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Cinc-a. i cnit. An Nou, 19Q2 ! Tc-am aș- 
t’:tat cu nerăbdare și speranță. cu bucurie 
și încredere fn mal bine. Te primim mi drag 

casele și in sufletele nc-astrc, întotdeau
na, cînd intrăm intr-un nou an, o facem cu 
di rjnța — devenită urare strămoșească — 
ca -erje bune să se-adune, cele rele să 
,ptȘi < ite rele n-au fost in anul pe care 
abia l-am inchciat... Rele răbufnite din noi. 
dm iderineenare și cgoLm, din orgolii ră- 
•ut și -p—ranțe neîmplinite, din înverșuna- 
' n n <<ra de a-si m -aține cu orice preț po- 
-iți > din 'ructurlle vechi și zbuciumul 
alto-a de a călca legi și a umili sentimente

-lini a urca ei in fotolii.
.Au fost rele numite escamotări ale ade- 

rărului — de la virjul piramidei pu'-rii în 
jos —, r .'e numite pedepse grele, poate ne- 
meritai ti amni-tieri ușoare, poate la fel 
i.- nerv-- tate. Sau cite rele nu s-au strecu
rat in apiicarcn legilor noii noastre demo- 
: rații — a fondului funciar și a prir-atizării 
— a celor privind salarizarea și protecția 

iată. Și mai departe: săptămîna redusă 
lucru -i salarii preferențiale (celor ce au 

'• -i-ițat cu greve șl demonstrații), n -mun- 
• ă - l-u, productivități scăzute și caii- 

inJ'ăelnled a produselor, nepunerea la 
la adui--ă a tuturor roadelor pimîn- 
prețuri aberante și șomaj in creștere, 

rt«rwj<: • U • ri înalte și bișniță pe toate
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„Nu fuzionam 
cu nimeni!"
Dialog cu domnul RADU THEODORU, 

membru în comitetul director ol partidului 
ROMANIA MARE
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*<. < are — rjm vedeți 
prubi> nu AM/rUurH celor 
Jiu cz :ri;’,. -. o- . ■?. t
s. : .. ni9""'i

fnownirt de -ietet' 7
R\Dl THKHX1R’ Ac

țiuni lotul lipsită de rea
lism ! ( n v., de bacșiș na
tional. pe ‘.amj sărăciei 
in care ne zbatem. A im- 
pȘi-li 2'0 de milioane unor 
v -h ilari, atunci .ind țara 
. .te in situația pe care o 
: unoast< m. asta e crimă ! 
I apt < g<-tier<ază un Mii 
de parazitism al politicia
nismului. p<- spinarea ’no
velor. Sinli*m împotriva 
ai rsli i filotimii politii e, 
■ arc nu fale deCil să între
țină p.-gra morală, incom
patibilă cu stare,i <le acum 
a tarii *

ICf-F. : ;n p irtid
■ .-.o,; :. ; ore.-n- 

. Vtți :TI .- 
C-f-' ’ ,!,l-lu- .1

FLASH!
0 Î NCĂRCĂTURĂ în uni

tă', ile reunite f-j Fcd'rnlmop 
llunrdisara lucrează circa 7.1 OdO 
de snlar'ațt E mult, c puțin ? 
Rapcrriat la t olumul t'dnl al ac- 
tivitâțll, rei:n:e pa salariat un 
volum de It'&i'W i- i p an, a- 
rtirJi 2", C 1 Iff pe lună. Dară 
.tril și te :!i că P>t •Om kl
at'.l c rid'.că ;,l talariul unul oni 
fell or-’ . C.-- impozit, - u '. AS - u' 
rr,'a de par‘ de parti- ipare la 
fortdul p ‘<ri. - • iț, ri idcnt)
parcă n-ar !i :> i- or eră p
- i-T-tor- iot S-i rtu uităm : ch’.'l-

Cele bune să 
se-adune, cele rele 

să se spele!
drumurile — iată alte rele care ne-au mă
cinat banii, timpul, sănătatea, aduclndu-ne, 
pe cei mai mu’ți, intr-o avansata stare de 
sărăcie.

In Noul An, cele rele să se spele. Dar 
cum să se spele cînd dorul de muncă al 
foarte multora se lasă încă așteptat. Clnd 
prețurile nu sînt ținute sub control. Cirul 
privatizarea este mal mult frînată decît în
curajată. Cînd discordia și minciuna curg de 
sus și pină jos...

Poate, totuși, se vor spăla șl unele rele... 
însă cu anumite condiții: dacă, după ce 
ne-am trezit din somnolență, ne vom și scula 
și vom trece la lucru ; dacă alegerile ne vor 
aduce oameni potriviți la locurile potrivite; 
dacă puterile statului de drept îșl vor asii- 
rția șl exercita atribuțiile în deplinul spirit 
al legilor țării; dacă vom înțelege și tom 
dori cu toții să punem umărul și mintea la 

'•_.i ....rvi?i. in < ne
■fionali !
R. 'III. : hun o orien

tare națională. CC vizează 
constantele istorice ale 
românilor. in actualitate, 
ne orientăm spre reașeza
rea raporturilor sociale pe 
bazele unei echități nor
male. într-o democrație 
constructivă și autarhică. 
Sintem sceptici in legătu
ră cu intervenția financia
ră străină pe piața Româ
niei, asta inscmnind aser
vire economică, după care, 
automat, sine cea politică. 
Dacă nu cumva sini simul
tane.

Rl-I‘. : Sinl-ți uzați de 
fi shins, niveiul con- 

; e* ii. multi1 d.ntrc per- 
»on itații vieții s<>eio-po- 
i tice rlin trecut

R I II. : Este o eroare 
totală ! Sj avem in (oii-

Interviu realizat di- 
\vi\ii\ vxsn;

(Continuare în pag. a 2-a)

„Voi fi pe scenă 
numai cu Eminescu“

Actrița Aclam Erzaibct, prezentă în 
’■ .Uralul -Ion D. Sirbu" din Pelroșnni, 
u re. italul „De ce nu-mi vii* după

(Continuare în pag. a 2-a)

tulelile cu salariile e ră.frîna 
nemijlocit in prețul de vinzarc 
al mărfurilor r.i in tarife. Și nu 
numai ta fel< ralconp, (I.C.)

0 ."f.l RESI’ECTAM CĂLĂ
TORII. Această obligație ține 
să o amintea-.că șoferii' r domnul 
Aron Ilobrira, pew.ionar din Hâș- 
dau, care trelipia vă se. depla- 
r ’Ze urgent drn sat ra comună, 
in Toplița. fa U* d. ,'mhric 
la r,ra e ațl-i îngiu in vta-
ti-\ 'i'id autobuzul re venea de 
Iu Iun-a C’r'.'i a trerut fură 
ă 'iprCa -â. „\'u-i p>rlmn dată

'iad șoferul Tod<-n! l'etxu pro-
’ ' iZă așa cu aamec! din H<îr 

diiu* — -tine dl l:ob ira. 1 nrb--i 
r. pi i tui țață de .alen.i i.dritniei, 
di- șo/itr ' If>. >./

0 HÎSNIȚARI ROM \N1 LA 
MOSCOVA Liberalizarea „pic- 
ții" in republicile fostei U.R.S.S. 
are un impact imprevizibil avu- 
pra prețurilor la bursa neagră. 
Astfel, un dolar S.U.A. se vin
de cu 750 ruble. Receptivi la 
„nou", mulți traficanțl de valu
tă și-au schimbat zona de ac
țiune șl anume spre aceste locurj. 
Principiul este mai valabil ca 
orb ind : „Cine muncește nu are. 
timp iă ciștige". (C.P.)

Q IX I IHRĂRII: -Papillon" 
„ d- Ifenri Chnrriere. (Ed. Arie- 

mi-.) — !1j lei; „l.torla omeni
rii" — llendril: Wilhelm ran 
l cm fl- I. Venus) — 167 lei; 
.rri'.oarc d- drago.L " — Mihail 
Drumeț (I l. Română, Craiova) 
— 750 ii i; -Zodiacul chinezesc"

consolidarea democrației, la spălarea celor 
rele și adunarea celor bune, la înnobilarea 
vieții de fiecare zi.

Pentru că au fost, trebuie să recunoaș
tem, și lucruri bune în 1991. A existat oare
care 'înțelegere între partidul de guvernă- 
mint și opoziție, prin intrarea liberalilor în 
guvernul „cu răspundere limitată". Theodor 
Stolojan ; punerea, totuși, in aplicare a re
formei economice, chiar dacă o suportăm 
greu, dureros; votarea Constituției țării, I 
care ne va orienta mai ferm pe sinuosul * 
drum al democrației și statului de drept, 
ș.a., ș.a.

Multe rele avem de spălat și în perime
trul nostru hunedorcan. De la petele negre 
lăsate de minerii Văii Jiului și nedreptățile 
făcute la împărțirea pămîntului; de la în
fierea copiilor la străini și ocrotirea ome
nească a celor din cămine; de la produc
țiile scăzute din minerit și metalurgie la I 
dimensiunile bișniței, șomajului și hoției; 
de la gospodărirea localităților Ia punțile 
de suflet dintre oameni.

Haideți să ne unim cugetul gindul, 
speranța și fapta și să punem stavilă relelor 
din mujp-ikși din viața noastră, să facem 
din ui- an mai bun, mai curat, mai ■
boygjf Atit cityie stă in putere nouă, oame- I 
iyrr>.^i ne stau multe... |

JH.MITRt' GHEONEf

9 februarie— 
alegeri locale
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• tn ziarul nostru de 
ieri spuneam că în județul 
nostru au fost stabilite, 
prin decizia l’rafectării. I>8 
de circumscripții electorale. 
Trebuie precizat că fie
care circumscripție acope
ră o unitate administrativ- 
teritorial.'i. cu toate satele 
componente.

• Potrivit deciziei Pre
fecturii județene, munici
piile Deva. Hunedoara și 
Petroșani vor avea 2.1 rm m- 
bri in consiliile locale. Ora
șele I.upeni, Orâștie. l’e- 
trila și Vulcan cite 21, iar 
Bradul. Călanul, Hațegul, 
Simeria și Vricani cite 19. 
Comunele mari — linia 
de ( riș. Barn. Băita, lle- 
riu, Bretea Română, Certe- 
ju de Sus, Crișcior. Dobra. 
Ghelari, Ilia, Pui. Riu de 
Mori, Romos, Sălașu de Sus. 
Sintămăria-Orlea, Șoimuș, 
Teliuc, Vata de los și S c- 
țc| cite 13. Comuna Geoa- 
giu va avea 15 consilieri. 
C elelalte comune vor avea

O concepție despre 
privatizare orientată spre 
interesele cumpărătorului

Privatizarea. cu vinzarea sau închi
narea unor spații construite de stat cu 
destinația desfacerea mărfurilor a fost 
aplicată nu am putea spune diferit, pen
tru că legea dă un cadru unic acțiunii, 
dar in orice caz cu rezultate diferite de 
către fostele întreprinderi comerciale, 
actualmente societăți comerciale cu ca
pital de stat.

Se pare că la -SC. Ai mentara S.A. 
Deva s-a aplicat intr-o concepție mai 
bim orientată către interesele cumpără
torului. lată ce ne spune despre aceasta 
d,omnul l.uiinn Tr.f — directorul sus-nu- 
mitei societăți comerciale.

— Chiar de la începutul acțiunii, pe 
baza Decretului 54/1990, Consiliul de ad
ministrație ți Comitetul de direcție al 
societății noastre au fost pentru privati
zare. Am făcut mai întîi o analiză efi
cienta a modului cum erau folosite spa
țiile și am ajuns la concluzia- că pentru 
o folosință mai eficientă economic și fără 
prejudicierea calității servirii o parte 
dintre ele pot fi în< liniate pentru acti- 
vituți privatizate. 24 de asemenea spații 
au fost închiriate prin licitație.

ION VIOI I EI

DOUA SCRISORI...

cite 11 membri in conși- 
liile locale.

• Xstăzi. 8 ianuarie a.c..
este ultima zi pentru afi-
șarca listelor electoral r ni
locuri publice si in 
vizibil.

mud

(('onliniiare în pag. a 2-a)

— Virgil lonescu (Ed. Cores!) — 
219 lei ; „Rcndcz vous cu Rama- 
Artour C. Clarke" (Ed. Multistar, 
Piatra Neamț) — 89 lei; „India 
secretă” — Paul LSrunton (Ed. 
Viața Românească) — 92 Ici; 
-Filozofia ezoterică a Indici" — 
CI. Chaterjl (Ed. Princeps) — 
75 Ici; „Cele două Dianc’ — A- 
lerandre Dumas (Ed. Porus) — 
170 lei; „Lumina ce se stinge"
— Mircea Eliade. (Casa editorială 
Odeon) — 131 lei; -Iarba mar
ții" — Aghata Cristie (Ed. Ex
celsior — Multi Preset — 57 lei. 
(M i:.)

Apropierea alegerilor lo
cale ce vor avea loc la !• 
februarie a.c. iși pune am
prenta și asupra conți
nutului scrisorilor primile 
de la cititorii noștri. \m 
primit recent două scrisori 
s< nnate de un grup de 
săteni una din Sarmize- 
getusa. cealaltă din Gnrn- 
sada. Deși venite din co
mune îndepărtate, cele 
două au o trăsătură comu
nă și anume aceea că au 
toni lor ii contestă pe ac
tualii primari și doresc in 
fruntea comunelor alți oa
meni. Scrisoarea din Gura- 
sada il numește chiar pe
lin astfel de om.

Nil avem cum ști dacă 
voința acelor grupuri de 
săteni este îndreptățită sau 
nu. dar le-ani dat un 
sfat autorilor scrisorilor : 
stimați domni, la 9 febru
arie vor avea loc alegeri 
locali in cadrul cărora se 
vor desemna — prin vot 
secret și individual — 
primarii și consilierii. Fo
losiți acest prilej pentru a 
pune în fruntea localități
lor pe acei oameni Pe 
Care-i vor cetățenii, și care 
să conducă obștea cu pri
cepere și dragoste.

( I I \TI NI !

Să dăm dovadă de 
i< spet i fată de locurile 
special amenajate pen
tru afișajul electoral. 
Nu rupeți și nu distru
geți panourile și mate
rialele afișate. Este o 
dovadă de civilizație să 
respectăm locurile pu
blice !FLASH I
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„Nu fuzionam 
cu nimeni!"

(Urmare din pag. 1)

ducere persoane care să fi 
deținut funcții politice sau 
economice in vechile struc
turi. Cine sint cei incri
minați ? ! Președintele par- 
tidului — C.V. TUDOR — 
și-a depus de mult carne
tul de partid comunist, de
oarece a fost permanent 
urmărit ți persecutat pen
tru a fi privit România nu 
CS pe O colonie străină, ci 
exact așa cum este in si
ne. istoricește. EUGEN 
BARBU — primvicepreșe- 
dinte. Ce i se poate im
puta scriitorului Barbu ? 
A făcut el politică ?! A ! 
a fost membru al C( < ei 
mai reprezentativi scriitori 
ai vremii respective au 
fost membri ai (X — și 
faptul era onorant pentru 
CC, nu pentru scriitori, să 
fie clar! în ciuda exclu
derii lui din Uniunea Scrii
torilor. Eugen Barbu rămî- 
ne prin operă, nu prin a- 
partenența la CC. Membri 
in comitetul director : 
scriitorul R ADU THEODO- 
RU : nici un fel de funcție 
politi'-ă. Dimpotrivă, ex
clus din Uniunea Scriito
rilor in ’58, pentru așa-zi- 
sul nationalism — muritor 
dc foame in acea vreme ; 
fost ofițer de aviație, scos 
din aviație pentru aceleași 
motive: vicepreședinte,
prof. univ. MIRCEA MU
SCAT ; A, da. a funcționat 
la C( , ea specialist consul 
tant in probleme de isto
ric ; autor și coautor al u- 
nor monumentale opere is 
torice. Cam asta instamn5 
comitetul director al par- 
ndului nostru, amintindu-l 
p Secretarul executiv, gen. 
It (r.) — T. PARAȘI HIV, 
ostaș ’ echi. cu marele me 
rit de a fi contribuit la 
tratativele pentru rvacua- 
rea armatei sovietice din 
România. lată incrimina
ți! !

REP : Ați afirmat des
chis orientarea națională 
a Partidului România Ma
re !

R. TII. : Domnii ăștia — 
care pun semnul egal in
tre naționalism, patriotism 
și șovinism — sint conta
minați. pină in străfundul 
conștiințelor lor culturale 
de Komintcrnism. Atunci 
CÎnd Tara Românească a 
Intrat sub influența Kom- 
Int ernulal. acești .interna
ționaliști*. toarte exact o- 
rlentati politic, au vrut să 
extirpe din conștiința po
porului român srntimi-nte- 
Ic de unitate, de mindrie 
națională, de istorie națio
nală. Si au incriminat tei 
menul. creînd unu) nou : 
patriotismului l-au sous 
nationalism, acesta iiisem- 
ninX in arremia lor un 
șovinism national, care ve
nea în contradicție cu ter
menul de .internationa
lism”, ce acoperea toate 
manevrele de subjugare a 
poporului de către mino
rități naționale sau de < li
tre străini. Nu-i nici un 
secret, la Vremea respecti
vă ci condui^ au Romania ! 
Haideți să analizăm primul 
(( de după *17, Ana Pan 
ber — conducător ; străi
nă, grad iriaft in N.k.V I). ; 
iși ucisese propriul soț ; a- 
vm mi iuni speciale dc 
rfjstrugej-f a < nit urii națio
nale. Să nu li tăm tă in 
acest ( ( (Al' Roman, mem
bru important, impuș-ase 
ofițeri români in lagărele 
din Rusia) toți erau străini 
dc neamul nostru. I.c con
venea. deci. termenul rlr 
„intcrnatiomlîs-n* Iar pa
triotismul era inamicul lor

numărul unu I I-au detur
nat. prin urmare, sensul. 
Dar naționalismul nu este 
altceva deeft patriotism 
înfocat!

REP : Se vorbește de
spre o posibilă alianță cu 
I’.S.M. ți, eventual, cu „a- 
ripa sănătoasă" a F.S.N.

R. TH. : Chestiunea este 
mai nuanțată 1 în județele 
din Transilvania au apărut 
adevăruri care, parțial, aa 
influențat gindurilc avute 
la centru. Contactul cu Hu
nedoara a fost benefic și 
județul a avut posibilita
tea să-și dezvolte propria 
gîndirc politică, fără a ve
ni în contradicție cu gin- 
direa partinică. Alianțele 
vor porni dc Ia filiale spre 
centru și se vor face cu 
acele partide care au pro
grame naționale și care 
vin in intimpinarea mase
lor. P.S.M. mizează — în 
unele locuri — pe aceleași 
..droaste* care-au făcut 
gafe.

România Mare iși păs
trează identitatea și liber
tatea dc mișcare, neasu- 
mindu-și nici greșelile și 
nici lipsa de merite ale 
altora. A rem să răminem 
puri ! N-am făcut greșeli, 
n-am ieșit in stradă, n-am 
provocat masele! Nu vom 
scădea, deci, ștacheta, de 
la ideal — la gregar și la 
versatil. în concluzie, nu 
fuzionăm eu nimeni ! Da
că unul dintre partide 
prezintă un candidat cre
dibil. il votăm, indiferent 
dc anartenența sa politică.

REl’. : Din -resă ți din 
culisele parlamentare ți dc 
partid, răzbat zvonuri de
spre disensiuni la vîrf în
tre PRM ți PUNR. Sint 
reale ? Dacă da, cum le 
explicați ?

R. TH. : .Am apreciat
foarte mult Vatra Româ
nească ! Si l-am iubit pe 
pr< ședințele ei, dl Radu 
( eontea, a<iim președinte 
al PI NR. Vatra Româ
nească a reprezentat o 
forță ce s-a opus escaladei 
maghiaromanici. In înfiin
țarea partidului nostru, dl 
Ccontea s-a simțit însă le
zat. considerindu-ne un 
partid caro, eventual, i-ar 
lua electoratul 1 Este o a- 
berație, deoarece România 
Mare a venit să complete
ze un gol în spectrul po
litic.
Rfr Cum vede autorul dc 

scrieri istorice, ardeleanul 
înțelept șl omul politic lu- 
id — Radu Theodoru — 

lista viitorilor președinți ?
R. TII. : Nu există vid 

dc personalități politice ! 
Este o falsă problemă ! A- 
V'-m personalități politice 
dc primă mină. pe care 
dușmanii le-au compromis 
și. deci. Ic-au scos din cir
cuit (Ștefan Andrei). Nici 
unul nu poate candida la 
președinție deoarece s-n 
creat o psihoză defavora
bilă lor, i(it prin falsul 
proces al comunismului, 
cil și prin nenea că Ceau- 
șescu nu „a crescut" înlo
cuitori. Virtualii candidați 
și-ati perdut orice urmă 
de bun simt : Tiriac e ri
dicol. Corn eseu — Ring, 
fui de acont rnultiolii. cu 
deservirii Imense tării. Ar 
însemna să ne transformăm 
intr-o snbcolonie evreias
că : Roman — Ring — Brli- 
can. Romania și-a pierdut 
Plent'f itca ?! U< 1 aici . 
tu-abl. zărăflc ? ! Zaraful 
cu cei mal. multi taleri se 
poale considera precedlA- 
fo ? * Românei va «lovrxli 
vr— i -’o- rS locul lor e 
la bazar, nu la conducere !

La cișmea...
La capătul străzii Vale- 

riu Braniște —• colt cu 
Horea — din Deva există 
o cișmea. Vara funcționea
ză normal. Adică, apa 
curge doar a’unci cînd este 
apăsată pedala. Iama, în 
schimb, funcționează anor
mal. Adică, apa curge în 
permanență, zj șl noapte. 
De ce ? Ca să nu înghețe. 
Bine, dar ar putea curge 
ușor, nu gîlgîind. Avem 
atîta apă de risipit ? (D.G.)

« mbi mm* J « mmm
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„Voi fi pe scenă numai cu Eminescu II

(Urmare din pag. 1)

Mihal Eminescu, își mărturisea, la de
butul manifestării, bucuria întilnirli cu 
publicul din Valea Jiului. Dar șl emo
ția pentru faptul câ pe scena petroșă- 
neană era lipsită de decorul obișnuit în 
care-și prezintă acest spectacol. „Dc 
data asta voi fi pe scenă numai cu Emi- 
nescu". Versului Luceafărului poeziei 
românești, prin forța expresie! sale, îl 
ajunge o rostire sensibilă pentru a a- 
junge la sufletele oamenilor. Se pare 
că dna Adăm, îndrăgostită — după pro- 
prla-i mărturisire — in primul r!nd de

dramaturgie, a înțeles acest lucru și 
aceea f?i împlinește nevoia de no< 
rccltir.du-1 pe Eminescu,
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Pe primul loc — căldura
Dl Ladislau Huszar. di

rectorul R.A.G.C.L. Petro
șani, mai înainte ca cu să 
precizez ce anume doream 
să discutăm a început să 
spună care sint necazurile 
regiei. Pe primul loc între 
problemele spinoase ele a- 
ccstei ierni (și probabil nu 
numai) a enumerat încăl
zirea. Exact despre ce in
tenționam și cu să vorbim, 
căci știam că nu se stă 
prea bine la acest capitol.

Deci, cum se prezintă 
situația încălzirii munici
piului Petroșani ? Sursa dc 
energie termică este Paro- 
șeniul (fostă U.E., acum 
Filiala RENEL). In condi
țiile actuale poate furniza 
orașului 80 Gcal/h, față 
de un necesar de HO—150 
Gcal/h. Iar dacă tempera
tura exterioară scade sub 
—15 grade C, necesarul ar 
fi dc 380—400 Gcal/h. im
posibil de asigurat din 
motive tehnice, parametrii 
proiectați al uzinei permi- 
tîndu-i producerea doar a 
270 Gcal/h.

Din start se pornește cu 
un deficit dc căldură. Și 
asta în condițiile în care 
Paroțcniul \’a avea cărbu
nele necesar și nu vor o- 
parc opriri accidentale. Dar 
cum un necaz nu vine 
niciodată singur, la faptul 
că însăși sursa asigură o 
cantitate insuficientă de 
căldură se adaugă pierde
rile survenite pe drumul 
acesteia spre casele oame
nilor. Se înregistrează pier
deri de agent termic pc 
magistrală, datorită dezizo- 
lării conductei (se fură ta
bla care o protejează). In 
punctele termice, am fost 
asigurați. s-au remediat 
defecțiunile care duceau la 
Pierderi dc căldură. In 
schimo nu se poate solu
ționa situația subsolurilor 
inundate unde de aseme
nea, se pierde căldura. Și 
se pierde, de fapt se sus

trage, agent termic direct 
din calorifere.

Revenind la subsolurile 
inundate, care. pe lîngă 
că aduc și alte neajunsuri 
locatarilor, dijmuicsc căl
dura, se impun cîteva pre
cizări. Apele reziduale nu 
se pot evacua din subso
luri pentru că sînt înfun
date canalizările. Iar a- 
cestea nu pot fi desfunda
te pentru că nu dispune 
de miiloace regia (aceasta 
pc lîngă lucrările de gos
podărie comunală șl loca- 
tivă în Petroșani și Ani- 
noasa. se ocupă și de pro
blemele de apă și canal 
din întreagă Valea Jiului). 
Mai exact arc în dotare o 
singură mașină de cură
țat canale, cu termenul de 
casare depășit care la tem
peraturi sub zero grade 
oricum nu poate lucra. Re
gia n-a reușit să achizițio
neze o autovomă (adică 
mașină de desfundat), e- 
xistind doar ceva speran
țe. la începutul lunii de
cembrie. cînd s-a desfășu
rat această discuție, că s-ar 
putea procura una din Iu
goslavia.

Așa că situația canaliză
rilor Văii Jiului e destul 
de grea. Partial au fost 
remediate problemele de 
canalizare în cartierul Ae
roport din Petroșani. dar 
erau nefinalizate în Petri- 
la. cu necazuri în 1. meni 
ți Vulcan. Se lucra la ter 
minarea canalizării din U- 
ricani. unde trebuie reali
zată ți o static de enura- 
re. în soluționarea acesto. 
lucrări s-a implicat ți Pre
fectura. dar lipsa utilaic- 
țor ți în anumite perioade 
si a forței de muncă a 
făcut ca derularea lor să 
fio anevoioasă.

Ii) concluzie. hj a
Iarnă locuitorii ^etrosaniu- 
luî'ntl vor transpira de cald 
in apartamentele lor.
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O scrisoare sosită la 
redacție ne-a ridicat mal 
multe semne dc întreba
re. Vn grup de locatari 
din blocul II, strada Cu
za Vodă din Brad, ne 
semnalează că în blocul 
amintit, la etajul trei, a- 
partamentul 45, locuiește 
dna Rodica L împreună 
cu patru copii, toti mi
nori, Din textul scrisorii

soțul, aduce pc scară di- j 
feriți indivizi în stare Ic I 
ebrietate, deranjind lo m- * 
tarif. |

A fost sesizată în r. - . 
petale rînduri asociația I 
dc locatari, dar nu , 
luat pină în prezent nici | 
o măsură, mal ales ca J 
«nu și-a achitat chiri" > 
taxele comune de ani de I

--------------------------------------------------------------- j
*

O mamă „denaturată"?!
i
! reiese faptul că „această 

I mamă nu supraveghează 
J copiii, nu-i trimite la 
« școală, deși cele două fe- 
I* te. respectiv cea mare, ar 

trebui să frecventeze cla- 
I sa a V-a, iar cel mai 
J mic are aproximativ 10 
(luni și este lăsat zilnic 

in grija fraților". Toți 
J semnatarii scrisorii fin 
I număr de 9) semnalează 
J că lipsa de educație a 
I copiilor, nesupravegherea 
• acestora cu implicații 
| grave asupra menținerii 
• curățenie! și a liniștii fn 
| scara blocului. Prezenta 
« mamei acasă este uneori 
| simbolică, iar „datorită 
» faptului că nu mai stă cu

I
I

Fără discuție cazul dc • 
față ar trebui să dea mult i 
dc gindit dnei R.L D->r . 
problemele dumneaei s. | 
pare tdupă cum rezultă . 
din textul răvașului ad> ' ■ i 
sat redacției) că sint al- ’ 
tele, decit cele care r<-- . 
zidă din statutul de marin I 
a patru copii care au ne- j 
l'oie de grijă, căldură si<- I 
fletească. sfaturi. Să fi- • 
prea tirziu ? Credem * 
o schimbare a situației a • 
fi benefică în primu I 
rind pentru copii, șl ... J 
poi nu in ultimă instan- a 
fă, pentru colectivifat . • 
Mai bine mai devreme • 
decît mai tirziu, |

%
( URNEI. POEN.AR |
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UN VAPOR NUMIT... SPERANȚA
In vara anului trecut, un întreprinzător din llu 

doara a adus în parcul din centrul orașului un vapor, 
scos din uz dc pe lacul Cinciș. Idcca era promițătoare, 
.icopul mărturisit atunci fiind amenajarea in înijkx'ii! 
de transport... acvatic a unui magazin dc dulciuri și 
„diverse" pentre copii.

Intre timp au apărut, insă, și alte opțiuni, a'i K 
ochii pc Vapor — se spune — ți unele persoane ■ ■> 
funcții pe la .centru", însă vasul a rămas in derivă, <• 
cum a fost adus. Ar fi. totuși, bine ca cineva să-l ia 
în administrare și să organizeze în el o activitate in 
folosul locuitorilor Hunedoarei. Poate chiar cea avi 
în vedere inițial. Dacă ar da și primăria o mină 
ajutor. (D.G.)

»***♦***★»• 4 +44* 4 44*4 44*4

0 concepție despre privatizare orientată 
spre interesele cumpărătorului

(Urmare din ffc l)

— Ce activități se prac
tică acum In aceste spații ?

— Activități de produc
ție în eare au loc dc mun
că 120 de oameni ți ac
tivități de comerț rn pro
duse a’imcntare sau in
dustriale în care mai lu
crează Vreo 80.

Intnrrra în vigoare a 
Legii 58/1991, privind ma
rfa privatizare permite, în
tre alt» le. vînzarca dc ac
tive, perfect pretabilă in 
cazul spațiilor comerciale. 
Cum am raționat noi 7

Foarte mulți producători 
agricoli desfac mărfuri dc 
origine animală — carne, 
lapte și produse lactate în 
spatii Improprii. Disponi
bilitățile gospodăriilor țără
nești în această direcție 
cresc. în consecință am 
propus pentru vfnznre do 
active în prlmn etapă mn- 
g37inc de pline — lapte șl 
de carne.

— Nu exlstii. domnule 
director, nerlrphi) dc n fi 
dolurnatc ac, ,tc spații dc 
la destinația lor Inițială ?

— Nu, pentru că mai 
fntîi exi.sUi un ordin al 
guvernului care nu permi
te această tchlmbare da

destinație. Cel care cum
pără la licitație un maga
zin a cărui destinație a 
fost comerțul cu piine, 
lapte șt produse lactate, 
va fi obligat să desfarii 
prin respectivul magazin 
aeeste produse. Apoi par
ticiparea la licitație se va 
face dupu o selecție. Nu 
va putcn participa la lici
tație orl<‘ino. doar pentru 
că nro bani. El •■•'■buic să 
facă dovudn că 'du cu
noștințele necesare pentru 
a face comerț cu produsele 
respective. Am convinge
rea că in scurt timp la 
nreste magazine carnea. 
Dlinea șt laptele vor Ii

mal ieftine ca la u. 
Este ți normal, reg a in 
acest caz esțo cu mu" mai 
mică.

Și ca să ne convin. â dc 
adevărul acestor spuse, 
domnul director scum.- din 
sertar un contract Inch’ iat 
cu o firmă particulară dc 
tranxpoit. .Patronul a<. - 
tei fiimo. spune duuinla 
sa. nre doar trei camiuano. 
Dar transportul prin on- 
tract cu ci costă jum itato 
din i’cc.i re ne cos*, cel 
efectuat prinți -o .ale 
corner» iâiă m»rr, cu . api- 
tal de stat sau pe . dră 
ferată"
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Worl
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AM PRIMIT SCRISORILE DUMNEAVOASTRĂ !

Dacă oameni inimoși sînt...
Este un adevăr ce a ..ră

sărit" in tot mai multe lo
calități ale județului in ul
tima parte a anului trecut. 
Oameni inimoși, cu dra
goste pentru actul de cul
tură. pentru păstrarea și 
perpetuarea obiceiurilor și 
datinilor strămoșești au 
organizat cu eforturi ma
nifestări care au mers la 
inima concetățenilor lor.

Astfel, după cum ne 
scrie prof. Victorm Bă- 
trâncea, la Hațeg. din ini
țiativa Inspectoratului Șco
lar Județean tzona Hațeg), 
in sala cinematografului 
din localitate a avut loc o 
trecere in revistă a forma
țiilor artistice școlare cu 
repertoriu axat pc sărbăto
rile de iarnă. S-au prezen
tat școlile nr. 1 șl nr. 2 
Hațeg Bnru. Sălaș. Ohaba. 
SIntămăria-Orlea. Densuș 
Prin puritatea obiceiului 
valorificat s-au remarcat 
elevii de la Școala Genera
lă Sălaș ; In interpretarea 
colindelor s-a impus grupul 
vocal de la Școala Gene
rală nr 1 Hațeg, condus 
de Drof Maria Vasiu. De 
un deosebit succes s-a bu
curat corul de cameră al 
Scolii Generale Nr. 2 Ha
țeg (dirijor Victorin Bă- 
trâncea) în program au 
fost incluse si grupuri de 
Cocii mici de la grădini
țele din localitate.

Din Călan ne-a scris dl 
Carol Muntcanu care a 
reușit să organizeze un 
concert de colinde împreu
nă cu fanfara pe care o 
dirijează. Concertul a avut 
loc pe platoul din fața 
Casei de Cultură din loca
litate. In repertoriul pre
zentat au figurat 15 colin
de armonizate și orchestra
te de dirijor : „O. ce veste 
minunată" „Trei păstori". 
„Noapte de vis".. „O, brad 
frumos" . „Domn. Domn 
să-nultăm".

în noaptea de Ajunul 
Crăciunului. în frunte cu 
preotul parohiei, un mare 
număr de oameni de su
flet din Mărtinești au în
cercat și au reușit să reîn- 
noade obiceiul colindatu
lui. Oamenii satului i-au 
primit cu bucurie și cu 
daruri pe colindătorii, mai 
in virstă sau mai tineri — 
pensionari și muncitori, 
profesori, funcționari — 
cu credința lui Dumnezeu 
în suflet — ascultindu-le 
colindele: ..A gazdei". „A 
junelui". ..A fetii” ș.a.

Să ne bucurăm pentru 
aceste momente de marc 
sensibilitate, semn că ac
tul de cultură, tradițiile 
nu vor pieri niciodată, dim
potrivă. vor cunoaște o i - 
vigorare reală I

MINEI. RODEA

Scriu aceste rînduri, deși 
știu, după cum spun ofi
cialii. că soarta este .pe
cetluită". dar scriu cu con
știința profesiei de a in
forma opinia publică, pu
blicul cititor din orașul 
Simcria asupra hotărîrii 
Consiliului Primăriei pri
vind luarea unei părți din 
spațiul Bibliotecii Orășe
nești. respectiv al sălii de 
lectură. zVstăzi, cînd a- 
ceastă hotărîre este luată 
de un consiliu școlat, mă 
miră ți mă indignează, cu 
atit mai mult faptul cu 
cît această instituție este 
destul de nouă în acest 
oraș, creată cu multă greu
tate și unica instituție cul
turală publică. Pentru mi
ne. ca om care am parti
cipat la crearea acestei 
instituții, știu cite piedici 
au fost în calea ei și nu 
mă mai miră nimic. Tot
deauna problemele biblio
tecii au fost rezolvate cu 
scopul de a ajuta pe alții 
și nu instituția in sine. De 
exemplu, grăbirea mutăm 
in noul local s-a făcut cu 
scopul de a sprijini crea
rea de secții pentru parti
dele politiae. Noi ne-am

Biblioteca publică—probă 
a încrederii acordate 

de democrație educației!
bucurat, deși la amenaja
rea noului sediu contri
buția Primăriei a fost mo
destă. Modeste au fost și 
alocațiile destinate cumpă
rării de carte ți niciodată 
nu au existat posibilități 
pentru suplimentarea de 
fonduri în această direc
ție. Poate în viitor I

Oare este o reținere a 
populației față de această 
instituție sau numai a o- 
ficiajilor ? Cifrele obținute 
de bibliotecă ne spun că 
numai a oficialilor, fiind
că. anual, biblioteca În
scrie in medie 2 000 citi
tori și difuzează peste 
20 000 volume. Ceea ce în
seamnă un indice de circu
lație a fondului de 1.2 si 
o frecvență anuală de 
10 000 cititori. Este drept 
că formarea unor deprin
deri de lectură in sala de

lectură se obține în ani, 
iar bibliotecii nu i-a fost 
dată această posibilitate. 
Eu sînt convinsă că în 
condițiile în care prețul 
cărții a crescut alit dc 
mult în ultima vreme, ro
lul sălii de lectură va creș
te. ca de altfel și al bi
bliotecii în general. Deci, 
mi s-ar fi părut mai co
rect dacă s-ar fi luat o 
hotărîre pentru o folosire 
mai bună a spațiului sălii 
dc lectură, organizarea în 
cadrul acesteia a unor ex
poziții dc artă plastică, 
grafică, de fotografii, deci 
tot în scop cultural. Căci 
in urma demolării clubu
lui sindicatelor, orașul Si- 
meria nu mal poate emite 
de ani de zile alte preten
ții culturale și mult timp 
de aici înainte.

Nu aș vrea să se creadă

că am ceva împotriva în
noirilor. a privatizării în 
speță. cr*J că ca. se poate 
face și fără a priva popu
lația simeriană de asigu
rarea unor ser icii cultu
rale în condiții corespun
zătoare. < ij atit mn> mult 
eu cit acest sector a fost 
și este încă neglijat șl con
secințele le vedem fiecare, 
Sper ca banii luați din 
chiria spațiului ce se va 
licita cu acest prilej sa 
fie folosiți pentru achizi
ționarea unui număr mai 
mare dc volume pentru 
biblioteca orășenească, mă
car in acest fel s-ar jus
tifica măsura luată do Pri
mărie. Biblioteca publică 
ar trebui să fie o probă a 
încrederii acordate dc de
mocratic educației pentru 
oamenii de toate vîrstelc, 
ca și capacității fiecăruia 
dc a aprecia realizările n- 
manitățli în domeniul ști
inței și culturii, dar vad 
ca pmă atunci mai avem un 
drum lung de străbătut ’

Prof. VALERIA STOIAN, 
directorul 

Bibliotecii Județene 
Hunedoara—Deva

TS1BUUA.
„OUVÎNJTU-U LESF^”

I A « INE 
SA MAI APELEZ?

Subsemnatul Oprița Flo
rian, domiciliat în Hune
doara. str. Trandafirilor 
nr. 33. bloc 33, scara B.

Lumea trebuie să știe
CÎND VA

C ...Alimentara" S.A. 
Deva a dat in locație de 
gestiune, in cursul anu
lui trecut, magazinele nr. 
1. de pe strada 1 Decem
brie — gestionat de soții 
Elena ți Nicoloe H.ddea 
— și nr. 67 mezeluri, de 

i pe strada Libertății, lln- 
J gă Agenția Loto —- con- 
( dus de dna Margareta 
i Bozdo' Unități cu ges

tionari parionați ,i între
prinzători. cu vad comer
cial «i oi foarte bune re
zultate. după cum apre
cia însuși dtrcctorul SC 
„Alimentara" SA. Dcv i 

vjm constatat n<
însTnr i am scris in zia- 
rj din 31 iulie 1991.

Dar. un făcut, c. I 
■ I' al doih-n magazin

1 f.rl !ifi<at Cineva d«-

VENI „C0MTIM“-UL?
1* .Comtim" Timișoara 
a solicitat la Primăria 
municipiului Deva un 
spațiu pentru un maga
zin specializat In orașul 
nostru, iar dnli de aici, 
foarte generoși, n-au gă
sit alt spațiu decît al u- 
nîtății nr. G7. In pofda 
utilității și rentabilității 
ale. așa cum era.

Noi nu ne plecăm ure
chea la zvonurile potrivit 
- ărora acest magazin n-a 
fosț sacrificat, fr> folosul 
„Comtim’-ului. fără a- 
vantaje de partea cuiva. 
Nu știm. în fond, „actele 
vorbește"... Dar parcă 
nn-i bine.

In sfirsit. faptul o,te 
<nnsum.it. Si multe asc- 
mema f <pto trebuie să

spațiul în discuție se a- 
flă în renovare, extinde
re, modernizare De vreo 
patru luni și mai bjne. 
„Va ieși ceva toarte fru
mos. ne-a spus dl ing. Dan 
Cazan, viccprimarul mu
nicipiului Deva. Lucrări
le le execută S.C. ..Con
dor" SA. Deva. Au avut ( 
și ci probleme. Le-au l 
lipsit uncie materiale...".

Probabil... S-ar putea 
ca acest magazin gen 
„Comtim" să fie „lux”, 
Ca marfă și ca preț, fi
rește. Dar asta nu justi
fică desființarea unei u- 
nităti bune, apret jat< de • 
< nmpărători.

Și. totuși. cind vino 
,,Comtim"-ul ?...

etaj I. ap. 26. telefon 16935, 
vă aduc la cunoștință ur
mătoarea problemă pe ca
re n-am putut să o rezolv, 
deși am fost la toți șefii; 
mă trimit dc la unul la 
altul și tot nu s-a rezolvat. 
Din ziua dc 10 VIII 1990, 
telefonul nu funcționează, 
dar taxe plătesc. Spre e- 
xcmplu, pe luna septem
brie am plătit 176,40 lei, 
pe octombrie 205,40. pe 
luna noiembrie 152, iar pe 
decembrie 387,40 lei. în 
ace'.'c sume fiind incluse 
taxe adiționale, convorbiri 
interurbane etc.

Am fost în audiență la 
domnii Sasău. Junca, pre
cum și la alții, de peste 
20 de ori și am primit 
răspuns dc fiecare dată că 
va veni, dar nu a venit 
nimeni. în ziua de 14 XII 
’91 am depus ți o rccla- 
mațic cu nr. 5731. Atunci 
dl Sasău a chemat linlo- 
rul, l-a dat dispoziție în 
fața mea să rezolve pro
blema. dar nimic. Toate

telefoanele din blocurile 
ce înconjoară blocul meu 
merg. Nu mai știu la cine 
să apelez 1 Vă mulțumesc 
anticipat.

RISIPA DE Al»A 
!>I PATINOARUL

Mă numesc Giurcău loan 
din Hunedoara, strada Ro
zelor nr. 1. bloc 31. apar
tament 10 (scara A). Dc 
sub blocul nostru iese apă 
continuu — zi și noapte. 
Rece ori caldă, nu se știe 
precis. Și situația persistă 
din luna martie 1991. In 
aceeași perioadă, o echipă 
a RAMGCL a reme
diat niște defecțiuni la 
blocurile vecine. M-ain dus 
la dinții și i-am rugat să 
constate proveniența „izvo
rului". Au verificat și 
mi-au spus că provine de 
la o conductă despre care 
nu știau unde c amplasa
tă. dar mi-au spus să a- 
nunț asociația dc locatari. 
Ceea ce am făcut. Dar a

trecut o vară, o toamnă, 
acum e iarnă și strada 
noastră a devenit patinoar 
pentru că nimeni n-a în
treprins nimic. Gheata sa 
îngroașă pe zi ce trece, 
apa se risipește. Fiind 
curată, bănuim că nn-i 
vorba de apă menajeră, 
ei de apă pentru consum. 
Vă rugăm ca prin ziarul 
dv. să cmiteți un semnai 
de alarmă la sociația do 
locatari nr. 49. (Șj, bineîn
țeles. — KAMtK.’I, Hune
doara — NN)

POȘTA 1(1'111(1(11

• Stimate „grup dc ce
tățeni" din satul Toplița. 
Scrisoarea dv. c redactata 
corect r.i cu lux de amă
nunte. îi lipsește însă c- 
sențialul spre a putea fi 
publicată : expeditorul e’l 
nume, prenume $J adresă. 
Altfel, ne abținem mai 
cu scamă că se fae refe
riri la persoane. Reveniți 
cu mal mult curai. (ES.)

De ce nu-i pace la Zeicani...
.Satul Zcicani, comuna 

.Sarinizcgetusa. are o mină 
dc casc. iar oamenii ce 
viețuiesc aici — vred
nici gospodari — tră
iesc în pace și bună în
țelegere. Adaă au trăit pî- 
nă cu o vreme in urmă, 
mai precis piriă în vara 
acestui an. cînd o întîmpla- 
rc lc-a tulburat liniștea.

In ziua aceea, Samfira 
Dărăbanț. împreună cu 
Victor și Alina Bociat și 
eu Terezia Maica, o veci
nă, s-au dus la grădina 
ce o folosea de multi ani 
să siringă finul ce fusese 
co .it cu citeva zile înain
te. Acolo au dat peste 
C’osmin Adrian Toma.

— Să nu intrațl în gră
dină. că este a noastră I 
— lc-a zis cl.

— A voastră este. Dar 
ă stringent finul și plecăm.

A urmat o discuție în 
contradictoriu, apoi C A 
Toma a zis :

— Nu vreți să plecați 7 
Mă duc s-o chem pc mama.

Cei patru s-au apucat dc 
strfns finul. Nu după mul
tă vreme a sosit la fața 
locului Elvira Toma, cu o 
falcă în cer și una In pă- 
inînt. Aducea cu ea o gă
leată plină cu motorină.

— Să plecați, că altfel 
dau foc la fin — a zis ca.

De aici încolo lucrurile 
s-au precipitat. Elvira T. 
a vrut să arunce motori
na. Vii tor B i-a luat gă
leata. Samfira D. a ridi 
cat furca să lovească. Ci
neva i-a luat furca. Cele 
două femei s-au încăierat 
și Elvira T. a lovit-o pc 
cealaltă cu o piatră si cu 
o bilă. Au intervenit cei
lalți și le an despărțit.

tăieturile se puteau în- 
hcin alei, eventual prm- 

tr-o discuție calmă. prin 
impăi are chiar. Aș. nu s-a 
intîmplat așa. Samfira D. 
a dat-o în judecată pe El
vira T. pentru că a lovit-o. 
Cealaltă a susținut că n-a 
făcut așa ceva. Martorii

au zis, cel mai mulți din
tre ci. că prima are drep
tate. Procesul s-a jude
cat. in fond, la Hunedoa
ra. apoi, in recurs, la Tri
bunalul județean. Le-am 
văzut pc amindouă stînd 
în fața instanței de jude
cată.

— Noi - a zis președin
tele completului — va sfă
tuim sa va Impăcati. Sîn- 
teți două femei serioase, 
eonsâtenc. Să considerați 
ceea cc a fost c a trecut >4 
să vă impa ați. să se facă 
pace la Zei, ani. Ce spu
neți, Elvit i Toma ?

— Nu v n au mă îm
pac !

— Samfira Dărăbanț ?
- Nu ma împac I

Așa că la Zcicani. satul 
■•iccla linl-'d din vecinăta
tea Porților de Pier ale 
Transilvaniei, nu este pa
ce. Vedeți și dumneavoas
tră, stimaji cit ‘ori. -tn ce I

■ IIONDOR

nnsum.it
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CARIATIDE
REVISTA UE CULTURA, IțIFORMARE ST OPINII
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Revistă de cultură, informare și opinii. Direc
tor ; |V MAPTINOVICI, editor : Fundația jude
țeană pentru tineret și FORUM 22 T — Hune
doara.

Se găsește de vînzare în Deva, la Galeriile 
de artă, în Hunedoara, la Club 22 T și, în cu- 
rînd, la librăriile din județ. (N. T.J.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MACPROD" S.R.L. 

cu sediul în Deva, str. Coziei, nr. 9, 
telefon 17127

EXECUTĂ 
LA PREȚURI NEGOCIABILE :

• lucrări noi și de reparații în domeniul 
instalațiilor sanitare, încălzire, conducte de ali
mentarea apei preluate din pîrîuri, rîuri sau pu
țuri în sistem centralizat ;

• confecții metalice, în afara celor în regim 
ISCIR ;

O reparații capitale la partea de instala
ții pentru societățile comerciale.

Doritorii se pot adresa societății noastre, 
telefonic sau în scris, în vederea perfectării 
contractelor ferme, pe bază de devize estima
tive, întocmite de executant sau beneficiar.

O)

n

I
i

• SISTEME MODER
NE DE ALARMA. Pen
tru apărarea împotriva 
tentativelor la efracție 
de interior, pe piața co
mercială românească au 
pătruns în ultima vreme 
o serie de echipamente 
sofisticate. de ultimă 
oră.

• REMANIERE. Zvo
nuri insistente la Paris 
despre posibile modifi
cări în guvern și în 
Partidul Socialist (la pu
tere). Ar fi vorba de 
retragerea liderului Mau- 
roy și de înlocuirea pre
mierului Greasson cu Ja
cques Delors, președinte
le Comisiei C.E.E.

• P.S.M. PRECIZEA
ZĂ : PARTIDUL ESTE 
LEGAL ÎNREGISTRAT ! 
în ultimele zile cotidia- 
nele ..România Liberă" 
șl „Tineretul Liber" au 
publicat articole inspira
te din surse de pe lin
gă Tribunalul Munici
piului București în care 
se menționează că Parti
dul Socialist al Muncii 
nu este înregistrat și că 
nu va participa la ale
gerile locale din 9 fe
bruarie 1992. Față de 
cele de mai sus. Comi
tetul Director al Partidu
lui Socialist al Muncii 
informează pe toți mem
brii și simpatizanții a- 
cestui partid, poporul ro
mân. opinia publică in
ternă si internațională că 
Partidul Socialist al 
Muncii a fost înscris le
gal la Tribunalul Muni
cipiului București în re-

gistrul partidelor politice 
din România, la poziția 
27. în data de 22 noiem
brie 1990. cu toate actele 
aferente cerute de lege 
și depuse la tribunal.

• INTERDICȚII RIDI
CATE ÎN ’92. Vreme de 
decenii, regiunea din ju
rul Vladivostokului a în
semnat cea mai păzită 
zonă strategică militară 
din Extremul Orient so
vietic. Amintim doborî- 
rea în urmă cu cîțiva ani 
a avionului sud-coreean 
de pasageri care a Pă
truns — din eroare, cum 
s-a afirmat atunci la 
Scul — în spațiul aerian 
respectiv. Iată că în 1992, 
portul Vladivostok, atît 
de secret pînă mal ieri, 
se deschide traficului co
mercial internațional. Vla-

divostokul nu mai e so
vietic. ci aparține Rusiei 
lui Elțîn. Noua ospitalita
te e urmarea deciziei în
suși președintelui rus. 
S-au terminat secretele. 
Or, sînt ele mult mai pu
țin importante pentru 
Boris dccît au. fost pen
tru Mișa ?

• STATISTICA. Con
form unei statistici su
mare. focurile de artificii 
și petardele au făcut la 
acest sfîrșit de an mai 
multe victime decît con
flictele din Iugoslavia și 
Gruzia Ia un loc. Noroc 
că Revelionul e doar din 
365 în 366 de zile...

DIN LUME■ - »/.«. % • » vi •.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I •ta

-MicA--------
PUBLICITATE

*

l
1

I

t
I

i 

ț 

î 
r

ț

J

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU SPORT 
HUNEDOARA — DEVA

Scoate la licitație spațiul aflat la Sala Spor
turilor din Deva (etaj I) în vederea deschiderii 
unui salon dc recuperare pentru sportivi, antre
nori și populație (gimnastică medicală, masaj, 
saună, electro — terapie, aerobic și altele).

Licitația va avea loc în ziua de 28 ianuarie 
1992, orele 10, la Sala Sporturilor Deva. Au drep
tul de participare la licitație societățile 
merciale și persoanele fizice autorizate și 
pregătire profesională corespunzătoare.

telefoanele 
(13)

Informații suplimentare la 
22132 și 12067.

le

cp- 
cu

NOTARIATUL DE STAT JUDEȚEAN 
HUNEDOARA — DEVA ' 

ORGANIZEAZĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

URMĂTOARELOR POSTURI ■ 
1 2 posturi secretar dactilograf — Deva ;
1 1 post conducător carte funciară —

Hunedoara ;
1 1 post conducător de carte funciară —

Petroșani ;
1 1 post secretar dactilograf

doara ;
• 1 post secretar dactilograf — Petroșani.1

Hune

• 1 post secretar dactilograf — Petroșani. -
Cererile se depun pînă la 15 ianuarie 1992 I 

sediile notariatelor. i
Informații telefonice : Deva — 16333 ; Hu- 

J — 957z12363 ; Petroșani — 935/
(11)

nedoara 
41890.

SOCIETATEA COMERCIALA 
PENTRU ALIMENTAȚIE PUBLICA 
„SILVANA" S. A. HUNEDOARA

Organizează licitație pentru atribuirea în 
locația gestiunii a următoarelor unități I

• Patiseria „Cuptorul de aur"
• Bar — cofetărie „Tosca”
• Bar de zi „Oltul"
• Restaurant „Tic-Tac"
• Restaurant „Parîngul"
• Cofetăria „Magnolia"
• Bufet „Expres"
• Crama „Drăgășani"
• Bufet „Lunca Cornii"
Licitația va avea loc în data de 24 ianuarie 

1992, orele 10, la sediul societății din Hune
doara, str. Piața Libertății, nr. 16.

Relații referitoare la documentația tehnică 
și cadrul general al locației de gestiune se pot 
obține la sediul societății între orele 12—14.

(8)

VÎNZARI-

CUMPARARI

• VÎND combină frigo
rifică..-Hunedoara, telefon 
22907, după ora 16. (7058)

• VÎND televizor color,
cu text șl telecomandă, 
marca Dnx. diagonala 67, 
receiver, decoder, conver
tor parabolică 2 MG cu 
telecomandă, generator pro
dus curent, 220 W la 2 KV, 
video Fischer, decoder film 
net, mașină spălat Philips, 
cu 9 comenzi. Hunedoara, 
telefon 957/14467. (7059)

• V1ND video recorder,
marca „ELIN" ncu, sigilat, 
fabricație 1990. Deva, te 
lefon 16093. (7802)

• SOCIETATEA Comer
cială „COM-CERNA" S.R.L 
Deva. str. Cernci nr. 9, 
vinde mașini de spălat cu 
storcător, mașini de cusut 
„Iulia". la prețuri avanta
joase. Informații Deva, te
lefon 16782. (7804)

• VÎND tractor U 650.
cu transmisie șl cabină 
URSS, la preț de 295 000 
șl multicar Incomplet, cu 
motor D 115, la preț de 
185 000 lei. negociabi’e. Vi
zibile in Deva. str. Horea 
nr. 148. (7803)

• VÎND Trabant 601 S,
preț convenabil. Deva, te
lefon 19258. (7825)

• VÎND urgent Dacia
500. Șoimuș nr. 226. tele
fon 68289, (7822)

• VÎND urgent Dacia
1300, albă, stare bună. 
Deva. N. BulccscU, bl. 19 A, 
ap. 12. Informații după o- 
ra 16. (7819)

• CUMPĂR apartament 
cu 2, 3, 4 camere in Deva sau

Hunedoara, cu plata în lei 
sau valută. Informații te
lefon 957/24026. (7817)

• CUMPĂR casă, loc 
pentru construcție casă 
sau apartament 3—4 ca
mere. în localitatea Deva. 
Informații Deva. telefon 
16735. între orele 8—21.

(7816)
• VÎND Toyota Starlett 

și Citroen Visa (avînd 
43 000 km la bord). Deva, 
telefoane 24198 sau 27230.

(7815)
• VÎND garsonieră, zo

nă centrală. Informații 
Deva, telefon 16338. (7823)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB două garso
niere confort I. Deva, Goj- 
du. cu apartament două 
camere, exclus Dacia și 
Micro 15. Informații Deva, 
telefon 14954. (7810)

• SCHIMB apartament
2 camere proprietate Bucu
rești. cu apartament 2—3 
camere Deva. Informații 
Deva, telefon 21198.

(7809)
• SCHIMB urgent 2 

garsoniere cu apartament
3 camere în Deva (exclus
Micro 15. Dacia). Deva, te
lefon 21468. (7812)

• SCHIMB apartament
3 camere Deva, cu similar
sau 2 camere Brăila. In
formații Deva, telefoane 
17604. . (7824)

• SCHIMB apartament
4 camere. Deva. Dorobanți,
cu apartament 3—1 came
re sau două apartamente a 
două camere. Deva, zona 
Ulpia. gară, stadion. In
formații Deva, telefoane 
18961. 19318. după orele 
16. (7818)

PIERDERI

• PIERDUT în trenul 
2 701, pe distanța Baru 
Mare — Subcetate o plasă 
cu portmoneu. acte și bani. 
Găsitorul este rugat să a- 
nunțe la telefonul 77064. 
Recompensă găsitorului.

(7808)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu. pe numele 
Ciurcă Lucian, eliberată de 
F.E. Deva. O declar nulă.

(7820)

ÎNCHIRIERI

• „MEDECINS du Mon
de" caută să închirieze 2 
apartamente mobilate, con
fortabile, cu cîte 3 came
re. Deva, telefon 25386.

(7783)

OFERTE DE SERVICII

• „MEDECINS du Mon
de" caută femeie aiutor 
menaj (cumpărături, gătit, 
curățenie). între orele 8 
—13. Deva, telefon 25386.

(7807)

• FAMILIE de tineri
medici francezi caută fe
meie pentru a îngriji 3 
copii (3. 6. 9 ani). între ore
le 12—19 (eventual vorbind 
sau înțelegînd puțin limba 
franceză). Deva, telefon 
25386. (7806)

DIVERSE

• ȘCOALĂ de șoferi 
particulară ..Autobussin" 
Hunedoara, (lingă piața 
mare, policlinica cu plată), 
vă oferă școlarizare teore
tică șl practică, execut;» 
transporturi marfă, vinde 
convenabil Skoda S 100. 
Re’ații zilnic 8—10, 16—18. 
Hunedoara, telefon 16010.

(7057)

• CU autorizația nr.
6114 din 2 decembrie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara a luat 
ființă persoană fizică „ÎM
PREUNA”. reprezentată 
prin Gîrbovean Elena, cu 
sediul în Deva, str. Mă- 
răști. bl. 10. ap. 6, telefon 
20950. avînd obiectul acti
vității „Agenție Matrimo
nială". (7811)

• INSTRUCTOR particu
lar pregătesc conducători 
auto, categoria B. Infor
mații Deva, telefon 21579.

(7813)

DECESE

• CU adîncă dure
re familiile Ioan Iri- 
don și Aurel Marina 
anunță trecerea în ne
ființă a celui care a 
fost tată, bunic și 
cumnat

IONIȚA IRIDON 
Înmormîntarea mîiii;, 

9 ianuarie 1!)92, ore’ 
13. la Cimitirul Orto
dox din str. M. Emi- 
nescu. Deva. Dumne
zeu să-l odihnească in 
pace ! (7811)

• CU mult regret și ne
mărginită durere in sufle
te. anunțăm încetarea din 
viață a celui care n fr.;t 

GOI.CEA I.I\ II
FLORIN,

in virstâ dc 44 ani. din 
Brad.

Ceremonia inmormîntării 
va avea loc la capela ci
mitirului ortodox din 
Brad, vineri, 10 ianuarie 
1992, orele 11. Nicușor 
Corcii, cumnat. Tăvi șl co
piii. fratele Mircea și 
copiii, verișoarele Cheți șl 
Tuța. Dormi în pace și 
fie-ți (urina ușoară !

(7289)

PRIMĂRIA ORAȘULUI BRAD
Organizează în data de 15 ianuarie 1992, 

| orele 9, concurs pentru ocuparea postului de 
. muncitor (șofer] utilaj P.S.I.

înscrierile se fac pînă în dala de 13 ianu- 
• arie 1992, orele 15, la sediul primăriei.

Pot concura numai persoanele cu domici- 
î liul în orațul Brad.
! (9)

SOCIETATEA COMERCIALĂ ’
AGROSIM S. A. SIMERIA J

str. 1 Decembrie, nr. 2, 
telefoane 60023 și 60394

Scoale la concurs un post de jurist, pe data ’ 
do 15 ianuarie 1992, vechime minimă 3 ani. I 

Salarizarea conform legilor în vigoare.
(10) I 

i

I REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:

2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 113, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275, 12157, 11269 
Telefon Tipografic: 25901 

Fax : 18061
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

T II'AKUI.s
S.C. „Volidav.T* S.A.

Deva, str, 22 Decembrie 257


