA.
Pronostic: 1, X

■■■ i 'a ■ r ni...—i i i ^ ii ' i'i ■

10. ROMA (5) 7 3 3 1 5— 3 9 (+3)
— LOGGIA (9) 7 3 2 2 9— 8 8 (0)

' Şi Roma a jucat miercuri, in cupeie- europene, 
iar Feggia, care punctează sistematic şi unde nu 
te aştepţi, în deplasare, va profita de acest lucru. 
Pronostic: X -t.

II. VERONA (15) . 7 2 0 5 5—12 4 (—2)
— LAZIO (7) 7 2 4 1 9— 6 8
Jucînd „acasă", Verona şi-a revenit, dar nu şi 
în deplasare. Lazio, necunoscînd înfrîngerea în 
deplasări, este greu de/presupus că va cpda în 
faţa lui... Ştoifcoylci, dar mai ales a. lui... Ră- 
dueioki. .
Pronostic : X

82. CASERTANA (127 .8  2 3 3 5— 7 (—1)
— AVELLINO (14) 8 2 3 3 10—15 7 (—1)
Gasertanâ este o echipă capricioasă. Aveilino. Ia 

: fel. Şi cum , „B"-ui italian se caracterizează, în 
majoritate, prin meciuri, egale...
Pronostic: 1 . X

13. PADOVA (15) 8 1 4 3 7— 9 6 (—2)
— UDINESE (5) 8 3 5 0 8— 4 11 (+3)

"Dovedindu-se singurii imbatabili dm divizia se
cundă şi ţinînd cont că a remizat de 4 ori în de
plasare, Udinese va avea de această dată o mi
siune mai dificilă la Pâdova, echipă aflată în 
mare criză de puncte.
Pronostic: 1, X.

L. M. B. '

Va fi o iarnă grea
(Urmare din pag. I)

Punînd în balanţă ceea 
ce s-a făcut pînă acum, 
faptul că mai există şi 
ceva resursa financiare, 
că încă nu c prea tîrziu 
pentru finalizarea unor 
lucrări, că .prin iniţiati
vele Prefecturii va fi po
sibilă controlarea acestei 
activităţi — pe de o par
te — cu insufRâenţa sto
curilor de combustibili, 
blocajul financiar ce gre
vează agenţi» economici, 
lipsa unor instalaţii şi 
echipamente sau a piese
lor de schimb şi a altor 
materiale necesare repa
rării lor, inundaţiile din 
subsolurile blocurilor şi 
canalele termice (ce nu 
vor putea f» ■» totalita
te eliminate), absenţa 
munţi de lucru califica

te (in Valea Jiului, mai 
ales) — pe de altă par
te — s-a ajuns totuşi la 
concluzia că™ „ne vom 
descurea*. Important este 
ca toată lumea să facă 
tot ce-i să in pu
tinţă, cum spunea dl 
prefect, pentru ca în a- 
partamentele noastre să 
ajungă căldura.

Am prezentat; doar con
cluziile acestei şedinţe în 
care asigurarea . căldurii 
în iarna ce se apropie a 
fost analizată amănun
ţit, deoarece spaţiul ntt 
ne-ar permite o prezen
tare, fie cît de succintă, 
a tuturor datelor. Am re
ţinut că, fn luna viitoa
re, Prefectura va infor
ma populaţia asupra sta
diului in care se va a- 
fla activitatea de # asi
gurare a încălzirii în pe
rioada rece.

Apă oameni sau apă 
pentru păstrăvi ? (V)

(E m are  din pag. I)

rul 4 instalaţii din Deva: 
pe aducţiune lucrează în 
prezent o formaţie condu
să de maistrul ArOn FIo- 

‘ rea, cu utilajele aferente. 
Lucrările se desfăşoară îp- 
tr-un ritm ' Corespunzător, 
Este aproape terminată şi

captarea apei la Izvor, mai 
trebuie făcută împrejmui
rea. La Dobra se va con
strui doar un rezervor do 
apă potabilă cu o capaci
tate de 300 m cubl. fără 
a mai fi necesare cele două 
staţii de tratare şi epura
re a apei.

Deci, să aşteptăm lacre-! 
zători primăvara 1

Respectarea normelor 
de convieţuire 

socială, a ordinii şi a;

(Urmare din pag. I)

de închidere sau la cere
rea îndreptăţită a unui sa
lariat al localului, repre
zintă contravenţii. • Mai- 
reţine atenţia că servirea 
consumatorilor, cu bău
turi alcoolice, în zilele 
şi orele cînd localurile sînt 
închise sau este interzisă 
desfacerea băuturilor al
coolice, consumul dfe bău
turi alcoolice pe străzi, 
în parcuri, săli de specta
cole, stadioane sau în alte 
locuri publice, provocarea 
sau participarea la scan
dal în localurile publice, 
cît şi alungarea din lboutn- 
ţa comună a soţului, soţiei 
sau a copiilor, precum «i 
a oricărei alte persoane 
aflate în întreţinere, sînt 
considerate contravenţii. 
Pentru faptele enumerate, 
cît şi altele cuprinse . în 
lege. care este publicaMr 
în Monitorul - Oficial nr. 
196. din 27 septembrie 199L, 
se prevăd sancţiuni c»ra- 
mendă între 300$ şi 30 000 
de hă, precum şi închisoa
re contravenţională de la 
15 zile la  0 luni.

De reţinut că pentru 
repetarea faptelor de a 
servi cu f băuturi alcoolice 
în localurile publice con
sumatori aflaţi în vădită 
stare de ebrietate, precum 
şi pe minori. Cît şi refuzul 
responsabililor sau al pa
tronilor localurilor publi
ce de a acorda sprijin or
ganelor de poliţie. în res
pectarea ordinii publice 
tulburate sau în luarea

măsurilor împotriva (Per
soanelor care au hncătaat 
legea, fn unităţile pe care 
le conduc, se poate .dSMSB- 
ns suspendarea activităţii 
localului - public pe O pe
rioadă. între 10-—30 de Zile. 
De asemenea, sînt supuse 
confiscării lucrurile 
au servit la săvîrşlrea 
travenţiilor, precum -: - şi 
bunurile dobindite pifa 
săvîrşirea faptelor. , 

Împotriva procosuluU 
bal de constatare a 
travenţiilor prin care 
aplicat, sancţiunea an 
zii se « poate face pHnpne 
în termen de 15 zile de la 
eonumteares-acesteia $i a* 
soluţin aurite de 
rie. Contravenientul 
obligaţia  să 6cM te 
da şi vă' depună reOtpfea 

; de achitarea acesteia la 
organul constatator, h» 
termen de- 39-de zile de la 

- rămtnere» definitivi •  
sanefeaufe. Dacă amenda 
nu a-fadaehttată fn aoîtet 
termen, osganul- din cai» 
face parte? agentul conste  
taior v a ' -sesiza instanţa
de judecată pb raza căreia 
s-a săvlrşit contravenţia, 
în vederea transformării 
amenaiUn închisoare coty 
travr notariali Instanţa -ua 
înceta . acţiunea de trans
formare a amenzii în în
chisoare . contravenţională 
în situaţia în care contra
venientul achită amendă pf- 
nă la pronunţarea hotărfrji 
Menţionăm că Legea .61/ 
1991 abrogă,, prevederile 
Decretului 153 «iii 24 ipac» 
tie 1970.-
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CRITERII ORIENTATIVE 
kfUbttHc d r  Drefecteitr jedeftilwf Huned oara , 

privind vînxarea de a c t ip  a le  soţtetăfilor 
" ‘ stat -n

Potrivit firt. 3 din Nor
mele metodologice privind 
vin zarea de active, se sta
bilesc următoarele criterii 

”•  Se pot propune la vin- 
zţre active din toate ra
murile economiei naţionale, 
care pe regăsesc In patri
moniul .sOcietăţli Comercia-
10 ca ed itai de stat

' •  Se vor avea In vedere, 
pehtrn a fi InşCrise peHsta 
A.N4PW. «i activele cedate 
producătorilor fa anal 1990, 
dţs comun acord ca aceş
tia. peătru care există pe 
i®] IHtitli ncrezotvate pînă
11 prOzent sau pentru care 

•-au lămurit toate prej
mele referitoare la drep-
de tolosinţă. la chi-

i8ţa etc.
! e fa sttuatia fa care spa

ţiile comerciale nu sfat fa 
proprietatea societăţilor co- 

licitaţia'se orga

nizează de, proprietarul 
spaUtil ui, penteu tetreg pa
trimoniul existept în uni- 

• tate, de comun acord cu. 
societatea comercială, pro
prietara acestuia şi ii te ta
ra dreptului p e ' folosinţă 
a spaţiului. "

0 Np se scot ta licitaţie 
dccît activele pentru carp 
este clarificat "pe depliu 
dreptul real de proprieta
te, precum şi cele naţio
nalizate, s»0 preluate de 
la aîte persoane fizice sau 

, juridice. * ‘ -
t  Nu se scot la licitaţie 

activele care se găsesc^ în 
incinte compacte, închise, 
ale societăţilor comerciale 
sau ale subunităţilor aces
tora ţi caro a-au posibili
tatea de a-ri Crea Căi de 
acces proprii ţi de a-şi de
limita precis aria de acti
vitate. ’ , '

P R E C I Z Ă R I  
de l e  Serviciul Grculatie 

•• a lfiirecţio i P a l ie i  Judeţeap

i Potrivit fH^Vedeţilor legale» pregătirea pentru ob
ţinerea .permisului âe conducere a autovehiculelor se 
face prin :
' •  şcoli profesionale organizate de; Ministerul
‘Transporturilor ;;
'  •  cursuri organizate de instituţii de învăţămînt
.«are pregătesc muncitori, cadre tehnice sate superfoâre 
■■de specialitate în domeniul auto şi agricoli

•  cursuri de; calificare (policalificare sau recali- 
tejane) -organizate de regiile autonome şi de sopictă- 
ţite comerciale deţinătoare de parc auto. pentru aco-

r'iwNN»-' nevoifor proprii de transport;
•  şcoli pentru pregătirea conducătorilor auto, 

care ş-au înfiinţat şi'funcţionează .ca societăţi coiner-
«h

9 instruirea efectuată de instructori de condu- 
ţjprt afdo independenţi, avizaţi de organele dc poliţe, 
«jfţriţOrt jpf<ţgati candidaţii • puteai ’ ptetetoa cbţlneţeft 
peiiftfuthi de tondticere categoriile AJW m  T: ' 

Instructorii* independenţi au obligaţia Cca, la în
cheierea -Ciglifldi ,ţde; instruite, să consemneze în fişa 
de şcofewrirf că persoană este pregătită corespun
zător,» teoretic şi practic, pentru examen, raenţio- 

joiM» în câr» num #^ Şl prenumele îMtnjctorului 
itAftbtiv*3' w^NWStoifâlfii' d l legirtăţad râdedSi ‘ 
■Pentru alte4 categorii (în afară de A şi B) per

soanele <%% Şciieitâ ftecâminfrea vor -pi -iînta actul 
de jprdpmtef» -pentru'! i11 >vehi«ule I  îm i Categoriile 
C $t E sau F. pe care îl au în folosinţă personală 

dovada de depunere a creditului (avansului) pon- 
rta ţinui autovehicul din categoriile meh-

cfttegbria B, candidaţii trebuie să efec- 
riri puţin te  de ore de pregătire teoretică (cu- 

ter 'd ţ eieculaţle) şi a cel puţin 30 de 
'ucete ft autoturismelor.

_ _ Categoriile fit, E sfat obligatorii cel puţin
& e de pregătire teoretică şi 340 de ere ia* 

N m lri praetică, iar pentru categoria f u j ţ - d f  ore 
-Nţ^fNgfitire teoretică şi 120 de ore de in«t«Bre

-■ f-
■ ■y  s

ui

„MDDBCINS DU MONDE *
- "vV' ~ ■ .

t f n i l p #  cu «ĂcocIaHa Pârinjîlor 
----- pficapfatt** s a u ţ u  alto  m a a n e  în
d e  această  probi®mă, din judeţul Ho*

fiova, tdefon 25396. (c. 5736)

b J ţ Z  âlj.v-;-. ________ I I  ' ,

S SOCIETATEA COMERCtAU

. „CORA" Ş.A. HUNEDOARA
fi -:-ai
mOU tecliul în H unedoara, Plaja Libertăţii, nr. 13,

telefon 12244
anunţă izarea concursului pentru ocuparea

•  witrmier-decoratot r
avea lac  în 4 noiembrie 1p9li ,

d e  participare i studii liceale sau  
» ° « a  profesională de  specialitate. Se admit l a  
fiiiHMu numai bărbaţi. (753)

p m m m n
•  AZI. riad în buchetul 

vieţii tale -prinzi <^at;.de a 
20 a garoafă, drafă Mpni- 
câ Oprean, din Mihăifiti, 
sora . ta Stela îţi urează 
noroc în viaţă şi „La mulţi 
ani r . 16316).

e AZI, cînd împlineşti 
cei mai frumoşi ani - din 
viaţă, majoratul, dragă 
Bănuţ Filip. din Beva. ma
ma şi tata îţi doresc multă 
sănătate, fericire,, noroc în 
viaţă şi un călduros «La 
mulţi anii”. (6420)

e  AZI, 25 octombrie 
1901, cu ocazia aniver
sării zilei de naştere, 
soţul Nicodinţ. copiii 
Cristian şi Ovidiu O- 

! reazâ dragei lw  Go- 
: goaşe Margareta din 
i Simeria multă săidt* 

tate. fericire şl din tot 
sufletul. m  căir 

I «La “

. •  Cu acazia rilei de naş
tere Valeria şiţnpiU
urer i  dragului lor îraian 
Manaţe multă sănătate, 
bucurie şi un căidurpş; 
mulţi ani f \

•  AZI, cînd 
tru Hânriiă loan âin 
său împlineşte 70 de
soţia Letiţht, 
ţja şi Maria,
t Mihai.

, Maria. 
ri Nit ieta 
tete.

Lucre- 
zfl loan

•  C-AP. Ohaba vinde la
iieiteţte în data de 27 <K- 
tombrie .ora 10i două graj
duri tBodfernltete. brigada 
Ohaba, două fînare, briga
da Ohaba, un -finar'Briga- ' 
da Pintoag. o magazie bri
gada Holdea. Licitaţia va. 
avea loc la sediul C.A.P. 
Ohaba. Lista cu preţurile 
se află afişată la sedltd 
C.A:B. Ohabă. • (6426) ^

•  CUMPÂR forinţ! (su
mă mare). Deva. telefon 
23309. (6430)

•  VÎND camionetă, o 
tonă. Beva, telefon 17612,

(6430)
•  VÎND înscriere Dacia

1310 (martie 1989), sau Olt- 
cit, ridicabil imediat. In
formaţii Deva, telefon
14825, după oră 12. (6439)

e SCHIMB apartament 
dquă camere Deva, cu 3—4 
camere. Deva, telefon/
23965. după ora 20. (6327)

e  SCHIMB garsonieră 
confort unu Deva, zona 
gării, cu apartaaftgftt 2—3 
camere. 'M p ftw îiP e fo r i 
16407, după dfa *6. (6419)

•  S . 1'*.- partament 
proprietate, două camere, 
central, cu casă proprieta
te fa Deva, Telefon 27540 
Deva, Intre ;d rae J6—28.

(6429)

# CAUT cameră pen
tru închiriat, iobBată,
In # i u i  SAieria flfar» 
molară . «ţj|„ 
ment). Plata

B e fc
Horea, nr. 163. ' (6382)

•  CUMPĂR mărci şl fo- 
rinţl. Ofertă serioasă. Preţ, 
cSnvehabiL Băvâ, telefon 
25493. - I

p  SOCIETATlS pri
vată angajăm tempe
rai doi muncitori ne
calificaţi pentru lucrări 
construcţii în Deva. 
Telefon 21757. (6442J.

■ •  CA-P, 
lj^ează în ziim de* 3 
nov. 1991 mijloace 
fixe. Lista se aftl la 
sediul firmei. .. (641$)

h
p

e CETATENH satului 
Almaşu Mic căută’ dobin 
(condiW* morito fi» oi). 
Informaţii Lupea Qheor- 
ghe, nr. 31. N (6435)
.0 PIERDUT iegijtinnatie 

*de veteran de război nr. 
102223 din 8 ten. 1991. e- 
liberată de Asociaţia Ve
teranilor de Război, filiala 
Deva, pe numele Maniţiu 
loan. O declar hulă. (6326) 

e  ADMITERE istorie, e- 
conomie, '̂ toajciSî '.priholo-' 
gţe. ihbditeî ftfta cdrespon- 
driiţS sinteză dactilografia
te, întrebări, răspunsuri de
examtti. Scrieţi f tteăversi-
tar, căsufa poştală 77—7, 
Bucureşti 77. (6304)

•  IN baza autorizaţiei 
nr. 56®, dS t 18 săptttnbrif 
1991, a luat fiinţă sfcsocia- 

* VÎND înscriere Daciei  ̂ţia familială reprezentată 
(iunie 1987). Preţ convena- prin Varga loan, din Pe
nii. Informaţii Deva. str. trila. GomercteliZează măr- 
M. Kogălnlceanu, bloc P4. furt indigene si import, 
ap, 15. (Nagyb .. (6424) Autorizaţia este eliberată

VÎND Dacia bleu. 
reale, nouă Informaţii 
'onstantinescu Marius, str. 

l.L. Caragiaîe 6-bîs, tele
fon ziua - -  957/702®, săa-» 
ra — 957/77369, ' (6330)

® VIND convenabil In- 
scriere Damă 1300 <măj> 
1090). Brad; telefon 51683.

(§433)
•  VÎND în Simeria a- 

partament cu două aăme- 
i-e, tetrăSenjpiirecsţfcjrt i, 
cu gate; parchet. %®1 f, 
Simeria, telifoh

de - Prefectura 
Hunedoara,

Judeţului 
■ (S329)

Eminescu, Deva. Nu te
V90» teto niciodată (64*1)

e  eqriml 8?a def-' 
ehri fa Orezul Simeria 
un nou şi bine apro
vizionat magazin cq 
mărfuri din ţară şl 
import (dulciuri, ţigări, 
băuturi alcoolice şl 
răcoritoare; cosmetice 
etc.). Tot în cadrul 
magazinului funcţio
nează şi un atractiv 
cafe-bar toate ale fir
mei „GLOBUS”. Timî- 
şoara. (6308)
e  CU autorizaţia nr. 1948 

din 30 aug. 1990 eliberată 
de Prefectura judeţului 
Hunedoara, a luat fiinţă 
activitate independentă 
„Costi S." cu sediul In Hu
nedoara, Aleea Mierlei» 
bloc 2, ap. 8. avind ca o- 
biect de activitate croito
rie diversă şl alimentaţie 
publică de uz generai şi 
consum. (6427)

•  CU autorizaţia nr. 2022
din 12 sept 1990. eliberată 
de Prefectura judeţului 
Hunedoara, a luat fiinţă 
Asociaţia familială „Snack- 
Bar“, cu sediul fa Hune
doara. str. Mierlei, bl. 2, 
ap. 8. (6428)

•  INVITAŢIE la expu
nerea bibliei a martorilor 
lui lehova. care Va avea 
Ioc în localitatea Simeria. 
în sala de cinematograf. 
Duminică 27 oct. Î991, dta 
11. (§438)

e  AU trecut şase ani de 
cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna bunica

SOFIA PLETER 
Bîrsău. saşe ani şi o lună 
draga noastră mămică 

ANA ACHIM 
Certej, şase ani şi jumă
tate mama soacră 

ANA SOCACT 
Peşteana. lăsîndu-ne  ̂ea 
inimile zdrobite de ^urere

â TSSEJfâS
Familiile Socacl, Grisan, 
Susan, (6285)
: ■ « h ARINŢII amireteşa eă
fa 24 octombrie 1991 s-au 
împlinit 0 ani de cînd sin
gura noastră fetită 

MARIAN4 cctNTEIE 
TA MS A

^e 27 ani, a trecut fa veş
nicie lăsfad în urmă la
crimi şi durere. Nu te vom 
Uita niciodată. ‘ (6440)

•  SOŢIA Lqcreţia şi Cui 
Ocţavian anunţă cu dure
re tuturor celor pare l-au 
minoscut;:e&' K T noiembrie 
J9§1 se împlinesc 6 hmi 
de cînd iubitul nostru re t 
$i ţaţă -

IULIAN ŞTEFAN 
.«Ora Rărăşiţ pentru tot- 
dea una. .fa numai 2§ ani. 
Comemorarea, are loc sten- 
bătă, 26 octombrie 1991, la 
cunitirul ortodox din str..

' 8  AM pierfat ce am 
avut măi scump pe 
acest pămînt. Cu a- 
dîncă durere fa suflet 
păruiţii l<t, col. Con
stantin Zaharia, Man- 
da mamă şl Dan fra
te anunţă împlinirea 
a trei luni de f a  tre
cerea In nefiinţă a fii
cei lor şi soră 

fag. DANIELA 
CONSTANTIN 

Ai plecat dar fa ini
mile noastre exişti în 
fiecare clipă. Nu te 
vom uita şi amintirea 
ta este mereu vie. 
Doamne odihneşte-o în 
pace şi linişte şi ai 
grijă de' sufletul ei 
blîad şi bun. (6295)

•  EAMILIA arhitect 
Horea aminteşte eu 
durere că se împlinesc 
şase săptămînl de la 
decesul Celui care a 
fost

Ing, MHIAI «VAN 
Comemorarea va a- 

vga Ioc la capria din 
cimitirul ortodox De
va. sîmbătă 26 oct. 
1991, ora 12,30. (6421)

•  CU adîncă dure
re fa suflet soţia Ilea
na ,fllca  Lfliana. gţ- 
nerele Selu şi nepoţi
ca Ramonâ anunţă eă 
azi. 25 octatebrie 1991, 
se tenpjfaesc' dai ani 
de la despărţirea pen
tru totdeauna de vcel 
care a fost un minu- 
nat soţ. tată si bunic,

Colonei
COSTICA SURA 
Nu te vom uita 

. niciodată. . (64%) -

9 SE împlînete doi 
anifteffadj 

Şpărţfl pent 
na Jb rea 
o minunată 
mamă

ANA _ _
Fiori şl lacrimi pc 

mormîntvil tău. Nu te 
vom uita niciodată su
flet bun. Soţul, fllca. 
ginerele. (6320)

9  SOŢIA Elsa, copiii 
Iuliu şi Margareta a- 
nunţŞ cu ădWc$ dure
re fa suflet trecerea 
fa  n^iinţă a dhigufoi

'’̂ ^K H LA  ffOMEU
ţifatorepât^ea' va a- 

“ vea loc sîmbătâ, 26 
octombrie. 1W1; ora 1 6 .

. la cimittrifl catolic 
Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească jth dace.

t s

La începutul lunii oc
tombrie, Spitalul de Psi
hiatrie din Zam a primit
ca ajutor din Anglia fa- 
semnate aantităţi d» ten* 
jerie de p a t şi pături, 
paturi, noptiere^ Sahete. 
precum |î  materiale sa
nitare (feşe, comprese, se
ringi, tmfaosftetre). Aces
tea au fost donate de ur
mătoarele ‘unităţi; North 
Manchester Hospital 
(Crimshall Hospital),
MaCriSsfleld GeriSrăl U- 
»R. Par&ide Psytgiiatăio 
’ffdspîtal,, * TOi^apitefla 
Btockport and District eld 
for Hohianian Chilăren şî 
Burtonwood Military Ba-

Şi Anglia ne ajută
se. Aceste donaţii s-au e- 
feotuat datorită iniţiativei 
dlui asistent, Tatian Ţo- 
deresc, de Ia spitalul din 
Zam. care, ‘efeitufad un 
stagiu de perfecţionare la 
spitalele de psteiatrie e- 
nqnţatc mai sus. din An
glia. a informat conduce
rile acestor unităţi sani
tare şi unele oficialităţi 
despre starea precară şi 
de earenţă materială. a 
spitalelor noastre de psi
hiatrie. Astfel s-a realizat 
acest prim transport, 

fibtodată teett.’ organî-

zat şi primele contacte de 
înfrăţire a Spitalului de 
Psihiatrie din Zam eu 
Parkside Psychiatric Ho
spital, prin participarea 
urmi prim grup de cadre
medicale Calificate’ * din 
Anglîa, şi anume: mrs 
Sue Sinapson — de ia Ma
tern ity Unit — conducă
toarea grupului voluntar, 
mrs Johana Wood de 
la Child Protection Unit, 
rpiss June Fellowes — de 
fa North fjahcheşter Ge
neral Hospîtal şl mfes 
Kfandy Huflme — de la

•iV -  i i  ' r i i i - ţ a t j * -
Mezfâţfer IfoupitaL Ur- 
meqză să fişa. viritaţi, - în 
cursul lumi viitoare, de 
alţe. cadre medicale, or- 
ganizfada-se participarea 
activă (le ambele părţi — 
română şi engleză — în 
cadreil unui, plan de per-

Adsfsăm şi. pe ţea stă  
cale piulţumiriîe noastre 
colegilor dfa Anglia; pen
tru ceea ce au făcui pînă 
fa prezent pentru unita
tea noasţjră, speriind intr-o 
conlucrare rodnică - pe 
viitor! .

Dr. SIMTON «RECU, 
medic primar director

i ■ 
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