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o BLOC PENTRU PENSIO
NARI. Pr-mărla municipiului 
Deva a elaborat studiul de am- 
plasament al unui bloc de locu
ințe pentru pen-ionari. Fa fi un 
bloc cu IlM) de garsoniere, cabi
net medical, cantină, club, unde 
100 de oameni singuri, neajuto
rat i. vor avea cosa și viața lor. 
Urmează, fn scul timp, realiza
rea proiectului fi apoi începerea 
execuției obiectivului. (D.G.j

O ÎNDRĂGOSTIT! de car
te. fn 1991, la Biblioteca oră-

.ea cu din Simcria au fost în

registrați 790 de cititori șt peste 
13 000 volume difuzate. Intre ci
titorii pasionați amintim pe Ioan 
Asăndulesci, mecanic de loco
motivă, irig. Stelian Casavela, Si
mian Ghiț, pensionar. Sabina 
lordache, casnică. Emil Dopatei, 
lăcătuș, Nayhart Flavia, munci
toare, Luciana Anca Pasăre și 
Daniela Constantine, eleve. (E.S.).

Q STUDfU. Pentru echilibra
rea pc zone a presiunii apei, po
tabile in rețeaua publică a ora
șului Brad, filiala R.G.C.L. din 
localitate a R.A.G.C.L, Deva a 
inițiat un studiu care este pe 
cale de a fi finalizat. Transpu
nerea lui in practică înseamnă, 
evident, unele cheltuieli materia
le și bănești, care vor permite 
ca în toate zonele oralului apa 

potabilă să ajungă Ia o presiu
ne constantă. Dar caca ce este 
mai important, să ajungă I (l.C.)

O DOUA BRUTARI! PRO
DUC. In orașul Brad s-au des
chis două brutării particulare, 
care produc pline de foarte bu
nă calitate. Este vorba despre 
unitățile organizate de întreprin
zătorii George Voi-cu și Liviu 
Rusii, fiecare brutărie at’ind ca
pacitatea de producție da 1500 
kg piine pe zi. Altă brutărie se 
află în organizare și fa intra in 
funcțiune pînă la sfirșitul aces
tei luni — ianuarie 1992. (D.G.J

O FArA AUTORIZAȚIE. în 
urma unui control efectuat de 
Garda Financiară la Florăria din 
strada Libertății, bloc LI, din 

Deva, s-a constatat, depășirea •- 
biectului activității acestei uni
tăți, și anume vtnzarca <le pro
duse fard autorizarea Primăriei 
orașului, conform Legii nr. 3/ 
1972. Pentru faptele semnalate 
s-a aplicat r> amendă dc 30 OW 
de lei precum și confiscarea 
mărfurilor care nu făceau obi
ectul activității, in valoare de 
99 379 de lei, (C.P.)

q n-ați pierdu r cîine 
„AFGAN' ! In ziua de. 8 ianu
arie., in cartierul Dacia, din Deva, 
s-a găsit un cîine „Afgan", dc cu
loare bej, cu bot lung, negru, 
care rnîrtie după.., stăpin. Cine 
l-a pierdut ori l-a uitat lingă o 
scară de bloc ~să sune la tele
fonul 21315 — Deva. (D.G.).

dințară
■ t.ntMTln pen

ii:' ZIARIȘTI. Reducerea 
Lardului de cazai o pentru 
ziariști este, prin modul 
concret de aplicare, mai 
mult o lai ilitate pe turtle 
Hotelierii, pentru a opera 
această înlesniri-, cer nu 
numai deli-gația ziaristului 
aflat in misiune., ci și un 
tichet de la Ministerul Co
merțului ți Turismului. 
Conform acestei pretenții, 
ziariștii care piuară pe 
teren tri-l>ui( să-și vizeze 
delegația mai fntii la dom
nul I o ta 1
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România va deveni un 
centru spiritual al 

umanității
Interviu cu dl profevor dr.

ION MANZATU, 
președintele Partidului Republican

,Cuvin’.ui liber' are as
tăzi posibilitatea să pre
zinte In paginile sale un 
interviu cu domrjul profe
sor dr. Ion Mânzatu. pre
ședintele Partidului Repu
blican.

— Domnule profesor, 
sinleți una din personali
tățile politice marcante a- 
le momentului. Vă rugăm, 
cu realismul ți luciditatea 
care vă sînt caracteristice, 
să no spuneți părerea dvs. 
in legătură cu situația ac
tuală a economici româ
nești ți ce trebuie făcut 
pentru a ieși din acest im
pas.

— SitJiția economică pe 
care o moștenim — nu a- 
tlt de la comuniști, cit de 
la guvernul Roman, este 
mai proastă declt In de
cembrie 1959. Și aceasta 
pentru că atunci producția 
țării, raportată la indicele 
de utilizare, se găsea pe 
h 83—9f* la su*ă. Astăzi 
ne aflăm undeva Intre 50— 
65 La sută. Exporturile sint 
practic Inexistente, dimi
nuat-; fiind de 3—1 ori 
fată de 1985. Balanța de 
plăți a României este ex

trem de negativă și defa
vorabilă. iar rezervele va
lutare sint practic inexis
tente. Mai mult, leul a de
venit un fel de batjocură 
a celorlalte monede — va
lută forte. Am ajuns să 
licităm acum dolarul la 
300 lei ’ In S.U.A. cu 1 do
lar urci 102 etaje cu liftul 
pe Empire State Building... 
Dacă acesta este prețul 
real In lei al dolarului, asta 
să o spună dl Petre Ro
man. care a determinat a- 
cest proces nefiresc și dra
matic. Dacă nu vom însă
nătoși rapid leul, vom fi 
In situația de a vedea a- 
vuția națională, practic, 
plecată peste graniță. De 
ce? Foarte simplu. Ima- 
ginați-vă că un investitor 
străin vine cu un milion 
de dolari, care va fi eva
luat la 300 milioane lei. 
La ce prețuri sînt evaluate

MIRCEA LAZAR, 
vicepreședinte 

al Partidului Republican, 
Filiala județeană 

Hunedoara

(Continuare fn pag. a 2-a)

Prezentăm astăzi cîteva 
precizări privind alegerile 
locale :

• Cei cc nu sint înscriși 
în listele dc alegători din 
eroare și n-au sesizat a- 
cest lucru, deși este bine 
ca toți să consulte aces.e 
liste afișate la sediul pri
măriilor, precum și in lo
curi publice și in mod vi
zibil. pot cerc înscrierea 
în anexa listei pe care o 
va găsi la secția de votare 
la care este arondat, und; 
dc altfel vor ți vota.

• Studenții vor vota iu 
localitățile unde domicilia
ză. în atenția guvernului 
stă decalarea examenelor 
in ața fel incit ci să poată 
face deplasarea acasă, pre
cum și atribuirea dc per
mise dc transport gratuite.

Continuăm cu prezentarea 
președinților comisiilor cir
cumscripțiilor electorale și 
a locțiitorilor acestora. I.a 
Brad, președinte este dl 
Carol Pup dc la Tribunalul 
județean, iar locțiitor avo
catul Radu Gabor ; la O- 
rastie. dnii Iosif Cibian de 
la Procuratura Deva și 
jurisconsultul Mircla Cio- 
ra : la Câlan, dnii Climen- 
tc Mărginean, dc la Procu
ratura Hunedoara și aloca
tul Alexandra Pop; la 
Hațeg, dnii Iosif Pop dc Ia 
Procuratura județeană ți 
Nicolae Solea dc la Pro
curatura Petroșani; la Si- 
ineria, dnii Simion Blaj 
de la Tribunalul județean 
ți jurisconsultul Ștefan 
V'elniccru. Sediile comisii
lor circumscripțiilor electo
rale sc află la primăriile 
din orașele respective.
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Examenul de bacalaureat - 
o probă a maturității tinerilor

Examenul de bacalau
reat din acest an va eva
lua stadiul de formare și 
dezvoltare a capacităților 
și deprinderilor inteleetua 
le. nivelul dc cultura ge
nerală ți de specialitate a- 
tins dc elevi. Spre deose
bire de anii trecuți. în 
acest an se va organiza 
o singura sesiune de ba
calaureat. în perioada 22 
iunie — 2 iulie 1992. pen
tru elevii promovați ai 
ultimei clase dc liceu, a 
Xîl-a, învățămint liceal 
de zi ți a XlII-a. înv.iță- 
mint liceal seral.

Gandidații au dreptul să 
se înscrie de cel mult trei 
ori pentru susținerea ba
calaureatului. in termen 
dc trei ani de la data în
cheierii cursurilor liceale. 
Elevii promovați ai ulti
mei clase de liceu care nil 
se prezintă la examenul 
dc bacalaureat sau nu pro
movează acest examen pri
mesc un certihcal de ab
solvire a liceului fără d:- 
plomă de bacalaureat.

înscrierea candidai ilor

Pg zj
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Tmără secretară nu prea rapidă caută loc dc 

muncă. Preta raliil la șef asemănător.
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\ R IM VS IN S.I. \. tncă 
lin parlaim-ntar român, 
domnul ( iprian Fâiăche, 
<ll putut f.S.N. de I ăgă- 
raț, a rămas in străinătate. 
Acesta a decis să rămină 
in S.I’. l . unde se afla ple
cat Ia invitația unor rude 
ale soției Intr-o scrisoare 
□rtiesafă Parlamentului, el 
și-a anunțat demisia din 
post. Mandatul Va fi pre
luat, conform regulii, de 
următorul candidat de pe 
lista F.S.N. Brașov dc la 
211 mai, in persoana dom
nului Marius Constantin, 
fost primar al Hrașovului 
după revoluții* 1. Domnul 
fjiiulu-, afirmă un coleg al 
său. ni:ii adaugă un nume 
listei parlamentarilor ro
mâni care „n-au mai avut 
răbdare să se bucure de 
roadele muncii lor". E 
vorba, firește, de munca 
intru democrație a parla
mentului nostru „epuizat 
conform aceleiași surse <le 
numeroasele legi voLt.e'.

pentru bacalaureat se fa
ce la secretariatele licee 
lor. după cum urmează : 
pentru candidații din seria 
curentă, 1992. de către pro
fesorii diriginți. în confor
mitate cu evidențele d;n 
licee ; pentru candidații 
din arul preccdcnți — de 
către secretarii liceelor, la 
care aceștia au absolvii 
ultima clasă de liceu, pe 
baza actelor prezentate dc 
către candidați (certificate 
de naștere si, după caz. dc 
căsătorie, foaia matricolă 
cu situația școlară din cla
sele liceale).

In acest an, examenul 
de bacalaureat va cuprin
de 5 (7) probe dc examen, 
■1 (5) obiecte de studiu :
1. l imba română (scris și 
oral) : 2. <> disciplină <le
cultură generală semnifi
cativă (prin conținut, nu-

Prof. ÎIOKIN C II.IEȘ 
Inspector general adjunct 
al Inspectoratului Școlar 

-îmlețcan

(Continuare în pag. a 2-a)

H P.S.M. V \ I» AKTK I- 
P\. TOHȘI. 1\ AI E- 
GI.RI. Surse bine infor
mate precizează ca Parti
dul Socialist al Mumii. al 
cărui lider este dl Ilie 
1 <-r,|i-ț. va participa totuși 
la alegerile locale din fe
bruarie 1992. Astfel, can
didații P.S.M. vor figura 
printre propunerile de can
didați făcute de Partidul 
Roman pentru Noua Socie
tate, semnul electoral fiind 
cercul. Partidul Român 
pentru Noua Societate face 
parte din cartelul electo
ral Vniunca Stingii Di mo- 
crate, constituit la sfârși
tul anului trecut.

■ DE I \ I.IG \ \P IR \- 
Rll DREPȚI Rtl.OR OMG
I I I. Pentru întocmirea 
listelor observatorilor na
ționali, care trebu c de
puse la Comisia E'ectoralâ 
Centrală pentru Acredita
re, Liga Apărării Drepturi
lor Omului iți invilă mem
brii să sc prezinte la se
diul din strada Onești, nr. 
11. 1 ilialelc din țară ur
mează să trimită de ur
gență listele celor propuși 
ca observatori naționali, 
care să cuprindă aht nu
mărul buletinului dc iden
titate, cit și semnătura ob
servatorului.
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«'Hai sa discuî3m despre...»
S«rloi d» RNDO

■ in i os t i idei: 
l’.S.N. DESPRE ( ONI I II
II II II S( I _ ROM \\. 

Rcf< rindu-se la conflictul 
Iliescu — Roman, dl de
putat < lalldiu lordacli.-, 
fost lider al 1 S N., a Ic- 
claral următoarele : „în
toarceți spatele aceshii con
flict. Să n-avem timp do 
râul lor. să nu ne preo
cupe răul lor, ci liim-le 
nosli ii. Nu ina interesează 
t < irla dinii e cei doi’’.

Serial cu apariție simultana la București, Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.
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România va deveni un
centru spiritual al 

umanității

La Piovra“ și... piața din economie

(Urmare din pag. I)

astăzi întreprinderile Ro
manici ? Derizorii ! Se con
sideră ineficiente, cu teh
nologii Învechite și așa mal 
departe. O investiție de 
4—5 miliarde lei în trecut 
este evaluată acum la 
100—200 milioane. Deci, un 
străin cu un milion de do
lari poate cumpăra o fa
brică cu 3 000—4 000 de 
oameni. cind aceasta în 
Occident valorează 60—80 
inillu.in-’ <le dolari. Aici 
s.Jul an liotărirea noului 
guvern dc a injecta mă
suri corespunzătoare care 
să stopeze această cursă 
nebunească a devalorizării 
Icului. Dacă în-ă ne vom 
amăgi și mai dcparc și 
vom spune că este bine, că 
avem po'abilitatea să re- 
tehnologizăm întreprinde
rile prin măsuri interne, 
fără infuzie dc capital 
străin. Iarăși vom ajunge 
curind ca o fabrică eva
luată azi la 10 milioane 
de dolari să fie vindută 
cu 500 000 dolari. ca să 
scăpăm de fiare vechi și 
de dezastru.

Apoi, știința, cercetarea 
științifică, blocajul finan
ciar ș> altele impun mă
suri urgente. Fără a mai 
vorbi de protecția socială, 
sănătate etc. Iată citcva 
lucruri pe care guvernul 
Stolojan trebuie să le ai
bă in vedere odată cu res
tituirea obligativității dc 
a aplica legile intr-un stat 
dc drept.

— Unul din evenimen
tele centrale ale anului 
1991 a fost votarea C onsti
tuției. Ce po'iție a avut 
Partidul Republican al că
rui președinte sinteți ?

— Noi, republicanii, am 
spus răspicat că nevptarea 
Constituției ar fi întors ța
ra cu doi ani înapoi, pen
tru că ar fi fost ne-’esară 
o nouă Adunare Consti
tuantă și deci noi alegeri, 
un nou Parlament care să 
se chinuie luni do zile să 
elaboreze o nouă Constitu
ție. Tura avea nevoie dc 
această lege fundamentală 
care consacră ordinea de 
drept și stabilește garanții 
pentru drepturile omului. 
Constituția are lucruri bu
ne. lipsesc insă prevederi 
absolut necesare. Princi
pala mare lipită a Consti
tuției constă în nespecif.- 
carea clară a separării pu
terilor în stat. Acest lu
cru se datorează faptului 
că în Parlament a învins 
concepția potrivit căreia 
delimitarea funcțiilor într- 
puteri este convențională 
și învechită.

O altă carență : noi sîn- 
tem un popor creștin de 
aproape 2 000 dc ani și 
acost lucru nu a reie/it 
din preambulul Constitu
ției. Era extraordinar de 
frumos. în fata întregii 
lumi, ca această Constitu
ție să înceapă cu invoca
rea D'iînnezcirii.

— Sinteti ardeii an. năs
cut ni Bobilna. județul 
( lui. si cunoașteți bine 
viata românilor în aceas
tă zonă. Ce noutăți ne pu
teți soilin' în leeăturâ cu 
evenimentele atit de con
troversate d n Transilva
nia ?

— Vă amintiți. sper, 
cind. anul trecut, am spus 
că nenublicaroa R mortu
lui Ti-eu Mires va da 
naștere li mn’*o prob’c 
rne. Una dintre acestea 
a fost de-acum consumată. 
O . ral î
oi formațiunii politice <le

guvcrnămînt au făcut tot 
ce lc-a stat în putință să 
dea satisfacție unor forma
țiuni care numai proromâ- 
nești nu sînt. Ncpublicînd 
acest Raport, nedezbătin- 
du-1 în Parlament. s-a 
permis unor parlamentari 
vînduți — acesta este cu- 
vintul : VÎNDUȚI — să 
confecționeze un fel de 
studiu socio-politic. pe ca
re l-au prezentat ca o con
cluzie asupra adevărului 
legat de evenimentele din 
Tirgu Mureș — 1990. A 
fost o trădare a interese
lor naționale.

Raportul n-a adus adevă
rul în față, și a denigrat 
poporul român. afirmind 
că românii au fost vino- 
vați de declanșarea acestor 
dramatice și sîngeroasc e- 
venimente. Or. din Rapor
tul nostru — care prin 
„grija" lui Dan Marțian a 
fost făcu* pierdut, deși el 
există la Procuratura ge
nerală — concluziile erau 
cu totul altele pe date și 
documente care nu puteau 
fi conte* talc Din acest 
punct de vedere, ceea ce se 
petrece, acum. în Parla
mentul României, nu-i de
cît o consecință și — sla
vă Domnului — am ajuns 
să auzim adevăruri despre 
a doua parte a Transilva
niei — Covasna și Har
ghita — care, de fapt, au 
început, simultan, cu Tîr- 
gu Mureș.

— Se vorbește lot mai 
des dc întirzierea intrării 
României in Europa. < c 
părere aveți despre acest 
lucru ?

— Unele forțe ostile țâ
rii noastre sint interesate 
să aducă România lingă 
Liban și Iugoslavia. Dacă 
in decembrie 1989 românii 
au fost cei mai iubiți oa
meni dc pe puinint. la 
numai o lună după aceea 
am început să fim ocoliți. 
.Vum, noi. care secole 
le-a rîmu) am apărat 
poarta de Est a Europei 
ie expansiunea otomană 
ș; rusească trebuie să 

tepi-mi la ir.d intrarea 
in EurolM Cu toate a- 
-. slin. un renumit poet 
indian a prezis ca Româ
nia va deveni un centru 
european al spiritualiștii. 
Să dea Domnul, mai ales 
că aici există copii cu o 
dotare specială, caro pot 
readuce în prim-plan va
lorile naționale. (în acest 
s. ns. Partidul Republican, 
prin domnul profesor dr. 
Ion Mânz.atu. a și declan
șa'. încă din 1990 o acțiu
ne de sprijinire materială 
a unor copii sudVrdotati. 
Și acțiunea continuă — 
n.n.l.

— Se apropie alegerile 
locale. Cu ce se prezintă 
Partiilul Republican in fa
ța alegătorilor ?

— Partidul Republican 
prezintă cu ferma con

vingere că «lato Itâ năzu
ințelor sale pentru viitor, 
răzuințe care au ca scop 
final democratizarea rca.rt 
a tării, combaterea infla
ției lichidarea șomajului 
și a corupției de orice fel, 
precum și protecția socia
lă a oamenilor, vom reuși 
împreună cu toți compa- 
triotii noștri să transfor
măm aceste idealuri în- 
tr-o depună realitate. Și 
poporul roman merită pc 
deplin acest lucru. Milităm 
pentru aceste idealuri, 
deoarece Partiilul Republi
can acționează sub devi
za : Nu oameni pentru un 
partid e un partid pen
tru oameni".

I 
I 
I 
I

Finalul fiecărui an în
seamnă momentul unui 
bilanț cind se trage o li
nie. Se fac comparații In 
timp, se vede ce a fost 
bine, ce a fost râu. De 
cele mai multe ori fina
lul anului reprezintă un 
nou punct dc plecare cu 
alte ginduri mai bune 
sau după... caz. Așadar, 
comparațiile în timp; fia 
ele de nuanță matema
tică, exprimă o anumită 
stare existentă, dată de 
factori obiectivi ori mai 
puțin.

Dar să revenim la ac
tivitatea unei instituții, 
încă tinere, în plină as
censiune, indispensabilă 
pentru noile realități ale 
României — Garda Fi
nanciară. „Născută" din 
necesități absolute, insti
tuția de față s-a integral 
rapid, acționînd energic 
tn prevenirea șl limita
rea escrocheriei, afaceri, 
lor 
in 
lui

Tulbureala din econo
mie, lipsa cadrului juri
dic dublate dc starea de

necinstite, protejarea 
măsura legii a omu- 
cinstit.

din nefe- 
mulți. nu 
cazuri în 
funcții dc 

de

oa- 
con- 

stupefiați

Din păcate și 
ricire pentru cei 
rareori întîlnim 
care oameni cu
răspundere în unități 
stat nu-și fac datoria.

Nu de puține ori 
meni corecți și cinstiți 
stată și rămîn
față de atitudinea superio
rilor lor atunci cînd cine
va greșește sau săvârșește 
vrec abatere, iar superio
rul se face că nu observă 
cele întîmplate. Atunci 
imul cel cinstit, cel care 
nn se ocupă cu bișnița, 
nici în timpul liber, dărâ
mi te în timpul serviciului, 
st tot întreabă cum e cu 
putință așa ccv.i și dc ce

(Urmare din pag. I)

mar de ore predate-invă- 
țate in clasele XI—Xjl) 
pentru profilul (specialita
tea) liceului — (scris) ; 3 
o disciplină de cultură ge
nerală semnificativă pen
tru alt profil decit ce) ab
solvit (de exemplu, o lim
bă străină pentru profilul 
matcmaticâ-fizică sau o 
știință exactă pentru pro
filul filologie-istorie) — 
scris din materia clasei a 
Xll-a ; 4. o disciplină de 
invățăinint predată — în
vățată in clasele XI—XII 
— la alegere
cele prevăzute la primele 
trei probe — oral (prac
tică) și 5. Limba maternă 
(scris și oral) pentru can
didații care an absolvit 
liceul in clase cu predare 
in limbile minorităților na
ționale. Pentru obținerea 
atestatului socio-profesio
nal, elevii din liceele care 
au asigurat o pregătire de 
specialitate, pot susține o 
probă practică.

(alta decît

l

au dus la 
multe din 

■fi-

incertitudine 
situația cînd 
•gunoaiele societății', 
dind cele mai elementa
re norme sociale, au ie
șit în față ..fălind" mi
lioane, prin fraudă, min
ciună, afișînd „valorile 
noii democrații" !

Desfășurată in acest 
context activitatea Gărzii 
Financiare în anul 1991 
(august — decembrie) ex
primă o anume stare a 
lucrurilor. De aceea, fă
ră a face prea multe co
mentarii, tă lăsăm să a- 
preciati ce se ascunde în 
spatele unor cifre. Ast
fel, în această perioadă 
dintr-un număr foarte 
mare de agenți econo
mici controlați s-au con
statat abateri la un nu- 

•măr de 328, vlzînd în 
principal: efectuarea de 
acte și fapte de comerț 
fără îndeplinirea condiții
lor stabilite prin lege (in 
număr de 119 — valoa
rea amenzilor aplicate 
735 000 de lei); vînzarea 
ambulantă a mărfurilor 
In alte locuri decit cele

autorizate — în număr 
dc i — valoarea amen
zilor aplicate 726 500 de 
lei; expunerea spre vîn- 
zarc sau vînzarea de 
mărfuri fără specificarea 
termenului dc valabilita
te — 60 de cazuri — va
loarea amenzilor aplicate 
391 935 dc lei: efectua
rea dc acte sau fapte dc 
comerț cu bunuri a că
ror proveniență nu poate 
fi dovedită în condițiile 
legii in număr dc 87 ca
zuri, cu o amendă insu- 
mind 880 110 de lei. Pen
tru cele 328 cazuri depis
tate dc încălcare a legii 
s-au aplicat amenzi care 
se ridică la suma dc 
5 -126 -100 dc lei ! Tot în 
această perioadă au fost 
confiscate sume și înca
sate definitiv, totalizînd 
781 160 de lei

Iată, deci, o situație de
parte dc a fl liniștitoa
re, consemnată într-o pe
rioadă relativ scurtă dc 
timp — 5 luni —, în 
"spatele" căreia se ascund 
afaceri necinstite, bani 
murdari etc. Totuși situa
ția semnalată în cazul

dc față impune 
precizări: anume că m:.' 
dintre agenții econom- 
au căzut sub in I 
legii datorită lip -u 
protecție din par! 
rurllor superioare, 
nclegalizarea ae.ti 
comerciale: ob
de desfacere, resp ‘ 
adaosului comercial, 
tutui unității in-'om, 
ș.a Pentru agenții C'oi- 
mici cu capital privați ■’ 
cunoașterea legilor, pr. 
cum și a modifică' or 
ulterioare, in sistemul 
glslatlu nu fost cav 
terminante, dublate, 
cele mal mulfe cazuri le 
dorința de a face milioa
ne peste noapte, ignor/t 
du-se in acest sens or 
normă juridică.

Dar torentul scoale 
suprafață în primul ri 
gunoaiele... Insă timpul 
va rezolva pe toate. < 
de devreme sau de tîrziu 
ramine de văzut. Oricum, 
ar fl păcat ca așteptar i 
să depășească ... «sfer‘ ni 
academic".

CORNEL POENA.R

tolerează șefii 
asta. Bietul om 
sucește 
mcnul" 
sai să 
însuși 
dacă a 
te.

cineva pierde în 
cazuri. Și cel 

nu-s

ră-și continue (in)u' 
Dar, cine «A

Cine să stopeze 
dacă și mai 

o fi tot așa 7 După 
merg treburile 

se pare că...

sau hoție.
cum să în

să ia măsuri 
cu musca pe

una ca 
atîta ră- 

în memorie „feno- 
pînă la urmă mu- 
concluzionrze că 
șeful nu-i corect, 
tolerat o nedrepta-

nccinstc
Dar șeful 

drăznească 
cînd se știe
căciulă, adică și-a ridicat 
vila, și-a reparat mașina, 
și-a lucrat an dc an 
dina cu subalternii, 
timpul serviciului, 
erau plătiți de stat ? 
mulți și corecți- pot

gră- 
în 

cînd 
Cei 

răs-

punde că 
asemenea 
sau cea care pierde 
alții decît țara șl toți cei
ce muncesc cinstit pentru 
e-ș: duce zilele.

Acolo unde treburile 
merg astfel, și din păca
te merg astfel în multe lo
curi sc înțelege de la sine 
că cei puși să conducă pe 
alții nu merită să dețină 
funcții de conducere, deoa
rece cei ce procedează ast
fel ori sînt compromiși 
or: sint incompetenți. și 
nici intr-unui din aceste 
două cazuri nu trebuie lă-

saț! 
vite tea. 
măsuri 7 
fenomenul 
sus 
cum 
țară

I

13,1)0

Adu

r

Medi 
pcnlt

Biccr 
Itossl

Supe 
(har

Ora 
muzi

Limb 
noast

10 IA
PROGF 
10 Adu 
!0 Calci 

zilei

11 00

11,20

11 ,'|U

>n

N. R. Nimic mal au 
rat. din păcate, doamnă 
I.uiza Landt Bănuim că 
asemenea rcf’ccții v-au f tst 
sugerate de realități in 
jurul dv.. din unitate in 
care munciți. Și ce o io 
era dacă le-ati fi mutat 
lumii, să știe oamenii ' 
mai plătesc cind iși a. ,ii- 
tă taxele comune.

16.20

16.30

17.30

18.00

19.30

Trag» 
I-oto

Emisl 
în lin 
germ

Gong

Studi 
clcctc

Desei 
anim 
Carte 
cărții

Pînă La data de 15 mar
tie 1992 toți elevii din cla
sele a Xll-a zi și a XHI-a 
seral își vor exprima. în 
scris, opțiunile pentru o- 
biectelc de studiu prevăzu
te cu probe la alegere la

Candidații pot alege la 
proba a IV-a — discipli
na educație fizică — exa
men practic, constînd din- 
tr-un triatlon. care verifi
că motricitatea generală a 
candidatului și se compu-

Examenul de bacalaureat
o probă a maturității tinerilor
care doresc să susțină ba
calaureatul. Directorii dc 
licee vor centraliza aceste 
opțiuni și le vor transmi
te Inspectoratului 
Județean, pînă la 
Jie 1992.

Sint declarați 
candidații care au 
nota minimă 5 la 
probă de examen 
dia generală 
Candidații 
plinesc condițiile mențio
nate sînt declarați res
pinși sau. după caz, ne- 
prezentați.

Școlar
1 apri-

reușiți 
obținut 
fiecare 
șl mc- 

minimă 6. 
care nu îndc-

nc din : alergare dc viteză 
pe distanța de 50 m plat, 
săritură în lungime de pe 
loc și alergarea de rezis
tență. 800 m fete și 1000 m 
băieți. Aprecierea candi- 
daților la fiecare probă a 
triatlonulul 
sistemul 
borat cu 
tinsă și 
în notă.

Absolvenții clasei a XIII, 
a. cursuri serale, care se 
prezintă la bacalaureat, au 
de pregătit la obiectele 1, 
2 șl 4 materia claselor a

se face prin 
de punctai coro- 
performanța a- 

apoi transformat

Xl-a — a Xll-a, cursuri Ac 
zi, respectiv
XHI-a cursuri serale, 
la obiectul 3 materia ■ •: 
sci a Xl]-a, cursuri dc . 
respectiv a Xll-a — 
XIII-a, cursuri serale. D* 
ciplinele dc concurs, m i- 
dologia desfășurării. m 
nun lele, temele și cap ■ > 
iele prevăzute pentru <i 
examen.
precizări sînt publicat'- in 
revista
mintuiui". nr. 39, 44. 
51/1991. Precizări son - 
montare privind cxam> nul 
de bacalaureat sc pot ob
ține dc la secretariatele li
ceelor care organizează .. 
cest examen sau i 
Inspectoratul Școlar 
țean.

Prin metodologia 
tată in acest an nc 
piem dc realizarea 
dardelor europene 
xamenului de bncnli 
Oricum, examenul do ba
calaureat rămîne un e'.i- 
men al maturității, aj ■ 
lității atit pentru clei 
șl pentru profesori.

a Xi-a -- a 
r 

:i-
I
a

s-

precum și alte

„Tribuna înv il.c- 
nr. 39, 44.

Precizări

dc 
.1 .

20,00 Actui

.port

20.15 Film 
Tana 
Icul c

Jp. 3

21.10 Tclev 
va as

22.05

22.55

23,30

Adu:

A gen 
clcctc

Top 1 
l’hoer 
(HI).

PROGR.

16.00

16.15

16,10

17.10

PROGRAMS
filmelor pentru perioada 13-19 lan. a.c.

13—15
16—19

13—19

13—15
16—19

„RATRIA- deva
ian. — Pantera mortală — S.U.A. 
ian. — Șobolanii roșii — România 

„1 I.ACARA- HUNEDOARA
ian. — Șobolanii roșii — România 

.MODERN" HUNEDOARA
— Catifeaua ulbaslră — b.U A.
— Viu sau mort — S.U.A.
('ASA DE CULTURA C.U.AN

14—15 Crimă prin iluzie S.U.A.
17—19 — Detectiv particular — S.U.A.

♦

.Z ARA ND" BRAD

13—15 — Dulcea pasăre n tinereții — S.U.A. 
16—19 — Prindeti-1 pc Bruce Lcc, viu sau m-iil 

— S.U.A.
„PATRI V' ORAȘTIE

— Week-end cu un mort — Anglia
— Marca sfidare — România

„DACIA* IIAȚEG
— Domnului profesor cu dragoste — S.U.A. 
— Miss Litoral — România

13—15
16—19

1.3—15
16—19

„MUREȘl I * SI MERE A
46—19 — 1 jră milă — S.U.A.

Dcscl 
anim: 
Ordy

Tracii

ț 
ț 20,00

21,30

Dacă 
Vinei 
sport 
muză

Balet 
fu sci

TVB 
Interi

22,))o\ VI
Euroț

22 35 nBO
Worli
Servi
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Prin perseverență și 
■trădanii demne de t"U- 
ră lauda, tr-lnd peste 
greutăți ridicate de trans
portul formațiilor artisti
ce care. la această oră 
■:>ll‘ ită runic exorbitan
te, in.-p.etoratul Jude
țean pentru Cultură a 
organizat la Orăștie edi- 
dia a doua a Concertului 
dc Muzică Sacră, deopo
trivă concurs, care a ne
cesitat în mod logic ți 
premii. 1 s-au alăturat, 
tot pentru a doua oră. 
coorganizatori — Centrul 
Județean de Conservare 
ți Valorificare a Creației 
si Tradiției Populare, E- 
piscopia Ortodoxă Româ
nă a Aradului ți Hune
doarei in frunte cu prea- 
sfințitul episcop Timo- 
tei ți mai nou Organiza
ția Județeană de Tineret 
„Hyperion* și Asociația 
Veteranilor de Război O- 
raștic.

a

>ea 
a 
â

1
il

tâti

( 
rial.
era —
i
A.-

iunea 
rltâ '

ion

ităti

Parafrazind cuvintele u- 
nui mare înaintaș, am măr
turisit și noi, chiar cu 
Clas tare, că nu credeam 
vreodată că se pot orga
niza acțiuni de amploarea 
•Călușerului transilvănean* 
in anul de grație 1991 : 
dar. dacă dragoste și pa
siune este, totul e posibil. 
Și dacă ești om de ome
nie. te ajută cu generozi
tate cind e nevoie și Pre
fectura de Hunedoara și 
Ministerul Culturii. care 
au înțeles că fără să ne 
păstrăm tradițiile de spi
ritualitate nu e posibil să 
avem un specific ca popor, 
iar cultura in sine nu 
poate fi niciodată rentabi
lă financiar. Și vom mai 
adaug a un exemplu, tot cu 
valoare de simbol, mărtu
risit de un cunoscut core
graf din Brașov — prof. 
Nici Pumnen — care măr
turisea că specialiștii C i n- 
trului de Conservare și 
Valorificare a Creației 
Populare Brașov nu și-au 
luat saiunâe dc trei luni, 
fun'tionind pe autofinan
țare. dar au dorit din tot 
sufletul -a o formație din 
județul ior <a« participe la

CONCERT DE MUZICA SACRA

„Cu noi este Dumnezeu"
Formațiile corale pre

zente au lăsat o impre
sie deosebită publicului 
prezent in splendida Ca
tedrală Ortodoxă -Sfinții 
Mihail ți Gavril" din O- 
răștic. Muzica sacră reu
șește ,dc fiecare dată, să 
cucerească sufletul omu
lui cucernic și nu numai 
al acestuia ci al omului 
sensibil in general, care 
din convingere iți face 
semnul cruci» și crede in 
credința cca adevărată. 
O astfel de manifestare 
degajă sensibilitate și 
seninătate ți, poate, nu 
greșim cu nimic dacă a- 
firmăm că este cea mai

»• CĂLUSFRIIL TRANSILVĂNEAN
„Călușerul transilvănean* 
din județul nostru, mani
festare unică in felul său. 
și atunci au apelat tot la 
Prefectură, solicitind 60 000 
Ici pentru a fi în măsură 
să plătească un autobuz 
pînă l.n Deva și i-au pri
mit. Celălalt aspect, cel 
tragic — al salariilor, ră- 
mine oricum dureros și. 
să o spunem cu toată tă
ria. rușinos. Un intelec
tual. in ziua de azi. să nu 
poată trăi din munca lui.

Ultima ediție a „Călu- 
șerului transilvănean" a 
fost organizată, ia Pricaz 
și Orâștie. de Inspectoratul 
Județean pentru Cultură. 
Centrul Județean de Con
servare și Valorificare a 
Creației Populare care se 
-incapățincază* să tină sus 
stindardul culturii hunedo- 
reiic. cărora li s-au alătu
rat Organizația pentru Ti
neret .Hypcrioi»", primă- 
riilr din Turdaș și Orâștie. 
Au participat formații din 
ludcțul nostru : Romos, 

încărcată de puritate ac
țiune huncdorcană anua
lă.

O impresie aparte a 
lăsat corul Flecului de 
Artă Deva /dirijor prof. 
Nicolae Icobescu), care de 
altfel a și obținut pre
miul I. Sensibilitatea și 
înaltul profesionalism al 
dirijorului dublate de 
puterea dc receptare, ta
lentul și trăirea elevilor 
și-au spus și de această 
dată cuvintul, dovadă că 
lucrul bun nu se pierde 
in ciuda tuturor vicisitu
dinilor. Tot premiul 1 a 
obținut corul Catedralei 
Ortodoxe din Hunedoara

Geoagiu. Orăștioara de Sus, 
Boșorod. Dineu Mare — 
Mărtinești, Grid. Pricaz- 
Turdaș și din afara jude
țului : Săliștea (Alba). Boc- 
sid (Arad). Boiu — Clubul 
C.F.R Sighișoara (Mureș, 
Iași — Recea (Brașov), iar 
ca invitați călu.șerii din 
Vîlccle (Olt.)

A fost o întrecere de 
nivel ridicat, apreciată dc 
un juriu în care s-au aflat 
cunoscuți coregrafi. oa
meni de cultură — Tita 
Sever, Nicolae Nistor. Ni- 
colac Pumnca, loan Sicoe, 
Vasile Molodeț, Mircea O- 
coș ș.a. Cea mai bună im
presie au lăsat-o cele pa
tru generații de călușeri, 
de-a dreptul fantastici, de 
la Romos, care, de altfel, 
au și obținut Marele Pre
miu (Director de cămin 
cultural — Rodica Bunca ; 
prim.jr — prof. Nicolae 
Cătăniciu). Li s-au alătu
rat călușerii din Oiăștioa- 
ra de Sus (Hunedoara) și 
Sălistc.a (Alba) cu premiul

/dirijor prof. Marin Dâr- » 
vă), pe care l-am apreciat | 
■i u r it. va luni în urmă . 
la Ti’bea, la manifestări- i 
le dedicate Iul .loram ’ 
lancu. Premiul al ll-lca > 
a r-venit corului Bisericii I 
Ortodoxe 11 „Armonia" ' 
din Orăstie /dirijor prof. | 
Ioan Popa) și corului Hi- « 
sericii Ortodoxe „Sf. Ni- | 
colac" din Deva /dirijor , 
Traian Giura și prof. I 
Glieorghe Hercca). Pre- * 
miul al Ill-lea a fost a- î 
•ordat corului Bisericii I 
Ortodoxe Brad /dirijor * 
Iulian Ncdelea) și corului I 
Catedralei Ortodoxe O- » 
răștie .Sfinții Mihail ți I 
Gavril" (dirijor prof. NI- ' 
colae Hațcganu). Ceea ce I 
este insă cel mai impor- ; 
lanț este faptul că ș-au | 
pus bazele unei tradiții I 
care nu poate și nu tre- ' 
buic să fie abandonată | 
niciodată • »I

I; Boșorod (Hunedoara), 
Recea (Brașov) cu premiul 
II ; Geoagiu (Hunedoara), 
Bocsid (Arad). Boiu (Mu
reș) cu premiul III. Din
tre vătafi s-au remarcat 
Daniel Mălina (Boșorod), 
de 12 ani. (un demn ur
maș al tatălui său Nicolae 
Mălina — n.n.), Traian 
Gridan (Orăștioara de Sus), 
Gheorghe Filipescu (Bu
cium) ș.a.

Despre reușita manifes
tării vorbesc prezența pu
blicului la Pricaz și la Ca
sa de Cultură din Orăș- 
tie. cuvintele de aprecie
re Ia adresa interpretării 
scenice, a paruzii portului 
popular. Nu pot fi uitați 
nici organizatorii locali
— mai ales directorul Că
minului Cultural Turdaș
— Viorica Bocșeri, dar șl 
oamenii Casei de Cultură 
Orâștie.

Așadar, cu încredere să 
așteptăm noua ediție a a- 
eestei nemuritoare mani
festări culturale hunedorc- 
nc. ce promovează un 
profund respect pentru 
actul d cultură autentic, 
pentru o tradiție spiritua
lă seculară.

1

i Pomi Luceafărul...
..Porni Im e.ifărul. Creșteau/ In cer a lui aripe,/ 

i Si căi <lc mii <le ani treceau/ In tot alitea clipe", 
' Intr-adevăr, Miliai linincscu luceafărul a conden- 
) sat iii străfulgerarea lui dc o clipă pe firm.amcil- 
ț ful xieții geniul acestui popor, inegalabil în erea- 

ția, in ansamblul spiritualității sale, 1 reunit (of 
' ce a avut mai bun națiunea română, de-atitea ori 
ț oropsită, de-atilea ori obidită, dar care, secole dc-a 
I riniliil. a rezistat, a trudit și durat cu rîvna popoa- 
( rclor de fuinici și albine și caro, in același timp, a 
> mai dat oameni și creații dc excepție care sc adaugă 

la .corola dc minuni" a lumii civilizate din toate 
timpurile. Mărturisim cu emoții; aceste simțăminte 
de omagiere a poetului ce a văzut lumina... Lucea
fărului. aflat la zenit, la 15 ianuarie 1850. acum, 
deci, 1 12 de ani. Fie-i veșnică strălucirea : „Un cer 
de stele dedesupt, / Deasupra-i cer ilc stele/ Părea 
lin fulger ne-nti erupt.,.".

Dor de Eniinescu
Am nevoie de iubire, so mu clatin ca un lei 
Cînd sub ramurile-i sfinte se sărută blînzii miei 
Să desfac peceteo vremii deschizindu-ți sfinto carte 
Să descopăr Universul și so-l picur mai departe.
Am nevoie miezul florii să-l desfac, să >00 cum sloi 
Și privești Io lumea noostră din grădina ta dir» roi 
Cercetîndu-ți slova vieții și-o iubirii noastre-ntregi 
Cum prin graiul tău de carte Neamul nostru îl deslegi. 
Am nevoie de luceafăr, altfel n-aș mai fi pe lume 
N-ar fi chipul meu sărmanul purtătorul unui nume 
Romul împlinirii noastre s-ar preface-n scrum și jur 
Doar din mareo lui lumină ne-ncărcăm mereu de har 
Am nevoie să mă laud ca de-o colda mărturie 
Că sînt Neam din Eminescu, sfînt izvor de apă vie. ■

DAVID RUSU ■

Expoziție
La Galeriile dc artă 

„Forma" din Deva am în- 
tîlnit în această perioadă 
o izbutită -"xpoziție de ar
tă a elevilor dc la Liceul 
de Artă din Deva. Au 
fost etalate icoane dc 
sticlă, desene cu tematică 
sacră, desene în acuarelă 
oglmiLnd scene din obice
iurile de Iarnă practicare 
mal ales de tineri. Toată 
stima pentru profesorii 
care i-au îndrumat pe <i- 
ce.ști copii, încă copii, spre 
a-și orienta talentul spre o 
astfel de tematică, spre 
a-și integra în spiritualita
tea lor scene, obiceiuri pe 
care le-au trăit sau văzut 
cu ochii minții. în orice 
caz e reconfortant să stră
bați o astfel de expoziție, 
să te oprești în fața fie
cărei creații, pentru câ 
fiecare reprezintă o seînte-

de icoane
i

ie de talent, o secvență 
viață transfigurată ari1» 
tic.

Ar fi fost bind dacă ee 
spatele lucrărilor am fl 
iptiinit și numele erc.iti> 
rilor pentru a ie face 
noscute. Rar am SntîjnM 
și descifrat cite^a. name 
pc care le r-’dăm ca atare: 

.Ioapa Nicula. Cristina U- 
zăr. Mireia Dubotar.u, Jl.țt- 
cia Bîru. Maia Elin, Lua
na Georgescu, Delia <?<> 
robo'ă. Anca Ne'gruț.’Cristi
na Sonoc.

Dar numărul lucrărilor 
credem că a depășit cifra 
de o sută... Și multe dia- 
tre icoanele expuse le-am 
dori mulți dintre no) în 
propriile case. Soerăm In
tr-o rcintîlnire cu acești 
tineri artiști ai crerdjila 
lor.

ilâ
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„Obiceiuri de iarnă hunedorene“
Din Ațunul Crăciunului și pînâ după 

Anul Nom, obiceiurile specifice sărbătorilor 
de iarnă se Jin lonț. le-om intilnit in vatra 
satului, dar și într-o manifestare județeană 
orgonizotă la Brad de Inspectoratul Jude
țean pentru Cultură si Centrul Județeon de 
Cercetare ți Volorificare a Creației Popu
lare. Cel moi reprezentot obicei a fost co- 
lindotul cu duba, care a făcut ca sala cine
matografului din localitate să fie arhiplina, 
iar pe traseul porăzii portului popular, for- 
motiile să țnșiruie sute de localnici. Iar 
artiștii amatori care participau aici au ve
nit de plăcere, nu împinși de cine/o din 
urmă. Și acest lucru nu poate decît $ă 
bucure.

Din Fintoag, de pe Volea Mureșului, au 
venit la Brod peste 60 de duba și in frunte 
cu învățătorul Filimon Munteonu. Au mai 
venit duba și din Micănești și Pojoga (Zom), 
Socămoș (Ilia), Brănișco, Deolu Mare (Vă
ii șoora), Hărțăgani ti Crăci unești (Bălța). 
Au venit colindători din Ohaba Ponor (Pui), 
călușerii din Romos cu un obicei outenticj 
splendid, cum numoi aici, în votro totului 
lor, se poote vedea. A fost o revărsare ne

maiîntâlnită de frumos, de autentic și bun 
gust, conservate in scurgerea anilor și a 
vieții ce-și urmeoză cursul în sot după alte 
canoone, după alte ritmuri, ancestrale. Lo
cuitorii satului, deveniji artiști amatori, gu 
arătat cu sinceritate și colduru în scenă ce 
se întîmplă Io ei* acasă în Ajunul Crăciu
nului, au interpretat colinde care nu î-ou 
mai auzit pe scenele noastre.

Un cuzînt de faudă merită de aceasta 
dotă directe,-ii căminelor culturole prezenți 
aici, care ou venit cu entuziosmul specific 
vîrstei tn fruntea colindătorilor, nesiliți nici 
ei de nimeni. Acest lucru credem că con
stituie un îndemn pentru acțiuni viitoore. 
Pentru că nu avem dreptul să ne abando
năm obiceiurile și datinile, iar pentru a nu 
le uito trebuie să-i Îndemnam pe oameni să 
le practice. Nu putem sta comozi în liniștea 
căminului cînd știm ca ovem de dat seomă 
generațiilor viitoare pentru o imensă bogă
ție, uno sp'rituolă, care nu este nici o noas
tră, nici o altora, ci a acestui pămînt „și 
o urmașilor urmașilor voștri tn veacul ve
cilor" I

Poșta redacției
• \ iorica Hirta — Hune

doara. Ne bucurăm dc a- 
prccicrilc pe care lc faceți 
la adresa ziarului nostru. 
Mulțumim pentru urările 
de Crăciun și Anul Nou. 
Vă dorim, la rindu-ne, un 
an nou fericit șl împlini
rea tuturor gindurilor, A- 
prccicm căldura simtâmin- 
tclor dumneavoastră cu
prinse în poezia pe care 
ne iți cxpedlnt-o. din caro 
reproducem „Se lasă Ia
răși scara pc coline,/ Iar 
Moș Crăciun e așteptat cu 
bine/ Toți sînt voioși și 
cintă-n cor colinde / Iar 
glasul lor in depărtări se- 
nllnde"...

• Victoria Iordan — 
■ olonia Brazi. Credem c.’i 
serbarea organizată cu cla
sele 1—IV de la Brazi de
spre care ne vorbiți, co
lindele de Crăciun cînta- 
le dc copil vor îndemna și 
pe alții, ca la astfel dc 
praznice. șă vă uiinezd 
exemplul I

a,...
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B'ROUL DE PRESA 
AL INSPECTORATULUI GENERAL 

AL POLITIEI
PREZINTĂ

RECORDURI DORITE SI NEDORITE 
ALE ANULUI 1991

. ZII A < « < I I E MAI Ml I.TE I N ENI MENTE 
— 11 OCTOMBRIE, cu 103 evenimente din care.

5 omoruri, o tentativă de omor. 5 tiiharii. 2 vio 
luri 32 furturi l.B accidente de circulație etc ; l 
Zll’\ ( I cui- MAI I’l ?|1NE IA EMMEN I E: » 
2 FEBRUARIE. cu 25 ev imente din care;) 
2 tiihării. un iol. un ultra!. 5 furturi, 9 acci
dente de ' ireulalic eV :
(Fi MAI MAKE DHI ill IN IHI’M WI - 
TII I I l-l Bl 1(

MII.;<‘ANE LEI. ir. u?ițl (L- Cri șan Vasile 
și Dernai Arpad, pentru firm-. ..ROVA" d-n 
Salon'. . în dauna U..I.CC. Bihor ;
( El MAI M \RE Fl KT RAM LS (INC A) CU 
M TORI \E< ( NOSt l ȚI .
9.7 Mit.IOANE LEI .Șl ti 9 DOLARI S.U.A. 
sustr.i i in perioada 11 
diul firmei româno—americane 
pean C<hv clion Company" :
(EL M\I .M\RE „MCSFNH." DE NRME Șl 1 
Ml Mill DFS( Ol-IRI r DE POLH IE : l
14 ARME. -IC CARTUȘE ȘI 100 GRAME PUL- [ 
BERE deținute ilogal de un grup organizat 
aTât'Jit din 1"> persoane, din Dârmănești, ju
dețul Bacău. Din accștfn. 
corTii ț -natc artizanal de 
la Baza de Aprovizionare 
talent irt.
( I. \ M \ I
13.-'' KG 
K e a - ;
OII MAI
I XȚIF
53 ACCIDENTE, soldate cu 17 morți și 60 ră
niți grav la dala de 11 octombrie;

( >I > M\I l-l 'l'IM iCl lIltNTE DE < IR- 
Cl LATIF:
7 ACCIDENTE, soldate eu 2 morii și ă răniți 
grav La d da jle 29 doc- mbrie :
(EL M \I GR IV A CCI DEN t :
LA OCT< >MBIUE pe raza comunei Frasin, 
județul Suceava. un m .-robuz. condu, de 
MoMovan Daniei. de 19 ani. din cauza c-xcc- 
sclui ib_- if'-'ă a intrat într-o autobasculantă. 
Con-.cc:ni, : 6 persoane d- -.edute și 3 rănite 
g'-.iv, d e.‘ -.!p<;n';; inicrobuz’.iijt.

!

13 octombrie din se- 
„The Euro

.. -........ . .....
9 arme au fost ) 

L’rsu Ion. salariat ț
D.îi mănești. Un

* 1 •
MIR» ( 11T1 RL DE DROGURI:
COC MNA, descoperită la Ciuj-

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA SI LOCATIVA 

DEVA
ANUNȚA

In dala de 20 ianuarie 1992, la 
E.G.C.L. Brad, str. Vinatorilor, nr. 49, se
ne licitație pentru vînzare de mijloace fine, la 
orele 12.

1 Prețurile de strigare se vor putea consulta 
\ la sediul unitatii.
I

sediul 
va ți-

(17)

FIRMA ROMANO — SUEDEZA 
„P RODEO" S.R.L.

Oferă la preturi avantajoase servicii ;
• excursii cu autocare moderne ,,Vol
• închirieri autocare
• transport marfă cu autocamioane 

Scania ți Volvo.
Informații — Hațeg, telefoane 957 70941, 

957/70890 sau la sediul societății din salul Os
trov, nr. 22.

VO
n

i

I
i

(7594)

SOCIETATEA COMERCIALA PE ACȚIUNI 
MACON S. A. DEVA 

str. Sîntuhalm, nr. 1,
Valorifica prin licitația mijloace fixe, cu du- ' 

rata de serviciu expirate ți neexpirate, din gru- \ 
pelc III, |V, V, VI ți IX. Licitația va avea loc pe 
dala de 16 ianuarie 1992, orele 9. la sediul u- 
nitoții.

Listele se găsesc la serviciul mecanoener- 
getic al unității, telefoane 13930, 13931, inte
rior 144. (19)

PUBLICITATE
VlNZÂRI- 

CUMPARARI

* SOCIETATEA Co
mercială Melkart — 
B.bieu vinde en gros: 
sucuri 1,5 1 și țigări 
din import. Informații 
Deva, telefon 26390.

(7972)

• VÎND camion ..Scanla" 
8 tone, model 1980 și auto
car „Setra". Hațeg. tele
foane 957/70911 sau 70890.

(78G1)
• C.A.P. Romoșel vin

de la licitație publică mij
loacele fixe ale unității. Li
citația va avea loc în fie
care duminică a lunilor 
ianuarie șl februarie. Lista 
cu prețuri se află afișată 
'a sediul unității.

(7863)
• VÎND Golf Diesel, fa

bricație 1983. 4 uși ți druj- 
bă sigilată. Informații sat 
Sp'nl nr. 54. (7853)

• VÎND caroserie nouă 
Dacia 1 310. Informații Ha 
te/. telefon 957/77395.

(78G5)
• VIND Opel Record 20 

I< sî.iro ueproțalJilă. mul
tiple imbimătuțici și Tal
bot Sirnca. Orișt'e, tele
foane 11632 și Deva. 23083.

(7866)
• VÎND butelie aragaz. 

Hunedoara. telefon 11741.
(7062)

• C.A.P. Gurasada vin
de la licitație in ziua de 
19 ianuarie 1992. orele 10, 
mijloace fixe aflate în do
tare. Lista cu prețurile se 
află afișată la fostul se
diu. . (7966)

• VÎND cas.i cu baie și 
grădină în Crișclor. str. 
Suhpietro.asa. nr. 10. Infor
mații Deva, telefon 18852, 
între orele 18—20.

(7975)
• \ IND Moskvici 108 cu

caroserie 412. Informații 
Hunedoara, str. Romanilor, 
nr. 68/A. (7978)

• CUMPĂR instalație
sifonerie. Deva. telefon 
3634.1. (7982)

• VÎND Dacia 1 300. a-
nul fabricației 1976. stare 
Lună Ilia. sir. Avram Ian- 
c.u, M. C. ap. 12. tele
fon 223. (7727)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere. Deva, ultracen
tral. cu 3 camere. Deva, te
lefon 13135. (7981)

• SCHIMB apartament
proprietate. 2 camere, ultra
central. cu similar 3 came
re. Deva. Orăștie. tele
fon 41632. (7866)

• SCHIMB apartament
2 camere Hunedoara. cu 
similar Deva. Hunedoara, 
telefoane 189G3 sau Deva. 
23970. (7063)

ÎNCHIRIERI
• TÎNAR/V încadrată 

caut apartament, garsonie
ră sau cameră pentru în
chiriat (exclus Micro 13). 
Informații Deva, telefon 
18455. între orele 8—12.

(7980)
OFERTE DE SERVICII
• OFER servicii pentru 

contabilitate particulară. 
Deva, telefon 24219.

(7983)
• „MEDECINS du Mon

de" caută femeie ajutor me
naj (cumpărături, gătit, cu
rățenie), între orele 8—13. 
Deva, telefon 25386.

(7806)
• FAMILIE de tineri

medici francezi caută fe
meie pentru a îngriji 3 
copii (3,6,9 ani). între o- 
rele 12—19 (eventual vor
bind sau întelegînd puțin 
limba franceză). Deva, te
lefon 2538G. (7806)

PIERDERI
• riERDUT legitimație

serviciu, pe numele Grosu 
Gheorghc. eliberată de 
E. M. Ghclari. O declar 
nulă. (7064)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, pe numele Ifcn- 
g'heriu Sorin, eliberată de 
I. M. 'l'eliuc. O declar nulă.

(7065)
• PIERDUT în data de

27 decembrie 1991. în De
va. pungă cu cărți da ru
găciuni și Biblie. Rog gă
sitorul să se adreseze la 
Deva, telefon 20984. Bună 
recompensă. (7f»71>

• PIERDUT carnet stu
dent. pe numele .Adămes- 
cu Călin, eliberat da Uni
versitatea Ecologică Deva, 
îl declar nul.

(7973)

DIVERSE

• DE la data de 
15 ianuarie 1992. se 
deschide cabinet me
dical privat cu profil 
ginecologie. Dr. Ciotea 
Alexandru, în Deva, 
str. Aleea Moților, bl. 
A 1/5. ap. 1 (lingă Sala 
Sporturile-' Consulta
țiile se fac pe bază de 
planificări la telefon 
20647. între orele 13— 
1;3 și 21—23.

(7839)

COMEMORĂRI
• CU aceeași durere în 

suflet, lacrimi și regrete, 
anunțăm împlinirea u- 
nui an de la incredibila 
dispariție, la numai 7 ani
șori. a scumpului nostru 
fiu

DANIEL DEHEI.EAN

Odihnește-te în pace !
(7725)

• ÎN 11 ianuarie 
1992, se împlinesc 6 luni 
de cînd fiul nostru 
Sing. KADIJ COTI.ȘEU 
nc-a părăsit Ia numai 
37 ani. lăsîndu-ne cu 
sufletele veșnic îndu
rerate.

Dumnezeu să-l odih
nească 1 Familia.

(7792)

• SE împlinesc G 
săptămini de cînd 
scumpa noastră fiică 
și soție

jurist 
l.ENL'Ț \ 

Bl tNÂRfiUC

IiI

IN ATENTIA POSESORILOR 
DE AUTOTURISME

Incepind cu dala de 8 ianuarie 1992, Socie
tatea Comerciala „Flora Tur Venus” S.R.L. in
formează pe cei interesați că a pus în vînzare 
ulei pentru motoare de autoturisme, producție 
S.U.A., la prețul de 650/kg, garantat 10 000 
km. Va așteptam la Complexul de la Sîntuhalm.

(18)
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FILIALA „ROMSIND” DEVA
cu sediul în Deva, str. Mihail Kogălniceanu, I 

nr. 4, telefon 956/11027
Transmite tuturor partenerilor urarea 

mulți ani !” ți succes în activitate !
■ Informează societățile comerciale 

orice fel ți întreprinzătorii particulari 
disponibilităților de servire imediată ți pe bază 

comandă anticipată, cu următoarele produ- 
ți servicii i

„La |
% 

de I 
asupra

de 
sc

îmbrăcăminte ți încălțăminte de sezon 
la prețuri neindexate din aprilie 1991, 
cu rezervă de adaos comercial 15 la 
sută ;
ciocolată import Siria ți bomboane in
digene la caro oferim rabat de 4 la 
sută sau adaos comercial 15 la sută ; 
uleiuri minerale auto, import S.U.A. ;

Primim comenzi aprovizionare en-gros 
echipament de protecție ți de lucru înpentru < 

condiții speciale.
■ Oferim spre contractare pe anul 1992 

utilaje gastronomice, de construcții, de mică me
canizare, în toate domeniile.

■ Executăm lucrări de multiplicare xerSx 
ți legătorie la prețuri rezonabile.

■ Asigurăm servicii de încărcare sticle si
fon de 2 litri pe bază do abonament pentru u- i i .. - ............ ...
riile populației din zonă.

*I*I*IwI*I*I
i
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i*I
I

Comemorarea va avea 
loc sîmbâtă, 11 ianuarie, 
orele 10, la biserica din 
str. F.minescu, Deva. A- 
mintirea ta vie va rămîne 
mereu în inimile noastre 
îndurerate. Veșnic nemîn- 
gîiați. Părinții. (7854)

• FIUL Eugen amintește 
tuturor celor care au cu
noscut-o că astăzi se îm
plinesc 7 ani de cînd ne-a 
pănisit cea care a fost

ȘTEF măria, 
din Vărmaga.

Nu te vom uita nici
odată sufiet bun !

(7724)
DECESE

• CU sufletele îndure
rate. anunțăm trecerea in 
neființă a iubitei noastre 
mamă .soacră și bunică

COZMOI ELENA, 
în vîrstă de 77 ani.

înmormintarea — sîm- 
bătu. 11 ianuarie. în satul 
Vărmaga. Copiii Emanoil, 
Roman. Nicolae, Silvia, 
Cornelia și Elena cu fa
miliile.

în vîrstă de 30 ani. 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Veșnic mor- 
mîntul ei va fi plin de 
flori și udat de la
crimile noastre. Soțul 
CoStll și marna Maria. 
Parastasul de pome
nire va avea loc sîm- 
bătă. orele 15. Ia Bi
serica Ortodoxă din 
Brad. (7849)

• AU trecut 3 ani 
de la decesul celui 
care a fost

CSANADf CAROL, 
merceolog la C. S. 
Hunedoara.

Omagiu de dragoste 
și prețuire.

Comemorarea va fl- 
vea loc în 12 ianuarie 
1992, la Biserica Orto
doxă dm Hațeg. Fami
lia. (7019)

• CU durere în suflet, 
soțul Bălan Marin anun
ța moartea fulgerătoare a 
soției

ANA, 
de G7 ani.

înmormintarea azi. 10 ia
nuarie. ora 13. din Capela 
Cimitirului Refo-mat De
va- (7977)

■ •

nități de alimentație publică ți pentru gospodă- |

(20) I

RimGliV si NDMINISTR V|lA :

2 7011 l»i va, sir. 1 Decembrie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 1 1275, 12157, 11269 
'I elefoii Tipografi» : 259U1 

lax: IkllGl

DE PRETUTINDENI
O PREMIERA STRA

DALĂ DE RĂU AUGUR. 
Treizeci de neonaziști au 
atacat un post de politie, 
scandînd „Heil Hitler". 
Dacă nu ne înșeală me
moria, aceasta pare a fi 
nu doar în Germania, ci 
în întregul Occident eu
ropean, întîia demonstra
ție a extremei drepte ce 
se revendică fățiș din na
zism, demonstrație care 
să nu fie o confruntare 
accidentală cu reprezen
tanții forțelor de ordine, 
ci o înfruntare voită a 
înseși instituției ordi
nii de slat. Fiindcă 
stafia rpșie se tot depăr
tează de Europa, să ca
pete oare consistenta fan
toma brună ?

O ȘI TOTT'ȘT, MAX- 
WELL S-A SINUCIS? 
NHșbjrionșa disparjtie a

magnatului britanic al 
presei Maxwell stîrnește 
în continuare controverse. 
Spre deosebire de anche
tatorii oficiali ai decesu
lui, spanioli, unele pu
blicații anglo-saxone per
sistă să îmbrățișeze Ipo
teza sinuciderii. Nu e sin
gurul mister pe care îl 
lasă in urma sa Maxwell. 
Mari semne de întrebare 
ridica însuși averea sa, 
evaluată piuă nu de mult 
la miliarde de dolari. în 
vreme cc acum moșteni
torii săi ar trebui să se 
recunoască în stare de 
faliment. Firma la care 
Maxwell se asigurase cu 
puțin înainte de moarte, 
pentru o poliță de 20 mi
lioane lire sterline, a re
fuzat achitarea sa, hotă- 
rlnd să procedeze la o 
anchetă proprie asupra 
sfiisitului ni.ignatului.
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înlreaga răspundere penlru conțintiiul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

T l P A R II L :
S.( . „Volidava" S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 2,>’
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