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Conștiința originii co
mune a poporului și lim
bii române a trăit vie In 
inima și mintea poporu
lui nostru de-a lungul 
anilor. Tendința și ideea 
de unire devin însă rea
litate pentru prima dată 
prin mintea cutezătoare 
și sabia biruitoare a voie
vodului român Mihai Vi
teazul. In toamna anului 
1599. acesta aduce sub 
aceeași stăpinire Mun
tenia. Transilvania și 
Moldova, intitulîndu-se: 
.... voevod și domn a toa
tă Țara Românească și 
al Ardealului și al Țării 
Moldovei* și avînd ca 
sinteză in propriul său 
sigiliu semnele celor trei 
Uri.

In intre’ secolul al 
XVii-lea. produsele ma
teriale și spirituale tre
ceau munții fără conteni
re. dintr-o parte in cea
laltă. solicitate f.ind de 
nevoile de toate zile
le ale locuitorilor mun
teni. moldoveni și
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transilvăneni. Curțile 
(manuscrise și tipărite) 
începind cu cele mara
mureșene de la sfirșitul 
secolului al XV-lea și pî- 
nă la tipăriturile din se
colul al XVI-lea. de la 
cazaniile de la miilocul 
secolului al XVII-lea și 
pină la cronicile moldo
vene și muntene. de la 
„pravilile" din Moldova 
și Țara Românească și 
pînă la scrierile stolni
cului Cantacuzino și ale 
lui Dimitrie Cantemir 
constituie un nou liant 
întăritor ce conferă o și 
mai marc trăinicie legă
turilor dintre românit din 
cele trei provincii.

lncadrindu-sc firesc în 
conștiința socială a epo
cii, ideea de emancipare 
a națiunii române sa 
înscris la loc de frunte 
și în programul marii

răscoale de sub conduce
rea lui lîorca. Cloșca și 
Crișan de la 1781—1785. 
Planurile răsculaților de 
a se adresa moldovenilor 
și muntenilor pentru aiu- 
tor pot fi luate, pe drept 
cuvint. intenții de unire. 
Idealul unirii a constituit 
un tel important al re
voluției de la 1848. gă- 
sindu-și o clară cxpr'ma 
re in programele revolu
ționarilor moldoveni. In 
strădania sa de a menți
ne vie flacăra luptei pen
tru binele poporului, Ni- 
colae Bălcescu prezicea 
că revoluția viitoare a 
românilor .... nu se va
mărgini a cere libertatea 
dinlăuntru, care este peste 
putință a dobindi fără 
libertatea din afară, 11- 
bertatea de sub domina

ția străină, ci va cere li
bertatea națională".

împrejurările istorice 
au determinat ca unirea 
celor trei provincii ro
mânești să nu se poată 
înfăptui concomitent, ci 
în etape. Mai intii s-a 
înfăptuit. prin voința 
poporului, unirea Moldo
vei cu Țara Românească. 
Datorită patriotismului 
înflăcărat al maselor, al 
celor mal înaintați fii al 
poporului (în situația cînd 
Conferința puterilor euro
pene ce a avut loo la Pa
ris. în vara anului 1858, 
nu a ținut seama de do
rința de unire a români
lor). la începutul anului 
1859, prin alegerea ca 
domn al Moldovei (5 ia
nuarie) și apoi al Țări’ 
Românești (24 ianuarie) a 
lui Alexandru Ioan Cu- 
za. unirea a devenit un 

act împlinit Presa vre
mii arăta că „Poporul cu 
muzica, cu faclele aprin
se s-au purtat pe toate 
ulițele... jucînd Hora fi
nirii pe la toate răspân
tiile". Aceștia erau în 
primul rînd zecile de mii 
de cetățeni care în zile
le de 22. 23 și 24 ianua
rie — cînd la București 
au avut loc dezbaterile 
Adunării Elective — au 
ținut împresurată, zile 
și nopți. Adunarea Depu- 
taților de pe Dealul Mi
tropoliei. avînd prin com
bativitatea lor un rol ho- 
tărîtor in alegerea lui A- 
lexandru Ioan Cuza ca 
singur domn al celor 
două Principate.

O vie impresie a pro
dus Unirea Principatelor 
în rîndul românilor din 
Transilvania, care se a-

flau încă sub dominație 
străină. Nenumărate au 
fost localitățile de din
coace de Carpațl in care 
entuziasmul față de Uni
rea Moldovei cu Țara 
Românească. așa după 
cum arăta Al. Papiu Ila- 
rian .... era mai marc de-
cit în Principate".

Punînd temelia statului 
național unitar, a cărui 
făurire avea loc în 1918. 
Unirea Moldovei și Țării 
Românești a însemnat ac
tul de naștere a Româ
niei moderne croind con
diții favorabile atit pen
tru o nouă organizare 
conomico-socială cit și
pentru independență șl
suveranitate națională. 
Determinată de cerințele 
obiective ale dezvoltării 
economice și sociale a 
Țărilor Române. Unirea 
de la 1859 a deschis o 
nouă epocă în dezvoltarea 
istorică a poporului ro
mân.

Prof. ION LRAȚILA

CUVÍNTUL ÜBER
COTIDIAN INDEPEN DENT ]
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P N.Ț.C.D.—part'd al patriotismului 
luminat, democrației reale, moralei 

creștine și dreptății sociale
Partidul Național Țără

nesc Creștin și Democrat 
a luat ființă in toamna a- 
nului 1926. prin fuziunea 
Partidului Național Român 
condus de luliu Maniu și 
a Partidului Țărănesc con
dus de Ion Mihalache.

In timp ce Partidul Na
țional Român, constituit 
în 1869. a militat pentru 
afirmarea politică a popo
rului român majoritar din 
Transilvania și a fost prin
cipalul factor al realizării 
Unirii de la 1 Decembrie 
1918. Partidul Țărănesc 
șî-a asumat sarcina de ri
dicare economică, politică 
șt culturală a țărănimii 
subjugate in propria țară. 
Astfel fiind, rezultă că 
PNT a fo-* d< la înfiin
țare. ur. p:.ud al celor 
nevoiași ri orops ti.

Pentru a di.monstr.-i cit 
de nedrept- .int acuzațiile 
actuale sdu-c pi.rtidului 
rastru ref< rit oare la in
tenția de .'! icinst ura do
min,'iU': rr ;er:m<i ridăm 
mai io. - iteva din obiecti

«Hai S3 discutăm dasiTa...^
Îî.-lo! do PUDO :

i ..purijii iiniiilaiiă la București, Timișoara, Craiova, Deva și Constanța.

iimttttóiiE

vele programelor acestor 
partide. în redactarea vre
mii. cuprinse atit în Pro
clamația de la Blaj, cit și 
în Rezoluția Marii Uniri, 
intrucit Partidul Național 
Țărănesc Creștin Democrat 
este continuatorul luptei 
fruntașilor politici de la 
1848. a memorandiștilor. a 
celor de la 1918. Ele sînt : 
libertate, egalitate și inde
pendență națională, desfi
ințarea iobăgiei. desființa
rea privilegiilor, intrarea 
tuturor moșiilor in miinile 
țăranilor, confiscarea ave
rilor realizate prin frauda 
sau abuz, restabilirea ve
chilor drepturi ale țărani
lor la păduri și izlazuri, 
descentralizarea adminis
trativă începind cu auto
nomia comunelor, așezarea 
dărilor potrivit cu averea

MIIIAIl BUCUR, 
președintele <Irganizației 

județene Hunedoara 
a P.NȚ.t I).

(Continuare in pag. a 3-a)

LA DEVA
AZI ARE LOC DECERNAREA PREMIILOR 
PRIMILOR 10 SPORTIVI DIN ROMÂNIA 
SI UN ATRACTIV SPECTACOL ARTISTIC

Spectatorii deveni și din împreju
rimi au prilejul sâ participe azi, 21 
ianuarie a.c., in Sala Sporturilor din 
Deva, la un spectacol sportiv și artistic 
inedit ; decernarea premiilor primilor 
10 sportivi ai Romanici urmată <l< 
spectacolul

„st e i ,ei e gimnasticii...
Șl AI.TE STEI.E"

cu participarea unor renumiti ar
tiști bucurcșteni. organizat de Gazeta

sporturilor și Oficiul județean de sport.
Deva este gazda acestui atractiv 

spectacol datorită faptului că Hune
doara se află intre primele trei jude
țe din țară, ca urmare a rezultatelor 
obținute de sportivii români in anul 
trecut, iar sportiva nr. I a Romanici 
este gimnasta

LATENTA MILOȘOAICI
de la Clubul sportiv „Cetate" Deva. 
(S. ( .).

Unitate mult apreciată
In orașul Brad funcțio

nează Alimentara nr. 
2. aparținătoare Societății 
Comerciale „MERCUR" 
S. A. (director domnul Ni- 
colac Marta). care este 
mult apreciată de către 
locuitori și cei care-i trec 
pragul.

Colectivul care muncește 
aici — condus de doamna 
Maria Simedrca si com
pus. printre altele, din 
Dora Miclea. Mariana To- 
mn. I.ucia Fonogea. Maria
na Costina — face eforturi 
însemnate pentru mulțu
mirea cumpărătorilor in 
./eea.Lj perioada de creș

tere a prețurilor față de 
unitățile similare din oraș.

Astfel, aici găsești frec
vent printre altele carne 
și preparate din carne, 
mezeluri în cantități în
semnate și la cele mai 
scăzute prețuri din Brad, 
deși acestea sini achizițio
nate de la furnizori din 
județul Arad, la care se 
adaugă transportul.

în data de 17 ianuarie 
1992. cind am vizitat uni
tatea in calitate de cum
părător. personalul magazi
nului prelua și concomi
tent servea consumatorii 
cu produse (peste 5 tone
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abia sosite din Arad), deși 
înv 14 ianuarie sosise altă 
mașină cu produse simi
lare.

Se vindea salam de va
ră la prețul de 235 lei/ 
kg, vinătoresc la 261 lei/ 
kg, „București" la 259 lei/ 
kg, slănină afumată cu 120 
lei/kg. ciolane de porc cu 
161 lei/kg, carne de porc 
pulpă fără slănină și os 
la prețul de 375 lei/kg.

Despre strădania colecti
vului de aici înseși reali
zările lunii precedente, 
cind volumul vinzărilor a 
fost de 6 400 000 lei. fală 
de 2 900 000 lei cit a fost 
programat. (A. Juriu).

intîlnire cu cetățenii 
Văii Jiului

Am fost informați că 
azi, la ora 17. la Casa de 
cultură din Petroșani, arc 
loc o intilnirc cil cetățenii 
Văii Jiului, aceasta abor- 
dmd probleme ale vieții 
economice și sociale din 
localitățile municipiului.

La inlilnire și-au anun
țai participarea domnii : 
Radu Cimpeanu. vicepre
ședinte al Senatului, pre
ședintele P.N.L.. Petru Jur- 
can, secretar al Senatului, 
Ni(U Enescu, deputat, vi
cepreședinte al P.N.L., E- 
mil Tocaci. ministru al 
Stiintei și Tehnologici, A ii
lor Habuceac, ministru ad
junct al Ministerului Să
nătății, Marin Bibolaru, mi
nistru adjunct al Industriei 
Extractive, Constantin lor- 
dănescu. ministru adjunct 
al Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale și Mir- 
cca A’aida. secretar de stat 
al Administrației Ixxale. 
(N T.l

■ AMERICANII DES
CHID PLATA Departa
mentul american al .Apă
rării .i anunțai firmele in
teresate din Olanda. Ilei- 
gia, Danemarca și Norve
gia că vor avea permisiu-
nea de a concura peidrii
adjudecarea unui program
in valoare de 1.2 miliarde
dolari in vederea moder
nizării a sule de ai ioane
de luptă 1-16.

■ RECHINI l’KOrE.
.1 \ȚI. S.C. \. intenționc ză 
să limiteze pescuitul rechi
nilor pe o distanță de 200 
— 320 km in interiorul țăr
murilor sale, a declarat 
miercuri Administrația Na
țională Oceanică și \tino- 
sferică (NO\A).

Cererea mare in \sia a 
costișii oarelor speciali lă(i 
dc rechin a produs o in
tensificare majoră a pes
cuitului și exportului a- 
ccstor produse. Mulli asia
tici cred că delicatesele 
din rechin iinhunulătcsc 
virilități i și sănălalea. 
N.OA.A. a publicai un 
plan dc proiecție a 39 do 
specii de rechin Ce trăiesc 
in apele lerilorialc :ile 
Statelor 1 uite din \ll.in- 
lic. Golful ( uraibclor și 
Golful Mexic.
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CONTRAPUNCT NOSTALGIA MARILOR GENERAȚII
Oameni mari am avut 

in toate timpurile. Gene
rații mari, adică famtlii 
spirituale solidare in as
pirația lor spre un ideal, 
am avut doar in răstim
puri. Una dintre ele a 
fost Generația Unirii 
Principatelor. Ajunsă la 
deplină maturitate crea
toare intre 1848 și 1859, 
activă și tenace, ea e for
mată din oameni gene
roși și talentați, care par 
-;ă se fi născut cu toții 
sub aceeași stea cardina
lă a solidarității. Au fost 
dăruiți acești oameni cu 
aceeași inflexibilă încre
dere in destinul neamu
lui lor și cu aceeași su
blimă si tragică vocație 
a sacri fi iu lui. Și-au do- 
bindit, știind s-o stăpl- 
nească, aceeași solidă 
cultură umanistă singura 
temelie fermă pentru Zi
direa unui ideal național. 
S-au împărtășit cu toții 
din cupa amară a înfrin- 
gerii și și-au așternut gin- 
durile, mereu in ufletite 
de speranță, la lumina 
cceleiași făclii reci a exi

Marcel Petrișor, „FORTUL 13 — convorbiri din detenție
9

Apărută in .scita docu
ment la Editura .Meri
diane", cartea lui Marcel 
Petrișor a lost plăsmuită 
In durerea cronicizaia a 
unor răni deschise in ur
mă :u 49 de ani. arse cu 
s inteia lucidității și înle- 
k“K- la lumina adevărului 
care nu mai poate și nu 
mai trebuie tăinuit

Convorbirile din detentie 
realizează o amplă disec
ție a fenomenului politic 
din jurul anilor 1950. ur
mărind destine și existen
te sacrificate cu Destiali- 
tate fn procesul de trium- 
fare a comunismului si de 
construire a unei noi și 
promițătoare orinduiri. Ab
surditatea conceptelor care 
excludeau individul, dar 
pregăteau «fericirea tutu
ror" se evidențiază pe tot 
parcursul romanului. în 
care se intersectează con
științe și idei cu atitudini 
inumane, abuzuri și abru
tizări de neimaginat ale 
uneltelor Securității, care 
împlineau, cu servilism sa
tanic și cu ambiții diabo
lice. -ritualul" REEDUCĂ
RII. declanșat în 5 decem
brie 1949 la penitenciarul 
Pitești si continuat. într-o 
altă urzeală la Gherla. Ji
lava Aiud... Memoriile lui 
Marcel Petrișor evaluează 
prețul marii victoui a co
munismului. care a însem
nat dărîmarea fizică si Psi
hică a multor nevinovat!, 
năruirea lor interioară, des
compunerea si golirea su
fletului de tot ce mai ră
măsese omenesc".

Pseudoaetiunea propriu- 
zisă începe în martie 195ß 
în penitenciarul Jilava si 
grupează patru destine, 
care îmoart foamea. frigul, 
umezeala si umilințele dar 
care se sus1 in recinroc ho- 
tărîli să reziste si să în
vingă hidra tentaculară. 

lului. Au trăit deopotrivă 
ce’ mai dureros sentiment 
car. poate izbi cu talu- 
r'ie sale o inimă oricît 
do călită: dorul de. țară. 
Și ca niște torțe au ars 
deopotrivă in entuziasmul 
mulțimii adunate pe Dea
lul Mitropoliei, in fantas
tica zi a împlinirii secu
larului ideal: 24 Ianua
rie 1859.

— Cuza.

Și-au avut martirul lor, 
— Bălcescu

Și-au acut heraldul lor.
— Alecsandrî.

Și-au avut strategul lor.
— Kogălniceanu.

Și-au avut simbolul lor.

Și au mai avut — ceea 
ce mai rar se înlimplă 
— marca șansă de a-și 
duce idealul mai departe, 
spre desăvîrșire. In cei 
șapte ani de domnie ai 
lui Alexandru loan l, 
Generația Unirii a unifi
cat și înzestrat oștirea, a 
secularizat imensele averi 
mănăstirești, a înfăptuit 
reforma agrară, a școlii, 
a justiției, a promulgat 
legea electorală, a intra- 

care ii adunase spre a-i 
devora. Gore Bolovan, Cos- 
tache Opnșan și Iosif V. 
Iosif trecuseră prin expe
riența Piteștiului și încer
cau să-și explice scenariul 
Reeducării, să găsească o 
motivație a abominabilei 
mascarade care depășește 
imaginația lui Mircea Pe
tre. tlnărul student trecut 
și el prin .mîngiierile" 
Securității. datorită unor 
intimplări potrivnice și a 
unor coincidente absurde, 
care i-au marcat viata. 
Deși discuțiile frinte de 
pașii păzitorilor îndobito
ciți. de zgomotul vizetei și 
de frecventele controale se 
desfășoară doar sub tava
nul boltit din celula nr. 2 
a cavoului de beton. între 
pereții umezi și întunecați, 
autorul extinde mult spa
țiul și timpul, angajind o 
diversitate de personaje, 
anchetați și anchetatori, ur
măriți și urmăritori, rosto
goliți într-o permanentă 
pindă și goană, implicați 
în scenarii de groază, cu 
torturi dozate, dublate de 
umilințe și mîrșăvlj de ne
închipuit. zdrențuind tru
puri și suflete. Apeiînd la 
procedee narative moder
ne. Marcel Petrișor valo
rifică ingenios construcția 
glisantă. rulînd planuri 
paralele sub lupa unor 
conștiințe traumatizate fi
zic și psihic, prczentlnd de
talii ale detenției fapte și 
întîmplări. realități istori
ce si adevăruri, compunînd 
șl rccompunind -iadul" 
pămintesc care a măcinat 
oameni in numele fericirii 
omului, al Instaurării co
munismului periclitat de 
-bandiții și dc criminalii 
ponorului".

Povestirea fn povestire, 
secvențele retrospective și. 
mai ales, introspective — 

dus sistemul metric, a re
organizat sistemul poș
tal, intr-un cuvint, a 
smuls țara de sub zodia 
ticăloasei decăderi in care 
apucase sub fanarioți, 
proicetind-o, fără com
plexe și ezitări pe calea 
dezvoltării moderne, in 
plin spirit european.

Evodnd Generația Uni
rii, e imposibil să nu a- 
jungi — mutatis mutan
dis — la analogii cu stă
rile actuale. Șl. azi ca și 
atunci, ne aflăm vlăgulți, 
abia teșiți de sub o tică
loasă zodie a decăderii. 
Și azi, deși aflați pe o 
altă treaptă a Istoriei, am 
purces la aceleași radi
cale reforme menite să 
ne redea locul cuvenit 
printre popoarele euro
pene. Și azi aspirăm în
că la unirea in hotarele 
firești. Și azi avem oa
meni dinamici, integri si 
competenti. Ceea ce ne 
lipsește însă azi — spre 
deosebire de atunci — 
este acel miraculos liant 
sufletesc capabil să u- 
nea.v <; acești oameni in- 

Desen <Ip DORINI I l UE ( RANG

dc analiză și dc sinteză — 
au valoare testamentară 
pentru toti cei trecut 1 pe 
sub porțile penitenciarelor 
In anii aceia de aberantă 
prigoană a nefcrlcililor ca
re nu voiau să se convin
gă ..aii initio" de justețea 
dialecticii inarxist-leniniste.

Ii putem imputa scriito
rului lungimile primelor 
pagini șl dialogul nefiresc, 
tonlrafăcut dc la începutul 
tărții deși, o lectură aten
tă descoperă — în Împle

tr-o mare familie spiri
tuală care să merite nu
mele de generație. Ceea 
ce n-au reușit fanarioții, 
au izbutit comuniștii: re
gimul lor de abuzuri, sus
piciune și duplicitate ne-a 
infestat de intoleranță, u- 
ră și blazare. Trăim cu 
nostalgia secretă a mari
lor generații întemeietoa
re, dar nu facem nimic 
spre a descoperi și reac
tiva unicul adevăr care 
ne-ar putea transforma 
intr-o asemenea genera
ție : adevărul că nu vom 
putea răzbi prlpoarele 
istorici decit uniți în as
pirațiile noastre esențiale. 
Mă gîndcsc de aceea că 
— decit să ne amăgim 
cu evocări festiviste — 
ar fi mai înțelept șl mai 
util ca, in asemenea mo
mente aniversare, să me
dităm fiecare în intimi
tatea noastră la acea su
perbă solidaritate a con
științelor care a conferit 
măreția generațiilor de 
odinioară.

R\Dl' CIOBANU

E \l I N E S C U

Dintotdi'anna, Numele Tău. Pentru Totdeauna.
1 Numele Tău. Nume de Rouă. Nume dc Tloare <l< 
I r,i-
I Pentru Totdeauna, Numele Tău. Răsărit (măr in
■ geana dimineții.
| Fminescu. Poem scris pe o parto din cer.
• Eminescu, Țarină a păinintului meu.
| ( uvînl de dor (ii'ml nemuritor.
. , Cusint al Limbii noastre Române.
I Cu Tino-mi găsesc fruntea aplecată peste coala 
} de hiriie. Eminescu. ( redința visului, a tăcerii si 
I iubirii veșnice.

MIKON ȚTC

I

j l.A EMINESCU

I Iubind tăcut in nu .și ram dc țară
I Poetu-i ghindă Marelui ( opac
• Din rămuros destin ursit să-l doară
I Mirări .și frumuseți, din veac in veac.

Să le exprime-i datul lui. Oricine 
Se-asmutc-al conjuncturii-nșelătoare...

IVai, vremii, prin ocară .și rușine 
Lovind in harfa-i tămăduitoare !

( el tragic, prin jertfirea sa dc sine, 
'.Și-asumă nebunia firii, toată, 
Să-i smulgă pietrei forma, să luminc 
Lovit dc bezne. Frumusețea dată.

ICu piatra aruncind, tc-arimci pe tine! 
Zadarnic smulgi copacul muritor
Să prinzi, din cinice. Pasărea... rămînc 
Doar rana rădăcinii Iui. sub zbor...

Ce nu știi plinge, el, Poetul spuno 
Ce nu ai har să spui, doar el exprimă

IA.-1 alunga c doar deșertăciune : 
Din crime-i cea mai inumană crimă.

Ascultă-1, deci, cum te asculți pe tine 
Și-ntrcabă-te cum se întreabă el. 
El e pridvorul ce genunchii-ți ține 
Prag intre Dumnezeu și-un ghiocel.

El este tîmpla dorurilor toate 
iUătrin cocor a) iernilor din trup

E inima ce într-o ghindă bate
( iod din gorun toti corbii lumii rup...

EUGEN E\U

MEȘTERI I. IJE VIORI
(Lui Constantin Brâncnși)

tirea descrierilor și a dia
logului. in ritmul lent al 
narațiunii — monotonia a- 
păsătoarc, plumburii, a u- 
nor existențe cenușii, pre
cum fortul 13, în care 
timpul se suspendase, nă- 
păstuindu-și minutele dc 
veghe ale celor care in
trau... cu snu fără speran
ța omenească a REÎNVIE
RII...

I IVII llMtRESCU, 
profesor — lliad i

Se-aii/ea-n piatra cernită 
l’lins de pasăre rănită 
l)< povara închistării 
în cremenea neumblării.
Aștepta rotundul lumii 
in tăcerea sacră-a liumii. 
Neștiutele măiestre
Dormeau pe lada dc zestre 
Ascunsă-n străveche vatră 
Somn dc bronz ori somn de piatră 
Și-a venit cel cioplitor
Mistuit dc aprig dor 
De-a da nume tuturor : 
Zborului spre azuriu 
Tainelor despre tirziu. 
Rosturilor devenirii 
Și tăcerilor iubirii 
Și-a dat trupului corvoadă 
Și din sufletu-i-plăm.idă 
Le-a făcut la fiecare 
Pentru sens. pentru mișcare.

O
Din cea cremene cernită 
Tot cu har tămăduită 
S-a-ntrupat visarea noastră 
(Meșterul i-a spus Măiastră) 
Dorul nostru <lo desprinderi 
l ătre spații și cuprinderi.

O
Timpul care curgc-i» timp, 
începutul mic sau marc 
Smuls din muta strangulare 
A orice n-arc tărie 
Să devină veșnicie 
Dar sortit c a fi scurt. 
Și el, altui început.
Toate semnele acestea 
la'-a spus incștcru-n povestea 
Din clepsidre alcătuită 
Și sprc-nalturi loinbuilă.

O
Lingă taina celui timp 
Măsurindu-i viața liumii 
Așeză rotundul lumii
Dar Ie boteză în schimb
< um botezi marca durere
< u un nume <lc tăcere. 
Iar povestea lui dc piatră 
Din clepsidre și rotund 
Dăltuiiă-n nestemata 
tntcli-sului profund
Mai uscundc încă mituri 
Despre timp și infinituri.

ION <1O< LFI
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9 FEBRUARIE-ALEGERI LOCALE Mai este timp și pentru petițiile oameniinr?
P. N. T. C. D.

(Urmare din pag. I)
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i e ui... «ont rolul averi
lor fuin ționai :1or publici.

Dizolv; - la 30 iulie 1947 
de către cuvernul comu
nist. Partidul Național Ță
rănesc t-a reînființat la 8 
ianuarie 1990. sub denumi
rea de Partidul Național 
Țărănesc Creștin și Demo- 
• rat. subliniind prin aceas
ta ă la baza activității 
mi- stau principiile mora
lei rc-.iine și ale demo
crației autentice. De alt
fel. in februarie 1987. in 
Plină teroare, conducătorii 
in v tă ai P N Ț.. prin 
președintele său Comeliu 
Cop<.,u. au aderat la Uniu
ni a Internațională a Parti
delor Creștin-Democratc. 
m fircî.ndu-și existența și 
crezul politic. Programul 
actual al partidului poate 
fi rezumat in următoarele 
patru principii : patriotism 
luminat, democrație reală, 
murală creștină și drepta
te socială.

Deși este un partid ¡stö
r’.. P.N.Ț.C.D. este, pun 
programul său. un partid 
•n tual șj njodern. Este re
cunoscut că redresarea e- 
conomică a tării trebuie 
să înceapă cu redresarea 
agriculturii. iar agricultu
ra se poate însănătoși nu
mai prin promovarea inte
reselor țărănimii.

Partidul nu neglijează 
nici interes' le muncitori
mii. Sub guvernare țără
nistă. România a fost una 
din primele țări care a a- 
doptat. la 5 iunie 1929. le
gea contractului colectiv 
de muncă prin care este 
interzisă desfacerea con
tractului de muncă în caz 
de grevă. Tot P.N.Ț. a in
trodus pentru prima dată 
dreptul la preaviz, dreptul 
Ja concediul de odihnă, a- 
jutorul de șomaj.

In fine, spunem că 
P.N.Ț.C.D. este un partid 
actual și modem și pen
tru faptul că numai prin 
revenirea la principiile mo
ralei creștine, la criterii
le dreptății sociale mai pu
tem spera in asanarea mo
rală a societății noastre, 
in stirpirea corupției, fur
turilor. minciunii, a mize- 
i iei de orice fel.

Pentru recentele alegeri 
locale P.N.Ț.C.D. se pre
zintă pe iiste comune în 
cadrul CONVENȚIEI DE
MOCRATICE împreună cu 
PNL. PAC.. P-SDP 
UD M R.. PER și alte 
formațiuni democratice. 
Semnul electoral este

rnarional

>pe
. World 
’ie«.

In fruntea obștii — 
oamenii ei de frunte!

— Stimată doamnă jurist 
ANTOANETA ZAPOT1N- 
SC’III, sinteți președintele 
Judecătoriei din municipiul 
Hunedoara. în această ca
litate ați fost desemnată 
președintele Comisiei Elec
torale a municipiului. \ ă 
rugăm să ne spuneți cum 
SC desfășoară campania 
electorală pe raza de ac
țiune pc care o coordonați?

— In raza noastră de 
activitate sînt constituite 
19 circumscripții electorale: 
în Hunedoara, la Călan, 
Hațeg. Ghclarf. Teliuc.

— Alegători ?
— 96 383. din care 51906 

In municipiul Hunedoara, 
în ziua de 10 ianuarie a.c. 
s-a îmheiat înregistrarea 
candidaturilor pentru pri
mari și consilieri. Toat'* 

chei i. Această alianță elec
torală reprezintă partidele 
care nu vor puterea cu ori
ce preț, cum in mod gre
șit se afirmă. Dorim să 
participăm la guvernarea 
tării din nevoia de a se 
instaura democrația reală, 
de a se elimina pericolul 
revenirii la conducere a 
partidului unic.

Istoria a demonstrat că 
cea mai bună formă de 
organizare a societății este 
cea democratică, iar cerin
ța obligatorie a funcționă
rii democrației este exis
tența mai multor partide. 
Societatea trebuie să se 
apere de puterea partidu
lui de guvernămint. in» 
ferent care va fi acesta, 
prin organizarea sa în 
partid sau partide de opo
ziție. Opoziția va supra
veghea modul de conduce
re a treburilor publice, va 
sesiza erorile comise și va 
lupta pentru remedierea 
lor. In același timp opozi
ția trebuie să asigure oa
menii capabili să preia 
conducerea atunci cînd 
poporul, prin alegeri libe
re. hotărăște aceasta.

Convenția democratică re
prezintă azi opoz.ția uni
tă. Ea prezintă pentru ale
gerile din 9 februarie a.c. 
candidați capabili să pre
ia conducerea primăriilor 
comunale. orășenești și 
municipale, candidați care, 
nefiind implicați pînă în 
prezent in conducerea tre
burilor publice, oferă ga
ranția unei atitudini cin
stite. corecte și demne.

Pentru a demonstra po
ziția P.N.Ț.C.D. față de 
prezentele alegeri locale, 
lipsa dorinței de a prelua 
puterea in interesul său, 
redăm un fragment din 
comunicatul privind sta- 
b.lirea candidaților, apărut 
in ziarul „Dreptatea" din 
30/31 decembrie 1991 : 
■Conducerea partidului nos
tru cere tuturor organiza
țiilor sale teritoriale să 
dea dovadă de înțelegere, 
mcrgînd pină acolo incit 
să cedeze din drepturile ce 
i se cuvin partidului nos
tru. cu scopul de a realiza 
pretutindeni listele comu
ne de candidați. Criteriul 
principal in stabilirea a- 
cestor i'ste să fie valoarea 
personală a candidaților și 
nu formațiunea din care 
fac parte".

în acest spirit de pro
fundă responsabilitate fată 
de destinele tării a înțeles 
și înțelege P.N.Ț.C.D. să 
se angajeze în bătălia e- 
lectorală.

listele .au fost afișate Ja 
mimării și secțiile de so
lar.-.

— Au fost contestații ?
— 22. Toate soluționate 

pină In ora cînd purtăm 
această discuție.

— Ce facem in continua
re, pină in ziua cînd ale
gătorii Sc vor prezenta la 
urne '!

— In zilele următoare 
continuă dialogurile între 
candidați și alegători. Eu 
zic că este un dialog fruc
tuos. din care avem de 
ciștigat cu toții. Să facem 
o Hun: doară mai frumoa
să. cu tot ce înseamnă a- 
cest cuvînt.

— Așa să fie, doamna 
Zapolinsclii.

Gil. I. NEGREA

I

Timp de 10 minute cit 
aștept in anticamera se
cretarului Primăriei din 
Orăștie se perindă pe 
aici lume și iar lume. 
Te și miri că funcționara 
primăriei mai are t.mpul 
și răbdarea necesare să-i 
îndrume pe solicitanti 
unde pot afla rezolvarea 
problemelor lor. Se mai 
întîmplă și așa : „Doam
nă. cit mai trebuie să 
aștept după decizia ace
ea ?" Cetățeanul care 
așteaptă decizia" locu
iește tocmai la Costești, 
dar rezolvarea petiției 
lui depinde dc Primăria 
Orăștie. „Nu ințclereți că 
nu-i făcută ? încercați la 
camera cutare" — ¡1 lă
murește funcționara. Pes
te două măruțe omul 
reapare victorios cu ..de
cizia" in mină. „Vedeți 
că era gata ?”.

In fierberea ce a cu
prins de doi ani societa
tea românească, in vîrte- 
jul teribil de interese și 
patimi ce ne stăpinește 
deturnindu-ne adesea de 
la rosturi firești mai este 
timp și pentru soluționa
rea petițiilor oamenilor ?

Anul trecut, după cum 
ne informează domnul 
secretar Teodor Iordan. 
Primăriei din Orăștie i 
s-au adresat cu petiții 
de tot felul peste 2 800 
de cetățeni. Asta separat 
de cei care s-au adresat 
cu cereri de punere in 
posesie asupra pămintu- 
lui.

•Ponderea lor — ne 
spune domnul Iordan — 
.bate" în trei direcții : 
cereri de locuințe, de

în dormitoare, acolo unde se adăpostesc eind le e frig, copiii dc la < asa 
dc Copii Școlari Baia dc ( riș așteaptă o mingiiere, o vorbă bună. Să nu-i 
lipsim de căldura inimii noastre ! foto l’AV EI, I \Z ț

La Crișcior. intr-un 
| spațiu proprietate a 
. R.A.G.C.L.. funcționa
I o librărie-papetăric. In 
J altul, aparținind aceluiași 
I proprietar, funcționa 

un magazin de piine. 
I Ambele unități aparțineau 

cooperației de consum. 
’ Ambele spații au fost 
| dezafectate de destinații- 
» le respective. Ar putea 
| fi închiriate foarte bine 
» pe bază de licitație de în- 
| treprinzători dispuși să 
; servească mai bine locui- 
Itoril satului în comerțul 

cu produse alimentare de 
care satul duce realmente 
lipsă. Cooperația însă le 

| tine blocate cu te miri 
« ce. 

butelii și de lemne pen
tru foc. Despre rezolvare, 
ce să spunem ? Fiecare 
dintre ele a primit un 
răspuns in termenul pre
văzut de Legea conten
ciosului administrativ. Nu 
in toate cazurile însă 
răspunsul a avut darul 
să mulțumească. Dintre 
sutele de cereri de lo
cuință adresate prin uni
tăți economico și institu
ții sau individual, abia 
am avut posibilitatea să 
rezolvăm 120 de aparta
mente noi. N-am putut 
satisface nici o cerere de 
butelie, deoarece prefec
tura nu ne-a repartizat 
din octombrie 1990 nici 
una. spunîndu-ni-se me
reu că sînt probleme 
mai grele în Valea jiu
lui. că buteliile se re
partizează acolo. Din ce
rerile de lemn de foc 
am rezolvat ceea ce s-a 
putut. 200 din 800 de 
cereri din defrișarea u- 
nei pășuni împădurite 
care era proprietate ad
ministrată de primărie. 
Pe celelalte le-am cana
lizat unde trebuie să se 
rezolve în mod firesc — 
la comlcmn iar unele 
dintre ele și la ocolul 
silvic".

Ne-ain îndreptat a- 
tentia către altă unitate 
spre care se orientează 
foarte multe cereri ale 
cetățenilor — Oficiul Co
mercial de Exploatare te
lefonică și telegrafică. 
„Cererile adresate nouă 
— ne spune doamna Ana 
Șcrban. șeful oficiului — 
sint cereri de instalare a 
posturilor telefonice. 2178

La Gurabarza, tot in
tr-un spațiu proprietate 
a II A.G.C.L. a func
ționat un magazin dc 
carne aparținind societă
ții comerciale „DecC'baU.

S A. (fosta int-eprindere 
«1c industrializare a căr
nii Deva). Magazinul a 
fost închis de organele 
sanitare deoarece nu co
respunde normelor dc 
igienă pur și simplu din 
cauza unui ritm defectuos 
dc îprovizionare. Ca sa 
nu facă transportori mai 

de asemenea cereri am 
moștenit din anii ante
riori. Prea puține am pu
tut rezolva din lipsă dc 
capacitate tehnică în cen
trală și în cablu. La 
Orăștie de ani mulți nu 
s-a mai făcut nimic in 
această direcție. Fiecărui 
petiționar i-am răspuns 
însă că cererea i-a fost 
luată in evidență și va 
fi rezolvată în momentul 
în care capacitatea teh
nică va permite. Am mai 
înregistrat cereri de în
lăturare a deranjamente
lor sau reclamații pri
vind încărcarea cu im
pulsii suplimentare a 
facturii telefonice. l’e 
acestea din urmă le re
zolvăm pe loc. D n 618 
cereri de înlăturare a 
deranjamentelor înregis
trate anul trecut am re
zolvat 613. Mai avem 
nerezolvate de anul tre
cut 62 de cereri de în
lăturarea deranjamentelor 
la rețeaua de radiodifu
za re"

Petițiile adresate Pri
măriei din Orăștie și nu 
numai acesteia, ca și Ofi
ciului de Telecomunicații 
sînt deci probleme con
crete de viață ale oame
nilor. Unele de o deose
bită stringentă. Rezolva
rea lor corectă și con
cretă stă in directă legă
tură cu capacitatea la 
momentul actual a socie
tății de a satisface ne
voile membrilor săi. Si fl
ec-stă capacitate este 
deocamdată foarte redusă.

ION < IOC EEI

multe se aduceau odată 1 
atitea produse cite nu pu- I 
teau să incapâ in capaci- ; 
tătile de păstrare la frig I 
ale unității. De un ma- • 
g.izin de carne ar fi | 
mare nevoie la Gurabar- • 
za și un particular ar | 
putea face acest comerț • 
la un nivel corespunză- | 
tor. S. C ..Deccbal" insă . 
nn eliberează spațiul spre I 
a putea fi închiriat. 1

Noi ce să spunem ? Sdu I 
nem că proprietarul tre- ' 
buic să scoată aceste spa- ■ 
(ii la licitație sure a fi ' 
închiriate celor ce vor să | 
desfășoare în ele acti- 
vitati de ca’e comuna I 
urc nevoie. (I. <’.)

O MODELE DE PRI
MĂVARA Cooperativa de 
produc}ic meșt. fugărească 
,.Mo}ul" din Llrad, recunos
cută intre altele ca un 
bun prodw ător dc încălță
minte de -jimandă și sc
rie, a conceput si lansat 
comenzi pentru 15 modele 
noi dc încălțăminte pen
tru sezonul primăvară-va- 
ră. Le așteptăm cu intere: 
in magazinele proprii sau 
in cele ale societăților co
merciale specializate. (I.C.)

Q MM \H DL. CON'H 
CORECT. Intrwit s-a itl- 
timplat ca unii membri 
ai Asociației pentru Pro
tecția Cumpărătorilor dc 
Autoturisme București :,ă 
depună banii pentru :oti- 
Zațic intr-un alt cont, i> 
informăm că îi pot r tra
ge și depune, ia contul • a- 
reit deschis la C.I’.C. S 
torul 1, llUiuredi, qc da 
avînd numărul 45.1•«'<. 
(N.TJ

O DOLI I V 7 .1 Pină nu 
dc mult in Gurabarza—Cră
cim- funcționa un po-t țc 
lefonic public. Dar el nu 
mai este, deoarece un in 
plin dc ..inițiativă" in 
timpul linei nopți, l-a în
sușii, demontîndu-l, nrgin- 
dindu-se la faptul că încă 
aproape 90 de. po-turj tele
fonice la domiciliu sini 
suspendate, nemniavind ton 
de mai bine dc 6 luni.

Problemele localități' 
sint complace — cazuri <ț<- 
boală, a< • hlcnte, furtui
init-ndii — mai cu scama 
pe timpul nopții, dar nu 
ai de unde fi dai un te
lefon.

Poate că • incL'a sc va 
găsi și va monta in Gura- 
barza cit si in Crișcior >-ite 
un post telefonic public 
pentru a veni in ajutorul 
cetățenilor dc aici. (Al.J.)

0 PRETl RI La restau
rantul „Dacia" din Orăștie 
ciorba dc burtă costă 18 
lei, un grătar 118—120 lei, 
un litru dc bere 94 lei, O 
sticlă cu pepd 11 lei. Cile 
100 ml de: vodcă—68 Ici, 
coniac „Drobeta" 7J lei, 
whisky 160 lei, palincă 85 
lei. Comparați și... cum
părați. Dacă vă dă mina. . 
IE.S.I.

0 ( BA 'li 7 BB.1D 
Recent la Prad s-a deschis 
Crama „Dan iu" S.R.L., 
condusă dc doamna pa
troană Lui ia Danciu, aju
tată de :ora dumneaei, 
Eeliria, comerciante cu ex
periență îndelungată

Localul, complet reorga
nizat. si bine mobilat, ele
gant la vedere (păcat doar 
că -ie fummză mult), pune 
la dispoziția clienților să; 
un larg sortim-mt de bău
turi alcoolice și vinuri so
iuri pure, specifice unită
ții. Ai i se tioate. servi zil
nic pc lingă cafea, sumiri, 
țigări, grătare de porc, 
rirsli ă la Drad, padrama, 
n t i. intr-o ambianță plăcu
tă, personalul fiind plin de 
so’’mtu-linr. (AL. J.).

0 PAI MUL ADMI
NISTRATIV ȘL. GROAPA 
LUI. Cititorii noștri au în
țeles că c te vorba de Pa- 
la'ul Administrativ din 
Deva. Aici iși au sediul o 
seamă dc instituții din ju
deț, (oarte mult solicitate 
de cetateni. Nu le enume
răm neutru eă lijta ar fi 
pr-’a lungă. Uom snunc, cu. 
T’" 'e riunarc. că In fața 
intrării principale o /groa
pă mui-e si adincă ..păzeș
te" țr.cpte/c, Dc luni și
hr zHe. Cine a făcut-o
a "mir un scop. Normal.
ir: S’ '--i atins orț ba. nu

•- Dar -irtifipa ar trebu ’
fr* ’ acoperită. Nu ?

’ ' N.i
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MICA PUBLICITATE
• VlND Me rec des. taxă

vamală arh.‘.atu. Deva, te
lefon 2'1703. (58)

• VlND crin și f.rnă.
Informații, telefon 963/ 
10356. (61)

• VlND antenă r.acaoo- 
lieA -'ompletă. Hunedoara, 
telefon 138(16. orele 18—21.

(62)
• VlND înscriere Dacia

1987. martie. Simeria. te
lefon 61363. (64)

• CUMPĂRAM 1
din lemn masiv. Relații la 
Deva. telefoane 17023 și 
21X6 (8213)

• VlND : levizor color,
marca R.F.G.. diagonala 67 
cm. preț avantajos. Deva, 
telefon 20821 (69)

• VlND televizor alb- 
negru. Sirius. vechime 2 
ani. Deva, telefon 19157.

(70)
• VlND Dacia 13‘)0. sta

re bună. fabricație 1977. 
Deva, telefon 13951. (74)

• VINI) 1 lă fri
Deva, telefon 12361. (76)

• V-IND m •
Eider. drujbă electrică. De
va. tehfon 12134. (77)

• SCHIMB apartament
3 camere in Hunedoara. 
Micro 5. bl. 25. ap. 51. cu 
garsoniera. confort I. zonă 
centrală Informații la do
miciliu intre orele 8—12. 

(8035)
• SCHIMB apartament

2 camere Galați cu simi
lar Deva -.iu garsonieră. 
Deva, telefon 13205. (75)

• CAUT garsonieră sau
cameră pcnfu in<hiriat in 
Deva lnlormuții Deva, le- 
leton 15662. (63)

• NS DU MON
DE" caută să închirieze o 
casă mare. confortabila 
(incălz.re. electricitate), o- 
cupabilă imediat. Deva, te
lefon 25386. (8206)

• GĂSIT ochel iri în 
piața Deva, in luna noiem
brie. cu lentile minus 9 
dioptrii. Cine i-a pierdut 
se poate adresa la telefon 
11269. Deva.

• PIERDUT carnet stu
dent. ne numele Dănilă A- 
lin Claudiu. eliberat de 
Universitatea Ecologică 
Deva. 11 declar nul. (66)

• PIERDUT bon nr. 
36771. eliberat de EXPRES 
COM S.ll.L. Consignația— 
Deva, pe numele Moroșan 
Joslf. 11 declar nul. (67)

• PIERDUT ștamp > c-
liberată de .CREATIV 
SOFT SRL. DE\ A". O 
declar nulă. (78)

• .ECO-TOUR" D va 
organizează excurs.. în
■ Turcia, plecare 28 ianua
rie 1992. cu autocarul, două 
cazări la fstanbul. pr< ț 
17 000 lei ;
■ Polonia, plecare 2 februa
rie 1992. cu autocarul. o 
cazare la Katowicc, preț 
13 000 lei. Transport in fie
care joi și -.îmbăta, pentru 
persoane cu vize in Ger
mania. Informații Deva, te- 
lefon 15790._______ (Ku)

• PIOS omugîu și 
veșnică ..mintire prie
tenului nostru

ROMI i ls 
AVU \MI S( U 

la împlinirea a as« 
săptămini de la d. , es. 
Familiile Magde . u și 
Plinei ru._  (50)
•

de tristețe și dor de cîntl 
ne am d .părții d. dragul 
nostru

IOAN PETRI Ț
din I.uncou do Sus. Ni
meni și nimic nu te va 
putea înlocui. Vom păstra 
in sufletele noastre bunâ- 
tatea-ti nemărginire. Soția 
Ix-nuta. copiii Em muel și 
Cătălin. (59)

• CU aceeași durere in 
suflet, finii Ileana și Cris
tian anunță eâ s«_- împli
nesc sase luni de cind bu
nul nostru nas

IOA N PE IRI ț
ne-a părăsit pentru tot-

deattna. Dumnezeu să te
odihnească_____________ (60)

o PENTRU iubita 
noastră m mii

LUCIA (ASVI.E.AN 
din Mesteacăn lacrimi 
și flori pe tristul său 
niormint. Nu te vom 
uita niciodată. I iul Mi- 
liai și nora Alina. (54)

• CU aceeași ne
mărginită durere, a- 
mintim tuturor celor 
care au cunoscut-o că 
s-a scurs un an de la 
trecerea in lumea um
brelor a celei care, a 
fost

DAN \ IIOSU 
ncegalab lă mamá, so
ție și noră Nu te vom 
uita niciodată — Ho- 
ria. Cătăl.n șr Bogdan, 
socrii loan și Ana. Co
memorarea va avea 
loc simbătă. 25 ianua
rie 1992. ora 10. la 
Biserica Ortodoxă din 
Deva, str Libertății.

(68) 
. • ÎNLĂCRIMATE 

gînduri i dor nestins 
Ia împlinirea unui an 
de la moartea surorii 
melc dragi

DVNV IIOSU
Liana. (55)

• DANA dragă, iți
păstrez, mereu aminti
rea în gindurilc melc. 
Dumnezeu să te odih
nească in pace. O prie
tenă. (55)

• A 1 nuarie 
1992, se împlinesc pa
tru am dc cind scum
pa mea fiică m-a pă
răsit la numai 33 dc 
□ ni. lăsindu-mă cu su
fletul îndurerat pen
tru tot restul vieții. 
Dumnezeu să-ți odih
nească in pace sufle
tul t iu bun dragă
RODII \ MCOLETA

(8191)
• .SE împl.nesc 6 

luni dc cind ne-am 
despărțit dc neuitata 
noastră fiică și soră.

log. DIMII V 
CONSTANTIN

Parastasul arc loc 
mîinc. 25 ianuarie 1992. 
ora 12, Ia cimitirul Be- 
ian. Deva. Părinții 
Zallaría. Manda și fra
tele Dan. Dumnezeu 
s-o odiline.is; a in oacc.

(65)

• CU inimile zdro
bite de durere și la
crimi în ochi. anunțăm 
trecerea in neființă, 
după o lunga și grea 
suferință. a iubit-I 
noastre

M VRI V < IMI’E \N
în vir.tă du 39 ani.
Nimerii și nim'7 nu 

te va putea îmori.i m 
lumea ista.

Inmorinintaic i mii 
ne. 25 ianuarie 1992. 
ora lă. di la espek, 
cimitirului reformat 
din str. Eminescu, De
va. Mama Ana. soțul 
Vasilc. ><>piii Adrian. 
1 iberiu și Ștcfanin, 

(83)

• LACRIMI de du 
rere si un ultim bun 
rămas, acum, la trece
rea în ni ființiî a celei 
care a fost

Ml V ( iMPEAN, 
o minunății colegă. Co
lectivul de la I C.R.A 
Deva. (81)

TEI IA IZH Ni \ DEA'.A
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Prezintă in emisiunile sale din această săptainină 
înregistrările <!<■• la inlilnirilc organizați- de IV DEVA 
cu candidați! la funcțiile dc primari in municipiile 
județului nostru, după următorul program :

• simbătă. 25 ianuarie 1992, ora 10. pe progra
mul II. candidați! din municipiul Deva;

• simbătă. 25 ianuarie 1992. după terminarea 
programului I al TRV și în reluare duminică 
dimineața de la ora 6. candidații din muni
cipiul Hunedoara.

Candidații din municipiul Petroșani vor fi pre
zentați in emisiunea TA DEVA pentru Valea Jiului, din 
25 ianuarie 1992.

SOCIETATEA COMERCIALA
„ELIS“ S. Ă. HUNEDOARA

str. Ecatcrina Varga, nr. 3 
Angajează prin concurs

■ JURISCONSULT
Data concursului : fi februarie 1992.
Condiții : studii superioare de specialitate. 
Menționăm că poate fi și pensionar.
Relații suplimentare la telefoanele 12507, 

12933, 13057, interior 125. (fi9)

SOCIETATEA COMERCI ALĂ 
„BOUA'IS" S. A. PUI

A înde la licitație in ziua de 28 ianuarie 
1992

■ Ifroii 201 1)
Licitația va avea loc la sediul unității, din 

comuna Pui, strada Ponor. (70)

SOCI ET AIE A COM ERC 1A LĂ 
„ALIMENT COMPLEX ADRIANA“ S.R.L.

Oferă spre vinzare la particulari și agenți 
economici acumulatoare de Bistrița :

■ 12 x 45 Ah — fi 175 Ici
■ 12x00 Ah— 8 010 lei
■ 12x88 Ah— 9 190 Iei
■ 12 x 150 Ăh — 17 037 lei
■ 12 x 180 Ah— 20 319 lei
■ electrocar — I set — 40 buc. — 280 000 

lei.
Se asigură garanție fi luni.
Informații telefon 21483, Deva. (7)

SOC I ET AIEA COM ERC IAI A 
„ATLAS ROM“ S.R.L. DEVA 

ASIGURĂ :
Prestări de servicii la domiciliul clientului
B curățenie :
B spălat !
B călcat *,

j B gătit.
Relații și comenzi la sediul firmei din De- 

’ va, str. Aleea Transilvaniei, bloc 7, ap. 12, te- 
1 lefon 13750, între orele 10—22. (03)
j _____________ 

' SOC IEI A TEA COMERCI ALA
' „PRODIMPEX COM“ S.R.L. DEA A

Str. Libertății, bl. LI,
\ V iude „en gros“ și cu „amănuntul“ ;

B televizoare Bcko, diagonala 50 cm cu II 
i sisteme

B frigidere Bcko 3 10 I
13 hote electrice Bcko
B napolitane Extra și Dana (Ungaria)

‘ B mese și scaune plastic (Italia).
\ Informații la sediul societății si la telefon
\ 121 15, telefax 121 15. (51)

. ........................................... . .......................

REDACȚI A SI ADMINIS I R ATIA ;

2 700 Deva. str. 1 Decembrie, 35, 
jiiilcțu) Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 1126!' 
Telefon Tipografic: 2'901 

Fax ; 18061

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-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrtic 
import format An, Alr A -, A;, A „ hîrtic color, 
transparente, etichete, hîrtic fax, hîrtic calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX ieșită din 
uz 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, telefon . 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

I.P.II. DEA A — S.A.

Organizează la cererea societăților comer
ciale cu capital de stat licitații pentru vinz.arca 
de active ale acestora .cu licitatori atestați dc 
Ă.N.P., conform Legii nr. 580991: II. G, 034 
și II. G. 758/1991 — in sala de ședințe de la 
sediul institutului din Piața A ict»riei, nr. 2. te
lefoane 950/ 12430: 13730; 11932; 19510; te
lex 72230, fax 1240 1. (50)

URM A „G ABOR REISEN“

din Germania

Efectuează transporturi de persoane, săp- 
tămînal, pentru posesorii dc viză, pe următorul 
traseu :

BUCUREȘTI — SIBIU — DEVA — 
BUDAPESTA — BRATISLAVA — NÜRN
BERG — HEILBRON — STUTTGART — 
KARLSRUHE — MANNHEIM.

Informații si înscrieri, telefon 956/21271. 
(50)

REGIA Al TONOMĂ A HUILEI PETROȘANI 
EXPLOATAREA MINIERA LUPENI

Vă aduce la cunoștință :
În masivul „Straja“ Lupeni, atit persona

lul cabanei turistice, cel de deservire a telc- 
scaunului și a celor două tclcschiuri, cit și 
formrția „Salvamont“ Lupeni vă asigură pe
trecerea unui vveek-end plăcut si agreabil.

(01)

IȚEI AL A DE REȚELE ELECTRICE DEA A
(E.R.E. Deva)

Anunți) că toți consumatorii de energic 
electrică, agenți economici privați (societăți 
comerciale — S.R.L., S.N.C. ctc.) sini obligați 
să se prezinte la sediul Eilialei de rețele elec
trice Deva, str. G. Enescu, nr. 39, pentru

Q Plata energici electrice consumate pe 
anul 1991 — indiferent dacă au intrat sau nu 
in posesia facturii I’.R.E. Deva.

II Pentru agenții economici care nu vor 
plăti contravaloarea energiei la zi piuă la 31 
ianuarie 1992, se va sista livrarea energiei elec
trice cu o preavizare de 21 de orc.

D In anul 1992 livrarea energiei electrice 
se va face numai pe bază de plată anticipata 
sau deschidere de acreditiv, modalitate care se 
va stabili la prezentarea consumatorului, cu 
contractul de furnizări“. (G2)
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