
■  Vaca n ţa  studen-
ŢILOR. După cum aflăm 
de ia Ministerul învăţă» 
mintului şi Ştiinţei, in 
acest an, vacanţa de Cră
ciun a studenţilor începe 
pe 20/21 decembrie, după 
ultima oră de curs — în 
funcţie de Progromul exis
tent fX fiecare facultate in 
.part*: — şi durează pinft 
J>« 5 ianuarie *92 inclusiv. 
Conform planificărilor pro
prii fiecărei instituţii <M 
.învăţământ superior, se
siunea de examene va în
cepe fie pe 13, fie pe 30 ia
nuarie.

■  „RKVISt A DE raasr*  
COlMDHtCIAL*. După mai 
bine de cinci decenii, rea-'
Pureia^ljfniidiMa»:;rrrist»-

jay-»»»■'

LUMEA TKtUIE SA ŞTIE

V O M  A V E A  P O R Ţ I A  

D E  U L E I  C O M E S T iB L  '
Locuitorii Devei, şl bă-.. producţia de floaţea-soa- 

naim că nu numai aceş- rriai a acestui an . ţi pe 
iiă, slnt Îngrijoraţi de importuri. Recolte s-a 
penuria prdltmgitâ <fe ' strtas cum s-a stritis, iar 
ulei comestibil .Normal, import nu a intrat. Şi 
Vin sărbătorile de iarnă astfel, pini tn prezent, 
şi unele magazine distri- am acumulat o restanţă 
bule încă uleiul pe... sep- de 190 de tone <fe, utijt, 
tmnbrie.Jar altele pe j» - Acum Insă uleiul intră 
tombrie, i i ne ' a l p  *Sh«t aşa că. p in ă to

Şt Termocentrala Paro- 
şenia promovat acest exa
men, ta pofida greutăţilor 
«  car© Şe ooânarM '"şi 

*care derivă, Pi cea mai 
măre parte, din venerabila 

. M.ăd«tft«;-Jtt 4ă1ptt w-R.
■ iJ i l ţ ', miiît timp

: b verijbbîlâ şcdsîiă a e- 
n im tlfll rrmfWrtt Să 
rev en te .in să . 1a pm en- 

 ̂ tul - acqsta arzător' şl •' să -
Afedenî* rip*ap-- ttttmpfâ/ i*  
cum la termocentrala de 
pe Jiu.

B tq n r s u  gbeonea

laQda lor, energetirieou 
dm t n R ^ a ^ .  «fee pro
duc energie pe cărbune, 
au dot a  excelentă probă 
de angajament, profesio
nalism şl responsabilitate. 
^ v ln g fed iH  ^ e  dfetgnlţ 
toril energeticii romaneşti 
că pot produce mai multă 
energie electrică, dacă aii 
ceea ce ie trebuie, şl. ta 
primul rtad. resursele ma-

sau nu. de sărbători, por- . mm, vpm nchIda ̂ Sre»r 
ţla dc ulei î. Pentru, un PPTa sută din restaofete 
răspuns la această Intre- -pe septembrie, oc 
bare,. Bd-rife #ites»ţ dtpf şi noiembrie, puţi tării’ 
Lucian ’Tm , directorul rit PrWectura a dat o
S.C. «Alimentara* S.A. suplimentare de - reparti- 
Deva. ţie.

— Cum s-a creat, dle N A  Faptul că «mele
director, acest decalaj h* magazine distribuie uleiul
distribuirea uleiului ? pe septembrie iar altele

— începând cu luna pe octombrie mal tră-
maî, d e la  Prefectură am dează ceva, şi- anume 
primit repartiţie de 62— gradul diferit de preocai- 
04 de tone de ulei pe pare al şefilor de maga- 
l r i ă  ceea ce asţgura O rine , Pentru aproviziona- 
raţie de 700 de ml pe refl ca produsele raţiona- 
lociiitor. Gu huite inten- Uzate-a populaţiei a roti
ţii, evident. date; . şi nu numai eu
ne-a recomanaăt să mă- aceste produse i
rim rafia la un litru pe
persoană, contîndu-se pe ION CIOCLE1
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Biserica noastră dreptmăritoare cinsteşte, după 
cuviinţă, pe sfintii apOsUăi» ierartu. mucenici. Mintă 
mironoşiţe, dreptcuvioşi. tai imnuri şi cintări duhov
niceşti, în .cult de .venerare", deoarece stat .priete
nii” lui Dumnezeu, fraţii şi părinţii noştri spirituali, 
care se roagă ufereiL pentru noi. în faţa Tronului St. 
Treimi şi ne ajută In tot ce esţe de trebuinţă pentru 
viaţa şi mîntuirea noastră. Sfinţii sînt exemple per. 
manente de credinţă, rugăciune, smerenie, blindeţe 
şi pace: .Priviţi cu luare aminte cum' şi-au Încheiat 
viaţa şi umtâţi-le credinţa!“ (Evrei 13,7). *' > '. .i

Sfântul Nicolae, arhiepiscopul din- Mira Lichiev 
face -parte din ceata sfinţilor pe 'care biserică îi nu
meşte -mari ierarhi şi apărători ai ortodoxiei”. A 
trăit in veacul al IV-lea după Hristos. Veacul acesta 
se numeşte In istoria bisericii creştine «Veacul de 
Aur”. La prima vedere, această denumire pare a ne 
indica un veac' de lumină, de linişte, de îmbelşu- 
gare. Dar. ta realitate, epoca aceasta a fost plină de 
frămtatări. de rătăciri de la adevărul credinţei, o 
epocă in Care luminile minţii s-ăii încrucişat cp um
brele şi întunericul spiritual. în care nedreptăţile :■ 
sociale, lipsurile şi mizeria erau în floare.

Sfinţiţii Nicolae ne-a arătat şi ne oferă pildă 
despre felul cum trebuie să preţuim -lucrurile. La 
întrebările puse de oameni, Sfintul Ierarh Nicolae

f / />
A

8M I1 M  NffilAE
a răspuns cu blîndeţe, cu bunătate, cu smerenie, cu 
multă milostivire. El a arătat că adevărata valoare 
a lucrurilor şi rostul lor eMe d t a ne pfme în relaţie 
ou semenii, de â-i ajuta să trăiască o viaţi eu totul 
deosebită! Valoarea unui lucru stă ta binele pe care 
omul II poate face semenilor săi. Banul văduvei din 
Sf. Evanghelie â fost mri de preţ derft banul celui 
bogat, care l-a aruncat ta cutia milelor numai ca să 
fie văzuţ şi lăudat de oameni I Viaţa SShtului Nico
lae â  fost izvor de binefacere şi îndrumare morală 
a credincioşilor. Încredinţaţi lui. spre păstorire. Pen

tru  faptele sale bune, peijtru felul cum a ştiut să 
intervină pentru binele semenilor, ei a rămas în a- 
miritirea «sericii ca «făcătorul de minuni 1% Despre 
modul l!ă care a procedat la salvarea onoare! celor 
-trei fete sărace”, şruncînd peste noapte în casa ta- 
tălOj lor pungile cu auf, aht scris ta articolul din 
anul trecut şi mulţi ştiu această istorioară 1 Dar ceea 
ce se cuvine, să reţinem este faptul că, probabil, 
de idei se trage acea frumoasă şi aproape bimilenară 
tradiţie a lui Moş Nicolae. Fiecare ara trăit emoţia 
inedită, cîbd, ou ajutorul praznicului, ne pregăteam 
eu migală încălţămintea, pentru ca peste noapte Moş 
Nicolae să ne lase cite ceva din bunătăţile sale 1 
Acelaşi liicru îl repetăm an de an, generaţie de ge
neraţie, constatînd că Moş Nicolae, ca şt Moş Cră
ciun, rămîn mereu tineri, prin tinereţea celor ee-1 
iubesc şi-i aşteaptă cu drag în casa lo r!

Făctad un bilanţ al faptelor noastre, să curăţim 
şi noi «sufletele noastre”, pentru ca Sfântul Ierarh 
Nicolae să ne poată lăsa o rază de lumină, blîndeţe, 
bunătate şi smerenie, de care avem atîta nevoie I Fie 
ca pomenirea lui să. trezească ta inima noastră dorul 
după cele înalte, rîvna după. cele sfinte şi strădania 
de a merge în viaţă după chipul şi -modelul pe care 
el ni l-a arătat!
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O buburuză la far

macie:

— Daţi-mi. vă rog, 

o loţhiacpentru scos 

petele negre!
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Desen de CONSTANTIN GAVRIlA

o  AVEŢI GfiIJA DE BANI! 
Odată cu intrarea în circulaţie 
a bancnotelor de 500 şi 1 000 Iei 
au început să circule tot felul 
de zvonuri privind interzicerea 
îndoirii acestora şi s-au înregis
trat chiar refuzuri la casieriile, 
unor unităţi de a primi bancno
te Care au fost in prealabil în
doite. Organele bancare preci
zează eă se scot din circulaţie 
bancnotele care prezintă rupturi, 
înscrisuri făcute cu cerneală sau 
pastă de pix şi diverse pete. 
Atenţie, pentru aceste bancnote

nu_ se restituie contravaloarea 
lor. tn schimb, bancnotele pot 
fi îndoite pentru a încăpea în 
portofelele proprietarilor. Simpla 
îndoire ne fiind dăunătoare Q~ 
cestora, iar■ casieriile unităţilor 
comerciale şi băncile nu trebuie 
să aibă obiecţie la simpla în
doire ! (T. I.).

O GEST FRUMOS. In zia
rul nostru din 6 decembrie 1990 
a apărut o notă in care se con
semna că Olga şi, Gheorghe Ple- 
şu din Crişclor l-au agresat pe 
rA. J., produeîndu-i vătămări cor
porale grave- Poliţiă din JBrad 
i-a trimis în judecată pe cel doi. 
In faţa instanţei partea: vătăma
tă a cerut ca cei ce l̂ -au agre
sat să nu fie condamnaţi, OU

eondif ia ca el să doneze Biseri
cii Ortodoxe din Crlşcior suma 
de 75 000 < tei. Altfel, legea îşi 
va spune cuvîntul. Frumos ges
tul victimei care ş-a gîndiţ te 
soarta celor doi, (T. li.).

O  ZIUA MINERULUI.. Mi
nerii din Valea Jiului au sărbă
torit într-un . stil nou ~  prin 
nemuncă —  ta tniflSctil acestei 
săptămîni (miercuri, 4 decem
brie) Ziua Minerului, care de 
anul trecui coincide cu ziua- 
Sfintei. Varvara — protectoarea 
mineritului. Nimic rău, doar -j> 
rugăminte, preacinstită Sfială 
Varvara: .îndemnaţi-i pe mineri 
ca în zilele de nesărbătoaresă 
muncească totuşi. iEste aţita: 
nevoie de cărbune. (D. G.f.

O S1NT SUFLET DIN SU
FLETUL NEAMULUI MEU. Aşa 
s-a intitulat frumoasa mani
festare artistică susţinută de 
eleviŢ Şcolii generale in colonia 
Brazi, în programul căreia au 
figurat cîntece de vitejie. ver- * 
suri ale marilor noştri poeţi 
Mihai Erhinescu şi George Coş- 
buc. Acţiunea a fost primită cu 
mult interes şi bucurie de către 
părinţi şi cadre didactice, de 
către elevii întregii şcoli. (M. B.).

ft considerat noul (ia &  
trwfer i e  care l-a reali-

CaaţorriaMI 
S.£LT. «E^Sucemu Cel

•feri*;.
benzină într-o h i ţă . <|e 
«a*»că. ,■ la efectuare* lu
crărilor agricole de pe M* 
aeafeţe mii restrânse san 
atunci cînd execută diver
se activităţi din K»spe#- 
ria ţărănească, t n e t ă n l i  
i se poate ataşa şi O arini» 
remorcă fiind Utilizat ast
fel ca mijloc d e1 transport, 

”Şi încă un amănunt, nn 
lipsit de importanţă. Fee- 
ţul acestui utilaj c«re a p  
atras până acum câteva 
zeci de amatori a fost sta
bilit hi jurul sumei de 
150 000 lei.

■  POLONIA REVINDE 
AJUTOARELE. O marc 
parte din ajutoarele fur
nizate de Comunitatea Eu
ropeană Poloniei au fast 
inutile, se afirmă Intr-urt 
raport al C ER , publicat 
la Bruxelles. Dar nu nu-, 
mai afit : unele dintre ali
mentele furnizate în mod 
gratuit Poloniei au fost 
revîndute ţărilor C.E.E., la 
preţurile internaţionale, s- 
firmă corespondentul DPA. 
Furnizările de alimente au 
fost efectuate în 1989 şi 
1990, fără o analiză amă
nunţită a necesităţilor de 
către oficialităţile polone
ze sau Comisia C.E.E.



im lui legislativ, regre
siunea în anarhie, reite
rarea reacţiilor adverse 
ala comunităţii - interna- 
ţkm&e. Ar însemna, fta* 
tr-un cuoînt, dfn naa, 
perpetuarea haosului din 
ceara <Mc am inceţătt s i
a*

A acea o Constituţie 
ca a noastră, la nlmtul 
celor nuH avansate de- 
mccratm  «  we ewmw d i
mîndrie naţională ţi în
seamnă a avea, ca naţiu- 
JM- .9  busolă, iar ca ha- 
0ivm £ un-^ţeut Impo&fp 
ţa  mSţlitam^ţultii şi :#s§

ăin cele 85 de votări îm
potrivi. dfn Constituan
tă- Vor fi şi ia Referen
dum. îngrijorător ar fl 
fost să nu fie aşa, căci 
ar fi însemnat că iacă 
nu n#~am dezbărat de 
mentalitatea de turtită 
p m i lw w fe ; cmeeţfî m
xistă ţi vor eseista în
totdeauna înţr-un stat

« te jp lp ^  ţi- 
n&ftu&t pe I 
xistă lucru 
doar perf ecţ ii 
tant acum e 
seama ci ace 
SŢITUJW. ir.

vom a

Multe cărţi de seamă 
au apărut anul acesta, 
dar cea mat importantă 
dintre ele este CONSTI
TUŢIA ROMÂNIEI. Este 
mat mult decit o carte : 
este o Cartă, document 
politic fundamental care 
determina ţi stabilizează 
cadrul ţi Climatul evolu
ţiei naţiunii pe termen 
lung. Abia acum, ' avind

1 if

m m & m
msiderată iconsiderată pe drept cu- 

vtnt ta reper In dezvol
tarea Romfaiel modeme, 
a fost elaborată, sub 
presiunea Casei Regale, 
în 16 zile, ar/tnd ca model 
exclusiv CONSTITUŢIA 
BELGIEI. Constituţia de 
aţi s-a conturat intr-un 
răstimp de peste un an, 
intr-un proces complex - 
ţi laborios, la care au 
participat un mare nu- 

î măr de specialişti. Ba a 
fost concepută "avtndu-se 
■permanent fn vedere ulti
mele evoluţii ale drep
tului consfituţionaţ "gf. fn 
eoreksfte cu alte 22 
de CekstituţH democraţi-

CONTRAPUNCT

ce. Mai mult: faţ acest- 
lung şl complicat proces 
s-a desfăşurat tn văzul 
ţţ cu ştiinţa întregii na
ţiuni. S-au publicat întîi 
Tezele^ am asistat apoi 
la dezbaterile din Aduna- , 
rea Constituantă, am fost

versete şt deciziile, ptnă 
• la stabilirea virgulelor 

şi pînă la actul final al 
>• votului nomiml, care s-a 

desfăşurat sub Ochii noţ- 
l tri. • S-a publicat apoi 
’ textul definitiv ţi în zi- 
i lele acestea încă putem 
l-urmări desluşirea sa in 
l presă, ■ la radia şt tedevi- 

ziune. Se poate spune 
de aceea că numgi sine

■ z m  & M m ?
obiecţia unor opozanţi, 
după care răstimpul pună 
la Referendum Ud fit prea 
scurt, ncavînd astfel nici 
un temei real. Prea-scurt, >■ 
pentru, ce ? Pentru a -citi 

z.douăpagiuide

dimensiuni, acest text ?
Bineînţeles că sini şi 

obiecţii, cum s-a văzut şi

lertaţi-roă c i port în ! 
desagi ea vprOave fermecate, 
puse în şiruri, ca cerneluri. . 
se fac Pe dată ode şi pasteluri, 
ia molcom foc de armenii stelare 
pun smalţ de-azur pe loturile care 
fenl potolesc, fa ceasuri de visare,! 
setea de frumos şi de candoare.

Acestei mări de verbe $1 catarge, 
ee-a zimţii zilei valurile-şi sparge, 
rostirea mea sfioasă se (adună,

: clnd ambra j 
Seriei In i 

din veacuri învechite în uitare — 
ma-nvSIuie cu viersul dulce 
ietm»teeţulîai Meculee,

IONEL, AMARIUŢEI

Lucrări precepte în expoziţia de sculptură a 
chisă ta GaieriHe de Artă „Forma* din Deva.

artistului Ioan Şeu, des

fe te  PAVEL LAZA

NOTE DE LECTORA

Ultima lucrare publica
tă de genferalul ion Şute 
la Editura Ştiinţifică - din 
Bucureşti — .România la 
cumpăna istoriei" — îi o- 
feră prilej autorului să a- 
bordeze una dintre cele 
mai disputate perioade 
din istoria noastră naţio
nală, — ceş interbelică. A-
ceastâ lucrare constituie 
concretizarea actului de 
curaj specific militarului 
cinstit şi drept. devotat 
poporului -său. cârc. . du
blată de -etttţîifta onşteul 
de ştiinţă, răzbate -cu Vi
goare printre * mimeroaaete 
articole" publicate în di
verse ziare şi reviste de 
scandal menite să semene 
confuzii în rîndul cititori
lor.

Bani general Ion Şuţa. 
tfatîftd perioada interioar
ei din Europa, nu se sB- 

— —

ă&Z-jk arăta -pe adevăraţii 
vinovaţi de ascensiunea 
fascismului pe bâtrînul 
continent. De- asemene*, 
se face. pentru printa da
tă. lumină în istoriograf 
fia românească privind 
angajarea României în 
războiul germano-sovietic. 

_JSe arată cu limpezime, cti 
'far,ţa argumenteioc stiinti- 

fice. că România a dus un 
război Împotriva U.R.S.S. 
paralel cu Germania. Ac- 
ţŞmea PoniSiîieî mi .a fost 
i» % g ia iţă8 b  ar «oţtetituit 
im arigajamenf M iH  fată 
de Germania. In ‘acest 
scop. autorul oftează un 
fragment din declaraţia 
făcută de Ion Antonescu 
hl) -Adolf Hitler. în care 
se menţionează că : «Prin- 
cipalcle scopuri ale politi
ci* mele vor fi reîntoar
cere» te patria mamă a

î n d e l e t n i c i r i  s t r ă v e c h i  o g l i n d i t e  î n  t o p o n i m e  h u n e d o r e n e
istoric şi lingvistic, per

manenţa Io români a mineri- 
tydtiî {şi, implicit, a meta
lurgiei) este dovedită, prin
tre altele, şi de termenii 
baie, prevenit din fafî- 
n«seyl băl fi) neom ba I fîj nea 
-  „mină". Este adevărat că 
certaşi înţeles îi ou şi de
numirile cehă -  bane şt 
maghiară -  bonyo. Cri po
ţi», forma maghiară trebuie 
să fie m  vechi înrprumut‘ 
din română, avfttd în vedere 
faptul eă Transilvania a Iod 
totdeauna bogota tn „băi", 
aici mineritul fiind practicat 
pe scară largă încă din an
tichitate. De menţionat, te 
acest serală temeni româ
neşti existenţi te sfera mi
neritului îşi ou originea te 
latino; auf-aururo, argint- 
orgenfurti, fier-ferom, ara- 
m ă:warnen--a#ra»Ri!n, vînâ ■ 
„fiteo" -  vena etc 

h. evul iwirtu, ea şi te 
vremurSe anterioare, bmwk

ritul (tehnica extragerii şi a 
prelucrării metalelor}, co şi 
alte procese, a evoluat Toar
te lent. A şa *e explică păs
trarea îndelungată a unor 
faze pujin avansate te a- 
ceste ramuri productive. Ast
fel, este de observat că, 
în unele părţi ale Transil
vaniei, procesul de extrac
ţie o minereutui de fier nu 
a fbst multă vreme separat 
de cri ol tapă» fierului c&i 
minereuri şi chiar de pre
lucrare a metalului, fn ve
chea regiune minieră şi me
talurgică a  Hunedoarei, e- 
ceastâ stare de lucruri este 
demonstrata, pentru secolul 
al XVII-Iea de academicia
nul David Prodan. Enume
răm, succed, toponime hu
nedorene care reflectă im
plicarea , populaţiei 
româneşti tn procesul 
ritului.

Caia, nume popular al 
cătunului Sibişefu fteu; setul

Sîbîşel, comuna Beri u. Aici 
au tuot fiinţa, te 1803» uzi
ne de fier. După o scurtă

V ,-Tjg iŢig j r r ■  ■ 1’-% w ' ' V'pwrWOTş utirVttaTTO rwr - • - O
încetat din cauza concu
renţei pe care le-o făceau 
uzinele de la Hunedoara şi 
Cugir. Baja, perie o satu
lui Grădiştea Munoeielui, 
comuna Orăştibaro de Sus, 
situată pe malul drept al 
Rîuivt Grodi ştu. unde se mai 
păstrează ziduri, rămăşiţe 
ale pui cuptor de topit mi
nereu de fier j Baie, edua 
af satului Prihodişte, comu
na Boşorod. Tradiţia orală 
păstrează amintirea ewsfen- 
ţei, 1» arealul cătunului, a 
unor exploatări miniere, gu
rile de .mină fiind vizibiîe 
pînâ nu de mult j Bate de 
Criş, sot şt comună. {Con
servarea formei gromoncato 
arhaice o cazului gentew 
construit cu prepozi^a de, 
formă ce datează ae dina
inte de apariţia arfîcoMuf

hotărît în limbile romanice, 
dovedeşte vechimea popu
laţiei româneşti In localita
tea îărdndeanS}; Bamo do 
Ceese, numrie 
iteri» ol GevăjdleĂ ste 
ponent ol comunei 
bone Ghdori Forma 
provine de la apefedival 
arhok românesc t e n  pom
pară vie-vine, eui-cw»i ettţ. 
variantă a lui bate, topo
nimul înserwînd, propriu- 
z*$, „atelier unde se fabri
că coase" ţ Borta b l Grai 
localitate contopită cu Cte- 
ci ş-Cerna, sat component 
al comunei suburbane Te- 
llucu Inferior. Pe teritoriul 
ei au func^onat cotoare d  
ateliere de prelucrai fierrt. 
Termenul trai gnvechil 
gri*. „demri'ţţ ca detemdr 
pate, te toponimie arată, te 
•-r»erol, eă eşezerea respese* 

t»vă a  Constituit O preprîe- 
tate domnească sau, pete 
extensiune, de «tot, ori cef

puţin a fost considerată ca 
atare j Besţsts^ sat, •co
muna Hărau. Exploatarea 
«fin vechime, pe- teritoriul. 
satuNA o pietrei de con- 
pruefie, existenţa tecplui de 
hotar iazo Bă» ctt şi ates
tarea documentară din 
1733 {Barrya-PafafcJ duc . la 
concluzia că numele origi* 
nor, românesc al toeaittăţ» 
a fost Pârâu Băii (maghterui 
patak-„pîrîu", „vale"}; Bâţc^ 
sat şl comună. Denumirea 
provine de la apelativul 
stăiţă ce reprezţnfă o formă 
dkninutivalâ a  lui bete. 
& 1441 şi 1444 localitatea 
este men|ionată $ub denu- 
mteee Bwa Mică şi Părăa 
tfrsuluî; Baniţa, sat şi co
mună suburbană. Toponimul 
provine de la apelativul 
bârtţn, variantă a lui bâ^ă.

' De. VALEA
Vroi ANGHEL NISTOR

norăiefe din BacoriSpa ş 
Tren silva oîa*. ” '

Un spaţiu îaişi este ce- 
zervat îşî lucrarp. de că
tre a atonii "ei: ..„loviturii 
de stat'- 'de la âă . ,Aueuil 
1 §44", evidenţitpd contrl. 
buţia tuturor forţrior de- 
teoteotice la realizarea a-
oesteia. In acest capitol, 
se demonstrează caracte
rul duplicitar şt necinstit 
al politicii duse de Adoll 
Hitler faţă' de Roipăntei 
fapt pe «if ţrirrirtin  r 
Inţ^es, «ten
mintette ^ i  isă--$>îrt*ttă‘ o- 
poziţiei a nasnorte CU An- 
glia şi S.U.A. Ieşirea Ro
mâniei din „Axă". Bl in- 
suşi tratează eo sovietieii 
problema unui armistiţiu 
şi situaţia nostbellcă e 
României. Din conţinutul 
acestei cărţi «te istorie răz
bat. la lumină, adevăruri 
mari şi nu «te poftea ari 
dureroase. Generalul Ion 
Suta evidenţiană atitudi
nea liăloială faţă de Ro- 

■ mânia 8  marilor poteri, 
care au aruncat-u qlud ia 
braţele Iui Hitler. efnd în 
cele ale iui Stalin. M^pd-o
_ - . M  ™.. __I U R s
r n m s k s ş o i  
te i  Beri ai 
a  parthatoat
antihitlerist, adupînd o bo 
gatâ iertfă de stegp, ma 
rtle pirtert nu-l recurws 
cobeUgeranţs. aces
rabat derivi ur mare pc 
ricoî ,— însăşi existent 
României ca stat Aliaţi 
Moscovei au 
te consens cu 
umileau — M —  _  
l«ov, ^ is te ţi şi taşeîat 
românii au suportat din 
grea durerea şi jugul co
munismului, tn  contextul 
evenimentelor din Europa 
de astăzi, cartea dlul Ion 
Şuta capătă noi valenţe.

Prof. OVIDIU POPESf l!

cai-e n 
sl Mc
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„DECLARAŢIE"
. ■'• .Asemenea răspunsuri le înca
drăm de obicei la rubrica „Orga
nele competente răspund* a Tribu
nei „Cuvtetuiui liber". De această 
dată. n-am procedat astfel, pentru 
că Poliţia Bei® ne-a remis in. ioc 
de răspuns decţaraţia cititoarei 
noastre* G reproducea* cu bucurie, 
.pentru eă lucrurile «-au derulat aşa 
cum veţi vedea, stimaţi otitori! 
Deci : ^Subsemnata Popa Daniela 
din Deva, str. Minerului, bl. ?3. ap. 
44b referitor la scrisoarea mea a- 
dresată ziarului „Cuvînţul liber" 
Deva. prin care am solicitat un 
Mat şi ajutor pentru fiica mea re
zultate din căsătoria cu Popa Va. 
lentin. care după despărţirea noas
tră în fapt, din iunie 1991. a* insis
tat să obţinâjtetiţa. declar că la a 
trteia infăţiţare in faţa instanţei de 
judecată ne-am împăcat.

In această situaţie, nu mai soli
cit alte tedrtBBări. Aceasta îngi este 
declaraţia p« care am scris-o per
sonal şl o semnez*.

Declaraţia cititoarei noastre 
ne-a bucurat Iu primul ring de 
dragul fetiţei. dar şi pentru viaţa 
părinţilor ei, care. sperăm, după 
acest episod nefericit, nu vfer re
peta greşelile acum trecute. Ş| chiar 
dacă dna Popa declară că nu mai 
are nevoie de „îndrumări". fie-ne 
îngăduit măcar un sfat ca de la 
om la om. Să nu uitaţi nţei dy. 
am alţi părinţi eă ttu copil rip «jCrp 
să se nască, iar dacă l-am adus 
pe lume, sîntem datori — si ţaţă şi 
mamă — să-1 cre$tem 1 şl să-J ocro
tim împreună. y

«PE MINE NU MĂ 
COMANDĂ PREFECTUL"

„Am fost în audienţă ţa elj pre
fect, ing. Cbstel Alic, pentru a re-

zates o problemă. Este vorba de 
circulaţia la voia întfanplării. to 
Micro 15 din Deva. a  autobuzelor 
cu numerele 4 şi 6. Aceste» ar tre. 
oui să circule alternativ, din .sfert 
îa  sfert de oră. sensul ' traseelor 
fiind invers.

DI prefect a vorbit la telefon cu 
directorul -unităţii locale de trans
port. In ikaiă bastoane: m-arn de
plasat pînă în Cojdu. unde dl Ro
man m-a luat ta primire eă „pe eî 
nuri comandă prefectul ş t teci 
Frontul". (Maeayei loan, Devaj. , 

N. R .: Este de înţeles autonomia 
agenţilor ecpnqmiri. dorinţa lor 
de eficienţă şi greutăţile pe care lfl 
au. Dat. în condiţiile în care an 
bilet de autobuz local a ajuns la 
29' de Iei, nu înţelegem Iiţ»a de re- 
Captivitate faţă idă propunerile oa
menilor. ma| a|es că par rezona
bile. „

UITAT DE LUME
Necăjit că cţespre flăuleş'ţr ntt 

serie nici ziarul „Cuvintul Liber* 
(din ţ^cate. şi «oi 'Nări ignorat, e 
drept lî, că nimeni nu se iptere- 

de viaţa sătenilor nevoiţi să 
naveta ia Deva sau la Şîs*e- 

ria. dl Miron fe>pa nesoîîeită spri
jinul. Incredibil cum poate fi un 
sat izolat, deşi se află între două 
erate, atit de aproape de fiecare 
dintre ele i Şi tofuşf cei de alei 
n-au autobuze pentru a merge îa- 
şcoală sau ia serviciu. Nici auto
buzele de pe fu ta Deva — Sime- 
ria şi retur n f opresc' la bprigr»,- 
şlţuată in apropierea satului.'" Na- 

■ veta zîlatei pe jos este «cMii, tar 
iarna cumplită. Magazinul din sat 
nu la asigură toate cele necesare să 

,în special plinea, regulat şi in can- 
ţităU sufieientc.: Do aceea, oamenii - 
din Şăţileşti se pntreaJsă; dc ce penr 

' tru ci nu se Păt aiijloâea ;

da locomoţie care să le înlesnească 
deplasarea la  oraş. aşa cum au lo
cuitorii satelor vecine.

Acestea au fost problemele să
tenilor. făcute cunosctee nouă de 
dl 'Popa. . Poate, eă nu s-a asigurat 
unaţjtobuz pentru acest sat. îaţnt* 
Cit este situat fn apropierea liniei 
ferate. Nu contestăm însă nevoia 
oamenilor de » beneficia şi de alte 
legături cu enmML' Bto» păcate. însă, 
tot ce putem, noi este să le facem 
publică dorinţa. De realizarea ei 
Se ocupă alţii!

AR PUTEA 
O EXPUCA

Despre calitatea plinii. ziarul 
nostru a scris destul de mult. Şi, 
pe bonă dreptate. ■ Căci nu puţine 
au lest rectemaţui© e» şi „obiecte* 
le* găsife de oameni în *pîihe şl 
aduse la ziar spre a-şl dovedi «u- 
părarea. Din Hunedoara, — din 
păcate, n-are curajul să-şi spună 
numele — cineva ne scrie e i «de 
lipsa de calitate a plaţii vinovat 
furtul. Că se fură drojdie, zahăr» 
ulei, făină, praf de cartofi, ingre
dientele care ar feteai să- se gă
sească în pline, O f | şi-asta o cau
ză.

Acuzaţiile că aceste produse şe 
sustrag, mai ales In schimbul doi. 
ca şl aceea că în procesul fabrică
ri! plinii şfnt cuprinse persane 
bolnave sute deosebit de grave si le 
supunem atenţiei conducerii febri- 
cil După-cum şe impune mai mul
tă grijă şi la Deva (mai ales la 
secţia de, post» linia ferată! de
unde avem semnale că se Jfe!* (fără 
bani, fireşte! j chiar ptine. Astfel 
de „acţiuni*. dac a .  există, trebuie 
.stopate. De ee un» să stea -la 
’easi feferm)yudMg; si săcutaper» o 
Pline rea, iar alţii să ■ Se dedni- 
ceifccă la ceea ţe nu le aparţine ?

4 Desigur. titlul «năstru 
poate aduce a glumă, dar 
in spatele lut se - a spun (te 
de multe ori © realitate 

. sumbră, uneori chiar tra
gică.. Şpunem acest lucru, 
fntrueît, de o vreme în
coace, stările conflictuale 
apărute între rude foarte 
apropiate sau mai înde
părtate s-au înmulţit în
grijorător. Dar nu numai 
ătît. Conflictele degene
rează în bătăi de tot fe
lul, ce trimit oameni în 
groapă sau li aduc eu un 
picior în greaţă. Cezurile 
Jse care le supunem -astăzi 
atenţiei sînt elocvente.

■ TELEVIZORUL 
ŞI TENTATIVA 

DE OMOR

Da, cbfer aşa este! Din 
<auza unui televizor, era 
gît pe ce să moară un 
am. Un ţtnâr de 18 aţii î
§ r cuţitul a  fost înfipt 

pieptul untii cumnat î 
ir. să detaliem putin.- 

. Vasile MUşat are 27 de 
teii. Este căsătorit »  ţa- 
«juieşte în Vulcan. O vre
me, în acelaşi apartament 
este primită şi sora Li- 
lianei Muşat, Angelica Bal
tag. împreună cu concu
binul. După ce concubi
nul Pleacă te armată. An
gelica se hotărăşte să se 
întoarcă Ia părinţi. La mu- 
tşrea lucmrbor este aju- 
fetă de fratele «4 
Baltag, de 18 ani. Cu •- 
cast prilej. între ce| trei 
fjRKU (V. Muşat nefiind a- 
e*şă) au avut loc discu-' 
t i t  contradictorii, din cau
ze unul televizor. Deşi 
nu era al ţi, Liliana nu a

fost de acord să fie luat 
şi televizorul odată etf 
lucrurile. QacA Intre fraţi 
.^mflicţid aplanat oardţ 
cum. nu se poate spune 
acelaşi lucru si despre re- 
laflîla dinfee Muşat şi fa
milia Baltag. i

Intars acasă te stare 
de ebrietate Vterife află 
de la soţie păţania cu te
levizorul. Nu ia seama dă 
sfaturile acesteia de a-şl 
vedea de treabă. pung 
mina pe un cuţit şi iese 
spunind că pleacă să-f 
bată pe cel d® fraţi. Ir»

estâ transferai urgent la 
petroşani, In, termeni me
dicali, el are o plagă tăia
tă penetrantă. In termeni 
juridici, fapta Iul Muşat 
se numeşte tentativă . de 
omor şi se pedepseşte cu 
închisoare de la S la , 12 
Şţni. Şi totul de la un 
televizor... .

TRACTORUL, ŢAPINA 
‘ ŞI SPITALUL

Cea de-a 'dopa poveste 
‘ ar# şi scene hazlii. Putem 
vorbi de aş» ceva manaN

NU MII DA. NEAMULE!
jună orelor 21, sună la 
uşa familiei Baltag. Ii 
deschide chiar Cela. Au 
început âă discute în hol,- 
V. Muşat ameninţjnd cu 
moartea întreaga ,familie. 
intervine şi tatăl, încer- 
elnd să-l liniştească pe 
musafir. Degeaba. Vasile 
scoate cuţittff şf-1 Înfige 
în pieptul cumnatului său. 
Gelu. Fuge apoi, amenin- 
Bhd te  cqntiiiuteei a n » - 
eind cuţitul lingă un con
tainer de gunoi. Alunge 
acasă, ' dar nu-î spmte 
nimic soţiei-

Viaţa lui Gel» este se
rios pusă în pericol din 
cauza hemoragiei puterni
ce ; din spitalul Vulcan

datorită faptului ţjfr cel 
lovit cu ţapina (!?) a scă
pat cu viată. La fel de 
bine, însă. se putea ter
mina tragic. i ’ ' 

Neamuri (sau tuţ fel de 
neamuri) sînt şi Gavrilă 
Danci, Ionel Neamţ şi Ni- 
colae Neamţ, Concret, Ga
vrilă trăieşte în satul 
Săuîeţti « i sora lui Ionel, 
Iar Nkotee este unchiul 
tui Ionel Convieţuirea 
dintre orfanii doi nu era 
pe placul familiei, din 
oaoza diferenţei mari de 
vîrstă (Camelia Neamţ are 
numai 15 anii. Totuşi, a- 
cest Ittem an a generht 
conflicte deosebit de gra

ve, f*jnă într-o^^i. cînd...
...fenej Neamţ şi\ 

chiul să^t Nteolăc Neaiîtţ, 
se hpţlirăsc să-i facă o 
vizită Cameliei, fiindcă 
auziseră că a  născut o fe
tiţă. Erau cu tractorul şj 
transportaseră ceva la se» 
dlul Serelor din Sîntandrei, 
Att'^Jjîms în jurul orelof 
16,-'  iar ^după cîteva vorbţ 
şc^tebate «u Camelia, îg 
cameră înţră Danci, şi te» 
cepe asarta. Musafirii 
sînt poftiţi afară, dai 

' ffrS reisittât. Şe'apelează 
la vtotenţă' şi, ajiinşl în
curte, « tea -p ase  teîm  e ţ  
topor «H loveşte pe NN 
colae. Ionel g ă s ite . . ,»  
coadă de mătură şi sare 
te  ajutorul unchiului. Fă
ră prea mult succes, te- 
trucît Danci s-a înarmaţ 
CU O ţapină. atacînd din 
nou pe Nicolae. Cei doi 
sînt căzuţi şi continuă sâ 
se tată . cu aceeaşi coa
dă tfe i mătură Ionel în» 
cearcă să-şi ajute diff 
no» unchiul, dar loviturii» 
I« prinstec Camelia şi ma
ma fad Damă care, .între 
timp, au intrat te joci 
De tot hazul, nu? Nu 
prea! Pentru eă, deşi 
reuşeşte să se refugieze Ini 
cabina tractorului. Nicolae 
Neamţ este ajuns de Danci, 
care sparge geamurile şl-l 
loveşte din nou cu ţa
pina. Nicolae Neamţ este 
transportat la Spitalul Ju
deţean, unde se constată 
câ : are traumatism cra- 
nlo-cerebral acut. două. 
plăgi frenfeparietele etc» 
A scăpat cii 40 de zile de 
spitalizare...

VALENTIN NEAGU

a LA PAfiOŞENf E BINE, } 
IAR LA IARNĂ . . .  CALD

(Urmare di» . pag. IJ

;î■ —- Deci, dle director 
Alexandru 'Flakiăr. cum 
funcţionează, eu clte gru
puri, la ce putere?

— Stet te stare hună de, 
producţie toate eele *trrt 
grupuri aşa-zîse mici. de 
bite 5» MW fiecare, dar 
jucrăm numai cu ţurbo- 
egregatele 1 şi 2, cazaneîe 
2 şt 3, la o putere medie 
Zilnică de 50—60 MW şi cu 
$0 Gcal/oră. Cum se ştie, 
grupul energetic nr. 4. de 
150 MW, se află. din fe
bruarie 1990. în reparaţie 
capitală, eu mode mi zaro, 
Urmînd să fie montată o 
turbină nouă da m  MW, 
care „stie“ foarte bine să 
producă şl energie termică. 
Racordarea ei îa  circuitul 
energetie naţional este 
prevăzută te iarna IS93— 
1994.
i Care-1 soarta stocu-

t l de cărbune, dle direc- 
r2  '
f  E dureroasă. La L 

beţcmtbrie a-c- aveam 70000 
de Tbnă‘""Ihsa am consu- 
teat şi du am mai puz 
te loc. pentru că s-a 
dispus trimiterea de can
tităţi măi mari la Min
tia, «are, la riadul- ei, a 
suferit şi suferă, din etie 
Ştiu, 14 eaţătoiul rşsiţrse.
Aşa tuş ajuns, te prezent, 
fa un stoc"de numai 27 800

J »

de tone, din care 
mâm ziteic. cu două grv 
puţi. cam 1 300—1 400 

■ tene .Abia zilele, trecu teri 
au început să ne in tr» ’ 
clte 700—800 de . fon o îrg 
24 de ore 

— Dar pentru la  
ce perspective se

Am discute» c» im* 
tori de răspumitee de 
Regia Autonomă a Hui] 
Petroşani şi ne-au pro» 
mis că ne Vor livra 1||
seart timp restanţă <ki
50 000- d*s]'îif!ă'ai!fe#uniî ^ ' 
anterioanLd-Nambî m f s-a< 
grăbi, că» dacă fri#
gul. treb#îe ?să fabiMm şf 
grupul $  pehtr* reaştereş 
volunmlid;de en -0 0  cr- 
mică, ceea^ 'Cd ptes&pu 
un consum de 2«şo 
tone dfe cărbune p* p t  
Ma| m ult dacă teeheţd»

' cărbunele te  vz^oane. iteh-* 
.-tre' noi e  tragedfe, 
rece- nu ,
tunel de dezgheţ, 
să ne înţeleagă 
Doar pentru et prdthWea* 
energie termică, Deocam-, 
dat A e bine. Dăm 90 d» 
grade C pe tur şi vir» 5#  
pe retur, deci se  asigură) 
căldură cermpwteătoare» 
Dacă temperate*âr:-ii* vte 
«««den. te iam ^ sub 19 
grade C, oamenii âta Va* 
tea Jiului, racordaţi hâ 
teimofîcarea de fa» noi. m* 
vot suferi, d« frig- 

Altfel spus, „să 
într-o iarnă bl tec®.'

t  "Se ştie eă - Martetlocifa 
nu-i n^d dş fşraţă, 
ci doar cap de linie. Dar 
activitatea 4eşţşs» faMt^s|ţ: şi. 
nîci. Trenuri vin, trenuri 
pleacă. MteţfMălăiQifî* m it 
cu seamă navetişti...
’ — Deci, O Viaţă trepi
dantă, dle DUMITRU A- 
DIWU, şef al Postulai de 
Iteliţie T.F. din gară. 
î  — In ultima vreme, pe 
gaza postului- nostru, acti
vitatea este tot mai inten
să. Pentru a asigura o si-

Eanţă deplină călători* 
celor care urcă şi co- 

ră din' trenurile ce sO* 
lese la Hunedoara, atenţia 
|i  vigilenţa noastră sînt 
|a... post. Navetiştii care 
vin la lucru, în schimburi,* 
fanii de la distanţe mari. 
«ei care după ore obosi
toare de muncă oleacă apr» 
«asele lor. au nevoie de 
«alm si de linişte.
’ Şi aveţi altfel de si
tuaţii ?

— Se mai ivesc. Marius- 
Constantin Blidariu. un

- : , C j- ? r
tlnăr. de.teupltel 18 ani. 
fu ra t. geanta ' dte* ifeiqţf 
Dănuţ, saiariatbcf» funeţfal 

- do răspundefei '*ă«ntă 
care se aflau documeni 
de volpare te m â  tw e -do 
100 000 de lei. A fost prind 
repede. Tot pentm » asi
gura protecţia gălătarilof 
din gara noastră, mai cif 
seamă a navetiştilor ’ pgţ 

-timp, de noapte, f-am dte 
pistat pe. "Nicdlae .Şendro» 
ai. Aurel ‘ sNicola#
Ardelean. care.aGdifeu c&4 
lâtori, mai eo semnă fe» 
mei şi oameni î» vîrst^ 
pe care îi loveau ş* ii... n-» 

• şurau de bunurile »e car» 
le aveau* asupra lcr.

Fluxul mare, perenanen% 
de navetişti, te Stat ia d» 
cale ferată dia ţşnedo 
ra. fac# da şl atreiţia 
grila noastră să fia 
mari. Dar avem şi noi 
doleanţă: spriiiraR dum* 
nealpr să fie mai mult a^ 
lături de sjtejlnul tiostn^

, GH. L NBiRFA '

Ctnd apreciem aspectul 
ardente şi curte te unei 
încăperi, rezumăm totul 
în cîteva cuvinte : „E ca 
fn farmacie". Din păca
te, sfnt şî farmacii ala 
căror «cărţi de vizită*, 
eu toate eforturile perso
nalului de întreţinere, a- 
rată cam şifonate. La 
Fartnacla nr. R  «Hn ora
şul Haţeg, spre exemplu, 
nu s-a mal făcut igie
nizare generală de cel 
puţin zece ani. J tn plus, 
iahttraţiHe fee să cadă

I
MU CĂ î r t  

FARMACIE |

Pereţii, |e  schimbă oi- |  
loarea, ceea ce dă un g 
aspeei resp mgătar sălii V 
■ d« ■ servire. «f wCtemteaaA » 
depozitarea şl conserva- i  
rea la r tf a re a tk te  în-!  
celelalte încăperi. |

A devenit atit (te oteş-T 
nuită priveliştea, tacit |  
nimeni — nici; fireumcis- ' j  
fete şî nici cumpărătoriîsg 
de merHcamente — nu p * 
mal sesizează- Chiu» nu-şi t  
propune pimcnf să se * 
implice în urefefmprte I 
gospodăreşti ate acestar * 
unităţi î  (E.SA I
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Sc. „Marc” Consimpex srl 
Import-Export

Cil ocazia împlinirii unui an de la deschi
dere şi cu prilejui sărbătorii Sfîntiihii Nicolae, 
urăm salariaţilor, colaboratorilor şi cliehţiloi 
multă sănătate, fericire'şi Iradiţionalul „La 
mulţi anii

(876)

A. C. R.

FILIALA HUNEDOARA

% Cu prileju i sărbătorii Siîntului Nicolae, 
* Filiala Hunedoara a Automobil Clubului 
I  Român adresează felicitări tuturor membrilor 
y clubului, îndeosebi doamnelor şi domnilor ce 

poartă frumosul nume Nicolae şi variantele 
sale feminine, şi le urează strămoşescul „La 

ţ  mulţi arii

i:4- 
«

I

î  
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(875) j

SOCIETATEA COMERCIAL'# s 
NAGMŞZSOK’ CONT APEX

~  i' j g ; ~ fir; ?- . .. ■ $
* De shj.st Ştiutului Nicoîa i  adresăm a în |  
|  toată oadn-ţ slocpre teîicitării satarjoţilor, parte- * 
|  neriktr şi cătâbon rilor, tuturor cu* rq fo - ţ  
t  fitor, însoţite de urarea tradiţională „La: mulţi 2

r

i

r
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— -------------

INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE — R. A. |  

«  -sediul în eotnuna Cristltn, joieţiit Sbhi |  

mtscum, ia vedere» angajării, ţ 

|* a  coufewteiîate ea «vederile Hotărârii Gu- j 

|  nr. % ;• 1981 de absolvenţi ai tnstitu

|  (eier, de învăţăsuuit superior,

IfM f& n: . ' ‘ .

1 ■  medkă veterinari

• l  ihgîperi eootehnişti 

v-TVH ingineri agronomi

promoţia 1991, j

w
- €

economiişfi «

şeciejogt

matematicieni-statistieieni . .

ingineri

ingineri silvicultori 

meteorologi 

arhitecţi 

constructori

«iocumentarist-bibliotecar (cunoscător 

limbi străine).

{  Se pot prezenta la concurs numai absol- ’
t  venţii cu media peste 8. |

■ ■■ ■»
Menţionăm că institutul nu poate să asi- I 

jgu re locuinţă pentru cei care vor fi admişi la ! 
|  concurs, nici în Sibiu şi nici In comuna Cristian, ţ

( Concursul va avea loc la sediul institutului, | 
„ in ziua de 20 decembrie 1991, la orele 8.

I IRelaţii la telefoanele 925 — prefix, 59108 ; 
* şi 59169, * (888) j

a n iv e r s ă r i

•  CU dragoste, ce!.; mai 
câlduroast ît HsStări, Să
nătate. fericire ' şi ,La 
mulţi an i!“ pentru Nico- 
leta îi Nicola Siladie, Îs 
urează Fetronela.

(7360)
•  DE Sfintu Nicolae e-

levii clasei a VlII-a B. 
Şcoala Generală din Baiâ 
de Crr. urează dQ.nl diri
ginte Cristea Nicolae să
nătate, fericire şi „Ea 
mulţi ani !* (7295)

•  „IA mulţi ani !* peit- 
- tru Nicu şi Nicuşor Miha- 
lache din partea familiei.

(7011)

VfHUUtl. ’  ̂ •
' c u « r* fA «

•  VÎNB \ m verfii (6 
ani). Deva', telefon' 11510.

- (7370)
•  CUMPĂR malaxor de,

carne,'macină de măcinat - 
carne. Telefon 16322, De 
va. * . (7361)

*> vide< î.d. ■
Anitech; nou Deva, teia- 
fon 12 iTS. ' *(7368)

•  maşină de scris
riăctrlcă, j.» i«rvrnU*/*etâ -
Barkăs. Deva; telefon
18347. (7371)

O VtND motor ARO Die- 
. sel, nou. Hunedoara. In- 

dependeriţei, nr. 4, bl. 29/, 
«  1 n x tn

O VÎND.BMW 525 cu 4 
uşi. preţ 150 000 lei. Deva, 
telefon 53870. | T »

•  VlND rfe, gros
de albine. Deva, telefon
26010. după oră 19.

(7364)
«r CUMPĂR Mercedes, 

fabricaţie 1949. breţ negoi 
sfMM
25151. , (7367),

4  VtND cline, rasă Ca- 
«h; vtrsta i  giptftntbd. 
Pe/r, teMcm 2«39S.

. (7357)
•  VO® Tn&t&r #

ţ; d a d  :»
telefon 956/ 

Sie». . . (7355)
•  VtND turmerfc 

scKhnb Dacia 1 100 D*.».*, 
Zarand. hl. P4/68. ' '

(7356)

p VIND porc Deva. Ho
rea, nr. 4î, după ora 14,
. . (7353)

# CUMPAr  dolari 
lei, mărci 160 lei. Deva, 
telefon 23926. (7344)

* FIRMA „Magnet" 
v r ie televizoare color 
japoneze „Anitech“. 
tub Toschiba, noi, si
gilate, garanţie. Deva. 
Oituz, bloc 3. telefon 
20998 - (7100)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
-COMPC H tvSA .

Vinde ta puftică  *

; m  40 In  p r a ş t i e . .

Licitaţia va- avea loc fe data da 16 decem- 
brâe 1991, orele 9, la sediul societăţii, bloc 
IIS, str, Awts»  im m  iin  Deva.

- ţa^efm srii !« sediul ao^etăţîi*
str. Avram lancu, bl H ? "  Sec o «- spo- 
dărie sau la telefoanele 11966; 12660, interior 
18. C8§@)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„HERBA“ S. A.

cu sediul In DEVA, str. Aurel yiaicu, nr. 25 
O r g a n i z e a z ă

Licitaţie pentru vînzarea .
■  imobilului (canton pastoral Muncel), )

, situat în Muncelu Mic, comuna Veţel. V 
Licitaţia va avea loc în Muncelu Mic, în \ 

data de 11 decembrie 1991, orele 10, (890) |

e VIND LNC 1.1 dB; 
ţwlarotor. filtre SFE, CDE 
6,5 MHz. OFWH 19Ş2,
38,9 ,MHz. Deva, telefon
13583. după ora 16; (7375) 

e  VIND T.V. color. Phi
lips, nou. Hifi. stereo, bo
xe detaşabile, superperfor- 
mant, preferabil in valu
tă Info îjîW
25493. (7133)

PIERDERI
e PIERDUT ehei Volks

wagen, cu portchei maro. 
Găsitorului recompensă. 
Deva telefon 15346 (7136)

•  PIERDUT
cu regim special seria Ud 
n» 66705, 66752, aparii- 
nind Cooperativei „Sojlcte- 
ritatea" $r declară
nul. (7365);

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu eliberată de M 
Veţel, pe num Ie li tize 
Ştefa a O deci %r nulă.

(7373)
•  PIERDUT chitanţele

570/5. X. 1988. 1185/9. VI.
1989. eliberate „Vidra*

.. Orăştie, ţ « numele Şicoe 
Mina. li> declar nul*

V's-A}

'K ţ f iM I

•  SCHIMB ■ apartamedt
trei 'caîa»iC-- -
centra), cu «s,u?tamettt dddă' 
camere, «âitrat Ee?* tei 
lefpţi; 11613. (7381)
, f  SCHIMB . ţpartrâient 

dşuft camere Cuglr, str. I 
Iţpeetnbrie 4918. i». *% m. 
»l ţţ» r i  « i apertătamt 
%—3 camere Dem Deva. 
telefon 13397. tr m y

•  ŞCHpăB apartament 
două căniere,
decomandatei etaj 5, Mic-

,*£><», cu garsonieră,
Ci-r rai. sxv'ti;, turn, 'iii--" 

negociabilă Deva, 
frtzP'n 11310, zilnic orele 
21t-23. (7372)

MATRIMONIALE

# PENSIONAR. 60 ani, 
meseriaş, caut femeie ff%- 
podin harnică. '  copii, 
casnică, pentru căsătorie. 
Ofer apartament cu gaz. 
central. Cugir. str. Al. 
Sahia, nr. 30. bl, 11, ap. 2, 
Vitan Zoltan. (7358)

COMEMORĂRI

•  draga
n îc u ee  flo rea n , 
Viaţa ta dragă şi 

scumpă s-a stins in 
urmă cu puţin timp. 
la vîrsta de 57 ani. Ai 
suferit cumplit In ul
timele clipe de viaţă 
şi înainte de a mă 
părăsi, cu ochii plini 
de lacrimi, ai vrut 
să-mi ţp.'i c-.v-i Hv 
am înţeles ce anume. 
Rşgret foarte mult 
De cînd ai plecat din 

.fămilie $i te-ai des-, 
părţit de prieteni, eu, 
»>ţi~ trt. a 
pentn t»>f restul s «y- 
lor singura, cu sufle
tul ş| hainele cernite,
. te amlntiiseâ frumoâse- 
lor clipe petrecute a-

-  i  ituri d .  t
- Nicule dragă, as- 

'. tăzi, ' de Sfintu) Ni
colae, . prietenii tăi.
? arift s bphgrafU, Y&?
C 'U, s-t*n, . . tetei®, 
«s-.ta’vsî® * la
crimi la mormîntul 
tău te de pioasă', 
aducere' aminte, re- 

■ gretlnd amarnic des- 
• părtirea de rine.

si bun să se odite 
te pace I 
S«|b fa Am

•  ÎN zi de Sfintu Nicolae

ţia Oprişa coiqgmprează
7 ani/ .. d îţriirf untettl lor 
fiu

OPRIŞA lOAN 
NICOLAR 

fost fotbalist.
a decedat. Anul acesta 
împlinea vtrsta de 30 ani. 

* (7187)

•  TRISTA şi p«*>bs*jl 
va rămîne ziuă de 6 de'- 
cembrie clnd se tmpliileşte 
un an de lacrimi, durere 
şl dor de eînd ne-a pără
sit pentru totdeduna dra- 
gul nostru

IOSIF pADUREAN,
din Ohaba -- Eăpugiu.

Te vor plînge mereu şl 
Iţi vor aşeza flori pe re- 
csle •"lor'1-» ,t soţia î î  no- 
do a . «'■r-'i- T î '
% - >•> C j.-f.r>t < (' ' >
Pace! (7369)

•  PIOS omagiu la îm
plinirea unui an de la de- 
cesul dragului nostru cus
cru -

IOSIF pAobifcFAN
Nu te vom uita nici- 

> Familia Mi a-j d*'* 
Deva. (7369)

- m SE împlinesc - astăzi 
? &;n dc- la .t'.iri^erea din 
viaţă i  a»*a care a fost

m a ria  rm m & ţ,
din Luncoiu de Sus. 

Dumnezeu să o Ierte şi 
i î * Familia.'

m m

D E C E S E

 ̂ f  CU durere profundă 
te suflete soţul, n 
«I nepoţii anunţă f

ACNRTA
îmimmMUm*. *k * « «  

, loc sbr ,A. f
î?, % Cîmttirii! 8efce- 

«tat Dt'vj», de îi Cas* teoc- 
li vom păstra a  

««sjt*;.# (7363)

L I C I T A Ţ I E

SECŢIA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
ŞI LOCATIVA SIMERIA

• M . 
|

I

t

I>' 4ţ

I ' , ... . ......... • ... . .-... .. . . ■

J Str. A. lancu, nr. 16—18, telefon 69935

|  Anunţa închirierea, prin licitaţie publică, j 
■ in hu>M ps*r**xfcriti*i CmmtmăsA a:, I

.;  140/ 1991, a spaţiilor comerciale situate în  ŞS-* |  
|  hţeria, astfel: ' - ' J

X  

[;.*V
I

\

•  sjr. Raţa Unirii* bl. 21,  sc. C, parter — J 
a*p şm tru miHiUţ* s©ctel-»fti» *

tare (cabinet de medicină generală); }

•  str. Atelierului, nr. 31 — 63,73 mp !
perii:?!* sector alimentar) - ' |

? . U iitspîţ vs avţa im  fa ftetU de 20 1
I brie 1991, orele 9, la sediul S.G.C.L., Sisaerâa. *

# » f ) ' I
I  % '

i  ~* 
ti
{ A pierdut cecuri cu li/nită de sumă

'■ ■ ’■ - - ■ - : -  : -' - ' ■ ■ ■ • " -  " ■■ ^ ‘

I

SOCIETATEA CDM^BCIALA 
„TRANSLOC44 fi, A,

■  515 804 — 515 856
■  402101 — 402125 
Le declarăm nule. (886)

*•*#»*****»»*•♦****♦»**** ***********************»*****»*****♦♦****»***¥********#******«*: ..........  ... " ... '.." "" ' - ....  ' ■■■ ' ■'■■■" ’ ... . ■"■■■ . •*" 
t
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REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA»

2 708. Deva. str. 1 Decembrie, 35, 
Judeţul Hunedoara 

Telefoane: T1275, 12157, 1)269 
Telefon tipografie 1 29904 

Fax > 18061 .

întreagă răspundere pentru conţinute! 
articolelor pebScats o poartă 

autorii acestora.

i

TIPAROlt 
S.CL «Fofidava" S.A 

Devcţ str, 22 Decembrie 257
nw  ■
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