
POETUL NEPERECHE
ALJ.ITERATURII

ROMANE
LA NAȘTEREA POETULUI

în fiecare, mijloc de iarna, 
spiritualitatea românească ză
bovește cu emoție asupra zilei 
de 15 ianuarie pe care sorții au 
ales-o drept început al vieții 
celui ce avea să devină cel 
mai marc poet național al 
nostru. Și acum, la 142 de ani 
de lu nașterea sa. reflectăm cu 
cea mai proaspătă și autentică 
emoție asupra Poetului și a 
inegalabilei sale opere care nc-a 
adus in fața lumii cu lot ceea 
cc avem luminos, fermecător, 
nobil și inălțător.

Emincscu este dintre toți 
poeții noștri „ ...cel mal teafăr/ 
Căci și-a muiat condeiul de-a 
dreptul in Luceafăr". El a tur
nat în formă nouă „limba ve
che și-nțelcaptă", confcrlndu-i 
dulceața unui „fagure de mie
re" și înainte ca omenirea să 
fi trimis in cosmos sateliți, 
nave și sonde, intuiția emines
ciană a străbătut spațiile si
derale: .. 'n cer de stele de- 
desupt, / Deasupra-l cer de ste
le—/ Părea un fulger ne-ntre- 
rupt,/ Rătăcitor prin ele".

El a omagiat imaginea Mu- 
șatinilor și a Basarabllor des
călecători de țară, dătători de 
legi și datini — și nc-a învă
țat că „iubirea de moșie” a 
fost și rămine garanția sigură a 
continuității noastre pe pămtn- 
tul „De la Nistru pin’ la Tisa.. ".

Prof. DUMITRU SUSAN

(Conflnuarc în pag. a 2-a)
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9 FEBRUARIE—ALEGERI LOCALE

PARTIDUL SOtlAL-DEMOCKAT ROMÂN 

0 speranță pentru 
reînnoirea României

l’artidul Social-Democrat 
Român, al cărui președinte 
este dl Sergiu Cunescu, îți 
are originea in Partidul So
da’-Democrat al Muncito
rilor din România, înfiin
țat in anul 1893 și este 
continuator al Partidului 
Social Democrat Indepen
dent, condus de Constantin 
Titel Petrescu.

PȘ.DR. este o formație 
politică ce are ca scop pro
movarea doctrinei social- 
democrate contemporane, 
pornind de la realitățile 
specifice spațiului spiritual 
îi geopolitlc al României. 
1LS.D.R. este singurul partid 
din țara noastră care a 
aderat la Internaționala 
partidelor social-democra- 
tc și este recunoscut de a- 
ecasta cu o continuitate 
permanentă. chiar și în 
perioada dictaturii comu
niste.

Programul partidului nos
tru, aprobat de Congresul 
din martie 1991. are la ba
ză îndelungata dezvoltare 
a culturii omenirii, fiind

inspirat din tradiția uma
nistă șl morală creștină, 
precum și din viziunea de 
progres a lumii contempo
rane și de încredere în a- 
cest progres, care are ca 
unic obiectiv Omul. De 
aceea. în concepția P.S.D.R. 
principalele valori care 
trebuie să stea la baza or
ganizării societății sînt: 
libertatea, justiția socială 
și solidaritatea. toate în 
condițiile de democrație, 
singura cale de înfăptuire 
șl garantare a acestor va
lori.

In anii Memorandului 
(1983—1984) P-S.D.R. s-a 
solidarizat cu autorii aces
tuia. pronunțîndu-se ferm 
împotriva asupririi națio
nale. P.S.D.R. șl Partidul 
Național, împreună cu

C-TIN MOCÂNTTÂ. 
președintele Filialei 

Județene Hunedoara a 
Partidului Social-Democrat 

Român

ALEGATORI !

Ziarul nostru de vi
neri, 17 ianuarie a.c., 
publică

I.ISTA 
CANDIDAȚII.OR 

PROPUȘI 

pentru funcțiile de 
primari și consilieri în 
alegerile locale de la 
9 februarie 1992 în 
municipiile Deva și 
Hunedoara și în ora
șele Brad, Călan, Ha
țeg, Oiăștie și Simeria.

Un vestit explorator 
povestește cum a trăit 
5 ani printre canibali.

— Vai de mine ! se 
scuză gazda, mă tem 
că veți fi decepționat. 
Nu avem la masă deci! 
friptură de pul !

(Continuare în pag. o 2-a)

FLASH !
O TELESCAUNUL DIN PA

RING EU NCȚ ION E A7. A! 
R.A.G.C.L. Petroșani a trecut pe 
„verde" transportul pe cablu în 
Paring. Punerea în funcțiune a 
acestui apreciat mijloc de trans
port a fost așteptată cu interes da 
iubitorii sporturilor da lamă ți 
ai frumu eților acc-tul masiv. 
(S. C).

0 DIFUZAREA PRESEI nu 
este doar un simplu serviciu co
mercial. Sint mulțl dintre cel care 
pun la îndemîna cititorului zia
rul preferat la timp, civilizai. Un 
a ‘menea se> viciu prompt amabil,

îl face cu dăruire profesională 
dna Dora Gal de la chioșcul de 
difuzare a presei amplasat în 
hala Pieței agroallmentare din 
Petroșani, care afișează vizibil 
ziarele, respectă orarul de func
ționare și cerințele cumpărători
lor. (S. C.).

O MULȚUMIRI DIN COZI A. 
Locuitorii satului Cozia mulțu
mesc conduceri Regiei Autono
me de Transport Local Deva pen
tru înțelegerea și soluționarea 
doleanței lor de a-l înlocui de pe 
autobuzul Deva—Cozia șl retur 
pe șoferul Nlcolac Ioancș — care 
le-a făcut atitea greutăți și. ne
cazuri — cu șoferul Viorel Ni- 
coară, om de omenie, corect și 
atașat de călători. în scrisoarea 
ce poartă mal multe semnături, 
locuitorii din Cozia urează la

; Un „naș“ debarcat din tren I
Personalul Bărbăteni — 

Petroșani. Emilian Bora, 
șeful de tren, trece din 
compartiment în compar
timent zicînd :

— Biletele la control t
Călătorii. cei mai 

multi. întind spre cefe
rist biletele. Sînt ți din 
cei ce n-au legitimații de 
călătorie, dar nu-și fac 
probleme din asta. Vîră 
mina în buzunar scot o 
bancnotă de 10 lei și i-o 
întind șefului do tren care 
o înhață cu repeziciune 
și o face să dispară.

In Stația Livezeni urcă 
în tren cîțiva polițiști 
ce-1 sfătuiesc pe șeful de 
tren să intre într-un com
partiment și să nu mai 
lasă de acolo. Omul n-are 
ce face și se supune. Cînd 
trenul a ajuns la capătul 
cursei, în Petroșani adi
că. E. B. este poftit la 
sediul Poliției T. F.

— Scoateți și puneți pe 
masă tot ce aveți în bu
zunare — i se spune.

Omul se codește la înr- 
ceput, apoi se supune. Pu-1 
ne pe masă o mulțime 
de bancnote și monede i 
de diferite valori. cele J 
mai numeroase fiind ț 
bancnotele de 10 lei. ț 

întrerupem aici deru- i 
larea întîmplării în sine ’ 
pentru a relata împreju- ’ 
rările ce au determinat-o 1 
ți cum s-a pus la cale i 
aflarea adevărului în ca- ’ 
zul în speță. Poliția din ț 
gara Petroțani a fost se- l 
sizată în mai multe rîn- ? 
duri că ceferistul de pe 1 
personalul Petroțani l 
Bărbăteni și retur nu r 
eliberează bilete celor ce ’ 
se urcă în tren fără ața \ 
ceva și le pretinde celor 1 
în culpă bani, de obicei j 
10 lei indiferent de dis- > 
tanțâ. pe care îi vîră în ț 
buzunar spre folos pro- l 
priu. Lucrătorii de poli- J

TRAIAN BONDOR i

(Continuare în pag. a 3-a)

TRIBUNA „CUVÂNTULUI LIBER"
(Pag. a IlI-a)

mulțl ani cu sănătate noului șo
fer. (D. G.).

Q „CORATRANS"" INSISTĂ. 
Rău este că insistă fn metehne 
mal vechi. Deși prețul blidelor 
a crescut de mai multe ori, con
dițiile in care oamenii sînt obli
gați să călătorească sînt departe 
de a fl cil de cit rezonabile. Iar 
ruta Deva — Hunedoara nu face 
excepție. Edificator ar fl în a- 
cest sens șl exemplul autobuzului 
ce a circulat în 8 Ianuarie, ora 
10, pe ruta Deva — Hunedoara. 
Dacă afară era ceață, în autobuz 
ploua de-a blnclca. Mai adăugăm 
înghesuiala, murdăria și limbajul 
trivial al controloarei- de bl
ide. (V. N.).

0 DECIZII Deșt lucrează cu 
un efectiv subdimensionat, ra
portat la cel 90 r>00 de locuitori

al municipiului, primăria Devei 
a adoptat, în cursul anului 1991, 
un număr de peste 9 000 de de
cizii. tn cea mai marc parte, 
acestea se referă la atribuirea de 
terenuri, locuințe, spații pentru 
organizarea unor activități pro
ductive, comerciale, servicii ș a. 
(O. G.).

0 HÎRIJUL DE PE ȘOSEA. 
Pe strada 22 Decembrie din De
va, aproximativ In fața sediului 
„Danckoop", staționează de mal 
multă vreme o mașină cu nr. 
l-HD-4696. Este un fel de dubă, 
ruginită și hlrbultă, cc încurcă 
circulația. Poliția ar putea să-l 
invite pe proprietar să-și ridice 
ruginltura da la fața locului, de- 
gajlnd astfel circulația rutieră. 
IT. II.).

■ REFUZ. Dintre candi
daturile analizate in cursul 
lungilor dezbateri de la 
sediul F.S.N., in legătură cu 
persoana propusă de for
mațiunea de guvernămint, 
cel mai intens a fost vehi
culat numele domnului E. 
Dijmărcscu. Nu cunoaștem 
motivele pentru care dom
nul Dijmărcscu a refuzat 
propunerea, dar !<• bănuim.

■ ZII \ I Sil OR DES
CHISE: O INAHVFIE
SAU O l’lltnot ARE ? 
Doamna Mioara Roman, so
ția cx-premierului nostru, 
face o propunere care, cre
dem, nu este deloc lipsită 
de interes pentru branșa 
gazetărească ți — implicit 
— pentru beneficiarii noș
tri. cititorii. Despre cc-i 
oare vorba ? Doamna Ro
man invită, iu fiecare mier
curi din ultima săptămmâ 
a lunii, intre orele 16—19. 
pe oricare dintre ziariștii 
care doresc să descopere
misterele" vilei din str. 

Gogol, nr. 2 si ale exis
tenței diurne a famili-i 
sale. Gazda este dispusă 
ca pe lingă cafeaua de ri
goare să ofere interlocuto
rilor o atmoMeră de maxi
mă transparență. Invitația, 
înțelegem, constituie in a- 
celași timp si o provo
care adresată altor persoa
ne cu responsabilități pu
blice.

■ DOMH II.II FORT \T 
PENTRU GORBACIOV? 
Se înfiripă zvonuri potri
vit cărora lui Gorbaciov i 
s-ar fi cerut să rărnină la 
Moscova. Aiidio-vizualiil a 
primit recomandări în sen
sul evitării emisiunilor cu 
sau despre fostul lider. Co
misia de anchetă a eveni
mentelor din august a con
chis că Gorbaciov nu a 
fost implicat in acest puci. 
Ancheta acumulează deja 
10 volume, dar raportul fi
nal va fi gata peste citeva 
luni. Meciul Elțin — Gorbi 
continuă ?

■ I MUREI A ASASINA 
fN ATENȚIA JUSTIȚIEI 
I.a Sofia a început proce
sul fostului șef al spiona
jului bulgar, generalul Vla
dimir Todorov, acuzat de 
distrugerea dosarului lui 
Gheorghi Markov, scriito
rul bulgar disident, ucis 
în 1978 la londra cu o 
umbrela otrăvită. Potrivit 
rechizitoriului procuroru
lui, Todorov este învinuit, 
relevă TASS, de -abuz în 
funcție prin distrugerea da
telor secrete privind per
soana lui Gheorghi Mar
kov". Pe banca acuzați
lor, alături de Vladimir 
Todorov trebuia să se afle 
și fostul vice-ministru de 
interne, generalul Stoian 
Sabov, care însă a fost gă
sit împușcat acum citcva 
zile, în satul său natal.

■ I.ncA o rf.pubi.i- 
( A SÎRIlA. Sirhii din llos- 
nia-Hcrțegovina și-au pro
clamat propria lor republică 
ca parte integrantă a Fede
rației Iugoslave in semn de 
protest față de decizia con
ducerii Bosniei de a cere 
recunoașterea Comun ilății 
Europene — a informat a- 
genția Taniug. Această re
publică înglobează „regiu
nile autonome sirbe ți alin 
sectoare populate de alte 
comunități etnice, inclusiv 
regiunile în care populația 
sîrbă a fost pusă in mino
ritate in urma genocidului 
dezlănțuit asupra ei in cel 
de al doilea război mon
dial".
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La nașterea Poetului
1

(Urmare din paj l)

Cu toții am crescut sub 
- raja cut bitului său în 
<are am auiit freamătul 
■ idru/ui de brazi, buciu
mul ce sună cu jale, cln- 
tul învolburat al mării, 
sunetul duios al cornu
lui precum și glasul ape
lor ce plina, clar izvo- 
rind... In litera fascinan
tă a versului său am des
cifrat : scinteicrea la -u- 
lui, vraja codrilor de- 
aramă, melancolia plo
pilor fără soț m’reusma 
snb.îmului ce se scutură 
de ploaie și de vinf, nos
talgia unei trecătoare 
flori albastre, luna cea 

rintă ți clară, depărtă
rile în care ard stelele, in 
timp ce cirduri de rîr,du

nele sc duc, iar pe pă
mint se scutur frunzele 
de nuc. El a oficiat im
nul cel mai pur și sfint 
al dragostei, punind-o in 
cumpăna eternității și ce- 
rind să i se aprindă can
delă pe pămint.

Geniul tutelar al lui 
Emlnescu ne-a impus în 
lumina spiritualității uni
versale și, prin valoarea 
Ideatică, polifonică și ca- 
leidoscopică a versului 
său, nc-a crescut la fla
căra tonifiantă a credin
ței în tot ceea ce. este 
frumos, adevăr și drepta
te, sfătuindu-ne să cum
pănim dreaptă judecată 
intre -ce e rău ți ce e 
bine", să nu deznădăj
duita cind viaturile ți va
lurile vieții ne intearcă...

TREBUI \U SA POARTE UN NT VIE..,

Eminescu n-a existat.
A existat numai o țară frumoasă
l-a o margine dc mare
Unde valurile fac noduri albe 
Ca o barbă nepieptănată dc crai.
Si niște ape ca niște copaci curgători 
In care luna iți avea cuibar rotit.

Si mai ales au existat niște oameni simpli 
l’e care-i chrmn : Mircea cel Itătrin.

Ștefan cel Mare
Sau mai simplu : ciobani și plugari
< ărora Ic plăcea să spună
Seara, in jurul focului, poezii —
Miorița și l uceafărul și Scrisoarea a Ill-a.
Dar, fiindcă mereu uuzeau Ja vatra lor lătrind

Clinii

A primejdie.
Trebuiau să sc bată cu goții.
Si cu tătarii, și cu avarii, și cu hunii,
S* cu leșii, și cu turcii.

fn timpul care Ic răminea liber
Acești oameni
Făceau din fluierele Jor jgheaburi 
Pentru lacrimile pietrelor înduioșate, 
Dc curgeau doinele in vale
Pe toți munții Moldovei ți ai Munteniei, 
Și ai Țării Birsci ți ai Țării Vrancei 
Șj ai altor țări românești.

Au mai existat și niște codri adinei
Și un tinăr care vorbea cu ei 
Intrcbindu-i ce sc tot leagănă fără vînt ? 
Acest tinăr
Cu ochi pătrunzători și mari
Cit istoria noastră trecută și viitoare
Trecea bătut dc gînduri.
Din cartea cirilică in cartea vieții
Tot numărind plopii lumini, ai dreptății, ai iubirii 
Care ii ieșeau mereu fără soț.

Au mai existat și niște tei
Și cei doi indrăgostiți
Care știau să le troienească toată floarea
Tntr-un sărut.
Și niște păsări ori niște nouri 
Care tot colindau pe deasupra ei 
Ca lungi și mișcătoare șesuri 
Și pentru că toate acestea 
Trebuiau să poarte un nume. 
Un singur nume.
Li s-a spus
Eminescu.

MARIN SORESCU 
(propus de Academia 

llomână pentru 
Premiul Nobel)

LA IPOTEȘTI

întregul sat migrat in Poesie.
La Ipotcști cresc harfe vii, 
plopi impari veniți din veșnicie 
invăluiți iu dalbe armonii.

Ui Ipotcști ne-nvăluie ninsoarea, 
stele mii, luceferi pe retină, 
la lumina lor am inchinat 
poeme celui cc ne-a dat lumină.

Ferice de acei ce se legară prin 
rădăcini eterne de plopii fără soț : 
cu neodihna gmdului curat 
perpetuind lumina in nepoți.

IOVEI. AMArIUȚEI

0 speranță pentru 
reînnoirea României

(Urmare din pag. 1)

Să ne gindim mai mult la biblioteci!
Că in:r( riga viața -on 

m-.i->nc;';ria românească a 
intrat intr-o degringoladă, 
să na z;i m. aproape tota
lă. este un fenomen ușor 
de c.șr.xtit'it la fa-i ire pas. 
Puține sint totuși sectoa
rele unde prol ’ mc., exis
tente nu :au valențe zdro
bitoare. ExN'ă multe greu- 
târi. ir administrația pu
blică ar trebui să fie mai... 
receptivă la țțritâ’.ul dis
perat al .rulturii române", 
care e află la răspintie 
de drumuri. In a- * -ens. 
e bine să nu gindim mull 
m.i mult biblioteci, la 
s-flrfe-. idesâi.c depozite 

fo ta spirituală Numai 
r-ă. din păcate, realitate a
doved unei. ; contra
riul

Din ii.; pe C::r=" sm
ut- j tir-.i Vaier . Sto-

iau. dir tor aj BiblioU-Cii 
Jad •tine, am reținut mai 
mu I o g; utățile i u ■ a- 
n •• • intă b.bliot'
le -i n rira,e și muniuiQji 
fișică ..r< utâli c m u
f Zoi t ă din m . a a 
.Dat ■ eUI • m.ț; a-
■ii', i. I ; I ' . ani. biblio- 
t< . inun puitl fum Donea
ză io -un apar!,ini nf sil 
patru aumcre. cu un fond 
d‘ carte d< p. ste 43 000 vo
lume. in; In. ante a vai d< 
ele 1 După r< -volutic. a pri
mit Fondul dc arte șl 
fi. ’ il sediu al cabinetului 
m o .pil dc partid, urtnind 
ri fundie di <■ irtc s'i fie 
trai -fi a! in .a ■ st ■ națiu. 
Jir in oto-ru] „ztx roport" 
să râmina o filială a bi
bi, otr ,i rnun :c"’alc Din 
nefi-r r- spațiul oferi!

bibliotecii a fost luat de 
Banca Comerciala din lo- 
ealit.T-. neoferindu-se ni
mic in -.-himb, fondul de 
carto al fostului cabinet 
fund transferat la filiala 
din cartierul Aeroport.

O situație asemănătoare 
o regăsim la Aninoam. un
de biblioteca funcționează 
într-o încăpere foarte mi
ră. Declararea localității 
oraș impune găsirea unei 

■■Iuții pentru accesul la 
cultură al oamenilor d n a- 
if.ista zonă.

Deși la Hunedoara nu se 
ridică probleme in priv.n- 
ta spațiului, datorită faptu
lui ui .in clădire sint se
diile- mai multor partide, 
care au amenajat ias in 
hol un bufnt. accc-.ijl per
soanelor la bibliotecă după 
o anumită oră ei.:-. îngreu
nat"

D:: ă pentru multe din 
f iialele bibliotecii proble
ma spațiului este cu ade
vărat o problem... acesta 
nu lăminc totuși singura 
și '.ea mai spinoasă. Im
ps tul prețurilor duce ]a 
impuși Iii Etatea achiz.țjonft- 
rii unui număr suf,<■ iont 
de exemplare și titlu:: in 
bibliotecile puljin e. atit 
dc necesare pentru satis
face e.i nevoilor de cultură 
ale ~?iami-ni)or. care nu-iji 
mai pot permite să cum
pere cartea dorită pentru 
biblioteca personalii. Si nu 
fn ultimă instanță, abona
mentele nu ajung cu re
gularitate la destinație- cu 
toate ă banii .int ini'isati 
dc -ei ■ ■• (l-i- >!

( ORNI t l’OrNAR

V

SlMERIA — Momi meniul eroilor căzuți în 
primul război mondial.

1 oîo PAVEI 1A7A

• ••••••••«••••«••••••••••••A

toate forțele din Transilva
nia, au organizat și în
făptuit Marca Unire din 
1918. Transilvania a avut 
o permanentă legătură cu 
social-democrații din Mun
tenia. Moldova, Basarabia 
ți Bucovina. Imediat elupâ 
Marca Unire, P.S D.R., în 
strînsă colaborare cu toa
te sindicatele, prin repre
zentanții din parlamentul 
României a propus și obți
nut legi pentru democra
ție. pentru drepturile sala- 
riaților asemănătoare cu 
cele din Occident. A luptat 
împotriva instaurării regi
mului comunist în Româ
nia. luptă plutită cu foarte 
multe victime. în frunte 
cu președintele Constantin 
Titcl Petrescu, care in 19-Î8 
a fost arestat ți condamnat 
la muncă silnică pe viață.

Social-democrații fie, 
prioritar, o politică de con
tacte de idei prin onestita
te. sinceritate, atitudine 
deschisă, dialog. Iată de ce. 
dacă numărul membrilor 
activ; ai P.S.D R. pare mai 
redus, numărul simpatizan- 
ților este mare ți vizibil in 
creștere. Noi îi prețuim 
deopotrivă întrucit social- 
democrația modernă, deci 
autentică, este în același 
timp o școală.

P.S.D.H. îți propune să 
formeze orizontul social- 
politic democrat in rindul 
tuturor categoriilor sociale 
ți in mod special al sin
dicaliștilor. deoarece in în
treaga lume partidele so- 
cial-democrate s-au născut 
din sindicate ți au rămas 
fidele apărării drepturilor 
ți făuririi legislației sindi
cale. Acest lucru a fost în
țeles după cel de-al doilc-i 
război mondial, destul d.- 
repede, in Suedia. Germa
nia Federală, Austria și a- 
tîtea țări din Vest — re
publici sau monarhii — 
incit democratizarea vie
ții a condus la conștienti
zarea responsabilității, ra
portul dintre individ ți 
stat, dintre sindicaliști și 
patronat, fiind guvernat de 
supremația legii. intr-un 
climat de libe rlcits*, etic. 
Partidul -Social-Di mocrat 
Român militează pentru 
sindicate libere. indepen 
dente <le guvern sau d - 
grupul de putere, s ndien- 
tcle fiind cea mai mare 
forță socială și prin-ipalul 
factor al determinării unei

politici social-dctnocrate la 
scara națională ți al asigu
rării unei vieți corespun
zătoare.

Am dori ca nici unul 
dintre noi să nu mai stăm 
in expectativă ți să reflec
tăm asupra spuselor scrii
torului Francisc Păcuraru l 
.Cind nedreptatea și silni- 
cirea domnesc pe pămint. 
cel ce trece umil. chiar 
de-i sfint. e complice".

P.S.D.R. a militat pentru 
înmănunclierea partidelor 
de opoziție ți înainte de 
alegerile din 20 mai 1990. 
dar nu a fost posibil. Au 
fost mai multe contacte la 
sediul central ai P.S.D R. 
intre conducerile celor trei 
partide istorice — P.S.D.R.. 
P.N.L. .și P.N.Ț.c.d. — ț>. 
pînă la urmă. în Juna de
cembrie 1990. s-a căzut de 
acord să se formeze „Con
venția Națională pentru 
Instaurarea Democrației", 
la care au aderat : Mișca
rea Ecolog istă. Partidul E 
cologist. U.D.M.R., Forumul 
Democrat An ti totalitar, A- 
sociația Foștilor Deținuți
Politici. Partidul Unității 
Democratice. Uniunea De 
mocrat Creștină. Solidari
tatea Universitară. Uniunea 
Mondiala a Românilor Li
beri, România Viitoare, 
Sindicatul Politia „Frater
nitatea". Alianța Civică și, 
după constituirea Partidu
lui Alianța Civică, ți a- 
ccsta a aderat la conven
ție. în baza hotărîrilor Con 
siliului Central al P.S.D.R 
din 23—21 noiembrie 1991, 
participarea partidului nos
tru în alegerile locale d n 
9 februarie a c. sc face p- 
liste comune, intr-o coali
ție cu partidele d.n Con
venția Națională pentru 
Instauran a Democrației 
(C.N.l D ). Ai casta coaliție 
electorală poartă denum - 
rea de -Convenția Dcmo 
cratică" (CD.) Lista comu
nă a Convenției Democrati
ce poate fi lestrinsă la o 
parte din formațiile politice 
locale ‘.au. în unele cazuri 
pe localități, fiecare par
tid poat merga singur in 
alegeri, păstrîndu-.și sem
nul electoral avut la ale 
gorile din 20 mai 1990. Par
tidul Social-Democrat Ho 
mân are < a -.mn electorul 
g oluil pămlntesc și își păs
trează a-'est semn electo
ral pin'.ru loi alitățile und 
ini rgc singur in alegeri, 
conform hota; lor pe pi n 
local.

Agenda electorala
— Doinr.ulc procuror 

Nicolae Glodcanu. preșe
dinte al circutnscripl; .‘i c- 
lectorale Deva, cum apre- 
ci.iți ca se desfășoară, in 
aceste zile, campania e- 
lcctorală în municipiu ?

— Fură probleme deo
sebite, Lucrurile merg pe 
făgașul normal și nu ,a- 
vein nici un motiv sa 
spunem altfel. Au fost 
stabilite 7 puncte de afi
șai electoral ți 39 secții 
dc votare. Au fost afișa
te apoi la primăria mu
nicipiului ți listele elec
torale. care cuprind 52 'J53 
dc alegători.

— Termenul de depu
nere a candidaturilor pen
tru funcțiile dc consilieri 
șl primari a trecut. Ca
re este situația la Deva 7

— Liste cu candida
turi pentru consilieri ai 
prii)\tiriqi au prezent.țț 
Partidul Republican — 2.1 
de candidați; Uniunea 
'Democratică a Romilor — 
15 ; Uhiunea Democratică 
a Maghiarilor din Româ

1

nia 20 ; Forumul D?- 
mocra'.ic German — 3; 
Mișcarea Ecologistă — 23. 
Convenția D mocratică — 
23 ; Partidul Libera) — 
I ’ Frontul .Șalvarii Na 
lionalc — 23; Partid jl 
Democrat Cooperatist - 
8 ; Partidul Demon at A 
grar — 9 ; Part Iul Ro
mânia M e" 23 . Par
tidul I nhatii Naționale 
Romane — 9 ți Uniunea 
Stingii Democrato Jj 
S au inre„ strat ,-i 3 can
didaturi independente.

— Pentru funiția ile 
primar al municipiului 
Deva, cile r mdidaturi au 
fost prez nt.de ?

— Au fust înregistrate 
8 candid.i'uri. Din par
tea Partidului Republican, 
l'onnnttlui D-;mocrati 
Cicrman, Mișcării Ecolo- 
giste, Gonvcnției Dcmo- 
Uatici?, Frontului Salvai i 
Naționale, Partidului „Ro
mânia Mare", Partidului 
Democrat Agrar :,i Uniu
nea Stingii Democratice. 
(V.N )
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Un „nas" debarcat din tren j
s-a înregistrat. ț 

care sc pune i 
unde erau J

I ț\I

fI
I

H

(Urmare din pag. 1)

te s-au gindi! să dove
dească — altfel nici nu 
șc putea — fapta ne
cinstitului șef de tren. 
Au scris pe nn număr de 
bancnote de 10 lei. cu t 
creion fluorescent .Mita" 
și le-a înmînat unor ce
tățeni rugindu-i să se ur- 
‘ e fn tren fără bilet 
atunci cind li se cere să-și 

ampere bilet, -,ă-i dea 
lui E. B , ceea ce au și 
făcut.

Pe m.o i in care pusese 
cful de tren ce avea in 

1 ■>:- mare s-a adunat spnia 
i. 510 iei.

— Banii 
mine cind 

ră — a 
Polițiștii 

m.a

soției, 
cu ea

ca 
in

pe

Si.

la 
in

sumă ce 
întrebarea 
în acest caz : 
banii 7

— I-am dat 
rn-ain întilnit 
tren.

— O s-o întrebăm 
doamna.

Șeful de tren a rămas 
vreme pe cînduri. apoi 
zis :

o 
a

N-o întrebați, că nu 
dat ci banii. In 
Bărbătcni am iucat 

țag;m. r.u 
$i ni-a

alte 
dar 

Cind

TEEUIsJA
„OUVklTUUJl

•ri de
Strâuir 

’Tra 
>^xprc5 
•ri de 
st Hfrtjn 
nuri <h* 
• EmiiirMu

ir» iii mm 
ciur 
mnriiii 
oel 
tftl
'» animate

■ a 
■r* 
aJilAți 
r < 
Ml
•r»w 
OZNll. 
Ui <b- 
rf«râ >i

Uizar»u
ti-a 
imcntului 
ttuiht^țt 
tda 
oralA

I

1
ț

ț

ra-
lămpi cu 
Pe multe

îi aveam 
am intrat 
zis E. B.
nu s-au lăsat 
vorbelor lui.

Au Iiir.it ban notele de 10 
Ici >i le-au pus sub 
zelc unei 
•iltrai mlete.
dintre ele a apărut înscri
sul .Mită". In fața acestor 
probe șeful de tren n-a 
mai avut replică. De la 
șeful de g.«iă s a aflat 
că. intr-adevăr, ia prelua- 
■ . trenului E. B. ivea 
»'J de hi asupra lui.

i-am 
car» 
pocher cu un 
ști ii cine osie, 
cistigat.

E. B. a mai făcut si 
incercări să o scalde, 
figura nu i-a ținut, 
a fost confruntat cu mar
tori — cu 
laborat cu 
rcunosi ut 
de obicei 
ce 
fără 
lete. Așa câ a fost de
barcat din tren și a fost 
trimis in fața instanței 
să dea socoteală pentru 
fapta sa. Ce i s-a în- 
timplat lui poate fi pildă 
și pentru alți «nași" de 
pe trenurile personale, 
fiindcă luarea de mită in 
trenuri este in floare, in 
ultima vreme.

cei ce au co
poi iț ia — *

că a luat ți in 
bani de la cei

călătoresc fraudulos 
să ie elibereze bi- 
Așa câ a fost

*F av X X «v X 4^ X 4BT Z Z Z JV jX ^F X X ZF» Z 4
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z jbf z ^f -X 4FF z xar z z X jff z z «r z xr z xfp z

U\ FURT DE IDEI

ȘI ALTCEVA

în noiembrie am dat curs invi
tației unui prieten de a căuta îm
preună o soluție tehnică pentru a- 
menajarea unui spațiu pe carc-1 
închiriase in blocul nr. 5 dc pe 
bdul Deccbal. spațiu ce aparținea 
cooperativei meșteșugărești „Mure
șul" Deva. Am observat cu acest 
prilej că planșeul mezanin de la 
complexul Artă Modei cuprindea 
trei goluri mari de 3,3/15 m cu zo
ne adiacente — spații pretabile a fi 
amenajate pentru activitate comer
cială sau de producție. Am propus 
conducerii cooperativei amintite 
monolitizarea acestor goluri cu plan- 
șcu și transformarea lor In spații 
utile, evident pe banii mei. Am ob
ținut acceptul proiectantuiui. am 
făcut documentația, am procurat ma
terialele necesare finalizării pro
ducției. Totul cu acceptul dnei 
președinte și dnei contabil șef a 
cooperativei.

Cind m-am dus să informez asu
pra stadiului lucrării, la discuție era 
prezent și un „consilier" apropiat 
președintei, dar care se arăta foarte 
interesat ca spatiile respective să 
fie amenajate după soluția dată do 
mine și pe care eu începusem s-o 
pun in practică, și puse la licitație 
la care... dorea mult să participe si 

*friumnealui.
Prin idrcsele 4239/26. XI. 1991 și 

4365/4. XII. 1991 am cerut cooperati
vei să-mi închirieze spațiile respecti
ve dar stupoare : de unde Ia înce
put conducerea cooperativei s-a a- 
rătat foarte entuziasmată de idee, 
dc data aceasta dna președintă nu 
•nai era de acord cu soluția mea. 
Mi s-a propus să mă angajez fictiv 
la cooperativă ca să mi se poată 
închiria spațiul respectiv. Am refu
zat această soluție ilegală. „Consi
lierul" n-a refuzat. Ce părere au 
organele ierarhice ale acestei coope
rative de asemenea practici care nu 
ne vor duce „in Europa", ci în lumea 
largă a bunului plac. (Inginer Tra
ian lias id).

ORGANELE VIZATE * 

RĂSPUND

• La sesizarea adresată redacției 
de către dl loan Popa, din Orâști- 
oara de Jos. comuna Beriu. ne răs
punde Direcția de Poștă Hunedoa
ra : -Din cercetările efectuate de 
unitatea noastră rezultă că sus-numi- 
tul este abonat la publicația săptă- 
minală ...Sport — Luni seara" și nu 
„Sportul", cum afirmă In sesizare 
reclamantul, ultimul număr dc apa
riție al acestei publicații, pe anul 
1991, cu care a fost servit fiind 
46 (la începutul lunii august ac). 
Nu a putut fi însă servit în conti
nuare deoarece această publicație nu 
se mai difuzează prin poștă. Pen
tru restul de numere cu care nu mai 
poate fi servit, sus-numitului i s-a 
restituit suma de 60 lei. cu manda
tul poșta) nr 389 din 1) decembrie 
1991"

• Scrisorii dnei Livia Botczan 
din Deva îi răspunde Direcția de 
Telecomunicații Hunedoara. Reți
nem că în perioada 5 septembrie — 
6 decembrie 1991 s-a semnalat un 
deranjament care a afectat circa 200 
de abonați, inclusiv numărul de a- 
pel 12151. „Deranjamentul s-a ridi
cat într-o singură zi — sc precizează 
în răspuns — dar perechea telefo
nică a abonatului 12151 a rămas 
deranjată pe un cablu dc capacitate 
mare, și in aceste cabluri telefonice 
nu se intervine cind sînt sub zece 
abonați deranjați — cum a fost acest 
caz. în urma unor lucrări de dez
voltare executate de întreprinderea 
„Telcconstrucția" Bacău, s-a creat 
posibilitatea schimbării soluției abo
natului telefonic mai sus-menționat. 
altfel s-a ridicat deranjamentul pos
tului telefonic cu nr. dc apel 12151".

• Die Constantin Radu din Deva 
la sesizarea dumneavoastră. Serviciul 
rețele TC din Direcția de Teleco
municații Hunedoara ne răspunde 
următoarele : „Abonatul Radu Con
stantin. posesor al postului telefo
nic nr. 16334. figurează ca deranjat

începînd cu data de 24 VII. 1991, 
Iar pe această perioadă taxele vob 
fi scăzute conform legilor în vi
goare. Ne cerem scuze pentru că 
am intirziat să vă răspundem, dan 
am dorit să vă dăm un răspuns 
favorabil. Pentru a putea restabili 
deranjamentul abonatului, a fost 
necesară procurarea unui aparat 
special care nu se fabrică la noi în 
tară, și care poate funcționa pe pe
rechea telefonică a altui abonat. A- 
cest aparat s-a procurat dc pe stra
da Căltigărcni. unde s-a executat 0 
lucrare de extensie a rețelei telefo
nice. lucrare mult întîrziată de O 
echipă a întreprinderii ..Tclecon- 
strucția" Bacău, și care, la rîndul 
lor. au fost reținuți de calamitățile 
naturale din județul Bacău. Vă mul
țumim pentru înțelegerea de care 
ati dat dovadă"

N. R. : Un răspuns de bun simț, 
care dovedește că in materie de 
respect față de cetățean al unor 
funcționari din anumite sectoare 
de servicii s-a schimbat ceva în 
bine. El este semnat de ill director 
ing. Ovidiu Muntean și de dl loan 
Savu. șef serviciu.

POȘTA RUBRICII

• St mate ..grup dc cetățeni" din 
satul Toplița. S risoarea dv. e re
dactată corect și cu lux de amă
nunte. îi lipsește însă esențialul 
spre a putea fi publicată : expe
ditorul cu nume, prenume și adre
să. Altfel. ne abținem, mai cu 
scamă că se fac referiri la persoane. 
Reveniți cu mai mult curaj. (E. S.).

• Vă mulțumim, stimată dnă 
Minerva Tuza din Spini, pentru 
frumosul mesaj ce l-ați adresat re
dacției noastre cil prilejul sfintelor 
sărbători do iarnă.

Mulțumim, de asemenea, familiei 
Rudeanu pentru aprecierile pozitive, 
făcute la adresa colectivului nostru 
redacțional șl pentru urările de 
bine exprimate, precum si dlui 
Ghcorghe Drăbulin lin Sinicria pen 
tril felicitarea expediată pe adresa 
noastră.
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\ AGAROXZI '

( iin' ie < te unul Jin- 
. ele mai apropiate

■ male ale omului, dar 
numai atunci cind se a- 
flă p‘ lingă ca-a ( ind 
in-.â o turmă d< javre te 

in apropierea am.e-- 
a. in fața Muzeului J>1- 
t t' an d n D va, starea 

dc fapt e 'e mai m ill 
|. it j-nuntă. Dc mai 
mult : mp. iTi s a ai iu- 

it o haită dc ciini Va-
- .: .-IZI. U dl a'| șj pră- 
,t. D. f... t. i.U o dată 

ii '.uzi. la iitiv. pași.
: .:r în f it ! ITcfer turii 

l ud <eni imjzreunindu-se 
in '.oii1 â demult, â* 
iubr/aU a avea angajați' 
h.nghi r: .: noi. »i in... 
tarile ■'iis ;tizat>'. < are. din

• nd în cind, prindeau 
crinii vagabonzi lntinzin- 
du-iș pitica p tobele ro
milor lăutari. Acum. o 
dată cu „plasticul" pu Jc 
mai are nime ni treaba ! 
9i l-i'ă .n-șa. ne năpădesc 
'.unii, obolanii. șoarecii, 
.cotindu-nc afară din 
propriul no-tru spațiu de 
1<: ilt Poftiți de vizitați

Muzeul Județe n dacă i 
■ ti < îr.ijul M. H.).

> \R \ l.l MSH!

In copilărie ședeam 
iircaii rare iși treceau 
prin ureche ace pe < are 
apoi la scoteau și JKrigau 
în gura mare — fură 
Inge ! Astăzi, uncie pil 

mării au ajuns la conclu
zia că ?e poate trai, iar 
na. fără lemne 1 In plină 
arnâ. Biblioteca Orăse- 

nc.. 'i W.ițpg nu arc nici 
un h mn pentru a „dez
gheța* atmosfera unei 
instituții culturale în 

intră 30—40 dc oa
meni zilnic pentru a so
licita o carte, a consulta 
o o tic de ziare. Dna 
Emil f'r in este dispe
rată ! Intrucit pentru 
din* î nium .j > u cartea, 
■atitorii tint totul ! Pri
mări. i spune eu bibliot; a 
orășcncas ă arc repartiție 
dc 1< mne, cei dc la depo
zitul de combustibil nici 
nu au auzit de așa ceva 
Dosadâ că nici acum. în 
iarnă, instituția nu are 
IfJIUi'g Chiar atît iubiți 
cultura, cartea, domni
lor 71 (unii domni mai 
sînt și oameni ai cate
drei — n.n ). Săraci, să
rac). dar măcar sufl* l Oă 
avem 1 II.).

-

în 1991, colectivul E.M. 
Barza a fost bintuit dc gra
se convulsii interne, gene
rate de grupuri de indi
vizi care au înțeles în chip 
original libertatea și di 
mocrația pe care ni le-au 
adus revoluția din decem
brie 1989. Acum. în sfir- 
șit. lucrurile s-au calmat. 
Doi directori au fost inlo- 
(Uiți. pe rînd. alte cadre 
tehnice au fost trecute in 
posturi corespunzătoare va
lorii lor. liderii sindicali au 
venit la gindtiri mai bune, 
iar minerii iși văd de trea
ba lor. Cu ca'm și înțele
gere. cu asumarea deplină 
a responsabilității pe care 
acest colectiv cu cîtcva mii 
de angajați o are asupra 
Vjeții economice și sociale 
a întregului oraș Brad, ac
tivitatea la Exploatarea 
Minieră Barza sc reașază 
în matca sa firească.

— Convulsiile politice și 
sociale, ambițiile de pute
re, autoritatea diminuată 
sau compromisă a anumi
tor cadre tehnice, neanga- 
jarca susținută în muncă 
a unor salariați. la care 
s-au adăugat neajunsurile 
de natură materială șl or
ganizatorică și nu in ulti
mul rind blocajul econo
mic. au condus la o acti
vitate ți o producție cu 
mult sub posibilitățile co
lectivului nostru — subli
nia dl ing. Gheorghc i’ctri-

ca. directorul Exploatării 
Miniere Barza. Reali
zările au fost greva
te și de produc tivitâțile scă
zute și de cheltuielile mari, 
neeconomicoase. de dimi
nuarea valorii colectivului, 
prin pensionarea i peste 
140 de muncitori de înaltă 
calificare. Cu toate acestea, 
am reușit să menținem u- 
nitatea pe I nia de plutire.

titivității, angajurii și răs
punderii jiersonalului teh
nico-ingineresc. conlucrarea 
și spri jinirea oamenilor din 
subordine. întărirea exigen
ței in munca, în folosirea 
dotării tehnice și a ma
terialelor, in gospodărirea 
resurselor energetice, l’ri- 
vlnd salarizarea, aici am 
fost ajut iți. desigur, prin 
subvenții do );l stat, insă

l'lXl’LOATAItl'l.A MINIKliĂ BARZA

Filoanele cele mai prețioase— 
oamenii și munca lor

sa plutim oamenilor in mod 
corespunzător.

— Totuși, cum. die di
rector 7

— Am redus sensibil per
sonalul tehnic și auxiliar, 
trecînd o marc p.irtc din el 
în locurile direct iiroduc’.i- 
ve din subteran, unde am 
angajat, de asemenea, m ii 
multi muncitori nccahfi- 
cați. care învață acum me
seria de miner la școala 
dc calificare a exploatării.

In același timp am pus 
accent pe creșterea coni|>r-

. iștigurile le-am acord; t in 
i inctie de rezultatele con
crete ale muncii din fie
care subunitate, respectiv 
de ine’alul efectiv extras.

f um se anunță anul 
1992 7

— Noi zicem că bun, 
mult mai bun ca 19!il. Ne 
vom concentra activitatea 
spre fdoane mai groase U 
<u conținut sporit de ine
lul. de pîna la 3—3.5 gra- 
mc/tona de minereu extras, 
vom da mai mare atentie 
resjM.'ctării tehnologiilor de

exploatare pe tipurile de 
filoane <le la zăcămintul 
Barza, vom organiza echi
pe speciale pentru identi
ficarea do puncte și creș
teri i jiroducti' i de aur na
tiv Sintcm conȘticnți că 
statul nu va mai acorda 
subii'ntii eons.stente. iar 
noi sa lucrăm cu produc
tivități s âzute și cheltuieli 
sporite ca ac um. D.? aceea, 
nc-am gindil să organizăm 
mai tcme.nic lucrul pe 
schimbul 1. evjtind consu
murile de energic electrică 
de la virlut dc sarcină, ca- 
'i-i'sc ridică la costuri ex
orbitante In același scop 
al util zâ: i judicioase. C- 
conom e. a tehnicii din 
dot ‘re. a materiilor prime 
7i materialelor. \om selec
ta și or ti și m ii bine 
l>er-analul tehnic, vom în
tări .r-islent i dc speciali
tate la fronturile dc lucru, 
vom diriia in continuare 
d n personalul auxiliar spre 
nrod r-l ia dm subter.nl

Aș vrea -a mai spun câ 
aii i, in T ua Z irandului, 
unde se cauta ?i sc scoate 
nur de jx-sti 2 000 de ani. 
cele mai prețioase filoane 
sint oamenii și munca lor. 
I’<» aceste i trebuie să le va
lorificam raționa). sâ le 
șlefuim cu al nție și înțe
legere Și atunci totul fi 
toate im- f bune.

IB Ml I Rl GIIEONE \

Iiir.it
jorn.il
subter.nl
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FRONTUL SALVĂRII N AȚIONALE \
CONSILIUL AII NICIPAL DEVA ,

In calitate de candidat la funcția de primar ' 
municipiului Deva, pentru alegerile locale ? 

domnul ing. TUDOR’
se va intilni cu locuitorii munici- ' 

ora \ 
a municipiului Deva, ț 

(28) l

al
din 9 februarie 1992.
IONESCU
piului Deva, in data tie 17 ianuarie 1992, 
16, la Casa de Cultura
pe probleme edilitar-gospodârești.

*
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S.C. COMSER S.R.L. 
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 
Alba și Caraș-Scvcrin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtie 
import format A „ AH A , A;, A , hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX ieșită din 
uz cu 10 la sută din prețui unui aparat XEROX 
nou achiziționat prin firma COMSER.

Solicitările se vor primi pe adresa firmei 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

COOPERAT'D \ „Sl REIL L” 
C A L A N

cu sediul in Călan, str. Aurel 
ANGAJEAZĂ

■ responsabil la Secția de 
Informații suplimentare la

V laicu, nr. 2

blănărie, 
frlefon 30031

(24)

SOCIETATEA GOMERCI \LA 
PE U JICNI „ ALIMENT AR \” 

D E V A
cu sediul in Deva, bdul 1 Decembrie,

nr. 30, etajul II. 
ORGANIZEAZĂ

La sediul societății, în data de 1 februarie 
1992, ora 10

LICITAȚIE DIRECTĂ
in conformitate cu H.G. nr. LlOOOOl, pentru 
închirierea spațiilor comerciale amplasate la 
parterul corpului „B“ din cadrul Complexului 
Comercial „Central” Deva.

In spațiile respective se desfășoară activități 
specifice privind comerțul cu legume și fructe, 
menținerea profilului de activitate fiind obli
gatorie și după adjudecare.

Prețul de începere a licitației este de 100 
lei^mp.

Relații suplimentare la telefon 16106.
(23)

REGIA Xl’TONOMA „ACTIVITATEA”
O R A Ș T I F.

Strada Piața Victoriei, nr. 19
Anunță întreruperea furnizării apei in oraș 

intre orele 7—18, in data de 16 ianuarie 1992, 
pentru efectuarea unor lucrări de întreținere.

(26)

PRIMARIA COMUNEI VEȚEL 
Organizează 

Vînzarea la licitație a unor 
* mijloace fixe din cadrul fostului C.A.P. 

din satul Leșnic, la data do 19 ianuarie 1992, 
orele 10.

Relații suplimentare la telefon 65135, Pri
măria comunei Vcțel. (4)

*

P 
con-

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI 
„COMO" S.R.L. TIMIȘOARA

FILIALA DEVA
Anunță începeroa cursurilor teoretice 

practice pentru obținerea permisului de 
ducere caleg. B.

înscrieri și relații la Deva, strada Mihai 
Eminescu, bloc C 3, sc. 2, et. 1, ap. 14 (lingă 
sediul Poliției județului).

Informații suplimentare la telefon 21837, 
zilnic între orele 9—21. (7598)

I 
( 
( 
II

-Mir*——
PUBLKITHTE

ANIVERSARI

• SOȚUI.. copiii și ne
poata urează dragei lor 
Răchită Ella, cu ocazia ani
versării zilei de naștere, 
multă sănătate, fericire și 
„La mulți ani !”.

(7737)
• LA multi ani cu să

nătate copiii și nepoții îi 
doresc lui Bota Ion din 
Măgura la cei 85 de ani.

(8051)
• CELE mai bune u-

rări. cu ocazia celei de-a 
24-a aniversări a zilei de 
naștere. ..La multi ani" 
Manii. Dumnezeu să-ți 
aiute ! (7732)

VÎNZARI- 
CUMPARARI

• VÎND Ford Fiesta,
stare perfectă, consum 5 li
tri — 100 km. Deva, te
lefon 11’87. 18060)

• CUMPĂR dolari S.U.A. 
(300 lei), mărci (200 Ici). 
Deva, telefon 23926.

(8021)
• VÎND garsonieră, ul

tracentral. în Iei sau valu
tă. Deva, telefon 11981.

(8041)
• VlND apartament pro

prietate. central. Deva, 4 
camere și telefon. Relații 
la telefon 17319. v.neri șl 
sîmbătă. orele 12—16.30.

(8039)
• CUMPĂR remorcă auto

turism. Deva, telefon 24871. 
(8036)

• PREIAU contract a
2-3 camere și ofer bună 
recompensă. Deva, telefon 
28639. (8044)

• VÎND televizor color 
Grundig. Deva. Micro 15, 
Aleea Teilor ,nr. 2. bl. 29. 
sc. I, ap. 8. după ora 17.

(8033)
• VlND televizor color 

Grundig cu telecomandă, 
atiioturism Ford combi, 
țuică de prune și miere de

albine en gros. Informații 
Deva, telefon 17508.

(8032)
• VÎND video player 

no.i, radiocasctofon cu 
dublu casete ..Panorama" 
nou. Telefon 956/27433.

(8017)
• VÎND orgă electronică

vest-germană. Informații 
Deva, telefoane 22991 sau 
21747. (8046)

• VÎND motocicletă I.I 
350. stare perfectă și casă 
cu anexe. Ilomorod. nr. 
178. comuna Geoagiu. In
formații Orăștie. telefon 
42669. după ora 15.

(8043)
• VÎND butelie aragaz. 

Deva, telefon 12314.
(8042)

• CUMPĂR garsonieră,
lei și valută. Oferte De
va. telefon 15266. orele 
’8—21. (8053)

• VÎND apartament 2 
camere, preț convenabil. 
Deva, telefon 17077.

(8054)
• FOSTUL C.A.P. Măr- 

tinești prin comisia de 
lichidare scoate la licita
ție publică in data de 19 
ianuarie 1992. ora 10. și în 
fiecare joi a săptămînii. 
pină la lichidare, grajduri, 
pătule și alte obiecte de 
inventar. Lista cu mijloa
cele fixe și preturile se 
află afișată la sediul pri
măriei și al fostului C.A.P 
din comuna Murtinești.

(8066)
• C.A P. Zdrapți vinde 

la licitație mijloacele fixe 
din dotare în ziua de 23 
ianuarie 1992, ora 11 și în 
fiecare joi din săptămină 
a lunilor ianuarie — fe
bruarie 1992. Lista cu pre
turile este afișată la fostul 
sediu C.A.P. Zdrapți. undo 
va avea loc .și licitația.

(8057)
• S.C. Haber SA. Ha

țeg organizează la 20 ia
nuarie 1ÎI92 licitație pen
tru caroserie ARO. incom
pletă. (8059)

• VÎND apartament trei 
camere, zonă centrală. De

I CLUBUL „SIDERURGISTUL”
j HUNEDOARA

j ANUNȚĂ

deschiderea următoarelor cursuri, începînd
■ cu data de 15 ianuarie 1992: 
| ■ Ospătari — barmani
• H Limba germană

■ Depanare radio-Tv
■ Limba italiană
■ Inițiere foto-cine-video

J înscrierile se fac zilnic la Clubul „Siderur
J gistul", între orele 8—15 și 18—20. (16)
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PRIMĂRIA MUNICIPIUL! I 
If U N E I) O Ă II A

A N O N Ț A

fii temeiul prevederilor Legii ur. 6(10991.
' Primăria municipiului Hunedoara a stabilit, ca 
| loc pentru organizarea și desfășurarea adimări- 
' lor publice de orice fel, platforma betonata din 
I incinta stadionului „Corvintil” (unde a fost 
I' amplasat orășelul copiilor). Atragem atenția 

organizatorilor asupra necesității respectării 
I prevederilor legale iii acest domeniu.
! (25)
I

r

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:

2 709 D< va, sir. 1 Decembrie 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275, 12157, 112«<» 
Tilcfon Tipografie: 25901 

l ax : lHOf.i

va, Informații Hunedoara, 
telefon 11538. (7870)

• VÎND garsonieră zona 
Progresului sau schimb cil 
autoturism. Informații (o- 
rele 16—19). 16590. (7734)

• VIND motoretă Mu-
bra și piese Skoda S 100. 
Deva, telefon 28781 fdupâ 
ora 12) (7736)

• t IND înscriere Dacia
(august 1988). Deva, tele
fon 22375. (7735)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
3 camere in Hunedoara. Mi
cro 5. bl. 25. ap. 58. cu 
garsonieră, confort I, zonă 
centrală. Informații la 
domiciliu intre orele 8—12.

(8035)

• SCHIMB apartament
4 camere Deva. Dorobanți, 
cu apartament 3-4 camere 
sau două apartamente a 
două camere. Deva, zona 
Ulpia. stadion. Informații. 
Deva. telefoane 18961, 
19318. după orele 16.

(781(1)

• SCHIMB casă proprie
tate. 2 camere, gaz me
tan (bun pentru spațiu 
comercial), cu apartament 
2 sau 3 camere (exclus 
Micro 15 și Dacia). Deva, 
str. Călugăreai. nr. 34.

(8055)

ÎNCHIRIERI

• PRIMESC în gazdă
două eleve. Deva, telefon 
15660. (8034)

• C \UT garsonieră pen
tru închiriat. Deva, te
lefon 26188. după ora 17.

(8048)

• CAUT pentru închi
riat apartament 2 3 ca
mere. Brad, telefon 50151. 
după ora 16. (8050)

• PATRONUL societă
ți „Pro-Alimex" închiria

ză garsonieră sau aparta
ment Deva, telefon 11911.

(8052)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
serviciu, eliberata de S. C. 
Macon S. A. Deva, pe nu
mele Hint Elena. O declar 
nulă. (8010)

DIVERSE
• CU autorizația nr 

3643 din 4 februarie 1991. 
eliberată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă „Activitate Indepen
dentă" „CAPI", reprezenta
tă prin Ștefan loan. cu 
sediul in Deva, bdul Dece- 
bal. bl. 8. ap. 3. cu obice
iul activității concepție si 
execuție jucării. (8037)

DECESE

• COLECTIVUL S.C. 
„Agroind" S A. Deva 
este alături de dnul 
director Tomotaș în 
greaua încercare pi i- 
cinuită de trecerea în 
neființă a celui can 
a fost un bun soț. tata 
și bunic
TR \1 VN TOMOTAȘ 

și transmite pe aceasta 
calc sincere condolean
țe familiei îndoliate.

(8058)

• SOȚIA Florica și 
copiii, familiile Ma- 
tieș și Jula mulțumesc 
tuturor rudelor, prie
tenilor și cunoștințelor 
care au fost alături de 
ei la greaua încercare 
suferită prin pierderea 
celui care a fost un 
bun sot. tată socru șl 
bunic

AVR\M ,1(TI 1.
din satul Lunca.

(8619)

(

I
SOCIETATEA COMERCIALA ;

„COMSIM" S.A. SIMERIA J
Anunță organizarea licitației în data de 25 

ianuarie 1992, ora 10, la Primăria orașului Sime- J 
ria, pentru activitatea comercială a următoare | 
lor magazine alimentare : .

• Alimentara Nr. 6 Simeria Veche sat |
• Alimentara Nr. 10 Simeria șantier
• Alimentara Nr. 11 Uroi
• Alimontara Nr. 12 Săulești
• Alimentara Nr. 13 Băcia
• Alimentara Nr. 14 Simeria Triaj ■
• Alimentara Nr. 16 Simeria Tîmpa
• Alimentara Nr. 15 Petreni i
• Alimentara Nr. 17 Sintandrei »

Garanția de participare este de 10",, din va- I
loarea de pornire a licitației și se achită la ca
sieria centrală a societății. |

Documentația licitației se află la sediul so- J 
cietății. I

(

B WC A ROM WĂ PENTRU DEZVOLT \RE ’ 
S. A. DEVA

(>R(ÎĂNIZEAZĂ CONCURS
Iii data de 22 ianuarie 1991 
pciilru ocuparea postului de
M controlor ghișeu la filiala Orăștie.
Condiții : studii medii de specialitate 

vechime minimă 5 ani în specialitate.
(27)
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întreaga răspundere pentru conținiriut ' 

articolelor publicate o poartă ;
autorii acestora.

• l 1* A K 11L:
S.C. .Polidava” S.A.

Deva, -.ir. 22 Decembrie 257
.......... ..>«>>>>>»»»»«ttmilitau


