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Revtdujte ? ! Lovitură 

" destelf♦ Doar istoria 
va stabili adevărul. $i 
panta*1 vom află ţi noi, 
muritorii de Hnd ! '
jSpui Timişoara, Sibiu, 

£01, •- Braşov, Bucureşti 
: .ŞPmfttztft focului de puş
că... VeM rubiniul şi a- 
burul cald ■ al stngelui 
scurs pe caldarîm... A• 
pol ? Gust sărat ds lacri
mă. Ce s-a petrecut in 
acele oraşe, o ştiu doar 
martorii ta evenimente, 
Cei mai mulţi dintre ei 
#U ştiu. insă, totul t M* 
trebări au curs. întrebări 
t>or curge. Răspunsuri ■— 
mai puţine. Pentru că
mu există ? 1 Pentru că 
au se orga a se răspun
de 7 * Şi «na, şi alta t 
Relativism t 
ÎSitSfe sţirşttuini de- De* 

cemhrte ne-au prins f» 
growtnelafa noastră urbe. 
ŞtOre de spirit ctocotin- 
dA. Liniştea rămânea în*

să suverană. Liniştea 
Mmihtea furtunii. O fur
tună —  intr-un pahar cu 
apă —  la noi! Deşi re
dusă la scară, furtuna a 
stârnit valuri de oameni, 
a rupt zăgazuri de tace» 
r«. Şi. mai ales, a sece* 
‘ rat vieţi.
Preludiul —  joi seara.

întreprinderi şi instituţii. 
Mu tm&cipă tatu m  vă 
speriaţii Cei „Orientaţit* 
rămin acasă, in ziua pe 
care acum. cu neruşina
re, o numesc aducătoare 
de libertate. „Oehii şi u- 
rochile împăratului" fil
mează, pe ascuns, său 
chiar făţiş. E nevoie de

ceiaşi -băieţi cu ochi al
baştri". Fără cameră vi
deo —  acum./ Dar cu 
brasardă tricoloră —  de 
revoluţionari f 
-Televiziunea cucereşte 
ţara (şi străinătatea}.-Ciu
dat amalgam de trăiri 
interifture : uşurare,' tea
mă de revenire frică de

JUmtuito !

pin cartierul de pe deal, 
'voci reunite în-corul «rii 
s-au revărsat peste omş, 
„Jos Ceauşescu !*, -Jos 
comunismul I* —  incre
dibile •urări*, reluata, iar 
şi iarv refutare a tot ce-# 
stat sub obroc, decenii 
kt rfnd.
Vineri.—  22 decembrie 

’SP. Curajul se înstăpâ
neşte, coloanele părăsesc

documente. Ce, parcă la 
Braşov n-a fojtt & încer
care ?! Şi cum s-a înche
iat T!
Nicţ Petroşaniul, nici 

Braşovul, nici laşul nu 
se reeditează. Orele p- 
miesti ătiue incredibila 
■Vestit B fugii. Bste încă 
puţin. La revenirea in «- 
nităţl, cei ce se expuse- 
ser& sânt aşteptaţi de s-

represalii. Ştiri se încru
cişează. anunţuri stârnesc 
puntea.’ Suverană —  te* 
doliată suverană — du
rerea pentru cei morţi. 
Aici Sau aiurea! Tineri, 
foarte tineri sau maturii 
Noian de speranţe, ta 
sfârşit, minciuna, impos
tura, traficul de influen
ţă. intimidarea vor fi 
scoase Mutre noi şi puse

sub lacăte de beciuri me
dievale. Dar... Ce-au -jfte» 
dit, oare, In acele Mie, ‘: 
cei ce pierduseră cindva 
totul ? Case, agoniseli 
de-o viaţă,, rude dragi.
Dar cei ce-şi lăsaseră ani 
lungi‘din viaţă prin ve
ne.- pe la canal..
Ce-am gtndit noi, aflaţi 

în opoziţie cu nomencla- < 
tura şi cu aparatul ei re- 
|;presiv ? Ne-am rugat a 
multa 'pşrâs „Scapă-ne,.
‘Doamne, de ei!". Care 
ei ? Ei, cei propulsaţi in 
posturi de conducere, de 
decizie şi de supraveghe
re. După ec K s-a asigu
rat O oarecafe instruc
ţie. Pe baza originii so
ciala sănătoase. A .zelu
lui ■şţMŞbt-- ţeonvingere 
sau poză ?). In naivita
tea noastră, am sperat că
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mi Ina  wlN i te rtOtj
#  JMfr»

Iu importanta $i ecan-

4t». trnim  ăteitei Apto- 
«me» a Hutfei Vai ea Jiu
lui. «apţi* „Service" deţine 
am ite'disiinet.. cu a  iar- 
. *1: tn to-
fflMajcrtticr̂ ale grtracţiei

Otu «Marin. ,*afed secţiei, 
rn «WMte jtle «arcă* 
M  Wrinei. «o-a descris, cu 
fii* de ««Anunţe. însem
nătate*. «osturile $1 orga
nizarea , te*eeti*ufi*i pe 
o*re-i conduce, ne-a vor
bit cu mSeere despre com
petenţa si angajamentul 
protortona» ale; oamenilor 
din subordine, despre con- 
luewwia truataeasă" cu' 
mtetefl «i despre rezulta
ta!* «Minte* împreună.
fa finit mari obiectul 

ari&tetatit secţiei a consti
tuie verificarea şt repa- 
raaa instala ţifior teieeri- 

dtn exploatările 
de Văii Jiului, 

Si retefanolo- 
acestera —  in 

creşterii siguranţei
«turti, te secrt impor
tate pretor de .resursa e- 
nBctafice pentru econo

mia naţională. „Perimetrui 
nostru de acţiune cupriO- 
de întreg mineritul vid 
Jiului. prasapw» o «are 
viteză de reacţia, dacă pot 
sşme tetOeA. maximă re- 
captivitate « ■ setmudrtdr 
transmise da mineri, ţnaţ-â â r s Ă ^ V ia s -
OlariUL Ca atare, sîntert 

pe mai mţilfe 
ppordesaate A* 

specialişti CU o:solidă pră-, 
eătire profesională, eare-ţi 
desfăroarii activitatea aât' 
te utetet efi să te «di*- 
ţffe miniere".
Awted te vedere fiaW- 

liţatea scăzută a staţiilor 
trtegrteqmggţcg •fetesţtc te 
minele din Vale» Jiului, şl 
nu nUmaJ do aici, şi peri-' 
colele pe care le generează 
nefuncţionarea lor, aewn. 
după revoluţie, se acor
dă maf num atenţi® ti se 
tevdrtesc «ai rmdţl tetei7 
in modernizarea rt eedek* 
nologizarea acestor insta
laţii. Acţiunea se află 
fB plină desfăşurare, 
speeîalîştji de fit 
U.PlS.R.U.E.E.M. Petroşani 
fiind aiutaţi considerabil 
de o firmă franceză —  
„BLOHAM" F.S.A. —. cu

care colaborează de mai 
mulţi «ni. .Francezii ne-au 
oferi* echipamente de Înal
tă' tehnicitate, pe care 

Ie «daptăm fit «ondi- 
iUie 40 securitate minieră 
din exploatările Văl! Jiu
lui şi }e montăm In sta
fide telegrizuoaetrice de 
atei. «eieta dl ina. Aurel 
JSelejan, şeful atelierului 

rftdksteie- 
todm şi disoecerizare. Dis- 
«utted m  . P«teneni din 
n s m ;
la ei. unde trei Ingineri 
iS&uvm Olariu, Aurri Se- 
Iejan $i Şfefaa Niylas — '1 
n.n.) am urmat şl un curs 
de perfecţi«r»re. au a- 
ţweriat valoarea şi serio- 
rtăaitee. ăttaşţtea jMţajpt pe«- 
nti# atutor In continuare, 
aşe - e*  «wn sis
temul francez —- sertare 
TM#» «« «imvproeesw **r 
!a toate staţiile teiegrizu- 
nletrice din minrte Văii 
Jieltsi. . erescînd simţitor 
fiabilitatea staţillar res
pective, implicit a sigu
ranţei «uncii în extracţia 
cărbunelui*.
Colaborarea specialişti- 

lor de ia U.P-S.R.U.EJăM. 
Petroşani cu firma fran-

DUMITRU GHEONEA
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Vinde en-gros la 

t xantajoase:

i
foarte, foarte a- j

•  Produse petroliere din S.U.A. fufei peo- |
tru maşinile cu benzină şi motorină, g a -; 
lantat pentru 16 km etc.). 1

: ‘ * • . ' ■ . : ;-s' V ■■■;■■ ■
•  Detergenţi, sucuri naturale, dulciuri ş i}

alte produse de ce» «nai temă calUtee, j 
m  termen lung de g a ra fe . |

\mmmţ r**:

f. * "
[.- 
I

I
f _________
|  «EPKEZKNTANŢA tN îWliMlCIPllîL i

! DEVA î
I Telefon : 22390; Prefix : 956, după ora 16. J

* " V |
Asigură» Uxrur» prosuptă cu mijloace J

auto t |

* * • * • * • *-# * » * • * # * • * • * • +

—• Cum «i călătorii, dragă ?

«— Excelent!

—  Ai dus maşina îh garaj ?

—  Parţial... ,

# * • * • * • * # * • *  « *# * • * • * ♦ * • * •

0  LIPSCANII HUNEDOA- 
BEI. Apt este denumită, de către 
localnici, str. Grădinarilor, fiind- 
că aict şi-au găsit un bun vad 
eotnareial mulţi întreprinzători, 
•mâi vechi sau mal noi, care 
pun, la dispoziţia cetăţenilor o 
stemă de produse. Ar fi bine, 
tesd, ca fiecare comerciant să 
se îngrijească şi de aspectul ex
terior al chioşcurilor sau al mi
cilor clădiri ce se ccr a ii revop- 
site. fS. CA '

©  SERVICII. La S.C. „Ser
vice Electrocasnice" S.R.L. din 
Deva —  după cum ne spune dl 
Loghin Drăgoi —  meseriaşi pri
cepuţi, de înaltă calificare, e- 
fectuează reparaţii de obiecte 
electrocasnice. In acelaşi sediu, 
din str. Coşbuc (lângă unitatea 
de pompieri) şi sub aceeaşi fir
mă, funcţionează o croitorie —  
blănărie, care execută confecţii 
şi reparaţii articole vestimentare 
din blană. Firmă, care achizi
ţionează aparate electrice ffrigi
dere şl maşini de spălat), pre
cum, şi blănuri uzate —  poate fi 
contactată la telefonul 144G3. 
(E. S.J.

©  PENTRU CĂLDURA CO- 
PIIIXIR. Meseriaşi din cadrul

şantierului instalaţii aparţinând 
S. A. „Condor* Deva au executat 
Importante lucrări de revizuire 
şl reparaţii a instalaţiilor de 
încălzire, electrice şl sanitare, ta 
casele de copil din Orăştie, Baia 
de Criş, Bretea Strei, Săcel şi 
Uricăni. (S. C.).

0 EXCES DE VITEZĂ... 
BINEVENIT, Pe acest an, viteza 
de rotaţie « mijloacelor circu
lante în consumcoopurile afiliate 
la Federalcoop Hunedoara a 
crescut substanţial. Acest feno
men economic s-a întâmplat 
prin... scăderea de la 115 la fi 
de zile a unui ciclu de rotaţie, 
lată un „exces de viteză’ bine
venit ! (1. O.).

o CONSTATĂRI. Pereţi mur
dari, mucegai, tencuială degra
dată, infiltraţii de apă pluvială 
şi menajeră, o atmosferă interi
oară total necorespunzătoare. 
Doar câteva constatări mai re
cente ale Corpului de Control 
Comercial al Prefecturii, la ma
gazinele alimentare nr. I Lupeni, 
131 Petroşani. 43 Vulcan, precum 
şi la cele cu nr. 13 Orăştie şi Pe
troşani, de desfacere a pâinii . 
(V.N.),

W M W W W M MWW

Ultima oră
PECO

PRECIZEAZĂ

Cotele suplimentare de 
benzină, repartizate pose
sorilor de autovehicule 
proprietate personală, pe 
luna deeembrie. se vor li
vra numai în cursul a- 
eestei luni, îa zilele de 25 
şi M  decembrie, J ş| 2 
ianuarie 1992, vor funcţio
na numai staţiile PECO 
ce stnt deschisa în Bţod 
obişnuit, temă orarul non- 
sten, ; I -

m- co am a —  se-
AR BE STAT ? Pen

tru cine nu ştie. amintim 
ci exşrtă «n aşa-numit fir 
telefonic scurt. TEO, care 
permite posesorului să 
Ceară, prin centrală, orice 
ţesătură te întreaga tară. 
tn ultimele zile, pe motiv 
că nu Pot beneficia de o 
astfel de legătură dccîf 
secretarii de stat. au fost 
desfiinţate astfel de porturi 
în cîteva birouri guverna
mentale. l a  fii v a  proce
dat şi în Cazul sediului 
Centrai al WSM, Cu atît 
mai neobişnuit apare, în 
netele condiţii, cedarea u- 
net Unii TEO di ut Miron 
Cazma, bă fi Iert oare, 
damnia-sa, numit, fără să 
ştim şi noi. într-o funcţie 
importantă a aeturtutui gu- 
vete^' .' •’-m"

0  CASZI.O TOKES NE- 
H l b l t M T f i K  «TKÎălA-
m  «e t e a o a t o r. e- 
ptsoopui to rt»  Tete* a 
declarat m e a ţt  JMtt rtmt 
ofertat de seatânţa te pro
cesul Timişoara. A Iert 
artrite* şt «tel' eeeprirt 
«are *  fina* te  mi nă. din 
ÎM I, cazai ’Vufite, ie  timp 
ce eu atei aşăcar ea mar
tor nu « n  tort chemat în 
timpul procetetaL Acest 
«fiŞev de eemtritete *  pri
mit cu vin tul f e  fa te  Par
lamentului. prin interme- 
dwd ‘ tetei. arartnr - Ceontea. 
care a dai citire unor scri- 
m t  'tete care eu şt fami
lia mea sîntem declaraţi 
tRkdSţpri, Moi trist este 
c | a teatette a tort pplau- 
dată. Ito i ateÂ în' serialul 
TV, .Re iuţia română în 
• W .  aceiaşi Ofiţer a-

teâte*®. în
ii episod, arătînd că 
erie tm fel de agent. 

Hurii aş f l  ştiut, as fi re- 
teuat Si apar la Televî-

■  PREGĂTIREA „CĂŞ
TILOR ALBASTRE". E- 
chipa de observatori mi
litari şi civili aj O.N.tl. 
în Iugoslavia, constituilă 
recent de Consiliul de Se
curitate. va avea prima sa 
reuniune azi, la Belgrad, 
s-a precizat la sediul din 
New York al organizaţiei 
mondiale. Această echipă 
ar Urma să pregătească o 
eventuală desfăşurare a 
„Căştilor albastre" în Iugo
slavia >rm fiind formată din 
2ţ de persoane, între care 
12 militari, 2 poliţişti ci
vili şi 7 persoane însăr
cinate cu partea logistică.
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De la o vreme încoace, 
ciudăţeniile păr să se în
mulţească mai ceva decît 
ciupercile după ploaie. 
Un asemenea fapt poate 
fi constatat de fiecare din
tre noi care se află în. tre
cere prin Gara Simeria. 
Aici se găseşte un grup 
sanitar despre care se la
să să se înţeleagă că a fost 
privatizat. Numai că, se 
pare că fenomenul este pe 
lîngă lege. Şi aceasta pen
tru că, după toate regulile 
jocului price „întreprinză
tor", fie el de orice natu
ră, sau coloratură, trebuie 
să aibă un act . oficial (o 
autorizaţie) eliberată de 
un for competent. în ca
zul de faţă, s-a încheiat 
un „contract* între şeful 
gării o persoană parti
culară. care se obligă să 
plătească o taxă lunară de 
200 de. îei... şi energia e- 
leetrică. Suma Care se per
cepe pentru intrarea la 
WC este de 5 lei pentru 
fiecare client. Şi tot aşa, 
după regula jocului, nor
mal ar fi să se elibereze 
bilete care să justifice cei 
5 lej daţi.'Dar, se' pare că 
se , vînează numai bătui, 
fără a ©feri altceva decît 
accesul la toaletă (aceas
ta, cel puţin. întîmpiîndu- 
se in momentul trecerii 
noastre prin gară).

Fără a face referiri Ia 
atribuţiile unor organe cu 
responsabilităţi în dome
niul . legilîtăţii. sesizîndu-le 
faptul întâlnit, să credem 
totuşi .că . vor lua măsuri
le ce se impun pentru „in
trarea în legalitate", chiar 
dacă faptul pare. la o 
primă vedere, mai mult 
decît banal.

CORNEL POENAR

TOT MAI
Judeţul nostru este, în 

general, un judeţ bine pus 
la punct In privinţa acce
sului către centrele de co
mună. Viaţa însă i-a îm
pins pe oameni să trăias
că şi să muncească nu nu
mai în. oraşe sau în cen
trele comunelor, ci şi. pe 
la periferiile lor. Este vor
ba dă aşa-zisele localităţi 
izolate, sau cele în care 
trăiesc şi muncesc oameni 
ee lucrează la exploatarea 
bogăţiilor naturale ale ju
deţului cum sînt munci
torii forestieri sau cei de 
la prospecţiunile geologice.

Judecind după sesizări
le pe care le primim la 
redacţie, - pe calea scriso
rilor si a audienţelor (vor 
mai fi fost plîngeri şi pe 
la alte instituţii, dacă mai 
are cineva bunăvoinţa să 
asculte păsurile oameni
lor !), aceste localităţi şi 
comunităţi au şansa de a 
rămîne tot. mai izolate, din 
punct de vedere al accesa  ̂
Iui 11 ele şi al aprovizio
nării eu cele . necesare tra
iului.

Societăţile comerciale de 
transport persoane cu 
mijloace auto îşi iau în
cet, iftcet, mina de pe a- 
eeste localităţi, socotind to
tal nerentabil să mai or- , 
ganizeze trans[x>rt de per
soane spre ele. „Nu ne 
poate obliga^nimeni să des
făşurăm o activitate . ne- 
i'entabilă în condiţiile eco
nomiei de piaţă" — spun 
dumnealor. Sigur, e neren
tabil să trimiţi pe o ase
menea rută un autobuz de 
54 de locuri pentru 15—20 
de călători. dintre . care 
cei mai mulţi sânt nave
tişti pe bază de abona
mente. Da, dar industria 
românească a fabricat şi 
mijloace tic transport de 
capacitate mică, specifice 
pentru zonele izolate Să .

nu uităm r. societăţile co
merciale şi regiile autono
me de transport persoane 
funcţionează, încă, cu ca
pitalul statului. Adică 
luăm salarii sigure şi «nari, 
folosindu-ne de o sumă de 
mijloace care încă nu sînt 
ale noastre, . cumulăm şi 
profituri pe care le vom 
împărţi la sfirşiUil.. anului 
de activitate, conform le
gii culegind doar ctii ma
cul ? Noi nu spunem ca 
societăţile comerciale . res
pective să desfăşoare acti
vităţi nerentabile, dar a 
decide exclusivist. în vir
tutea raţionamentului eco
nomie, în dauna oameni-

ÎN SATE DE 

MUNTE

lor, ni se paie neconform 
cu scopul declarat al so
cietăţii noastre postrevolu
ţionare. în consecinţă, so
cotim noi că activitatea 
de transport îrt ionele- res
pective trebuie' făcută ren
tabilă şi !a aceasta trebuie 
determinaţi cei ce îşi cîş- 
tigă salariu] din acest do
meniu. Cine să-i determi
ne ? Cea mai în măsură 
este Prefectura, cu avizul 
căreia fostele unităţi de 
stat s-au transformat în 
societăţi comerciale sau în 
regii autonome. . ’

La adunarea generală a 
Federaleoop, cineva spunea 
(reproducem din memorie): 
„Noi nu putem fi obligaţi 
să facem: filantropie ; cu 
localităţile şi comunităţile 
izolate. Cit- ne costă pe noi 
un kil de sare, dus intr-o 
asemenea localitate, la ta
rifele actuale de trans
port?". Da, este adevărat,

costă foarte scump trans
portul de marfă în actua
lul dezmăţ care domneşte 
in domeniul preţurilor şi 
al 'arifelor. cînd fiecare 
şi-a făcut preţul sau tari
ful care să-i acopere toa
te «găurile din caşcaval" 
$i să-i mai aducă şi ceva 
profit pe. deasupra. Aşa 
au -înţeles foarte mulţi din 
ţara asta principiile eco
nomiei de piaţă. Şi, a- 
tuiiei. săteanul de lă Coa
ja, sau Dumcşti, sau liă- 
trîna, să' nu mai măhînce 
-sărat, şă' nu-şi mai indii!» 
ceaşcă ceai UI, să nil mai 
mănîhee'pîine sau să vi
nă după ele la oraş-? Cu
ce să vină, cu căruţa ? 
Din păcate, dacă vorba de 
mai sus eu privire la fi- 
■lantropie ar fi doar o vor
bii’ spusă într-o şedinţă, 
nu ar fi nimic. Din ea, 
însă, ’ îşi trage esenţa o 
realitate* populaţia din 
localităţile şi comunităţile 
izolate este tot mai mult 
privată în aprovizionarea 
cu mărfuri.

O vorbă din bătrînî spu
ne : „câştigi, păgubeşti —ţ- 
negustor te numeşti".: Da-. 
că eşti negustor adevărat, 
faci rentabilă şi aprovizio
narea în asemenea locali
tăţi şi accesul spre ele. Şi 
pentru că veni vorba din. 
nou despre acces, nu în
cheiem fără a spune că la 
întreţinerea în bună stare 
de circulaţie â căilor de 
acces. au obligaţii atît 
populaţia satelor, prin 
primăriile care le repre
zintă, cit ,şi cei ce le folo
sesc în scop de transport 
tehnologic industrial.
, £e mai platformă elec

torală şi-ar putea face, din 
rezolvarea unor astfel de 
probleme, candidaţii la 
funcţia de primar ! ţ ; ■

ION CIOCLEI

M em en to -D ecem b rie  ’89!
(Urmare din pag. 1)

vor descinde lă meseria 
de bază. Da de unde i 
„Făcuţi din mai-nimica", 
s-au aşezat şi la masa 
post-revoluţionară cu a- 
ceeaşi neruşinare de di
nainte. „Pleacă ai noş
tri, vin ai noştri !" _ 
realitate veche şi tristă. 
Ce mai, oportuniştii, pre
cum pisicile, tot in pi
cioare cad ! Culmea ne- 

'• ruşinării! — pozează şi în 
dizidenţi. Şi. deci, emit 
pretenţii, revendică- dau
ne morale. Care, uneori, 
ii sa acordă! De aici, 
vrajbă, dihonia • dintre 
noi. Şi furia cu care, 
pechi şi actuali profitori 
■(sau aceiaşi vechi-actu- 
ali) lovesc în oameni ca
re n-au avut foloase nici 
înainte, nici după Decem
brie ’89. Şi. miţa umili- 

; ţoare a- străinilor faţă 
de noi. Şi dezinteresul 
organelor competente de-a 
ne asigura liniştea. Şi 
ipocrizia securităţii — de- 

- ghizatăţ- fireşte, in hiâină 
nouă. La fel dc băgăcioa- 
şă, însă, ; şi nu tocmai

intr-acolo unde-i converg 
alribuţiunile !

Concluzie tristă: se 
uită că la noi s-a murit! 
Pentru ca faţa lumii ro
mâneşti să se schimbe. 
O vreme, ne-am conso
lat cu greutăţile. E hao
sul dinaintea facerii unei 
lumi! Dar ea. lumea, va 
fi nouă! Şi bună! -Ara
rea! Celebra GLOSSĂ 
eminesciană e mai auten
tică - decît aricind !-

Ce ne dorim, la, doi 
ani. de la moartea u nor 
superbi naivi nevino
vaţi? ! Pace şi înţelegere 
intre noi. semenii ace
luiaşi neam. Cordialitate 
la masa verde — intre 
oameni de dreapta şi oa
meni de stingă. Fără ca 
unii să dorească, moartea 
celorlalţi.

Dincolo de. ncimpliniri 
şi dezamăgiri, de speran
ţe deşarte şi orgolii gău
noase — o singură rea
litate : nimb de lumina
re aprinsă, creştinească 
cruce sinceră. — nu tcle-- 
gehică! — şi. Dumnezeu 
să-i odihnească pe morţii 

• dig Decembrie!

la Bi m inerit
(Urmare din pag. t>

ceză se va materializa, cîţ 
de curind. Intr-o nouă ac
tivitate : începerea mon
tării unor moderne echipa
mente franceze, de detecta
re a gazelor în instalaţiile 
din industria chimică şi 
petrochimică românească, 
şi efectuarea „service-ului" 
acestora în perioada de 
garanţie. Tratativele de 
demarare a acţiunii sînt 
în stadiu avansat. Este 
meritorie preocuparea a-

cestei .puternice întreprin
deri din Valea Jiului — 
respectiv U.P.S.R.'U.E.E.JVI. 
Petroşani — pentru mo
dernizarea şi retehnoiogjza- 
rea instalaţiilor de securi
tate minieră, - strădania 
perseverentă ‘ şi responsa
bilă a specialiştilor „fran- 
cofoni" de la secţia „Ser
vice" peptru ' promovarea 
dinamică a tehnicii celei -■r 
mai avansate din- ■exploată
rile cârbosiiere.' tocmai 
în susţinerea11 nobilului 
scop de protejare a vieţii 
oamenilor din adîncuri.

C O M U N I C A T
privind greva de protest organizata în faţa 
Primăriei Municipiului Hunedoara de către 

domnii: A chim Cornel, Bogdan Dorin 
şi Lâutaru llarion, referitor la repartizarea 

apartamentelor din blocul 46

Greva de protest, or
ganizată în faţa Primăriei 
Municipiului Hunedoara, 
încalcă prevederile Legii 
nr. 60/1991. nefiind auto
rizată de Poliţie şi Primă
rie, ea urmare a nedepu- 
nerii • solicitării acesteia 
conform anexei la legea a- 
mintită. Acest" lucru a fost 
adus, verbal, la cunoştinţă 
protestatarilor.

Primăria Municipiului
Hunedoara, în anul 1991. 
nu a construit apartamente 
Plin .QlislUl Yîpzarş a 
Locuinţelor, înfiinţat pe 
linsă R.A.M.G.C.L. Hune
doara. la care protestatarii 
sînt înscrişi pentru a cum
păra apartamente proprie- 
taţe Personală.

Acuzaţiile aduse de că
tre protestatari Primă" 
conducerii acesteia. . Con
siliului Primăriei şi sala
riaţilor săi este nefondată, 
considerăm calomnfe la a- 
dresa instituţiei. precum 
şi la adresa demnităţii per
soanelor aflate la conduce
rea Primăriei. Sol'cităm 
protestatarilor să depună

la organele competente da
tele privitoare la acuza
ţiile exprimate prin pro
test, pentru a se lua mă
surile prevăzute de- lege 
împotriva celor vinovaţi.

Blocul 46 este construit 
din fondurile statului, de 
către S.C. „l.C.S.H." S.A., 
b e n e f i c i a r  fiind
R.A.M.G.C.L. Hunedoara, 
cu termen de punere tn 
funcţiune în 1990, el fiind 
dat în folosinţă în 1991, 
trimestrul IV. Repartizarea 
yClor 16 apartament^ din 
blocul 4(v s-a făcut con
form Legii nr. 5/1973, 
H.C.M. -860/73 şi a Deci
ziei Prefecturii Judeţului 
Hunedoara, nr. 330/1991.

Repartizarea celor 16 a- 
partamente din blocul 46 
a fost supusă Consiliului 
Primăriei în şedinţele din 
1 noiembrie 1991, 5 noiem
brie 1991 şi 12 noiembrie 
1991. Consiliul Primăriei, 
în şedinţa din 12 noiem
brie 1991, a hotărît repar
tizarea celor 16 aparta
mente conform situaţiei 
prezentate mai jos:

Nr. LA CINE A FOST Nr. de Precizări conform
ap. REPARTIZAT repartizare p. V./12. XI, 1991

1. Dumitru Ioan, angajat al S.C. 
T.C.S.II. S.A.

340 pentru tratarea prin biocurenţi 
a persoanelor suferinde/ din 

municipiul . Hunedoara 1
2. R.A.M.G.C.L. Hunedoara 346
3. Oprean Ioan — demolări 349 pentru eliberare amplasament 

bloc din bdul Republicii
4. Ş. C. Siderurgica S.A, 342
5. Inspectoratul Invăţămînt 

; Hunedoara 336
6. Primăriei municipiului. 

Hunedoara 350
- - .

7. Spital municipiului Hunedoara 337
8. Administraţia Financiară 

Hunedoara
345

; v; ■
9. Rănit în revoluţia din decem

brie 1989 — Oeoş Petru
347 Adev. nr. 168/06. 06.1990 a 

M.A.N,, rănit în revoluţie
10. Formaţia Gaz Metan 

Hunedoara 339
11. Parlamentari Hunedoara 348
12. Facultatea.de Inginerie 

Tehnologică Hunedoara 343

13, .Primăria Municipiului 351

14. I.F.E.T. Hunedoara ' 344

15. Prefectura Judeţului Hune
doara. Rev. Tudose Vasile, 
primul preşedinte al C.F.S.N. 
Hunedoara 338

16, Prefectura Judeţului Hune
doara, revoluţionar Vitez 
Victor. 341

La repartizare, s-a ţinut 
seama: atît de numărul a- 
partamentelor redistribui
te cit şi de al celor nou 
construite, date în funcţiu
ne în acest an, repartizate 
agenţilo.r economici si in
stituţiilor, conform actelor 
rîormătive în vigoare. Re
partizarea nominală a a- 
partamchtelor a foSt-făcu- 

s tă de către: conducerile ad- 
- * ministrative -ale agenţilor 

economici şi ale Institu
ţiilor la care au fost re
partizate apartamentele.

Consiliul Primăriei -a re
partizat nominal aparta
mente pentru : personalul 
primăriei (ap. 6 şi 13). ră- 
riiti în revoluţia din de
cembrie 1989 (ap, 9), per
soane ee urmează să 11 se 
demoleze casa (ap. 3), par
ticipanţi la revoluţia din 
dscembrie 1989 (ap. 15 şi 
16). familiei ce va trata 
oameni suferinzi din muni
cipiul Hunedoara prin bio
curenţi (ap. 1).

în şedinţa din 17 decem
brie 1991 a fost reânaliza- 
tâ situaţia apartamentelor 
din blocul 46. Consiliul 
Primăriei, constatînd res
pectarea prevederilor le
gale cu privire la reparti
zarea apartamentelor din 
acest IRoc. menţine hotă- 
rîrea din 12 noiembrie 
1991.

Membrii Consiliului 
Primăriei Municipiului 

Hunedoara

S,W 
10,0( 
10,1(

11,1(

U.3<
I2,3t
13,3(

14,01 
14.H 
16,21

17,H

17.»
17.«

19JN

19J!
20,01
20,3!

21,Si

2UX

22JH 
23,Oi

23,5!

1,4

6.3
8.3
9.3

10,2

10,5

11,(

12,(

13.1 

14,(

14.1 

14,:

17/

18,]

19,

20,1

20,
21,

23,

23,

23,
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REFLECŢIA Z I L i
•  „Care este formula făţărniciei ? Egoism 

plus cinism, plus un mediu apos de prostie, plus 

estetica mizeră o unei aparente smerenii".

A.S. MAKARENKO

•  * • * • * • * •  * • * • * • * • * • * • * • * •  

DESPRE FĂŢĂRNICIE

•  „Şarpele e odios nu pentru că mtişcă, ci 
pentru că se ascunde c.i să muşte".

N. fOHCA

o  J£ăţamical,, e ea tt» cărbune acoperit, care^j 
pe neştiute, ic arde".

, p n o  VERB ROMANESC

•  „Grozav omul erf dîrz.'ttvît* cet flecar, spurca,
ce! nelegiuit crud cel cumplit, iar- făţarnicul smerit 
pe toţi «  întrece, eu răutatea suflettthlL lui". . ;

PROVERB ROMANESC

•  „ăficte Pe bute şi iad în suflet".
PROVERB INDIA/

•  „Nimeni' nu vorbeşte de noi, în prezenţ; 
noastră, cum vorbeşte în absenţă".

a ,-/ ' < ' V PASCAL

•  .fo ţ i anibi şi iar zîmbi. şl totuşi să fii 
mişel".

SIIAKESPEA Rli 

'Selecţie de
' ILfE LEAIH?

. CUGETĂRi . /
Lumea de azi e aido- 4 

ma unui mare bal mas- 1  

cat. la care participăm \  
cu fel de fel de măşti\ 
•  Dacă omenirea în- I 
treacă ar fi bolnavă de ? 
optimism, alta ar fi faţa V 
lumii •  Zilele menite ţ 
să rămînâ în istqrie t 
devin pietre de nô Y 

' tar •  Portativul notelor ) 
muzicale. precum şi ţ  
portativul attnoniei y 
noastre (atunci cînd e-' 
xistă) contribuie la li
niştea sufletească •  Cea 
mai importantă rezervă 
de autodepăşjre se află 
în noi înşine : inteligen
ţa •  Ştrăgile principale 
ale marilor oraşe au 
devenit loe public - de 
enervare colectivă şi de 
consum nervos •  Nu-i 
de. ajuns o rugăciune 
pentru a ne.fi Iertate 
păcatele •  Viaţa, azi, a 
devenit o adevărată a- 
lergare cu sufletul' la 
gură « Istoria omenirii 
nu â fost niciodată sen
timentală •  Qînd ne 
ipbim unii pe alţii. 
Dumnezeu te între noi; 
cînd ne duşmănim, dia
volul e între noi! •  »
Sînt mulţi 
că nu au 
au sufletul 
Gutele surisului 
nereţe. vrem 
vrem. devin- riduri 
bătrînoţe ■ •  Două 
cruri intră la apă 
za de bumbac şi anu
miţi oameni •  Nemuri 
ca este declinul.fiecărei 
societăţi. %■:.. r . I

între noi! • t
ţi cei care, da-1 
u trupul mort./ 
tul mort. • / 

lui din ti- Ţ 
, —  nu 4 

-,J"ri t e /
» l'V î
: Pin- V 
mu- 4
uri- /  
ărei 1

«. « * « » « * « * « * •  * •  * •  * •  *■ -0 * ^ ^ 1 *' i  mânoiu

., Şub-albă -a. Ză
pezii; griul aşteaptă, cu
minte; timpul încoiţirii, 
pomii zgribuliţi- înfruntă 
frigul iernii, pe cînd pi-

ÎN  PRAG DE IARNA

sicile 's-ăit retras la căl
dură, oamenii vfi-au blin
dat • trupurile cu haine 
călduroase, gîndlndu-se:la 
o altă vară. Doar. copiii 
se bucură de albul ză
pezii, fulgerînd prin văz
duh bulgări de zSjtadă.

Pe deal, la derdeluş, zboa- J 
r# săniuţe,- bucuroase |  
glasuri de copii, clinchet» 
vesel de zurgălăi. I

Pe cerul albastru, ca î 
• de - cristal, Soarele rămfi 8 
ne încă luminos şi rece. J 
li timpul vacanţelor... e > 
timp de Sărbătoare. »

INA DELEANU 1

f ,2 3 V 5- 6 7 nr9
2

J m b .
*' ■ r
s 3fi■
6

1■ - ■  * -
f ■
8

9 ■
10

DEZLEGAREA CAREULUI 
„COMPILĂRI",

apAkut IN ZIARUL DE simbAta 
TRECUTA:

1) TIMIDITATE ; 2 )A — ANONIM — 
X ; 3) GT — ICUT — SA ; 4) ARAC — 
TARIM ; 5) DATINI — URI; 6) UNI — 
ALOGEN ; 7) ISTET — DATA ; 8) A A — 
MUTA — 1T ; 9) L — NUIUTA — O ; 
10) ANALIZATOR.

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziţiei:
ALB: Rf 7, De8, Ng2. Ng3 
NEGRU: lîf5, Te 2. p:e7

CONS ENSURI
ORIZONTAL: 1) Decizia sorţilor prefi- 

gurînd viitorul; 2) Protagonist realist la o 
adunate-; 3) Om de casă — Un capăt de 
ţară ! ; 4) Neam de... cizmă Salvator pe 
litoral; 5) Mîncată din ochi — Schim
bul următor; 6) Un kil jumătate! — 
Scurtă de iarnă — Noutatea lunii; 7)
Fundament de creaţie — Producător de 
măciuei; 8) Indexată la o anexare ; 9) 
Stă sub cupolă — Ocolul pămîntului ; 10) 
Produse de larg consum. ; -

VERTICAL : 1) Emisiune omagială ; 2) 
Orfan de mamă ; 3) Tip... mărunt — Un
sori rău mirositoare: 4) Intră în amă
nunte ; 5) Soseşte la recepţie în grup — 
Cutie de plastic ! — Termen scurt al unei 
meserii tehnice ; 6) Se face că plouă — 
Directoare în port; 7) Au pondere re
dusă — Aripi în deschidere ; 8) împins
la lucru — Semn de distincţie ; 9) Se' evi
denţiază prin integritate — Câştigat la 
bara j ; 10) Probe date la r-cmien.

VAS1LE MOI ODET

LUNI, 23 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

•  14,00 Actualităţi •  14,18 Calendarul 
zilei •  14,20 Video satelit «16,00 Casa şi 
grădina •  16,30 Muzica pentru toţi. Muzică 
uşoară •  17.00 Ştiri •  17,05 Emisiunea fp 
limba maghiară •  18,35 Repriza a treia 
a 19,05 Tezaur «  19,30 Desene animate •
20.00 Actualităţi •  20.35 Această poartă
a creştinStăţii a 21,05 Studioul „E" •  
21,25 Teatru Tv. „Maşina de scris" de J. 
Cocteau (Ep. 1) •  23,25 Actualităţi •
23,40 Confluenţe.

" PROGRAMUL II

a 16,00 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate •  16,40 Tradiţii •  17,10 Veniţi cu 
noi pe programul doi... in- Studioul 1 - •
20.00 Super Channel *  20,30 Magazin auto- 
moto •  21,00 Studioul muzicii de cameră 
•  2130 TVE Internacional •  22,00 /TV 5 
Europe •  22,35 BBC.

MARŢI, 24 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

a 10,00 Actualităţi •  10,20 Calendarul 
zilei •  10,30 Bună dimineaţa la Moş 
A jun!. •  10,45 Film serial.’. „Marile fami
lii" (5) •  11,25 Video satelit « 12,40 In
terferenţe •  13.10- Ora de muzică •  14,00 
Actualităţi •  14.20 Din. an în an sosesc 
colindătorii •  1.4,50 Desene animate •  
1530 Colinde in Ajunul Crăciunului •  
16,30 Un tablou celebru:::„tricbinafeă' păsto
rilor" de El Greco •  17,00 Salut, prieteni! • 
_cu Alăin Delon «18,00 Copii, vine Moş

serial. „DALLAS* (86) •  21,40 Studio 
dans ’91 •  22,40 Actualităţi •  23,00 Video- 
diseotccă. *' ,

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene 
animate •  16,35 Motor •  17,05 Emisiunea 
in limba germană •  18,05 Sclecţiuni dhot 
concertele Orchestrei Naţionale KaîBa 
1991 •  20,30 Club ..SF" •  21,00 Colinde 
tradiţionale •  21,30 TVE Internacional' •  
22,00 TV 5 Europe •  22,35 BBC.

VINERI, 27 DECEMBRIE

PROGRAMUL I 1

•  10,00 Actualităţi •  10,20 Calendarul
zilei •  10,30 Video satelit •  11.35 Film  
artistic, „Oameni miei°(SUA. 1940) •  1330 
Ora de muzică la Catedrala „Sf. Etefte- 
rie* din Bucureşti ® 14.00 ActualHîţf 
14,20 Medicina pentru toţi •  1430 Mapa
mond •  15.20 Reflecţii rutiere •  1535 De
sene animate •  16,00 Limba noastră.' «j 
16,30 Am plecat să colindăm ! •  ( 1630
Tragerea Loto •  17.00 Ştiri « 17.05 Emi
siunea în limba verroană •  16,05 Pro 
Patria ! •  19,00 Gong • '  19,:i0 Desene fmA- 
mate •  20,00 Actualităţi •  20,35 Sport «! 
20,45 Colinde •  21,10 Film. serial, „Mţildle 
şi David* •  2Î.OO Simpozion •  2230 Ac
tualităţi. •  23.05 Stars *90.

. > î
P R O G R A M U L  II ;  ^

« 16,00 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate •  16,40 Tradiţii •  17,10 Dacă e Vi
neri... e sport şi muzică •  20.00 Seară db 
balet '• 21,00 Jazz Show «.-21,38 TVE'fo»

SĂPTĂMINA LA TELEVIZIUNE

SOLUŢIA PROBLEMEI 
DE SIMBATA TRECUTA :

l! N e 3 .. 1........... .. h 2
2. Dg l mat 2. D f 3 mat
1. ; . . . . D g 6 1. .R h 2
2. D h 3 mat 2. Dgl mat

Crăciun! •  1830 Teie-program special de 
Critoiun (I) •  20,00 Aetuatităţi •  2038
Sport •  20,45 Tele-program special de 
Crăciun (II) •  2130 Transmisiune directă 
de> Ia Bethleem •  1.20 Telecinemateca : 
„Viaţa cu tata" (SUA, 1947).

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi 4 16,15 Desene ani- 
tnate •  16,40 Cine este Moş Crăciun ? •
17.10 Studioul de literatură •  18,10 Film 
seria!. .Decalog" (6) •  19,10 Sport — ma
gazin •  20,00 Video satelit •  20,30 In ju
rul pomului de Crăciun — între vis şi a- 
devăr •  2130 TV’E Internacional •  22,00 
TVS Europe *  22.35 BBC.

MIERCURL 25 DECEMBRIE

P R O G R A MUL I

•  930 Desene animate •  10,00 Actua
lităţi •  10.15 Colinde •  10,30 Slujba de 
Crăciun. Transmisiune directă •  13,00
Concert de Crăciun . (I) •  13,30 Să rîdem 
eu.„ Mister Pean t  •  14,08 Actualităţi •
14.10 Video magazin •  17,05 In ţara şfin- 
tă, pe urmele lui Hristos *  17.40 ^Concert 
de colinde în Catedrala. „Sfinte Mriria* 
din Baia Mare •  18,00 Crăciun fericit! 
Documentar •  18,45 Retrospectiva anului 
sportiv 1991 (HI) •  1930 Desene animate
•  20,00 Actualităţi •  20,30 Această noapte 
c pentru n o i! (I) •  2330 Actualităţi •  
23,40 Film serial. „Maddie şi David" (20)
•  0,35 Această noapte c pentru noi! (II).

P R O G R A M U L II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate •  16,40 Emisiunea în limba maghia
ră •  18,10 Teatru T v .: „Tragica Istorie 
a doctorului Făust" « 1935 Super Chan
nel •  20,00 Colinde ţărăneşti •  21,00
Vîrsta a treia •  21,30 TVE Internacional
•  22,00 TV 5 Europe •  2235 BBC,

JOI, 26 DECEMBRIE

P ROGR AMUL I

•  11,00 Actualităţi •  11,15 Sfintul 
Nicodim de la Tismana. Documentar •  
11,45 Desene animate •  13,15 Concert de 
Crăciun (II) •  14,15 Actualităţi •  14,25 
Studioul şlagărelor •  14,45 Glasul de 
bronz. Documentar •  15,10 V-au sosit co
lindătorii! •  15.40 Stars *90. Varietăţi •  
17,20 Virstele peliculei •  18,25 Teatru Tv. 
„începutul sfirşitului sau s-a sîîrşlt cum 
a început" •  19,30 Desene animate •  
20,00 Actualităţi •  20,35 Sport •  20,45 Film

ternăcional •  22.00 TV‘5 Europe •  2935 
BBC World Service.

SIMBATA, 28 DECEMBRIE '*

P R O G R A M U L  I -f:>

•  9,00 Bună dimineaţa ! •  10,00 Actua
lităţi •  10,10' Universal Şotron •  tU O  
Descoperirea planetei •  1130 St*rd * de 
trecere •  12,30 Ora de muzieă « 4  133»
7 x 7  •  14,00 -Actualităţi •  14,18
•  16,00 Retrospectiva aiitUnr sportive 
(IV) •  17,00 ItiiHurarii •  1738 i
•  18,00 O melodie dintr-o sută •  Î M I  
Melodii îndrăgite ' •  19,15 l'dc*ncidO|W 
dia •  20,00 Actualităţi « 20,35 Film? t p  
tistie. „Contele de Monte Cristo* (FrtlMtl. 
1961) — prima parte e 22,15 
Sportivă •  2235 Tete divertisment* 
Rădulescu «  2239 Film serial. .GariCtM 
ţa“ (4) •  1,00 Video discotecă.

P R O G R A M  UT, II

•  16,00 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate • ' 16.40 Convieţuiri •  17,10 Film 
artistic. „Şi viaţă şi dragoste şi lacrimi" 
(U.Ş.S„ 1983) «  18,45 Cel mai bun«cîntec 

'francofan. Emisiune—concurs •  20,50“Se
renada •  2130 TVE International •  22$0 
TV 5 Europe •  22,35 BBC.

DUMINICA, 29 DECEMBRIE

■ , v‘‘. PRO. GR AM U L  I

•  8,30 Bună dimineaţa! •  9,30 fntrea-
bă-mă ! Surprize de Anul Nou •  10,25
Film serial, „Singur pe lume" (ultimul 
episod) •  10,50 Actualităţi •  11,00 Lumină 
din lumină •  12,00 Viaţa satului •  1330 
întîlnire cu Angela Moldovan •  14,00 Ac
tualităţi •  14,10 Atlas •  14,30 Video — 
magazin •  17,10 Retrospectiva anului spor
tiv 1991 (V) •  18,10 Ştiinţă şi imagina
ţie •  18,40 Convorbiri de duminică •
19.10 Film serial: „DALLAS" (87) «20.00

, Actualităţi •  2035 Film artistic. „Contele 
de Monte Cristo" (ultima parte) « 22,20 
Duminica sportivă •  22,45 Actualităţi •  
23,00 Concert: Ghcorgho Zamfir la Cate
drala „Sf. Iosif" din Bucureşti.

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi •  16.15 Desene ani
mate •  46.40 Convieţuiri •  17.10 Pop ma
gazin •  1730-Oraşe si civilizaţii •  18,00 
„Tclerenaus duminical" • 18 , 30  Serata 
muzicală Tv •  21,00 Colinde si vechi me
lodii ' populare •  21.30 1’V7E Tnternacional

•  22,00 TV 5 Europe •  22,Ti BBC.

: ____ ■
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•  VIND urgent autotu- 
~ T ip  JiMW 3hi. Informaţii
*®ew. i4i6i . m m

•  VIND televizor color 
*,Alfa". diagonala 51 cm,

MBiaşină de cusut electrică 
lica" (22 operaţii). taa- 

# 0  spălat, cu storcă- 
lastalaid'e gaz pentru 

PHioturismc. butelie, toate 
i, JL Uunetloa ra, telefon

„ m m  ^ / m m
$r VtNQ 2 . paturi dor- 

*.«nitor. Deva. telefon 23066.
'(79471

•  VTND Dacia 1100 şi 
i;*ei|evlzop Mb-nefiTO, o#Ms'
•narea 'Tesla. Deva. tele- 
ium 'ARS# {Muzeul Jude- 

"HImA {7623}
jj | IJUMRĂB televizor 

ra eu circuite |o- 
Deva tofofon âKto. 

_  -- im s )
9tND Opel Kadet 

iWM paie. stare bună. De- 
= - m  telefon 22270. |7«28>
. Dada 1200. fra-
ryBp»(l preţ negociabil.
. ■ţiteiSk. le^Bn 29123. {7027}
. U ¥t&D drujbă sigilată

f {piese rezervă. Informa
tei Spini. nr. 54. {7026) 

•  VÎND casă în Ilune- 
d̂ojara. Informaţii" Hune

doara. telefon 17479. (7624) 
•  VIND iadă frigorifică 

cu 5 sertare şi 
„Arctic0. mare. si- 

Informotii. sat T.ur*
, pr - {7^2}

•  VfND autoturism Fiat 
- BUtnn. 4 «si. instalaţie gaz.
■ ţ i  Alfa Romeo Gîulietta 
t.3 1. Deva. telefon IG282.

N , mărci 170 lei. Deva, 
teiţşfon . 23426'. (7552)

- • :  DDMPAR dorHWtW
lemn •-masiv. culoare 

din stejar. Deva, 
ane 13*08 sau «623.

(7538)
. •  U$M® moterMercedes • 

Informaţii sat 
ffonduc. nr. 113. 

421. • (7020)
frigide» «saga* 

H^te 'Ntâ. ■ Seva. te.
47&31)

* (BCMlSSB bis criere Da- 
Udasembrie isteţ cu

apartament. Hn- 
telafon m m .

SCSiiMB apartament 
confort i» Efo- 

n apartament 2 
Informaţii 

telefon 22673 
Magazinul Optica 

(lingă Casa de Cultură).
(6558)

•  -SCHIMB apartament 
2 temere. Hunedoara, cu

2—3 camere 
Hunedoara, telefon

#  {WUsftliDT parafă me

dic specialist neurolog, pe 
numele Iacob Petru. O 
declar nulă. (7045)

•  ÎSOCIET ASTEA „IM- 
PSX-MULTICOM" S.R.L. 
cu sediul în Deva. str. N. 
Bălcescu. bl. O, ap. 35. Li
vrează en gros şi cu amă
nuntul bere de. Arad Ia 
preţuri convenabile. Co
menzi se pritfiesc ailnîe.ia 
telefon 956/3D54S O-
reie «—13. t #636)
• -m CĂUTAM femeie in. 
grllit copil (« luai). Infor
maţii Deva. eartier Dacia* 
bl 9. sc. III. ap. 22,.-du
minică (12—20). (7159)

•  CU aceeaşi dure
re tn suflet anunţăm 
împlinirea a doi ani 
de Ia dispariţie pre
matură a scumpului 
aosta» fiu $1 Dată 

Slt. post. mo»-tem 
CAUN MOttARtU 

din Orăştie. 
Comemorarea dumi

nica, 22 decembrie, la 
Catedrala din Orăştie. 
Familia.- (7629)

•  - MEREU îndolia
te, comemorăm luni, 
23 decembrie, un an 
de la trecerea îrt eter
nitate a scumpei noas
tre colege :

Maria vocol.
Nu te vom Uita ni

ciodată. Colegii din 
schimbul A, antezdro
bire. Mina Deva.

(7162)

ţ" f  .....fr rrm

bliofar" S.A. .Deva sînt
aî£htt-i zLa ÎWIlirttf»an..; IşiyipŞr - • ■-pate.
Aurora la greaua du
rase pricinuită de do- 
oesul tatălui şi-4 ex
primă pe aceaşţă «ale :
sincere __.

l i

te te -* «■ 10. tegtetete* te .*1
I  S I D A
|  #  boala secolului •  boală (liră tratam ent, 

•  tinde să ocupa Rom ânişi 
PUTEM SĂ PREVENIM 

ACEASTA TERIBILA BOALĂ ?
Da, dacă vrem , dacă ştim  cute ( 

Participanţii la programul „Educaţie pentru pre 
venirea răspîndirii HIV/SIDA In România", care s-a 
desfăşurat recent la Bucureşti, au pornit ofensiva în

1

:

$ruire. Mai întîi în scoli. Casa Corpului Didactic 
va a editat o interesantă revistă—test. Urmează 

41 curs de o săptămînă, la Deva. ou participarea 
unor specialişti englezi. Apoi. un lung şir de confe- 

testări, simpozioane şi multe tipărituri.
Drumul pînă ia cunoaşterea de către fiecare 

pînă la formarea deprinderilor, este însă 
Uter»-*} mai ales costisitor.

De aceea, organizatorii — Casa Corpului Didactic 
-fifeva — lansează un apel la înţelegere şi bunăvoinţă, 
csitre societăţile comerciale. în primul rînd. Mai pre
cis. propunem

S P O N S O R I Z A R E A
acestei grele campanii pentru apărarea sănătăţii.

Deja s-au înscris cu importante mijloace băneşti 
şl materiale: editura „Sigma", ziarul „Cuvîntul Li
ber*, firmele „Snack-bar 700”, S.C. REMAT S.A, De- 

r va. S.C. Columna. Tipocom S.R.L. şi altele.
Vă stă la dispoziţie, pentru exprimarea bunelor 

dtimnea voastră oficii, coptul nostru de virament nr. 
645130409, deschis la B.C. Deva.

4Păutaţi-ne la adresa : Casa Corpului Didactic, 
î  2 709 Deva. str. Minerului, nr. 30. telefon 20984.

j ţ  j ţ  ţ j j j ţ
|  Joi, 26 decembrie, orele 16, la Prim ăria 
* Brad, va avea Ioc ADUNAREA DE C O S S R - 
I TUIRE A FILIALEI B R  l. A  EĂ8TIDULUI 
j UNITAŢR NAŢIONALE. Locuîtdra fă rH  t a - ' 
|  randtdni, y» adieră la  progfam ul PU;N.H. -*» a 
|  cărui cporţlonafă dom inantă o cobsttUfic pro- 
f  bleraa naţională, în general, şi cea transilvană, 
|  In special — sînt aşteptaţi să participe In niţ-

1

A N U N  Ţ
Colectivul didactic ai Lkcuiui Teoretic Nr. 

1 Deva anunţă, cu deosebită satisfacţie, că, 
încep»nd cu 1 ianuarie 1902, denajnirea Rceului 
im U i s '' V

LICEUL „TRAIAN*'
Totodată, cu prilejul Sărbătorilor de Isirnă, 

colectivul adresează felicitări p ă r in ţ i i  elev 
lor noştri si tradlţinoalul „LA MULŢI ANI :

m )

I

I

1

I

t

I

4
|  şi 11067 (orele 16—2t)/

\

I
SDCIETATEA C »^E »eiA L A

•  CU adîncă • durere In 
sirilsă. familia îndoliată- 
anunţă dispariţia fulgeră
toare * celui ee a fest an 
ban soţ şi tetă

■ medic veterinar .
... ®r, *i4K m r s t ţm .  
de mmaai 4# d» tei. 
Haţeg.

U vom păstra o pioasă 
anundre.  ̂ - (7160)

•  UN ultim omagiu din 
partea colegilor mediei *#• 
ternari din judeţ celui 
care a fost un deosebit co
leg

Dr. ilib s e e m m i
medic veterinar la Cir
cumscripţia Sanitară Vsfcfr 
ridam  pentru Control Ali
mente Haţeg. SîntOm «lă
turi de familia tedoSăiA

\

- n r MMI»
DACIA 8@ m m  fHSVA

O rgaatem rJ cursuri pentru şoleri amatgui, 
|»  vadr^rea obţinerii perm isului de conducere 
categoria B.

Pregătirea practică şl teoretică » cursan
ţilor se realizează faţ sediul unltiŞii, d in  Deva, 
str. 2S Deectei»rie, n f. 261.

Şcoala asigură pregătire prin  instructori 
competen ţi, eu experienţă tn  activitatea de pre
gătire a earsrinţiler.

De asemenea, dispunem  de poligon pro-

Taxa de şcolarizare este de 16666 de iei 
ş l cuprinde a â t pregătire practică precum  şi 

^teoretică.
Inform aţii suplim entare ia telefoanele; 

18840, 25846, 25W I, sau la sediul Dacia Ser
vice Deva —- com partim entul P.I.S.

S .C . COMTOUR LOWE S.R.L. 
cu sediul în  Sm tubalm , nr. 36, telefon 2113 

A N G A J E A Z Ă
•  ospătari — fete, băieţi, cunoscători limbi 

stră in e ;
•  ospătari pentru servire ;
•  bucătari — fete, b ă ie ţi;
•  cofetar-patiser;
•  personal necalificat — femei.

SOCIETATEA «SIGMA" S.C.S.
QRGĂNS®AZĂ 5

* ÎN DEVA . ;
Cursuri pentru formase de analişti progra

m atori— asistenţi pe ndcrecalcularioare pe 16 
eon^atibile LB.M. — P.C.

D urata curŞului este de 16 săptăm îni, eu 
156 de ore pe calculator, şl se  organizează de 
tuni pină vineri. In tre  orele 18—m , lusc? ■ 
se fac p la f ia  data de 5 ianuarie 1662. Se pot 
înscrie şi etevM claselor a X lf-a.

Absolvenţilor li se asigură diplom e-certi- 
ficat etlberafe de M inisterul Invăţănuntului şi 
Ş tiin ţei şi de Comisia N aţioaaiă de Pregătire

In& #4ă#i la tefcfoaae (§431 (orele 8—16)
- 2 |»  *

a m

Vlâdte m alifie <1e marţi, «deşeuri, joi şi 
PURCEI P E fftR U  ÎNGRĂŞAT, de ia 
ri din Rombs. 
negociabil |125 tef^kg).

■ -■ ■ Ibfiirni aŞă 1» sediul so rie to ^  d b t s tr. Lttn- 
«w, m . 1, telefoane 656^416|6 sau b  Cin»|A&

f il ia l a  m  v & ţm m m m m t
• ‘ - ■ D B V A • j

la  dM a de 28 ta a o « if  l»«2» 
la  ^(dful fBtatet din str. O. ftfesen, « r Mi De
va, concurs pentru ocuparea urnii post de 
inginer la subunitatea din Hunedoara.

jg iN U m i: - , ; ■ ■ ■ ■ ,  '■
— absolvenţi a i m vă^nlîritu lu i: superior 

tehnic în  specialitatea electroenergeticic
— dom iciliul în m unicipiul H unedoara;
— bărbat, v îrsta maximă 35 de ani.
ÎNCADRARE:
— conform STATUTULUI RENEL şi co»- 

tractului colectiv <
INFORMAŢII:
Serviciul FPS, telefon 15756, interioare

121, 131, 132, inclusiv pentru tem atică.

DACIA SERVICE DEVA 
Execută reparaţii la urm ătoarele u tila je : 
6  motosti vuitoare, eîectrostivuitoare şi 

electrocare fabricate în Bulgaria.

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ

HUNEDOARA — DEVA 
Vă Invită Ia Sala Sporturilor din Deva la 

REVELIONUL TINERETULUI 1992 
unde dorim  să petrece# un revelion de neuitat 
în compania muzicii, dansului şi tinereţii, 

f ^ ţ  inforauuiv — 956 lei/persoană.
, - Inform aţii suplim entare la telefoanele 

27217, 24985, 22132. înscrieri la Sala Sportu
rilo r Deva, în tre  orele 18—13 si 15—18, pînă 
la  data de 27 decembrie 1991; (969) ,

DE TURISM A SINDICA'IEIXW Ş 
JSINDACO^ 

r e  sed ttf Iii l i M p r t  B rin , 
str. M. Kogălnieeanu, nr. 4 

(clădirea sindicatele), telefon 11662 
Pun« b» dispoziţia sindicatelor care nu au 

depui eomaaudă la alte organizaţii, salariaţiWBr 
şi* pensionarilor, bilete de tratam ent şi oditoţă 
pentau trim estru l I 1992, M refe reai scăzute 
preţuri - > Ă . 1 \
i. I Btajftd f ie  po t ridica iacă în anal aceri», 
în  zilele de 24, ^7 .
r e p i i i  cU 4 ianuarie 

CmtAueerea «ge: 
wteEint a mm 
b|aa şl sănătate,
AOt tu tu ror ceW  ce' au benediriat şi vu ţ 
SteReta da serviciile noastre.

te*-"'»»

ICONOM4CE 
C O N V O A C Ă

In muu du 23 docambria H fL  urulu M ll» ftdd 
du fudinţt o Frrfectorii, cre^ iln - • -- te se*
duâţila uomtrckila tnfiinţata prin daşizu riu

. - tetekss '.lîitod̂ure£iiSoLuiia' teAjti. jbEigSteîtefc !«■rf Oftttfvrif SCW' wu ^
completarea indicatorilor ecanomif»-fînanciari 
ai imitaţii-fi uvuiuarea fomfemlor fî»  (654)

CASA m  
„OA1

SCH1MI YAlUTAţ.
0T" CLUJ-NAPOCA

Instituţie particulara ce practică cale mai 
buna preţuri din ţara, «u roprezentafiţe în Cluj- 
Nafmca, Oradea, Ama Mia şi Sate Mare, de* 
roşie să ţnchiriexe un spaţiu comercial contra! 4« 
stradă, în municipiul Deva, între 15 fi 30 de mp, 
la un preţ ce mulţumeşte pe oricine. Oferta du 
preţ, inclusiv o sdiiţă sumară a încăperii, le pu* 
taţi trimite pe adresa î S.C. GARANT S.t.t„ str. 
Săriţiu nr. 32, Clwj-Napoca. Informaţii suplimen
tare la telefen 95V42586.

! : ..... I.......II II
REOACRA Şt ADMINISTRARĂ j

2 796. Deva, t*r. I Dacembri»* 35, 
ludriri Hunedoara 

Telefoanes 1|27S, 12157, 11269 
Telefon 25914

InVeogo răspundere oentru confîmrtri 
articolelor publicate o ooorio 

auforu ocestoto

11 PA R (jli 
, S.A «AMUare* S.A 
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