
Caragialc, subtil cum era el, nu st-a nu- 
m.t celebrul per.rmaj „Cetățeanul beat", ci 
.turmentat'. zl-ta pe itru că „turmentat” mai 
înseamnă și chinuit, înnebunit, zbuciumat.. A 
ciut el . ■■ a știut iar acum avem ocazia să-i 
verificăm știința pe pielea noastră. Sin‘cm 
în anul electoral, în pragul primei reprize, 
al alegerilor locale, dar cei mat mulți dintre 
•m-i, cei ce formăm electoratul fără a fi beți, 
ne aflăm in situația Cetățeanului turmentat, 
chinuiri de aceeași întrebare : noi cu cine 
totâ-n * Greu de răspuns, pentru că ceea ce 
ne caracterizează înainte de toate in momen
tul de fată c dezorientarea. La 20 mai 1990, 
minată de un explicabil elan romantic și 
sentimental, majoritatea a mizat pc F.S..V. 
Dar iată că F.S-V. i-a oploșit pe profitorii 
vechiului r aim, a ezitat in fața corupției, 
a lucrat cu jumătăți de măsuri Pupăză peste 
colac, acu *.. în ajunul alegerilor, au răbuf
nii public fi disensiunile interne, dihonia, 
spe <trul sciziunii. spre absoluta dezorientare 
a -usținătorilor de bună-credință. Paguba e 
în primul rind a sa, a Frontului, dar și a 
țării care pierde garanția unuia dintre parti
dele de încredere puternice și unitare. Pe 
de altă perle, creează derută puzderia de 
;-Kidc mărunte, veleitare, unele ridicole, 
alt- le extremiste, unele agresive, altele dnar 
ruralive care nu fac deci* să tulbure apele, 
fără șanse de a se impune. Dar se tem d» 
eje yi partiucle serioase, care au recurs de
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aceea la coalizări, S-au născu^aitfel o sea
mă de alianțe, uniuni, con-uegf’t, ia care s-au 
grăbit să adere și partide de~trr; parale șl 
astfel bram burca la c generală : partidele 
mici profită de prestigiul celor mart iar a- 
cestea riscă să-și dilueze identitatea. Cum 
să nu te întrebi atunci: eu cu cine votez î

CONTRAPUNCT

ELECTORALE
Soluția — cel pufin in această fază, a 

alegerilor locale — cred că stă in a țtne sea
ma în primul rînd de calitatea umană a can- 
didaților și mai puțin de culoarea lor poli
tică. Avem nevoie Intii de toate nu de po
liticieni, ci de oameni cinstiți și de bună- 
credință, de gospodari competenți și corecțl. 
Dacă localitățile vor fi bine administrate șl 
gospodări'e, întreaga țară o va apuca pe 
drumul cel bun. La celelalte alegeri, la cela 
.mari', parlamentare și prezidențiale, acolo 
da, va prevala criteriul politic. Dar pînă a- 
tunci .perăm ca platformele politice, sociale,

*v*vw««w***v
economice ale partidelor să se clarifice și, o 
dată cu ele, și opțiunile noastre.

Mai e însă un risc. O bună oarte a vir
tualilor alegători e blazată, bintultă de leha
mite, ispitită de gtndul de a nn vota. La 
ce bun 1 — se întreabă acești oameni. Dar
a nu ne prezenta la urne ar însemna cea mai 
mare greșeală, al cărei preț in perspectivă, 
pentru toți ar fi incalculabil. Uitați-vă la 
polonezi. Zlu făcut enorma prostie de a nu 
vota declt in proporție de 40 la sută, iar 
acum încă nu sînt in stare să formeze un 
guvern credibil și stabil. De clștigat din 
gafa aceasta au clștigat numai extremele. In 
absența votului nostru, tot extremiștii ar 
ciștiga și la noi. Extremiștii, profitorit de 
ieri și de azi, panglicarii, escrocii, ariviștii și 
demagogii care, fiți siguri, se vor prezenta 
la urne pentru a-și propulsa oamenii lor, 
căci el știu prea bine că acum e bătaia peș
telui. Datoria fiecărui om cinstit e de a le 
bara ascensiunea. Acum ori niciodată. Iar 
acest lucru nu se poate împlini declt luind 
alegerile in serios și votînd candidații care 
ne oferă garanția onestității. Poate mai 
mult ca aricind, sintem azi răspunzători fie
care, prin votul nostru, pentru viitorul țării. 
Poate mai mult dccit oricind. spiritul nostru 
civic arc datoria acum să se păstreze în sta
re de veghe.

RU)V CiOHINU

FLASH!
0 BUTELIILE TE Tl- 

CHETE. La Primăria din 
Petroșani se distribuie ti- 
chetele nominale pentru 
schimbarea buteliilor. Sînt 
tichete cu 12 butelii pentru 
o familie cu două sau mai 
multe persoane și, un alt 
fel cu 6 butelii pentru ne- 
familiști și cei cu casele 
cu fum. Tichetul este va
labil numai întreg, pînă la 
data de 15 a lunii viitoare 
șt nu poate fi înstrăinat. 
O fi bine, o fi rău .’ Se va 
vedea. (S. C.).
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0 NU ' T ' 1. Ex
ploatarea minieră Bar
za are un debit la E.G.C.L. 
de 10 milioane lei pentru 
servicii de gospodărie co
munală, prestate și nepfâ- 
tite. Dacă pentru o în
treprindere de talia E.M. 
Barza această sumă nu 
înseamnă cine știe cit, 
pentru mignona exploatare 
de gospodărie comunală a- 
tirna tare greu. Faceți un 
efort oameni buni, și a- 
chitați această datorie, cu 
tot blocajul financiar de 
care suferiți. Este vorba 
indirect de căldura. de 
apa din casele dv pe. care 
prestatorul de servicii nu 
are altfel cum le asigura, 
fi. C.).

9 FEBRUARIE-ALEGERI LOCALE
Frontul Salvării Naționale acționează cu perseverență pentru

DEMOCRAȚIE,
I rontu! Salvări; Națio

nale. născu: in ceasurile 
fierbinți ale Revoluției din 
.Decembrie 1®W. și-a legat 
definitiv destinele de vii
torul României. Este p.irti- 
di! care și-a asigurat în
credere j electoratului prin 
ăsțiur.ile sale de demolare 
a jțKr.urslsmului. a structu
rilor sale, de eliminare a 
nerției. incompetentei și 

corupției. de înaintarea 
României pe drumu! de
mocrației. demnității și 
P asperității.

Frontul Salvării Națio
nale nu are o exis ență in- 
dciungîtă șl nu poartă pă
catele Înaintașilor. ca alto 
partide ale căror istorii și 
conșt'inte sîr.t minjite de 
slrttele vărsat de muncito- 
r I și țăranii Uciși atunci 

'nd aceștia s-au ridicat 
pentru libertate și o viață 
oakr»eascâ. Frontul t’ămă- 
deste istoria I El și-a legat 
activitatea de temui le
gislativ elebrrat după Re
voluție. de democrație, 
făurirea ste-tulul de drept 
plurali-c.... politic, econo-

DEMNITATE, PROSPERITATE
mia de piață. Sub guver
narea S3 s-a născu: și s-a 
adoptat Constituția — le
ge i fundamentală a tării 
— care a Înscris România 
pe calea democrației $1 
prosperității. Sub egida 
Frontului s-a elaborat și se 
înfăptuiește Legea fondu
lui funciar. Legea privati
za ii și o scrie de alte ac
te normative care deschid 
larg calea spre o democra
ție adevărată, creează ca
drul propice progresului in 
toate ramurile vieții, asi
gură împlinirea aspirații
lor și personalității umane.

In camp inia electorală 
pentru alegerile locale din 
9 februarie a.c. Frontul 
Salvării Naționale prezin
tă candidați pentru func
țiile de primari și consili
eri. in toate municipiile, 
orașele și comunele jude
țului a căror deviză este 
.la probleme concrete, so- 
luț concrete", și care au 
drept trăsături comune : ti
nerețea. competența, demni
tatea și cinstea.

In programul partidului

nostru alegătorii vor găsi 
propriile lor interese pri
vind dezvoltarea domeniu
lui economico-social și e- 
dilitar-gospodăresc, reali
zarea de locuințe, așeză
minte sanitare, de învătă- 
mint. cultură in Deva. Hu
nedoara .Brad. Orăștie. Ha
țeg și Valea Jiului. De 
asemenea. sînt cuprinse 
lucrări pentru îmbunătăți
rea aprovizionării orașelor 
cu apă potabilă, introduce
rea gazului metan la Ha
țeg. Orăștie. Simeria și Va
lea Jiului, salubrizarea lo
calităților. asfaltarea stră
zilor ș.a.

Alegînd candidații Fron
tului Salvării Naționale 
coniudetenii noștri pot fi 
siguri că au optat pentru 
cinste, democrație și înte-

Prof. OVIDIU POPESCU, 
vicepreședinte 

al Consiliului Director 
al Organizației județene 

Hunedoara a Frontului 
Salvării Naționale

(Continuare în pag. a 2-a)

Un zimbet de la încă Țurcașiii.
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— ( um a fost la alegeri ?
— Cu treizeci de voturi contra și zece împo

trivă. am fost ales in unanimitate !

limwlNWE

«Hai sa discutam despre-» 
Z) Strlol de flNPO

WA'WWW/WAW.V/AV.V/A’W.V.WA'.V.-,

Serial cu opariție limulfană la Bucurețli, Timișoara, Craiova, Deva și Contfanfa.

0 UNDE-! PĂGUBA
ȘUL ? Dl Mihai Popovici 
ne scrie că in data de 31 
decembrie 1991. șefa Ali
mentarei nr. 3 Brad, dna 
Elena David, a găsit un 
psrtmoneu cu o importan
tă sumă de hani. Păguba
șul e.-de invitat la maga
zinul de lingă autogara 
să-și recupereze banii. To
tuși, mai există și oameni 
cin jitii ! — afirmă in fina
lul scrisorii cititorul nos
tru. Intr-adciăr ! (V. R.).

0 CONTRIBUȚIE LA A- 
PROViZIONA RE. t pt iRU
LAT IEI. Cetățenii comunei 
Romos contribuie cu can
tități mari de lapte și car
ne la aprovizionarea popu
lației. Din comună se ri
dică zilnic în medic 7 000 l 
lapte de vacă, ce se duce 
la industrializare și la 
magazinele de desfacere, 
(T. B.).

0 DOTARE SPITALI
CEASCA. Spitalul din ora
șul Brad a fost dotat cu 
un ecograf. Punerea sa în 
funcțiune este prevăzută in 
scurt timp, după intoar c- 
rea de la un curs de spe
cializare a medicului care 
va lucra cu acest aparat 
modern, extrem de prețios. 
(D. G ).

0 1N SPRIJINUI CRES
CĂTORILOR DE ANIMA- 
LE. Crescătorii de anima
le din orașele Brad și sa
tele aparținătoare orașului 
au beneficiat numai în lu
na decembrie 1991 de 11 
tona tărițe din grlu, aduse 
prin Centrul Agricol Brad, 
la prețul de achiziție de 
numai 8 lei/lcg, comparativ 
cu alte sectoare unde pre
țul d<' vînzarc a acestora a 
ajuns la 30 lei kilogramul. 
Așadar, un real sprijin din 
partea lucrătorilor Centru
lui Agricol din Brad acor
dat (iiranilor fC. P ).
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DEMOCRAȚIE, DEMNITATE, 
PROSPERITATE

lirmji- dm pjg I;

lț£ ?. pentru oameni ho- 
târiu să lupte imnotriva 
corupției. bișniței și specu
lei c ne înveninează 
viata.

I’;. _ imul frontului Sal
vării Naționale — a cărui 
si ’ă este trandafirul — 
refIertă erija și răspunde
re r pentru reformă, pentru 
ap?.-area ia nivel local a 
pr v,?iz.ăni. dar 51 a pro- 
t. ; :i -- .le a cetățenilor. 
EvUtă un interes major 
dm partea cnndidaților 
no '.. . pentru depistarea 
și r’ irr t a noi locuri 
de mancă. îndeosebi Pen
tru tineret, avînd in 
are?, sens sprijinul mari
lor intrep;-:-de-i hunedore- 
n

T n ?, competent 1
.n . .’ 1 >r noștri sint ga

rant • Kure pentru gospel
dr rij sirg a localită- 
tio’r. asigurîndu-le acesto
ra miiioS e de transport, 
ioc ;ri agrement, spații 
pentru practicarea sportu
lui c In întilnlrlle ce vor 
ave ior între alegători și 
candl-litii trandafirului ce
tii «ii vor avea ocazia să 
•c î nvingă că ac1 știa spri
jină sCivitaie-i sportivă 
Tiaștienți fiind că valoa

rea omului este definită de 
caiitătile fizice, morale si 
:n;#ectuale.

Frumusețile pe?-țiului 
huncdorjain. bogăția monu- 
mi lor istorice de pe a- 
• ■ plaiuri se vor afla 
in riicnția primarilor — 
represent înți ai trandafi
rului — care iubesc Româ
nia.

Țărănimea. chiar daca 
ponderea el în structura 

demografică a județului este 
scăzută, pentru F.S.N. ea 
reprezintă o forță socială 
importantă. Titlurile de 
proprietate ce se vor în- 
mlna oamenilor pămintului 
vor confirma că primarii 
propuși de F.S N. sînt le
gali organic de cea mai 
obidită tagmă socială ce a 
fost mințită. înșelată și 
împușcată. Este acum tim
pul să se aleagă în frun
tea primăriilor acei oameni 
care să le împlinească do
rințele. propuși de Frontul 
Salvării Naționale.

T.neretu] este factorul 
potential cel mai puternic 
al societății. Dc aceea el 
se află precumpănitor pe 
listele noastre de candidați. 
Partidul Frontul Salvării 
Naționale este partidul ti
nerilor cu Un lider tinăr. 
hotărît să înlăture comu
nismul dar nu numai atît, 
ci si totalitarismul sub toa
te culorile lui. inclusiv tre
cutul ver bi si anchilozat de 
i’u:-; sc mal cramponează.

Vrem un viitor democrat, 
demn și prosper pentru 
România 1

Ml N< ITCÎR1 Șl ȚA RANI 1
Trecerea la economia dc 

piață este grea și dură. 
Ș’im cu toții acest lucru. 
Dar numai votind candida
ți! Frontului Salvării Na
ționale putem depăși gri
jile ce ne apasă !

INTf I.EC.TUAI I !
Revoluția din Decembrie 

ne-a eliberat conștiința, sin- 
tem responsabili dc viitorul 
țării. Să dezvoltam știința, 
cultura, invățamintul și ar
tele. Frontul Salvării Na
ționale arc la temelia ac
tivității sale inteligența 
națiunii pc care vrea s-o 
pună integral in valoare. 
Pentru împlinirea acestui 
deziderat al progresului și 
prosperității votați candi- 
dații trandafirului !

SINDICALIȘTI !
V11 sprijin substanțial 

pentru reformă îl așteptăm 
dc la sindicate care, ca și 
noi. sînt interesate in sta
bilitatea locurilor dc mun
că. precum și a veniturilor 
minime ale salariaților. A- 
vem interese comune, să 
mergem împreună pc dru
mul prosperității votind 
candidații 1 S.N. •

< REDINCIOȘI !
Frontul Salvării Națio

nale are meritul dc a sc 
afla in focul luptei pentru 
imprăștierea întunericului, 
pentru salvarea lăcașurilor 
dc cult și redarea lor cre
dincioșilor. Avem multe de 
făcut împreună, dar numai 
votind candidași trandafi
rului se va asigura cu a- 
devărat libertatea conștiin
ței !

(etAțeni 
AI JUDEȚULUI 
HlNEDOARA!

Revoluția din Decembrie 
a marcat sfirșitul sistemu
lui politic comunist. So
cietatea pc care vrem s-o 
construim se desprinde ho- 
tăritor ți definitiv de socie
tatea comunistă. Aceas
tă desprindere înseamnă 
schimbarea instituțiilor, a 
structurilor, inclusiv a oa
menilor, a mentalităților. 
Transformarea României 
intr-o țară modernă și de
mocratică, capabilă să asi
gure bunăstarea cetățenilor 
ei este scopul fundamental 
al Frontului Salvării Na
ționale care vă propune să 
votați cu toată încrederea 
candidați! trandafirului în 
alegerile locale dc la 9 fe
bruarie a.C„ ca o garanție 
a atingerii acestor înălță
toare piscuri.

l

Agendă electorală
• Organizația județeană 

□ Convenției Democratice 
— ce are ca semn electo
ral rbcia — anunță orga- 
nizarca. In ziua de 18 Ia
nuarie ac. ora 10. a unei 
conferințe de presă. iar 
in data de 19 ianuarie, ora 
10. a unei mese rotunde ru 
lidirji sndicab din tot ju
dețul. Cu prilejul acestor 
manifestări se vor prezen
ta tactica și ștrntegia Con
s'. atici Democratice in 
campania electorală pen
tru aleg? rlle de la 0 februa
rie a c., principalele mani
festări ale perioadei urmă
toare. precum șl candidați! 
care sint propuși pentru 
consiliile locale ale muni
cipiilor. orașelor si • ornu- 
nclor

• Prin grija Prefecturii

au fost editate două afișe 
de reală utilitate in buna 
desfășurare a campaniei e- 
Ici torale ți a alegerilor lo
cale. Este vorba de afișul 
cu privire la circumscrip
țiile electorale ți cel refe
ritor la sediul secțiilor dc 
votare, precum ți localită
țile ți străzile arondate 
fiecăruia. Cetățenii sînt In
vitați să consulte cele două 
afișe pentru a țti din timp 
unde să se prezinte. fn 
ziua de 9 februarie, pentru 
a-și exercita dreptul la vot.

• 19 Ianuarie a.c. este 
ziua limită pinâ la care 
trebuie desemnați repre
zentanții partidelor ți for
mațiilor politice ce vor fi 
numiți in birourile electo
rale ale secțiilor de votare.

Imaginea dc mai jos — 
surprinsă zilcic trecute de 
fotoreporterul nostru Pa
vel Lazj — nu poate re
da integral starea preca
ră In care se află auto
gara din Brad. In interior 
și în exterior — ciobită, 
murdară, punctată de pe
te pe undo a pătruns și 
curge și acum apa de 
ploaie. Pe jos — mizerie 
rar întilnită. Pe sus — 
becurile atîrnă în dezor
dine. La toaletă intri nu
mai dacă ești... foarte ne
voit. Altfel, priveliștea 
este de neimaginat.

Cum se ponte vedea, u- 
șa de la sala de așteptare

Lumea trebuie să știe 

Cum arata 
o autogarâ 
este închisă. Și nu dc azi. 
de ieri, ci dc ani de zile. 
Iar pc un perete tronea
ză cam dc mult anunțul 
așezat cîș : „Atenție ! Au
togara se află în repara
ție”. Nici poveste de așa 
ceva acum.

— Am avut contract de 
reparație cu cel de la 
E.G.C.L. Brad, anul tre
cut — ne-a spus dl Sa
bin Șiler. șeful autogării

— dar n-au rezolvat ma
rc lucru. Au reparat, zic 
ci. acoperișul sălii de 
așteptare, insă apa c'Jrpe 
prin el ca ți mai înainte. 
In rest, n-au făcut nimic. 
De fapt, din 1968. cînd a 
fost dată autogara în fo
losință. aici nu s-a bătut 
un cui. nu s-a pus un 
petic. Acum, dc unde 
bani ?

Poate S C. „Crișbus" 
S.A. Brad găsește totuși 
o soluție. Doar este una 
din cărțile sale de vizită, 
care, la această oră. nu-i 
face deloc cinste, dimpo
trivă.
DUMITRU GIIEONFA
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CONCURSUL
DIN 19 IANUARIE

1. ASCOI.I (18) 16 1 I II 8—27 li (—10)
— TORINO (7) 16 I 9 .1 12— 9 17 ( | 1)
Echipa oaspete pornește cu prima șansă. Ascoli 
s-ar mulțumi și cu un joc egal...
Pronostic : x, 2

2. ATAI.ANTA (9) 16 3 7 I 11—12 17 (13)
— INTER (5) 15 5 8 2 15—11 18 (-| 2)
Milanezii par a fi depășit perioada de criză. Ata- 
Innta rămine o bună echipă, dar cu rezultate 
controversate.
Pronostic : x.

3. IIARI (17) 16 1 5 10 9—22 7 (—9)
— ROMA (II) 16 5 7 < 17—16 17 ( | 1)
Soarta lui Bari parc pecetluită. Reintrarea brazi
lianului Joao Paolo nu a schimbat prea mult si
tuația. Roma este favorita întilnirii.
Pronostic : 2.

4. CRT MONESE (16) 15 2 1 9 9—21 8 (—6)
— SAMPDORIA (12)) 16 6 4 6 19—15 16 ( 0)
Campioana poate reface terenul printr-o victorie 
— comodă — în deplasare.
Pronostic : 2.

I IORENTINA (13) 16 5 4 7 18—16 14 (—2)
— PARMA (6) 16 5 8 3 15—H 18 (—2)
Un joc deschis, ce se va disputa pe contre Oas
peții. cu siguranță, vor „forța” egalul.
Pronostic : 1, x.

• GENOA (10) 18 S 7 4 18—17 17 ( | 1)
— NAPOLI (3) l« 1 1 2 25—1» 21 (42) 
învinsă duminică dc Foggia (gol —Dan Petrescu), 
Genoa vn -bombarda* poarta napolitană furi
bund. Napoll va juca prudent nemalrlsHnd ca 
acum 2 săptămini. la Milano.
Pronostic : 1, x.

INVITAJIE
Municipiu) UGv . 

fiind termoficat. o vn 
mc atît apa caldă me
najeră. cit și încălzi 
rea s-au furnizat zi ți 
noapte, fârâ întrerupe
re. Acum, cind nece
sitățile sînt mai strin
gente. iată că • P!1 
caldă sc va furniza ‘n 
raport cu posibilități
le Centralei Termo
electrice Mintia. A'i- 
că. C.E.T. — Mint 
consumă zilnic circa 
8 000 tone cărbune A ja 
că in ritmul în ■ 
sosește cărbunele c 
posibil ca și ckvd 
nii să tremure pu 
țin. Dar nu numai qi 
căci nici în Valea Jiu 
lui. partea termoficaț. 
de la Paroșcni. lucru 
rile nu stan cu mult 
mai bine. Se parc 
că minerii Văii Jiu
lui. care alimentează 
cu cărbune cele doua 
centrale electrice și d>' 
termoficare. nu și prea 
fac datoria în ceea c- 
privește exploatarea ți 
expedierea cărbunelui 
către beneficiar

11 invităm dc dom
nul Miron Cozma. li
derul Sindicatului li
ber al minerilor din 
Valea Jiului, să-și mo
bilizeze ortacii și la 
extracția cărbunelui, 
nu numai la •excur
sii'' in Capitală. S-<; 
facă p< ntru bunăstarea 
tării și totodată și 
pentru bunăstarea lor. 
dacă intr-adevăr sînt 

remunerați in ranort ' u 
cce i ce nr"du~

1 UIZ,X LANDT, 
Deva

7. 31A ENTVS (2) 16 10 1 2 19—8 21 < |-8)
— VERONA (It) 16 5 3 8 11—21 13 (—3)
Verona nu are nimic de pierdut și va încerca 
„surpriza”. Juventus n-a renunțat l.-i titlu. 
Pronostic : 1, x.

8. I AZIO (I) 16 5 8 3 21—18 18 ( I 2)
— ( AGLIARI (15) 16 5 3 8 11—21 13 (—3)
Prilej de reabilitare a romanilor în fata proprii
lor suporteri. Atenție, totuși, la surprize. 
Pronostic : I.

9. MILAN (1) 16 II 5 0 29— 7 27 ( I 11)
— LOGGIA (8) 16 G 5 5 24—22 17 (I 1)
Echipa lui Zeman va juca deschis pe San Siro. 
insă Milan poate termina turul neînvinsă. 
Pronostic : 1. x.

10. BRESCIA (1) 18 6 II 1 23—12 23 ( | 5)
— CESENA (5) 18 7 6 5 21—11 20 ( |-2)
Noul lider al diviziei secunde evoluează dezin
volt. cu regularitate. Cesena rămine. insă, o bună 
echipă In deplasare.
Pronostic : 1, X.

11. COSENZA (8) 18 5 9 4 18—17 19 ( j-3)
— l.ECCE (9) 17 6 6 5 19—15 18 ( |-2)
După sincopa de duminică. Lccce va încerca sa 
refacă in fața „11-lui” din Coscnza, o specialista 
a jocurilor egale.
Pronostic : X.

12. PADOVA (10) 18 5 8 5 19—18 18 < 0)
— PESCARA (7) 17 6 8 3 23—18 20 (12)
Un joc echilibrat, din start între două echipe <le 
mijlocul clasamentului.
Pronostic : x.

13. 1 DINESE (1) 18 7 8 3 21—15 ii ( | 4)
— ANCONA (3) 18 7 9 2 20—14 23 ( | 5)
Dnuu echipe rănite fn orgoliu, infrinte dumini
că fură drept dc npel. Să avem un nou x l Să 
îndrăznim mai mult.
Pronostic : 1, 2.
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Cine se teme de Biserica Ortodoxă?

cele 4 proiecte
3 susțineau 
bisericii in 

urma aprobării 
am solicitat și

făcute, și pe a- 
(hstruge Biserica 
Și a o aduce la 
ul'imii 45 de ani 
Deva s-au con-

Intru it unii cetățeni ai 
orașului nostru, in virtutea 
dreptului la cuvint și o- 
Pinie personală. folosesc 
paginile ziarelor pentru a-și 
manifesta indignarea și ne
mulțumirea pentru con
struirea dc biserici orto
doxe in orașul Deva, adu- 
cir-d in sprijinul opiniilor 
lor argumente nu totdeau
na fondate, ne simțim da
tori să facem unele pre
cizări in legătură cu aceas- 
l-i, prezentind adevăratele 
motive ?i bunele noastre 
intenții ce nc-au determi
nat să înceu m această ac- 
1 iune.

Se tic că regimul co
munist 1 avut, ca o sarci
nă principală printre mul- 
*ele rele 
eeen de a 
Ortodoxă 
tăcere. In 
in o:--ui

multe clăd.ri de in
teres obștesc sau particu- 

ir. d,.r nii i o biserică or
todoxă. Astfel că după Re
voluția din Decembrie 1989 

instruire., de biserici or- 
tod.ixe in oraș apărea ca 
o stri' ă . ■ simte și nu
o d-- .ntă de a strica sau 
PjIu i or:, ui. Est. păcat ca 

... . a. 7'î :n'i<j de români 
ort' 1 . i dintr- in ■> aș să 
.,.bă d-’ir două biserici in 

irc A < roage, in timp 
,*oe ci Aii-.- cult? au. Ia o 
populație de cea. 10 000 d? 
■uf! "te. pe.:. 1<> lă jșuri
: uit și incă iși mu fac.

S-? tîe. apoi, ă P'TitrU un 
-■naș române?? cu cameni 
buni și harn. . cea mai 
impunătoare lădire din o- 

P ir trebui să f.e bise- 
■ie.i In ti ue orașele mari 
.■! t ri:. in centru se a- 
f‘â C i’.-dr Ortodoxă, ca
re •(•prezintă unitatea, na
tion. ditatca și credința a- 
eelui ora 1-itte punctul dc 
atrneți li tuturor vizita
torilor străini. chiar dacă 
nu sint cri .tini.

Pe lingă aceasta Biseri
ca Ortodoxă Română a 
păstrat si a tinut trează în 
inima u sufletul fiilor săi 
dragostea de țară, unitatea 
dintre fiii ci și dorința dc 
b,ne ,i p.ice. Ea a fost și 
rămine sinmrul ]oc unde 
omul e simte mai aoroaoe 
de Dumnezeu și unde gă
si.te lini-,te și pace pen
tru sufletul său.

In virtutea acestor ade
văruri. am cerut încă din 
ianuarie 1990 organelor lo-

cale ale puterii de stat a- 
probarca de zidire a unor 
lăcașuri de cult pentru bi
serica ortodoxă în oraș. 
După multe discuții, con
sultări cu factorii de de
cizie. s-a ajuns la conclu
zia că este necesar acest 
lucru. în urma prezentării 
dc către I.P.H. a mai mul
tor proiecte de sistematiza
re a noului centru civic dc 
pc bdul Decebal. în fața 
reprezentanților Prefectu
rii și. ai Primăriei, a bene
ficiarilor și ai altor invi
tați. din 
prezentate, 
construirea 
parc. în 
proiectului.
noi aprobările necesare și 
am început lucrarea. Ne 
doare că unii cetățeni, fără 
a înțelege acest lucru ori 
din necuncștintă dc cau
ză. se erijează în apărători 
ai dreptății. inccrcînd să 
împiedice lucrările începu
te.

Stimate domnule D.G.. 
■?um puteți acuza pe cine
va cu este fricos cînd în
șivă dv nu aveți cura
jul s.i vâ semnați in arti
colul din „Cuvintul Liber” 
din 11 —12 ianuarie referi
tor la biserica din parc ? 
Ni.,-i măcar nu puteți face 
deosebire între o biserică, 
o mănăstire sau o casă de 
rugăciune neortodoxă. Cum 
puteti vorbi de necesitatea 
unui parc într-un oraș în
conjurat din trei părți de 
pădure și dacă iubiți așa 
de mult parcurile de ce nu 
faceți propuneri de îngri
jire a parcului de la ceta
te --au nu știți în ce 
sc află ?

Nv știți ori nu voiți 
știti porțiunea de
ren pe care o numiți parc 
a fost destinată unor con
strucții. că a fost solicita
tă și de alții care nu do
rit să construiască pc el. 
Dacă se construia altceva, 
orice dar fără Sfînta Cruce 
Românească pe turlă, ați 
mai fi obiectat sau erați 
mulțumit ? De ce vă deran
jează atît de mult pe 
d-voastră cit și pc unii 

ai d-voastră. din 
putini la număr, 

mult Biserică Or- 
încerrlnd să opriți 

nu se

hal

să 
te-

confrați 
fericire 
atit de 
todoxâ. 
ceea ce
onri. sau Poate 
românește _și vă 
o spuneți ?

Avem greutăți

mai poate 
nu eîndili 
c frică Ui

i vor mai

fi, mai ales financiare, dar 
dorința de a lăsa ceva trai
nic și românesc în urma 
noastră, precum și încrede
rea în bunii noștri creștini, 
ne face să mergem mai 
departe pe drumul început.

Pe noi nu ne ajută alții 
cu valută forte și nici nu 
le cerem ajutorul, dar nă
dăjduim că și „leul” nos
tru va fi bun și va înghiți 
tot ceea ce nu este româ
nesc la noi. Este păcat că 
in această acțiune atît de 
românească șl creștinească 
unele Dărtidc Politice, mai 
ales cele care sc numesc și 
creștine. în programul lor 
nu zic nimic despre Bise
rica Ortodoxă.

Aduceți, apoi, ca argu
ment forte poluarea orașu
lui. Aici aveți dreptate. 
Biserica poluează, nu ca 
Termocentrala de la Min
tia. nici ca fabrica de ci
ment de la Chișcădaga sau 
ca sterilul de la Rotație. 
Ea „poluează" sonor 
2 000 de ani împotriva tu
turor acelora care nu 
rcsc binele. fericirea 
mai ales unitatea acestui 
popor, ci ura și dezbina
rea. Poți fi orice in accasl 
tă țară și mai ales în Tran
silvania. dar să nu fii ro
mân și ortodox, căci aj 
ceasta deranjează și se pa- 

■ re că pe d-voastră cel mai 
mult, sînteți deja contami
nați de poluarea" 
și nu o mai doriți, 
ranjează. ați dori 
păți de ea. dar nu 
poate. A sosit și 

'adevărului, a binelui și a 
dreptății. Dacă vă deran
jează. ca și pe alții ca 
d-voastră, cântați alt loc 
și lăsați-i pe cci buni să-și 
vadă de nevoile și necazu
rile lor.

Nădăjduim că aceste rîn- 
duri vă vor trezi la reali
tate. ca și pe alții care gîn- 
desc așa. li rugăm pe toți 
bunii români creștini să 
fie alături dc noi pentru 
a lăsa din osteneala noas
tră ceva bun urmașilor 
noștri, care să fie mîndri 
că și în acest oraș au fost 
oameni care au gindit și 
mai ales simțit cu adevă
rat românește.

Să nc ajute Bunul Dum
nezeu să ducem la bun sfîr- 
șit lucrarea începută.

Preot Paroh 
MATES MIRON. 

Parohia Ortodoxă Română 
Deva 11

de

do- 
șl

noastră 
Vă de- 
să scă- 
se mai 
vremea

fi păcatAr

W29(f13CQ IWSSOOtW) , lH ih if! if, lf,

în numele locatarilor blo
cului 32 de pe strada A- 
vram lancu din Brad, si
tuat in marginea pieței 
alimentare a orașului, un 
număr de 13 cetățeni ne 
scriu cele ce. rezumăm mai 
jos. La parterul blocului 
respectiv se află amplasate 
— ca aproape peste tot 
unde sînt amplasate locuin
țe in zone de vad comer
cial — unități de comerț, 
între ele și un restaurant. 
Nemulțumirile 
vin de la modul cum desfă
șoară activitatea această u- 
nitatc, ca și de la faptul că 
clientela sa — partea ..lum
pen”, evident — se com
portă in împrejurimile clă
dirii ; muzică la mulți de
cibeli și de o calitate ar
tistică îndoielnică, certuri 
și trîntituri de scaune la 
ora închiderii, gesturi in
decente săvârșite de clienți 
în stare dc ebrietate în 
văzul locatarilor, scandaluri 
și pe deasupra indisponibi
litatea pentru dialog a șe
fului de unitate.

Nu am avut posibilitatea 
să verificăm personnl a- 
ccste neplăceri pricinuite

locatarilor

A crescut numărul infracțiunilor!
șef, 
mai

ce

— Domnule procuror 
dc puțină vremi s-n 
încheiat un an Cu 
s-a confruntat in 1991 insti
tuția pe care o conduceți ?

— Cu părere dc rău. dar 
trebuie să spunem că. în 
primul rind, cu mai multe 
infracțiuni cu un grad dc 
pericol social 
refer la 
avutului public și personal, 
tilhării. 
mod d''osebit, 
țiuni la legea 
Evident, cu morți.
și Importanțe pagube mate
ria le.

— Să concretizăm. Știm, 
de cxrmplu, că volumul 
prejudiciilor a crescut mult 
in Hunedoara in 1991.

Preludicil- 
au 
dc

mărit Mă 
furturi în dauna

violuri, dar. fn 
cu infrne- 
cin ulației. 

răniți

— A-a este. 
Ic în avutul public 
crescut. în ansamblu, 
(teuă ori fată de 1990. în 
industrie însă au sporit 
patru ori t Cele mai i 
s-an înregistrat la 
..Sidei-urgUm*. Nici fn 
culntla mărfurilor nu 
■ tă prea bine 
lucru. intrucî: și in acest 
domeniu pr; indiciile au

dc 
mari 
s. c.

< ir-
i se 

Spun acest

crescut de mai bine 
două ori. Dar. ca să 
dați seama despre bcc.-i 
înseamnă prejudiciile 
industrie, vă dau 
C»r 
luna 
cut. 
dor 
mag.'izla Fabricii de

de 
Va 
ce
In 

sin-
în 

tre

un 
exemplu. Numai 
decembrie anul 

loslf Dolrondi și San- 
Kristof au furat din 

oxi-

vrvun domeniu al activită
ții dumneavoastră in cațe 
numărul infracțiunilor 
fi scăzut în 1991 ?

— Da. Numărul tinerilor 
și minorilor trimiși In ju
decată a scăzut cu o treime.

— Apropo de numărul 
celor trimiși în judecată. 
Din datele dumneavoastră

Interviu cu dl TIHERIl) HARLAN, 
procuror șef al Procuraturii locale Hunedoara

gen a S. C. „.Siderurgica” 
piese de alamă în valoa
re dc 3 127 000 lei. Desi
gur. paguba a foit recu
perată. dar acest fapt 
trebui să dea mult 
glndlt unor oameni 
acolo.

— Despre celelalte

ar 
do 
de

in
fracțiuni, ce putem spune ? 

— Mult, ii» putea spu
ne. în esență, însă, este 
vorba de faptul ca numă
rul violurilor s-a dublat, 
iar abandonurile de fa
milie și tilhariilo nti crescut 
cu o treime.

— Die procuror, există

să

reiese că în 1991 a crescut 
cu 25 la sută, fn timp ce 
numărul infracțiunilor, am 
văzut . a crescut de mai 
multe ori. Care este ex
plicația ?

— Noi am considerat că 
este mai bine să snnețio- 
năm. clcclț să trimitem in 
judecată. Cu oile cuvinte 
am aplicat legea in 
tulul omului. Am 
seama de gravitatea 
tei, poziția sinceră a
lui, situația materială 
familială. Ca dovâdă. nu
mărul sancțiunilor a cres
cut de peste trei ori.

nvan- 
tinut 
fap- 

omu- 
Și

— O ultimă întrebare, 
<llc procuror. (arc sînt. 
după părerea dv. cauzele 
acestei spectnculoaso creș
teri a numărului dc 
fracțiuni în municipiul 
nedoarn ?

— Părerea mea este 
aceste creșteri 
prii numai 
Dar aceasta 
chestiune. In 
vește cauzele, 
multe dintre 
treprinse în afara legii, 
pleacă de la consumul ex
cesiv de alcool, 
fenomen 
totuși mai 
scamă dc 
înțelegerea 
a libertății 
dobmdit-o 
1989 ar fi 
cauză. Nu trebuie 
dein din vedere 
sa dc educație și 
gherc. influența 
a unora asupra altora, pre
cum și dorința dc bravură 
și aventură.

în- 
llu-

altă

ca 
nu sînt pro- 
Hunedoarci. 

este o
ccca ce pri- 
ln cele 
acțiunile in

se

mai

cnre i 
mult 
unele 

total 
pe care 

in
apoi

Este un 
ar trebui 
luat în 
instituții. 

I greșită 
am 

decembrie 
o altă 
să plcr- 

nici lip- 
suprave- 
negatlvă

VALENTIN NEAGV

locatarilor, deoarece am 
ajuns la locul cu pricină 
în jurul orei prînzului dar 
am discutat cu mai multe 
familii din bloc. Iată ce 
ne spuneau, intre alții, 
domnul și doamna C'ozj de 
la apartamentul 13: „Deși 
primăria i-a pus în vedere 
domnului Vasiu (care are 
in administrare pe bază de 
cotă parte din vărsăminte 
unitatea în cauză, de la 
C'onsumcoop Brad — n. n.) 
să respecte obiectul autori
zației. domnia sa nu s-a 
conformat. Nu este vor
ba do vreo ambiție n lo
catarilor împotriva acestei 
unități, dar unele treburi 
parcă le fac în ciuda noas
tră. numai ca să ne pro
ducă neplăceri. Cu dom
nul Vasiu nu poți sta de 
vorbă, dinsul rcfuzînd dia
logul. De multe ori la 
ora prînzului. din 
zgomotului. în special 
muzicii, copilul meu 
poate dormi. Și apoi 
vedeți ce fac bețivii 
femeile și copiii noștri".

Am văzut și unitatea în 
cauză, restaurantul „Natio
nal”, am stat de vorbă și 
cu domnul Petru Vasiu. • 
Nu vrem să păcătuim fată 
de adevăr nici în privința 
locatarilor nici in cca a 
celor care au investit sume 
mari în amenajarea acestei 
unități. Afirmăm cu toa
tă răspunderea că nivelul 
dc dotare al unității, sta
rea dc Igienă și curățenie 
în căre am văzut-o In ziua 
cînd Ai» trecut pe aici o 
recomanda ca o unitate <le 
clasă superioară în dome
niu ; cu îndeplinirea cîtor- 
va condiții. Intr-un aseme
nea local nu arc ce căuta 
berea dccît servita ia min- 
carc în cantități rezona
bile. Este știut că cd mai 
elegant local în care se 
introduce bere pentru ma
rele consum se transformă 
în speluncă, asta o știe orice 
restaurator de meserie. Or. 
domnul Vasiu ne-a vorbit 
despre 
de a 
cere 
din 
ceea 
nimerit : planșcul localului

nu 
de

clasa întii 
circiumă 

aceste condiții 
loc un dialog 

masă și unul 
ci locatari]

ori
cauza

a 
nu 
să 
cu

intenția diimlsalc 
organiza vara desfa- 
dc berc pe ternsn 
fața restaurantului, 
ce nu găsim deloc

norizar. a lo.-.ilului să so 
facă la numărul dc deci
beli admiși pentru urechea 
umană ; personalul localu
lui >ă sc poarte ca într-o 
unitate d? 
Ca într-o 
mahala. în 
poate avea 
civilizat la 
PC măsură
care au ceva dc comunicat 
personalului in legăturii 
cu activitatea acestuia.

între clientii localului 
sînt însă și din aceia carO 
caută cearta cu luminarea. 
Dar să-l lăcnn pc domnul 
Vasiu

„.Scandalurile i 
clientii obișnuili 
lului După cum 
festa scandalagiii 
în primul rind oc 
rc și pe agasarea 
lor — cineva 
sul să compromită acest 
local. El face concurență 
serioasă celorlalți organt-- 
zitori particulari dc ali
mentație publică din pi»- 
ta. Nici organul dc Poli
tie nu nc sprijină îr» £t- 
scmenca momente și ruj 
înțelegem dc ce. căci și noi 
plătim impozite 
I urnea ”, 
ce destinație 
cest spațiu prin 
.Restaurant 
autoservire " 
taur.ant-bar" 
cu linie dc 
se jiist.fra 
la o piață 
De 
pentru linie, dar 
leal». Dar t-u am 
3(40 000 ici bani 
fn această unitate 
să o transform in 
.'lUtaservirL’”.

Credem că de aici Pleacă 
în principal eontrndlctla. 
Organele locale manifestă o 
vădită opoziție in ceea ce 
privește destinația actuală 
a localului. Nu știm dacă 
e tocmai b ne. Tn afnrfl dc 
banii domnului Vasiu. fn 
această unitate a investit 
mult mal mult Coonerntlva 
de consum Bind si. de ce 
să nu recunoaștem, a 'esit 
ceva fiumos si civilizat. 
N-ar fi păcat să s» dena
tureze si ilegrad-'z'’ ? în 
condițiile nc care le-am

să-și spună păsul, 
nu le fao 

ai
se mani-
— puși 

distruge- 
locatari- 

are inter»-

toca-

ca toatei 
„Domnule VosiU, 

a avut ®~ 
proiect 
linte do 
este rCJ- 

restnurani

cu
.Si
Ca

autoservire nu
economi ceste 

ca a Bradului, 
fapt avem ji vitrină 

este dc- 
Invcstiț 

personal 
nu ca 

linie de

sc.iscâ soluția între planșcu 
ți casete, și bineînțeles so

este casctnt în lemn. dar descris mai sus c>w|cm că
se oare că nu asigură stt« localul noalo înr’onKnl «i
ficient Izolarea fonică. A- funrtin de bar =1 r>q>-tlnl r>e
ceasta trebuie să-și Câ- aceea < lp («țț

tos>Tvire
ION l •<(' » vj

* *
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locale de la 9 februarie 1992 în muni- 
Deva și Hunedoara și în orașele Brad,

t
pentru 
gerile 
cipiile
Colan, Hațeg, Orăștic și Simeria.

PUBLICITATE
ANIVERSARI

• CUMPĂR garaj. Hu
nedoara. telefon 24097.

(7872)
• VIND rulotă nouă

pentru comerț Hunedoara, 
telefon 15840. (7871)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• CU ocazia aniversă
ri zilei de naștere, 
soțul Aurel, fiicele Au
relia și Alina urează 
dragei lor Maria Hu- 
drea din Deva multă 
sănătate, fericire și un 
călduros ..La multi 
ani !* (8l>62)

VÎNZARI- 
CUMPARARI

• V1ND aragaz ■ iectric, 
4 ochiuri, marca Philips. 
Jjrvs ti'.L-fon 14387.

(8061)
• CUMPĂR urgent in

De- ■■ garsonieră sau preiau 
eontr Ofer recompensă
bună Deva, telefon 27139.

(8063)
• . i’MPAR dolari S.U.A

’ - măr;': <200 1»;
Devfi tc'. fon 2? 26. 

(8021)
• *ND ;• ;.'>m Da

Cui 1 3î0 TX b ra k, an
<abri efcție 1986. Informații
Dc v . . telefon 11 347. după
ora 17 (8065)

• VIND D • '-•« 50v. pre-
tul < le 150CUU bi-i Infor-
mal > 1 Dev r. t.J< T.n 15832,

• L-l. (8069)
• \ IND AR1' 10. Infor-

m'' , I)A, t ’ fan 18786.
f a mi îia X kjJ. (8071)

• SCHIMB casă proprie
tate. 2 camere, gaz metan 
(bun pentru spațiu comer
cial) cu apartament 2 sau
3 camere (exclus Micro 15
și Dacia). Deva. str. Că- 
lugăreni. nr. 34. (8055)

• SCHIMB ■ garsoniera
Sibiu cu similar sau apar
tament Deva. Informații 
Deva, telefon 15750 (intre 
luni—vineri). (8064)

• SCHIMB apartament
4 camere. Deva, cu apar
tament 2 camere (exclu- 
Micro 15). Informații De
va. str. Liliacului, bl. 22, 
sc. D. ap. 37. (8072)

• SCHIMB urgent 2 gar
soniere Deva, cu aparta
ment 2—3 camere (de pre
ferință Gojdu și Mărăsti) 
Deva, telefon 24618. intre 
orele 8—10 și 17—1!'

(8016)
PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de sTviciu. eliberată de 
Întreprinderea Chim — ă O- 
ră-tia. pe numele Radu 
Viorica. O declar nulă.

(8071)
• PIERDUT legitimau»

serviciu, eliberată de S. Ci. 
•Matex" S. A. Deva, t nu
mele Burza lonei. O de
clar nulă. (8071)

I 
SOCIETATEA COMERCIALA

M.I.P.A. S A. ORAȘTIE
str. N. Bălccscu nr. 26 ’

Vinde la populație și agenții economici :
• zahăr import
• drojdie uscată Iugoslavia
Pentru comenzi și relații suplimentare sunați 

la telefoanele 41574 și 41902. {30)

AGENȚIA DE TURISM „SINDACO"

cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4. 
(clădirea sindicatelor) telefon 11662, |

Oferă la cele mai scăzute prețuri bilete de I 
tratament și odihnă în stațiunile Felix, Herculane, | 
Olânești, Govora, Căciulata, Sîngeorz, Vatra ■ 
Dornei, Sovata, Geoagiu, Predeal, Voineasa, mi-1 
nisejururi de 6, 9, 12 zile în aceste stațiuni. i 

Organizează cantonamente pentru echipe. 
sportive, excursii la sfîrșit de săptămînă la Felix, | 
Herculane, Geoagiu, Voineasa. I

Oferă servicii complete pentru organizare 
de simpozioane, consfătuiri, mese rotunde, in | 
casele de odihnă și tratament ale sindicatelor. I 
Zilnic între orele 8—18, agenția vă așteaotă !

(31) I

I
1

Dacă da, atunci puteți vizita Expoziția Națională l 
C olumbofilă organizată in Sala sporturilor din Deva. . 
in zilele de 17—1!» ianuarie a.c., deschisă zilnic intre ) 
orele 9—18. Vor fi expuși porumbei călători clasa 
standard și sport, «are au realizate normele <le par- , 
ti< ipare. (I’.S.) ’

IUBIȚI PORUMBEII?

OFERTE DE SERVICII
• S.C ..AGRO MICIA** 

VEȚEL angajează tempo
rar. la ferma nr, 4 Deva, 
doi ciobani și un mecani
zator agricol. Informații 
Deva, telefon 12505.

(32)

DIVERSE
• CU autorizația nr.

3464 din 24 ianuarie 1991, 
eliberată de Prefectura 
Județului Hunedoara, a 
luat ființă Asociația Fa- 
mil.ală „Videotecă*. cu se
diul in Simeria. str. Liber
tății. nr. 5. reprezentată 
prin Urican Mihai, avînd 
ca obiect de activitate pre
zentarea de filme vidpo. 
discotecă, bar și consig
nație. (8066)

• CU autorizația nr. 
5911 din 4. 11. 1991. eliberată 
de Prefectura Județului 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația Familială „Sil
vana". cu sediul în Câlan. 
reprezentată prin Pâdurean 
Cornel, avînd obiectul ac
tivității înregistrare casete, 
comercializare produse za
haroase. cafea, țigări indi
gen: și import, comercia
lizare băuturi alcoolice.

(8073)
DECESE

mai 41 ani. Fie-i țârîna U- 
șoară I

Nepoții Iosif, Margareta 
și Cristina. (8086)

COMEMORĂRI

• ACEASTA Zi de 16 ia
nuarie va rămine cea mai 
tristă zi din viața mea. 
Cind nici nu mă așteptam, 
moartea nemiloasă a răpit 
pe cel mal iubit și drag 
om, soțul meu

IONEL OCHEAN, 
din Ormindea. la numai 
44 de ani. luînd cu el toa
te bucuriile vieții. Ori
unde mă voi afla în această 
lume, pentru mine vel ră- 
mîne o făclie nestinsă din 
inima mea. Lacrimi șl 
flori pe mormîntul tău. So
ția' Voichița și fiul Florin.

(8005)
• PIOS omagiu la 11 ani 

de la decesul celei care a 
fost

STELA ZAMFIRESCU, 
din Hunedoara. Familia.

(7053)

l FRONTUL șalvarii n aționale

\ CONSILIUL MUNICIPAL DEVA '
I

In calitate de candidat la funcția de primar ț 
al municipiului Deva, pentru alegerile locale 
din 9 februarie 1992, domnul ing. TULX9FI t 
IONESCU sc va întilni cu locuitorii munici- < 
piului Deva, în data de 17 ianuarie 1992, ora J 
16, la Casa de Cultură a municipiului Deva, 1 
pe probleme edilitar-gospodăresli. (28) ’

c

• FAMILIA mulțu
mește rudelor, prie
tenilor. cunoștințelor și 
tuturor celor care i-au 
fest alături și au con
dus-o pe ultimul drum 
pe draga lor

1 II I \N \ SEC \R \.

• SOȚUL Aurel, su
rorile. nepoții și ne
poatele anunță cu deo
sebită durere că in 18 
ianuarie 1992 se împli
nește un an de cind 
moartea fulgerătoare 
ne-a despărțit pentru 
totdeauna de cca care 
a fost

S.C. COMSER S.R.L. \
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX j 

Preia în service, la cerere, toate aparatele I 
XEROX instalate pe raia județelor Hunedoara, ' 
Alba și Caraș-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtie ’ 
import format A,„ A1( A., A., A-, hîrtie color, ' 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie calc pe 
tipodimensiuni variate. I

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

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

• SOȚUL Eugen, fiul 
Adi. sora Mariana și cum
natul Cornel anunță dis
pariția dragei lor

DOM’.K V ZE.I.ESEAI
Golul rămas nu va pu

tea fi înlocuit niciodată, 
înmormintarea — azi. 16 ia
nuarie. ora 11, de la capela 
GlicorgliJ Apostol Hunedoa
ra. (7873)

• VENERA soție și ne
poții Mariana și Dan a- 
nunță cu durere decesul 
dragului Jor

GRUIA ION
înmormintarea — azi. 16 

ianuarie. ora 13. de la Casa 
Mortuară. (7738)

• CU adîncă durere în 
suRet. anunțăm trecerea în 
neființa a dragului nostru

ROMI I.I S DOIIRI- V.N. 
in virstă de 11 ani.

înmormintarea arc loc azi 
1G ianuarie 1992, ora 1'2, 
in satul Ohaba.

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace !

Sora Elena. cumnatul 
Iosif, nepoții Dorel. Corne
lia. M.irincla. Romulus și 
Remus. (8086)

• PIOS omagiu pentru 
c-el care a fosl un om deo
sebit

ROMI I l'S DOIIRI \N. 
trecui in eternitate Ia nu

El.lSVBETA BOT V, 
din Gurasada. la nu 
mai 59 ani.

Parastasul are loc 
în ziua de 19 ianuarie 
1992. la Biserica Or
todoxă din comuna 
Gurasada. ora 12. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace.

(8010)

• SUB povara ace
leiași dureri, ariile în 
memoria celor care 
l-au iubit că in 19 ia
nuarie se împlinesc 6 
ani de la incredibila 
despărțire dc scumpul 
meu fiu. cel care a 
fost
Ing. DVN lT-NESCt 

Comcrorarca — 18 ia
nuarie 1*'92, ora 11. la 
biserica din strada 
Rotarilor. Hunedoara.

(7869)

SOCIETATEA COMERCIALĂ
PE ACȚII M „ALIMENTAR V*

D E V A

<ii sediul iii Deva, bdul 1 Decembrie.

nr. .’III, etajul II,

c) R G A N I Z E A Z A ț

La sediul societății, iti data de I februarie ) 
1992. ora Hi

LICITAȚII DIRECTA *
i 

in conformitate cu II.G. nr. 110/1991. pentru \ 
închirierea spațiilor comerciale amplasate la ț 
parterul corpului „P,“ din cadrul Complexului ț 
Comercial „Central** Deva.

In spațiile respective se desfășoară activități i 
specifice privind comerțul cu legume si fructe, i 
menținerea profilului de activitate fiind obli-’ 
galerie și după adjudecare. ’

Prețul de înc epere a licitației este dc 100 ' 
lei'mp.

Relații suplimentare la telefon I610G.
(23)

i :
; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI |

If U N E I) O A II A
j A N U N Ț A I

Jn temeiul prevederilor I.egii nr. 6()/1991, ■ 
| Primăria municipiului Hunedoara a stabilit, ca J 
• loc pentru organizarea și desfășurarea adunări- | 
I lor publice de orice fel, platforma betonată din , 
î incinta stadionului „C’orviniil" (unde a fost | 
I amplasat orășelul copiilor). Atragum atenția » 
■ organizatorilor asupra necesității respectării | 
’ prevederilor legale in acest domeniu.
i (25) I

SOCIETATEA COMERCIALĂ

AVICOLA DEVA S.A.

Oferă pentru popula 
• gunoi pasăre 

negociabil.

ție și societăți comerciale i 
pentru îngrășămînt, preț 

(7604)

REGIA AUTONOMĂ „ \CTI\ ITATE.V*

O R A Ș T 1 I

Strada Piața Victoriei, nr. 19

Anunță întreruperea furnizării apei iu oraș 
intre orele 7—18, în data de 16 ianuarie 1992, 
pentru efectuarea unor lucrări de întreținere.

(26)

RIDUȚIA SI ADMIMSTR IȚI A :

2 700 Dcvn, str. 1 Decembrie, 
jmlcțiil Hunedoara 

Telefoane: 11275, 12157, 11269 
Telefon Tipografic; 25901 

lax: 18061

întreaga răspundere pentru conținutul J 

urticolclor publicate o poartă 
autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „I’olidava** S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257

(


