
VIITORUL ROM INIEI NE CHEAM.A LA URNE

In numărul de astăzi, stimați cititori ai „Cuvîn- 
tului Liber", prezentăm citeva aspecte pe care este 
bine să le cunoaștem. in vederea participării la scru
tinul pentru desemnarea cetățenilor ce vor conduce 
— ca primari .și consilieri — destinele comunelor, 
orașelor și municipiilor, in următorii patru ani.

PARTICIPAREA I.A VOT

Votarea are loc în secțiile special amenajate și 
( se va desfășura între orele 6 și 21. în cazul în care
i se constată că mai sint alegători care nu au votat,
[ președintele biroului electoral al secției poate prelungi
; timpul votării pină, cel mai tirziu, la ora 21, cind
i acțiunea se declară încheiată.
■ Alegătorii pot vota numai la secția în care sînt 
J înscriși în liste. In orașe și municipii, au fost afișate 
j publicații care prezintă aria de cuprindere a fiecărei
■ secții de vot. Este bine să le consultăm, pentru a ști
[ precis unde să ne prezentăm în ziua scrutinului.
! Accesul în sala de vot are loc în serii corespun-
> zătoare numărului cabinelor. Staționarea în sala de 
! vot a altor cetățeni — în afară de cei care votează, 
! de observatorii desemnați și de ziariștii acreditați — 
[ nu este permisă. Este interzisă orice propagandă elec-
■ torală în localul de vot sau în apropierea acestuia.

■r
irr

Tr
y»

 » 
» »

 » 
»'

»•
»'

.

AKWZAMW'AVAMAWMWAM» m j 1.» m n«m«.«A.» »m ■ 

DUMINICĂ, 9 FEBRUARIE A.C.

VIITORUL ROMÂNIEI
NE CHEAMĂ IA URNE

Bl I.ETINEI.E DE l<rr

Buletinele de vot vor cuprinde una sau mai multe 
file. Un alegător va primi două buletine. Unul pre
zintă lista candidaților de primari, pe coperta aces
tuia fiind imprimată litera »P“, celălalt — candidații 
de consilieri și pe coperta lui este tipărită litera „C“. 
Pe filele interioare ale buletinelor sint imprimate 
patrulatere ce cuprind listele de candidaturi, respectiv 
de candidați independenți. Ultima pagină este albă, 
aici fiind aplicată ștampila de control a secției de 
votare.

Patrulaterele sînt imprimate paralel, pe cite două 
coloane. în unghiul din partea stingă a patrulaterului 
este imprimată denumirea partidului, a formațiunii 
politice sau a coaliției ce participă la alegeri ori, după 
caz, mențiunea .candidat" și .candidați independenți'1.

în unghiul din partea dreaptă este imprimat semnul 
electoral al partidului sau al formațiunii politice, ori, 
după caz, al coaliției de partide ce participă la ale
geri. In cuprinsul patrulaterului, sînt prezentate listele 
de candidați, cu numele și prenumele. Pentru fiecare 
candidat independent este imprimat un patrulater 
distinct, in finalul buletinului de vot.

VOTAREA
Fiecare alegător se prezintă la secția de votare 

cu buletinul de identitate. După ce biroul secției ve
rifică înscrierea sa în listele electorale, îi înmîneaza 
cele două buletine de vot și o ștampilă. Intrat în 
cabina de vot, alegătorul î.și va exprima opțiunea 
aplicînd ștampila în patrulaterul formației politice 
sau al candidaților independenți pe care îi preferă. 
După această operație, împătură buletinul in așa fel, 
incit pagina albă ce poartă ștampila de control să 
rămină la vedere. Apoi, introduce buletinul în urnă, 
avînd grijă să nu se deschidă. Ștampila înmînată 
pentru votare se înapoiază, iar în buletinul de iden
titate al alegătorului se aplică ștampila -votat» și se 
înscrie data votării.

Prezența în cabină a oricărei alte persoane, excep- 
tînd cea care votează, este interzisă. Alegătorul care, 
din motive obiective, nu poate vota singur, arc dreptul 
să invite, în ajutor, un însoțitor ales de el. Pentru 
cei netransportabili, se va deplasa o urnă volantă la 
locul unde se află aceștia.
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ut dm părinți cu 
r. 'lă' ini in AVdeal, 
-oi al lui

; nepot

diFici
.'rănepui al lui Simion 
Bamuțiu nepot .d me- 
morandistului Iuliu Coro- 
ianu. i- i' urmează studiile 
: ; B1--O, \ iena și Buda- 
pc-ta. devenind licențiat 
in drept.

In î >56. este ales depu
tat in parlamentul de la 
Budapesta, pentru circum
scripția Vințu de Jos. Nu 
a ințelf - să facă nici un 

■ impromis cu autorități
le maghiare, care i-ar fi 
putut oferi o dispensă. A 
participat ca ofițer de ar
tilerie Ia primul război 
mondial, luptind pe fron
tul italian.

Este figura proeminentă 
in pregătirea actului U- 
nirii din 1018, de Ia Alba 
lulia, fiind ales președin
te al consiliului dirigent. 

promovat ideea ega- 
lit'iții in drepturi a tutu
ror cetățenilor ardeleni. A 
fost președinte al Parti
dului Național din Ar
deal, care In 1920 a fu
zionat cu Partidul Țâră-

f 
\

nesc din \ echiul Regat. i 
condus de Ion Mihalache. ’ 
devenind Partidul Națio- ț 
nai Țărănesc.

A condus guvernul Ro
mâniei in perioadele.' Io 
noiembrie 1928 — 7 iunie 
]«;«■ ; 13 iunie 1939 — 10 
octombrie 1‘ și 2a oc
tombrie 1932 — 13 ianua
rie 1933 lost împotriva 
oricărei tendințe extremis
te in politică, opunindu-se 
aderării României la po
litica Axei și participării 
1.1 războiul împotriva 
URSS, mai ale* după o- 
cuparca Basarabiei. A in
tre* inut permanente le
gaturi cil eonii-,ia aliată 
d<- control, denunțind r< 
prezcntanților Statelor U- 
nite și ai Marii Britanii 
abuzurile URSS, ingerin
țele in politica internă a 
României. S-a opus co
munismului impus țării 
noastre de către fosta 
URSS, prin frauda alege
rilor din toamna anului 
1946.

După dizolvarea parti
delor politice în 1917, 1
s-a înscenat un proces de 
trădare, fiind condamnat, i 
la virsta de 75 de ani, la ? 
Închisoare pe viață. J

Iși dă obștescul sfirșit i
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I s-a spus că in cabi
na de vot va fi doar el 
cu conștiința lui.

Dar, in cabină, s-a 
trezii singur.

IN ZIARUL 
DE AZI i

COSlNZEANA

* * • * »
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Generală Nr. 4 Dctrn a a- 
mit loc o Intilnire cu scriitoarea 
Paulina Popa țl lan arca volu
mului de poezie pentru copii 
..Ruga Mintuiforitliii". Manljeda
rea organizată de secția pentru 
napii a Bibliotecii Județene, s-a 
bucurat de o caldă primire din 
parica elevilor rj a cadrelor di- 
darti. \

O AJUTOR umanitar, u- 
• l’irtea Gcmrală a Pensionarilor 
din România, Filiala Hunedoara, 
împreună 'ii Ca.a de Ajutor Ite-

cipro. a Pen donărilor Hunedoa
ra, sprijinite de firma SC. Im
ports rport Itafîan-Markct S.R.E., 
patron Sabin lanăși, au acordai 
un ajutor umanitar, in bani, nu
mitului loan Cioară din Hune
doara, Piața Eliberării nr. 11/6.

O Șl.l l i, GĂRII, Speranța 
călătorului i are coboară Intr-o 
tciție C.F.R. este :.ă găsească a- 

•olo o gară prietenoasă, curată, 
cu ăli de așteptare. încălzite, cu 
rcnlaurant sau bufet bine aprovi
zionat, CU personal amabil ele. 
Ce găsește din toate acestea că
lătorul care trebuie să schimbe 
trenul in Slmcrla Z Nimic! Mal 
ales fa timpul nopții, sălile dc 
așteptare sint înghețate, holurile 
nemăturate, ușile larg deschise, 
un restaurant ca vai de. el șt,

Ce știu americanii 
despre România?

Interviu cu dl prof. NORMAN HERBERT, 
de la Broome Commonity, College Binghanton 

— New f ork

— X ă rugăm, die profe
sor, să ne spuneți cu ce 
prilej ați venit in Romania, 
fiind și oaspete al jude
țului Hunedoara ?

— Mă aflu pentru prima 
oară în țara dumneavoas
tră. Anterior, am vizitat 
Rusia, Polonia, Grecia și 
alte țări europene. Acum, 
am venit să cunosc concret 
niște realități, în calitate

de profesor de economie, 
fiind invitat să țin unele 
prelegeri în fața studenți
lor de la Universitatea din 
București, abordind cu pri
oritate aspecte economice, 
in speță privind economia 
de piața, proces de tran-

NICOI.AE TlRCOB

(Continuare în pag. a 3-a)

peste tot, aproape întuneric. Doar 
tci-colo cile un bec i;4 dă parcă 
duhul. Cine-o fi gospodarul aces
tei stații C.F.R. ? Pe vremuri c- 
ra... șeful gării. (Gh.P.)

O FRACTURI. De . iitd cu 
ninsorile și ghețușul de pe tro
tuare, în Deva au fost înregis
trate mal bine de 10 de fracturi, 
unele ci:tar grave. Rău este că 
aceste fracturi cu greu pot fi vin
decate, din lipsă de materiale șl 
de medicamente. Așa ne spunea 
de curind medicul Nicolac Străuț. 
Alunecăm pe trotuare, medicii 
ortopczl ar avea de lucru, dar nu 
au cu ce ne tămădui... (Gh.I.N.)

Q chirAznici i i a ghișeu. 
Joi, 4 februarie a.r., orele 16,.10 
— două cozi apreciabile la cele

două ghișee de plată a abonamen
telor telefonice din clădirea Di
recției de Telecomunicații Hune
doara—Deva I.unica aștepta răb
dătoare. Dincolo de geamul ghi- 
șculul nr. 1, tinăra lucrătoare 
povestește cl<: zor cu colecta de la 
ghișeul nr 2. și... mai și înca
sează. Trei persoane respectabile 
îi atrag, pe rind, atenția — cu 
toată decenta — să aibă mat 
mult respect pentru clienți Doar 
funcționarul public trebuie să 
slujească cetățeanul și nu invers. 
Un potop de cuvinte grele s-au 
abătut asupra celor trei. Dacă 
respectivei lucrătoare li lipsesc 
sau nu cel șapte ani de acasă, 
nu știm. Ceit este că ademenea 
comportament trebuie grabnic c- 
radleat. Trăim alte vremuri. 
ID.G.)

■ JOS STOI.OJAN ? Ma
gyar Kossuth Radio a di
fuzat la 31 ianuarie urmă
toarea știre : „Din surse 
parlamentare, s-a aflat că 
se încearcă înlăturarea pre
mierului Theodor Stolojan. 
Se parc că 80 de deputați 
doresc înlăturarea lui Sto- 
lojan din funcția de pre
mier. în această grupare 
se află deopotrivă deputați 
ai opoziției, precum și ai 
FSN. A fost informat și 
președintele Iliescu, care 
consideră acest plan ca 
fiind un pas foarte pericu
los, părere împărtășită, 
de altfel, și de alți români".

• Bl RS\ FORȚEI DE 
MUNCA. Numărul șomeri
lor înregistrați. aflați in 
plată la oficiile forțelor de 
muncă din România, a a- 
juiis in prezent la 312 838. 
Femeile dețin o pondere de 
aproape 60 la sută.

H AUGl STÎN BUZURA, 
UN NOU ( \ND1DAT LA 
PREȘEDINȚIE? Pentru une
le cercuri ale puterii, o bu
nă alternativă la candida
tură la președinția Româ
niei este scriitorul Augustin 
Buzura. Cu toate că acesta 
n-a acceptat pină acum o- 
ferta, se speră in convin
gerea sa in viitorul apro
piat.

■ RE» AȚII DIPIOMA- 
Tl( E AFECTATE DE... 
SIDA. Arabia Saudită a 
cerut Nigeriei ca cci care 
doresc să facă pelerinaj la 
locurile sfinte de pe teri
toriul saudil să posede cer
tificate unde să se speci
fice că persoanele respec
tive nu sînt afectate do 
SIDA. Măsura autorităților 
de la Iliad a fost imediat 
criticată de oficialitățile 
din Nigeria. Reprezentanți 
ai Ministerului dc Externe 
al Nigeriei au declarat pre
sei, citată de Reuter, că 
măsura Arabici Saudilc 
„este antiislamică, discri
minatorie și poate pune în 
pericol relațiile cordiale 
dintre cele două țări".

H ARME PENTRU FER
MIERI. Fermierii particu
lari ruși sint sprijiniți de 
guvern in cererea lor dc 
a primi ai inc dc foc pentru 
a-și apăra recolta. Guver
nul a mai promis crearea 
unor forțe destinate stopă
rii speculării alimentelor 
și a propus ca fiii fermie
rilor să fie exceptați do 
la. cfecluarca serviciului 
militar.

NICOI.AE
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- Maestre, la multi ani !
- Ești teribil, monșer ! 

Cu naturclul meu simțitor, 
m ai emoționat, parol !

- Acum, cînd ați imolinit 
140 de ani, ne bucurăm să 
vă șliin lot aici, cu noi, cu 
nația...

- Pai altfel cum ? ! Ca 
eu, care de la marii cla
sici, mâ-nțelegi, în toate 
democrațiile, în toate dic
taturile, cu care va să zică 
tot cu nația, ca românul 
imparțial.

- Ne luptăm azi cu mul
te, maestre. Care credeți 
că ne este dușmanul cel 
mai marc ?

- Criza morală, drăguță. 
Că unde nu e moral, acolo 
e corupție ți o soțictale 
fără prințipuri, va să zică 
nu le are. Și istoria ce ne 
învață ? Istoria întîi și-ntîi 
ne învață că un popor ca
re nu merge mainle stă pe 
loc, ba ch.R da inapoi. 
Iar noi ce facem, dc-un par 
egzamolu ? Noi aclamăm 
munca, travaliul care nu se 
face deloc în țara noastră 
ți astentâm să ne dea sta
tul leafă, că d-aia-i stat.

- Si consecința ?
- Pot pentru ca să spui

CONTRAPUNCT

Cu Domnul Caragiale
ca nu se poate ceva mai 
trist, ca sa vie un moment 
orițicît ai zice, cînd vezi 
că totul se vinde și bate 
falimentul la ușa și nu mai 
e nici un patriotism.

- Ce părere aveți despre 
gazetari ?

- Iacă niște papugii, niș
te scîrța-scîrța pe hirtic, 
care trag lumea pe sfoară 
cu pișichcrlîcuri.

- Chiar dacă vom avea 
o lege a presei ?

- Moft ! Așa c lumea, 
n-ai ce-i face, n-avent s-o 
schimbam noi.

- Caro ccr.îidcraji că 
treb' e sa fie principalele 
calități ale omului politic ?

- Cinstea și gramatica, 
nionșcr. Alit aiunqe pentru 
ca România sa fie bine și 
tot românul să prospere.

- Pentru că tot am dat-o 
pe politică, cum vedeți cam
pania electorală ?

- Comedie marc, ncicu-

șorule ! Păi să fi avut Dan- 
danachc tclcvizia la-ndcmî- 
nă, dreptul la antenă, de ! 
mă-nțelegi, mai umbla el 
cinci poștii, hodoronca- 
tronca ? Ei aș! De-ar fi a- 
vut el telcvizia, avea trea
bă, n-avea treabă, în fie
care scară, la șase trecute 
fix, pac ! s-arăta la „Stu
dioul electoral" și dâ-i și 
luptă, și luptă și dâ-i... 
Azi, altă viață, ce mai ! 
Aduci ditamai cartoful de 
la Paris și-l arăți națiunii : 
ia uite, neamule, așa car
tofi ai sa pui în oala de 
m-alcgi pe mine ! Comedie 
marc, te pui cu tehnica ? !

- Unde pui că azi vo
tează și femeile !

- O, femeile ' Ochi alu
necoși, inimă zburdalnică ! 
De cînd au votat ele în- 
tîiași dată pentru prima 
oară, misterul eternelului 
feminin s-a lățit asupra re
zultatului oricăror aleaeri. 
Căci cine ar putea spune

dinainte, mă-nțelegi, cui 
își vor dărui ele caorițiul 
sufragiului, mai ales cînd 
nu le ajung banii de coș- 
niță ? !
- In ciuda aparențelor, 

sînteți un sentimental. Con
stat cu emoție că, deși ne 
știți ca nimeni altul meteh
nele, n-ați încetat nici o 
clipă să ne iubiți.

- Ei bravos ! Hai să te 
pup, c-aici mi-ai plăcut ! 
Cum poci pentru ca să nu 
vă iubesc ? ! Că doar ro
mâni sîntem cu toții, mai 
mult sau mai puțin onești...
- Aveți vreo îndoială pri

vind viitorul aaropiat ?
- Vezi, ăsta e cusurul 

vostru : sînteți indiscreți. 
Parol. Dar, la urma urme
lor, ți-o spui și p-asta, ca
re va să zică de ce să nu 
ți-o spui? Eu, monșer, eu 
cu cine votez ?

- înainte de a încheia, 
va mulțumesc și vă ofer 
prileiul de a adresa even
tual un mesaj cititorilor 
no ștri...

- Unul scurt. Scurt de 
tot, monșer : Națiune, fii 
deșteaptă !

RADU CIO3ANU

NOTE DE I.E< TURA

Paulina Popa,
„RUGĂ MÎNTUITORULUI"

In această vreme, cînd apariția cărților de poezie 
este tot mai rară, dna Paulina Popa ne dăruiește aceasta 
minunată cintare lină a sufletului.

-Rugă Mîntuitorului" este lumina din zi și din 
„Noaptea Sfîntă" : „în noaptea-n care Te-ai născut/ 
Isuse pentru mine/ Cu ploi de îngeri s-au umplut/ 
Nălțimile senine". „Rugă Mîntuitorului" este o ruga 
adevărată sau Colindul exprimat prin .Cununi de dra
goste în dar".

Poeta Paulina Popa împlinește cartea cu un sensibil 
și frumos grupaj de poezii dedicate mamei : „Mama 
este tot ce-i bun,/ Mama-i versul lăcrimînd/ Mama-i 
flacără arzînd/ Orișiunde, orișicînd".

Fie ca aceste puține rinduri să însemne și un „bun 
venit" pe „Nălțimile senine" ale versului.

Ml BON ȚIU

Despre un cinematograf, 
filme și prețuri!

1-40 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale

Fața istoric-irecătoare a unor ipostaze umana eterne
S-au împlinit, la «flrșitul 

lui ianuarie, 1-liJ de ani de 
la nașterea lui Ion Luca 
Caragiale, cel despre care 
Tudor Vianu afirma. în- 
tr-un spirit analitic propriu 
marelui om de cultură, cer
cetătorului și istoricului de 
excepție, că .întinsa ți va
riata lui experiență s-a re
vărsat în întregime in ope
ra sa. Nu va fi posibil să 
se scrie istoria socială a 
veacului nostru al XIX-lca, 
fără o continuă referire la 
opera Iui Caragiale". In 
conturarea semnificațiilor 
profunde ale operei sale, a 
sensului ci istoric intim 
este necesar să se țină 
seama de întrepătrundere.-) 
ți intercondiționarea fireas
că dintre aspectul semnifi
cațiilor de conținut ți cel 
al modalităților do expre 
sie.

Să ne reamintim de spi
ritul de observație ce ca
racterizează prima parte a 
activității sale — cea jur
nalistică — o etapă a acu
mulării unei întinse expe
riențe de viață, în care vii
torul marc dramaturg ți 
prozator își căuta persona
jele în mediile lor predi
lecte. pentru a Ie observa ți 
nota reacțiile In conversa
ție. Stilul rrticolelor sale — 
viu, direct, nervos, folosind 
anecdota, calamburul, di

verse alte aspecte ale co
micului —, fac trimitere ia 
mijloacele de expresie din 
creația sa drarnaturgică. De 
aceea, etapa imediat ur
mătoare, firea*că într-un 
fel, a creației sale, o con
stituie trecerea la elabora
rea comediilor nemuritoare, 
ncegalate in literatura noas
tră, in care lumea și indi
vidul sint văzuți prin două 
dintre formele lor institu
ționale ți ipostazele cele 
mai caracteristice : familia 
ți politica ; deprinderi, in
terese egoiste, trăiri emo
ționale. automatisme de 
limbaj etc., îngroșate de 
culoare locală ți de pito
resc, de demersul satiric. 
Acum se conturează per
sonajul politic, mondena, 
stilpul familiei, respectiv 
neică Zaharia Trahanache, 
jupîn Dumitraclie, Bică 
Venturiano. Cațavencu, Zi- 
ța, Joițica, Brînzovencștii 
șl Farfurizii pe care l-a 
cunoscut și îi mai cunoaște 
încă societatea românească 
și de aiurea. Personajele 
sale ne arată fața istoric- 
trccătoarc a unor ipostaze 
umane eterne. Să ne amin
tim dc O noapte furtu
noasă", „Conul Leonida 
față cu rcacțiunea", „O 
scrisoare pierdută", „D ale 
carnavalului".

(lama procedeelor epice

acumulate in aceeași peri
oadă a activității jurnalis
tice din tinerețe se extinde 
enorm și în momentele" 
și schițele scriitorului și, 
odată cu aceasta, gama po
sibilităților de interpretare 
a materialului de viață, a 
transfigurării sale, confir- 
inînd și amplifieînd. deo
potrivă, universul caragia- 
lean din comedii. Se con
turează acum o structură 
literară nouă, superioară ți 
originală, în care apare 
personajul alienat prin ex
cesiva dezvoltare a func

ției politice — Lache, Ma- 
che, Nae.

Cercetătorii fideli ai 
creației caragialești confir
mă faptul că opera acestuia 
se ridică pe doi piloni. A- 
lături de cel comic, se află 
cel tragic. Să ne amintim 
dc nuvelele „Tn vreme de 
război". „Păcat", „O făclie 
de Paște", dar, mai ales, 
dc drama ..Năpasta". Au
torul a încercat să dea ast
fel răspunsuri la întreba
rea asupra condiției uma
ne, exprimînd esența etern 
umană.

MINEI. BODEA

CRONICA DE CENACLU
Cenaclul literar „Sarrje- 

ția“ tsl consolidează actl- 
iltatea <lc la o știllnță la 
alta. La ultima intilnirc, 
a ci'lt poezia Ion Ciroza. 
Aii f'"1'ut aprecieri n.'iprri

J
< rcajfc/ Andrei Caiiear, l 
Luiza l.andt, Datid linsa, , 
Daniela Drărihta. Azi, are 1 
loc o nouă ședință a re- L 
naclulul, In care ra , Itl i 
voalul Darhl Itusu ’

T K A N SC E N DE N T A LI A
Chiar și scaunul pe care stai 
poate deveni axis mundi 
sau insulă
sau țărm urc de mare 
de unde să contempli 
măreția lumii 
și decăderea ei, 
poți deveni frunză pe val 
sau însuși valul, 
așchie din crucea lui Isus, 
ureînd Golgota sfirșitului dc mileniu, 
sus, cît mai sus.
spre adincul adincului din tine.

( AI.IGRAI IE
Uneori îmi umblă corăbii prin singe 
și parcă aud cum corsarii adună 
resturile naufragiilor împrăștiate 
prin cine știe ce cîmplc nebună.
Alteori, un licorn îmi aburește oglinda 
sau o pnsărc arhaică mi-o sparge 
să nu mal pot face numărătoarea 
chipurilor devenite legănare de alge.
Lumina cuvintelor cade amară și tulbure 
peste corăbii, peste catarge ;
o pasăre medievală îmi aburește oglinda, 
iar Inorogul, noapte de noapte, mi-o sparge.

IONEL AMARIUȚE1

Cinematograful „Patria" 
din Deva este principala 
instituție de profil din ju
dețul nostru. Ponderea sa 
este evidentă în numărul 
mare de proiecții prezen
tate zilnic, de bună calita
te, dar și în domeniul fi
nanciar propriu-zis, prin 
încasările pe care le reali
zează de la populație. A- 
șadar, o instituție rentabilă 
prin serviciile pe care le 
asigură, gospodărită cum 
se cuvine de oameni ini
moși, avind-o în frunte pe 
profesor Mihaela Tarnov- 
schi.

— Ce părere aveți despre 
filmele care rulează pe e- 
cranul cinematografului 
dumneavoastră, stimată dnă 
Mihaela Tarnovschi, și care 
este reacția publicului la 
spectacolele ce i se oferă ?

— Proiectăm anual peste 
100 de filme, în premieră 
pe marele ecran, la sin
gurul cinematograf existent 
în municipiul nostru cu o 
populație de peste optzeci 
de mii de locuitori. Filme
le prezentate, de orovenien- 
ță străină și autohtonă, o- 
feră o paletă tematică di
versă : de acțiune, comedii, 
muzicale. Mai puțin sînt 
prezente filmele de artă, 
istorice, ecranizări, spre 
regretul nostru. Din păca
te. vizionarea filmelor în 
sala de cinema, la noi ca 
de altfel și în alte unități 
din țară, este în descrește
re. Și aceasta ne-o dove
dește compararea cifrelor 
pe ultimii doi ani. 1990— 
1991, numărul spectatorilor 
redueîndu-se aproape la 
jumătate, în condițiile în 
care, în acești doi ani, cu 
mici excepții, am avut ma
joritatea peliculelor în pre
mieră pe marele ecran ! 
Aceasta s-ar datora, proba
bil, în bună măsură, con
curenței pe care ne-o face 
vizionarea unor filme pe 
micul ecran, preluate prin 
rețeaua de sateliți și, mai 
ales, „concurenței" ncloiale 
a filmelor înregistrate pe 
casete video Dar cine poa
te, acum și aici, în această 
țară, să mai pună ordine 
în toate lucrurile, îndrep- 
tîndu-le pe făgașul lor nor
mal ? Poate viitorul !

— Care este, în momen
tul de față, prețul biletu
lui ? Constituie majorarea 
lui un impediment 7

— Prețul s-a majorat, 
fntr-adevăr. Și era firesc 
să se fntîniplc așa, în con
textul actual. în aceste con
diții, cu excepția filmelor 
al căror preț este determi
nat dc producător în baza 
Contractului încheiat cu 
Regia Autonomă dc Distri
buție și F.xnlontarc a Fil
melor „Româniafilm", ale

căror tarife sînt mai mari 
și diferențiate, noi practi
căm prețul minim dc 30 de 
lei. Costul unui bilet de 
film, in actuala explozie a 
prețurilor pe care o cunoaș
tem .și o trăim, constituie, 
pe lingă alte considerente, 
motivul reținerii de la frec
ventarea spectacolelor cine
matografice. Avînd în ve
dere structura spectatorilor 
noștri, în majoritate tineri 
— elevi, studenți — care 
depind financiar de părinți, 
găsim explicația diminuării 
numărului spectatorilor de 
film.

— Cum reușește cinema
tograful pe care îl condu
ceți să fie rentabil în ast
fel dc condiții ?

— Numai cu eforturi 
considerabile, din partea 
fiecărui salariat al nostru, 
reușim ca în volumul ac
tivității Filialei de Exploa
tare a Filmelor Hunedoara 
să deținem un procent de 
peste 20 la sută. Să nu ui
tăm programarea cu chib
zuință a filmelor, numărul 
însemnat de spectacole pre
zentate, condițiile dc con
fort pe care le oferă sala 

de proiecție ș.a. In consecin
ță. sîntem, încă, o unitate 
cu activitate eficientă. In 
aceste condiții, ne-am și 
permis unele lucrări de re
parații, avînd în vedere că 
cinematograful este dat in 
folosință de aproape 30 de 
ani, unele amenajări și în
frumusețări interioare.

— Ce vă deranjează cel 
mai mult la spectatorul 
care vă trece pragul ?

— Replica, fără să genera
lizez. a spectatorului, nu e 
de fiecare dată pe măsură 
strădaniilor noastre, con- 
fruntindu-nc cu situații nc- 
dorite ca : vitrine sparte, 
afișe rupte sau luate din 
vitrine, consumarea de se
mințe in sala de spectacol 
etc. Repet, nu acesta este 
awpectui definitoriu aL re
lației spectator-cincmat o 
graf.

— Ce ne puteți spune 
despre filmul românesc?

— Chiar dacă ponderea 
acestuia în cadrul premie
relor este între 10—15 la 
sută, în volumul încasări
lor ea nu se reflectă nici pe 
departe. Sint situații în 
care sîntem nevoiți să re
ducem numărul spectacole
lor la o scrie de filme ro
mânești apreciate de cri
tica do- specialitate sau la 
diferite festivaluri interne 
și internaționale, datorită 
lipsei interesului din par
tea spectatorilor, O situa
ție delicată, oarecum tris
tă, dar asta c 1

Interviu realizat de 
MINEI. RODEA
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Dialogul sindicat-administrație — benefic 
pentru producție, pentru oameni
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In birourile S.C. „Sider
met" S.A. Călan, oamenii 
stau — sau lucrează — cu 
paltoanele pe ei și cu că
ciulile pe cap. Intr-o ase
menea atmosferă glacială, 
discutăm cu tinărul inginer 
Aurel Radi, liderul sindi
catului „Victoria". Așteaptă 
să intre într-o nouă rundă 
de convorbiri cu consiliul 
de administrație, asupra u- 
nor prevederi ale contrac
tului colectiv de muncă pe 
anul 1992. Vorbește cu si
guranță, cu discernăinint, 
cu responsabilitate.

— Cum se știe, ne spune 
dl .Aurel Radi, in dialogul 
guvern—sindicat—patronat, 
noi am cerut ca salariul 
minim pe economie să fie 
24 300 de lei. Au fost dis
cuții îndelungi, contradic
torii, cu argumente — o- 
biective și subiective — de 
o parte și de alta. Am în
țeles greutățile prin care 
trece țara și am acceptat 
hotărirea guvernului. Cu 
un lucru însă nu am fost 
și nu putem fi de acord.

— Care anume ?
— Cu discrepanța intre 

sAihriile anumitor categorii 
profesionale Presat prin 
manifi stații zgomotoase și 
greve de ■ .ître mineri ai 
'■'iii Jiului și de ceferiști, 
guvernul Roman le-a acor
dat o serie de privilegii "i 
drepturi bănești, eu mult 
peste al< altor detașa
mente muncitorești. cum 
sintem și noi. m, alurgiș- 
tii. Este o inechitate socia
lă pe .... actualul șuvern 
n-o ia in v,- imă. Nu vom 
înceta să m susținem și noi

drepturile, deși, pînă acum, 
nu ne-am manifestat ca 
alții, înțelegînd corect con
secințele pe care întreru
perea lucrului ar avea-o 
asupra- producției in ase
menea unități cu foc con
tinuu.

Are dreptate tinărul nos
tru interlocutor. Cu atît 
mai mult, dacă avem în 
vedere greutățile mari pe 
care le traversează fostul 
C.S. „Victoria" Călan și 
pe care dinsul le cîntărește 
cu realism și luciditate.

respectarea condițiilor so
ciale, de protecție a anga- 
jaților.

Ni se pare sănătoasă gîn- 
direa tînărului lider sindi
cal. După cum, logică și 
obiectivă este și observația 
sa potrivit căreia blocajul 
economic i-a afectat în mai 
mare măsură pe siderur- 
giștii de la Călan decît pe 
salariații altor unități eco
nomice. Tn ce sens ? In 
acela că, in 1991, societa
tea neavînd bani suficienți 
pentru producție, deci nici

LA S.C. „SIDERMET" S.A. CĂLAN

Din vorbele-i cumpătate, 
dar ferme, cu care măsoa
ră- activitatea de organiza
re și conducere a societă
ții. dar .și munca efectivă 
a membrilor de sindicat, 
neimpăcîndu-sc nici cu in
disciplina, ne dăm seama 
că pe umeri — ca lider de 
sindicat — poartă o mare 
responsabilitate.

— In dialogul ou consi
liul de administrație — 
subliniază dl Aurel Radi 
—, sindicatul susține ca 
punct forte garantarea sa
lariului minim al angajați- 
lor. ceea ce conducerea nu 
acceptă. Noi sîntem pentru 
măsuri împotriva nemuncii 
și a indisciplinei, pentru 
comensurarea exactă a e- 
fortului depus in producție 
și pentru plata »au nepla
ta oamenilor, in funcție de 
realizările obținute, pentru 
acționarea dinamică a pîr- 
ghiilor . Gnomice, insa cu

pentru salarizarea și pre
mierea oamenilor — ca 
urmare a neîncasării inte
grale a contravalorii pro
duselor livrate la benefici
ari —, indexarea salarii
lor pe acest an se va face 
la venituri reduse și, ca 
atare, discrepanța cu alte 
categorii profesionale se 
va accentua. Aceasta — în 
pofida faptului că bilanțul 
activității economice a S.C. 
„Sidermet" S.A. Călan evi
dențiază un beneficiu con
siderabil pe anul trecut.

Am discutat, telefonic, și 
cu dl ing. Iosif Iacob. di
rectorul S.C. „Sidermet" 
S.A. Călan care, la data 
prezenței noastre în com
binat. nu a putut fi con
tactat direct, aflîndu-se în
tr-o importantă intervenție 
tehnică la furnalul nr. 3, 
oprit în avarie, de la în
ceputul anului curent

Domnia-sa a ținut să pre
cizeze :

— In pofida neajunsuri
lor mari cu care ne-am 
confruntat în 1991 — de 
natură tehnică și discipli
nară, de asigurare a ener
giei electrice și a gazului 
metan etc. —, am încheiat 
anul cu beneficii. Sigur, 
asemenea probleme avem 
și acum, dar sperăm ca trep
tat, treptat, să se rezolve. Pri
vind conlucrarea consiliului 
de administrație cu sindi
catul. o apreciez necesară 
.și benefică de ambele părți. 
I.a noi nu au fost, într-a- 
devăr, manifestări pentru 
drepturi salariale sau de 
altă natură, deși salariații 
de la S.C. „Sidermet” S.A. 
Călan sînt dezavantajați 
din aceste puncte de vede
re față de alte categorii 
socio-profesionale. Poate 
guvernul — actual sau vii
tor — va așeza pe baze 
reale situația anormală de 
astăzi. Este adevărat că nu 
ne aflăm pe aceeași poziție 
cu sindicatul, în garantarea 
salariului minim. Vom mai 
discuta, vom căuta soluții
le optime de comensurare 
și retribuire a muncii, în- 
cit in cadrul dezbaterii con
tractului colectiv de muncă 
pe acest an, la nivelul în
treprinderii, din luna fe
bruarie a.c., să ajungem la 
o înțelegere, astfel ca oa
menii să fie mulțumiți, iar 
activitatea productivă să 
se desfășoare în condiții 
superioare, de calitate și 
eficiență dccit pînă acum.

Bine-ar fi să fie bine...
DCMITIH- GIIEONE \

Ce știu americanii 
despre România? „IN MEMORIAM“

(Urmare dir pag I)

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

Se asigură materiale consumabile, hîrtie 
import format Ao, A|, Aj, A3, A„ hîrtie color, 
transparente, etichete, hîrtie fax, hîrtie 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)

S.C. MONDO TURISM S.K.L.
i

cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie, nr. 9 ‘j 
telefon 95602162, Fax 956/12162, telex 72210 -1

C B T X vă oferă :
-'lisc asigura ?

Eforie Nord
• Excursie la ISTANBUL — 

transport autocar, două cazări la 
la prețul de 8 325 lei, Ia următoarele date: 
15—20.02.1992 ; 22—27.02.92 ; 7—12.03.92 și 
21—26.03.92.

® Excursie in l’OLONIA la data de 11— 
19.02.92, se asigură transport autocar, și o ca
zare la Varșovia Ia prețul de 7300 lei

• Excursie la BUDAPESTA la data de 
12—I 1.02 1992, se asigură transport cu auto
carul, la prețul de 3 233 Iei
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ziție in care este angajată 
,i România. Pentru a-mi 
putea fundamenta expune
rile ,i a vorbi in cunoș
tință de cauză, m-am ho- 
tărit să-mi fac o documen
tare prealabila completă, 
astfel incit să mâ pot ra
porta la situații și realități 
concrete văzute cu propriii 
ochi, la fața locului. De 
aceea, intr-un avmenea 
context de preocupări, 
m-am aflat și la Deva, du
pă r. anterior am văzut A- 
radul. iar apoi mă voi opri 
la Sibiu i la București. In
form; țiile culese imi vor fi 
utile in intilniriie cu stu
denții români.

— O primă impresie de
spre ce ați văzut—

— Da. .Sînt impresionat 
de frumusețea orașelor, dar 
am constatat și existența 
unor probleme grave Este 
vorba, in special, de gra
dul .Ivansat de poluare. Eă- 
cind o paralela, pot spune 
ă și la noi sint „camioa

ne” de probleme, multe a- 
flats in curs de rezolvare. 
Una dintre acestea. care 
mi •> pare •■•••a mai bine 
soluționată in România, 
pri'.e-.te iniatdrarea poluă
rii cauzale de autoturisme, 
in sorî-ul csi se apelează 
mai mult la mijloacele de 
transport în comun. Din 
ciu? mi m putut da setima, 
oamenii sint prietenoși, 
mulți insă îngrijorați de 
Viata • otidiana. pierzând 
timp • ii alergarea după a- 
pre/'- izion. rf ■ u cele n< r~ 
•-lie •f.uului, ■ .ir.e ioristii ă 
fiind sar,. ;ia sortimentelor 
căutate .'iim- deosebire de 
alte țari, um sint Ecuador. 
Me x i<, f iu-oomala .. .ole

ic, unde bogăția c polari
zata de un grup mic de 
oameni, iar restul nu au 
absolut nimic, in România 
este o repartiție mai ega
litaristă a bunurilor mate
rialo, fiind satisfăcute ne- 
șșiitâțile de bază, fără a 
avea insă posibilitatea de-a 
alege, lipsind abundența.

— < redeți că vom ieși 
din aceste greutăți ?

— Șansa și posibilitățile 
sint la indemina poporului 
român, durata depinzind 
de modul cum se va munci 
pentru a valorifica mai 
bine, in cadrul economici 
de piață, potențialul exis
tent. Important este ca fic- 
'■irc să găsească resurse 
pentru a se ajuta singur.

— <’«■ știu americanii 
despre România, die pro
fesor ?

— în general, america
nul de rind nici nu știe 
dacă exist! și unde se si
tuează această țară. Prin 
mijloacele de informare s-a 
spus ceva despre Timișoa
ra. unde au fost omorîți 
copii, iar de atunci nu s-a 
mai vorbit nimic. Se vor
bește mai mult de Etiopia, 
Croația și de alte țări cu 
greutăți și necazuri foarte 
mari. Un astfel de climat 
e-,tc Întreținut ți de presă, 
de alte mijloace de comu
nicare, care «•onsideră că 
interes prezintă numai veș
tile rele, rele bune nefiind 
vești. Tată do ce cred că 
și din narlca română se 
poate întreprinde ceva mai 
mult, pentru cu românii să 
se facă singuri țunosnuți, 
nu numai prin ceea ce au 
rău, - i prczentîndu-sc cu

au mai reprezentativ în 
circuitul internațional r’e 
.flori.

(Urmare din pag. I)

în închisoarea din Sighctu 
Marmației, iar rămășițele 
sale pămintești, introduse 
într-un sac, sînt înhumate 
în cimitirul săracilor, in
tr-un loc necunoscut.

Pămintul Ardealului îl 
primește pe cel mai bun 
și îndrăgit fiu al său, pe 
acela ce a fost un mare 
democrat-pacifist și care 
și-a sacrificat, într- idevâr, 
viața pentru țara și se
menii săi. Ca amintirea 
lui să nu se veștejească, 
organizația județeană a

partidului pe care l-a con
dus, cu bunăvoința sluji
torilor altarului catedralei 
Sf. Nicolae din Deva, a 
organizat un parastas, ca
re trebuia să aducă ali
nare sufletului acestui 
martir al neamului — 
IUI.IU MANIU.

Mulțumim din tot su
fletul preacinstiților pă
rinți, care au săvîrșit ccl 
mai înduioșător parastas 
la care am participat. A- 
celeași gînduri de profun
dă gratitudine colegului 
meu întru suferință, dlui 
dirijor profesor Ghiura și 
talcntaților săi coriști.

AFLAM DE LA CAMERA DE COMERȚ 
ȘI INDUSTRIE

• în perioada 25—28 
februarie 1992, la sala 
Palatului București, va 
avea loc expoziția •BU
NURI DE CONSUM", cu 
participarea a numeroase 
firme din țară și din străi
nătate.

• Societate comercială 
din Tg. Mureș oferă din 
import : autoturisme, mi
crobuze, autocare, auto
buze.

• Camera de Comerț 
și Industrie a Județului 
Cluj organizează, în pe
rioada 29.02 — 6.03.1992, 
tîrg de produse — utilaje 
agricole și produse de uz 
gospodăresc.

înscrierile se fac la se
diul Camerei de Comerț 
și Industrie a Județului 
Hunedoara, Deva, str. 1 
Decembrie nr. 35.

SOCIETATEA COMERCIALA
„MARSCHALL" S.N.C. HUNEDOARA I

str. Libertății nr. 8, tel. 17035 J
! (în incinta coop. meșt. Drum Noul HUNEDOARA ' 

Pregătește cursuri teoretice și practice pentru j 
■> obținerea permisului de conducător auto, cat. B. ; 
| Prețul de școlarizare este de 18 000 de lei. ; 
J . încadrează urgent, cu contract de muncă, . 
I instructori auto, autorizați de I.G.P. (107) I
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• Excursie in CEIIO-SLOVACIA la data 
de 22—25.02.1992, cu transport autocar și ca
zare Ia Banska Bistrița, costă 4 990 Iei.

• Excursie in FRANȚA (Paris) la data de 
21—27.03.1992, se asigură transport avion și 
șapte pensiuni complete cu program turistic la 
prețul de 165 000 lei, preț informativ.

Pentru cei ce au obținut viza pentru 
GERMANIA, putem asigura transport piuă la:

• Niirenberg cu 11 000 lei
• Ingolstadt cu 12 100 Ici
• Munclien cu 13 200 lei •
• Stuttgart cu 15 100 lei.

Pentru cei ce nu au obținut viza, dar dețin ' 
imitație si asigurare, se percepe în plus o taxa 
de 1 100 lei pentru obținerea cu prioritate a 
vizei. Datele plecării sînt: 11.02.92; 25.02.92 ; 
27.02.92 ; 07.03.92 ; 21.03.92 ; 31.03.92 și 10.04.92.

• Excursie la IZVORUL MUREȘULUI în 
—16 februarie 1992, cu ocazia „Serbărilor Ză

pezii". Sc asigură transport cu autocarul, o ca
zare și o masă la prețul de 2 681 lei.

• Oferim celor interesați bilete de odihnă .) 
și tratament in toate stațiunile din țară Ia pre
țuri convenabile pentru orice perioadă.

• Magazinul și Consignația societății vă 
olera o gama variată de produse indigene și 
import. VA AȘTEPT AM CU PLĂCERE.

REMiT company
BUC CREȘTI

\ iude en-gros, la prețuri avantajoase :

• sucuri naturale, biscuiți, napolitane și 
alte dulciuri.

• ulei motor BEN/OL I5VV40, bujii PELS; 
lichid de frină, acumulatori auto japo
nezi etc.

Prin reprezentanța DE\ \: str. Liliacului, 
bl. 20, sc C, et. I, ap. 23, se primesc comenzi 
și se execută, la solicitare, transport. Telefon 
22390 (după orele 16) (30>
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ANIVERSARI

• DOMNIȘOAREI Dana 
Groza, clin I.uncoiu de Jos, 
care în data de 10 februarie 
1992 împlinește frumoasa 
ylrstă de 21 de ani, 
părinții Nicolae, Roza 
și sora Doinița îl urează 
mult noroc in viață și „La 
mulți ani !". (218)

• Cl ND pe seninul cer 
«1 vieții va străluci a 19-a 
Stea, dragă Dănuț Vîrtcl, 
din Brad, sat Mesteacăn, 
moa.'.a Marta șl moșul Mir- 
oea varul Costel șl bunica 
Silvia îți doresc ca viața 
să-țl fie presărată cu gin
gașe flori și cu fericire.

«La mulți ani !“.

• C.A.P. Gurasada vin
de, la licitație, mijloace 
fixe rămase, în data de 23 
februarie 1992, orele 10. 
Lista se află afișată la se
diul fostului C.A.P. (476)

• VlND caroserie Dacia
1310 și set motor Mercedes 
200—220. Informații — De
va, telefon 21166. (479)

• MAGAZINUL „AME-
TIST" din Deva, cartier Oi- 
tuz, vă oferă : televizoare 
color și video player cu 
garanție 6 lunî. (485)

• VI ND Dacia 1310 TX,
stare foarte bună, avanta
jos. Hunedoara, telefon 
18668. (7935)

• VlND televizor Elcrom,
casetofon Deck, amp’ifica- 
tor șl boxe, preț convena
bil. Informații — Deva, 
telefon 22228. (488)

• VÎND Volkswagen Golf,
preț negociabil. Hunedoara, 
telefon 957/17028. (7945)

• CUMPĂR bonuri ben
zină, luna februarie. Hune
doara, telefon 15841 (7910)

• VÎND cameră video
HITACHI, cu casetă VHS, 
stare nouă. Deva, telefon 
25017. (491)

• VÎND magnetofon Ros
tov 105 S (boxe, benzi) șl 
Kashthan. Informații, Deva, 
Gojdu, bl. E I, ap. 33, te
lefon 13859. (493)

• VlND congelator Te
lefon 956/60721. (495)

PIERDERI

• PIERDUT autorizație
de funcționare nr. 3849, din 
data de 25 februarie 1991, 
pe numele Perța Tănase, 
cu denumirea Electro-foto. 
O declar nulă. (469)

• PIERDUT autorizație 
nr. 2176/28 septembrie 
1990, pentru taxi transport 
persoane, pe numele Foga- 
ra.și Nicolae. O declar nulă.

(474)

• PIERDUT ștampilă ro
tundă aparținînd societății 
comerciale ..DARKO" S.N.C. 
Deva. O declar nulă. (480)

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele Cita 
Cornel, eliberată de Vidra 
— Orăștie. O declar nulă.

(483)

• PIERDUT legitimație
veteran război, pe numele 
Șerban Gheorghe Ilie. O 
declar nulă. (489)

• PIERDUT carnet mem
bru cooperator, pe nume
le Socaciu Liviu, eliberat 
de Cooperativa de Credit 
Hațeg, cont 31180398. îl 
declar nul. (7941)

• PIERDUT legitimație
serviciu, pe numele Mol
dovan Ioan Daniel, elibe
rată de ROM—TELECOM 
Hunedoara. O declar nu
lă. (7942)

lă", cu sediul în Hunedoa
ra. str. V. Babeș, nr. 63, 
cu obiectul activității : pre
parate din carne, cu desfa
cere. (471)

COMEMORĂRI

DIVERSE

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
PENTACOMP — S.R.L.

Deva, str. iVI. Emincscu, nr. 1 
Livrează și instalează aparate electronice 

taxat pentru taximetre. Aparatele sînt pro-

I„v fel și mămica Sinziia- 
na iți dorește coroana li
nei fericiri nesfîrșitc să-ți 
lumineze cărările vieții ta
le -I i mulți ani !". (153;

• CUMPĂR 100 dolari 
(350) sau 150 DM (250). De
va, telefon 12908. (498)

VÎNZARI -

CUMPĂRĂRI

• VÎND Opel Record 
Diesel. Informații, Deva, 
rtr. 22 Dei ■■mbrie, bl. 41, 
ap. 32. (302)

• MAGAZINUL „Consig
nația" din Deva, bdul De- 
cebal, lingă restaurant 
„Miorița", vinde : mărgări
nd import Germania, ulei 
Castrol (motor, cutie viteză, 
inclusiv automatic), antigel, 
covoare plușate indigene și 
din import, țigări Assos, 
Rastos, Monte Carlo.

(496)

• CU autorizația nr. 
3679, din 25 februarie 1991, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Bufet-Minerva", Hunedoa
ra, piața Obor, cu obiectul 
activității : producere, co
mercializare băuturi alcoo
lice, răcoritoare, cafea, re
prezentată prin Cuc Vale
ria. (159)

• ASTAZI se împlinesc 
șase săptămîni de cînd a 
plecat de lingă noi un 
bun și minunat fiu, soț, 
tată și bunic,

OCTAVIAN BUCUR.
Triste și grele ne sînt 

zilele ce ne-au mai rămas 
fără el. Lacrimile din ochi 
și durerea nu vor înceta 
niciodată. Amintirea ta ne 
va însoți mereu, dragul 
nostru! Soția Aurica, copiii, 
nepoata Mihaela, nepotul 
Octavian pe care nu a apu
cat să-1 cunoască.

Comemorarea va avea 
loc duminică, 9 februarie, 
în satul Bretclin. Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace! (497)

• TRISTA și neuitată va 
rămîne ziua de 7 februarie, 
cînd se împlinește un an 
de lacrimi și durere, de 
cînd nc-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru 
soț, tată și socru,

ȘTEFAN FAKCAȘ
Dumnezeu să-1 odihnească 

în pace ! (473)

• O lacrimă, o floare, 
un gînd pios, la un an de 
la despărțirea de cel care 
a fost un bun soț și tată,

GIIEORGIIE MUNTOIU 
Comemorarea, 8 februarie, 

la biserica din strada A- 
vram Iancu. Deva. Dumne
zeu să-1 odihnească ! Fami
lia. (484)

DECESE

(

f

de
duse dc firma TELCO și sînt avizate metrologic. 

Asigură service garanție și postgaranție, 
precum și modificări ulterioare dc tarife.

Informații la telefon 11561, între orele 8— 
(32)19.

SOCIETATE.A COMERCIALĂ 
„AVRAM I.ANCU** S..A. BRAD 

str. Cuza-A'odă, nr. 3—5 
Organizează in data de 13 martie 1992, 

rele 12, la sediul societății, licitație deschisă,
cu strigare, pentru vinzarca activului „Bufet 
Parc—82“.

o-

dc
Prețul de pornire a licitației — 1 267 716

lei.
Taxa dc participare, in sumă de 2 000 de 

lei, și garanție de 10 la sută din prețul de por
nire la licitație, se achită in contul 303080101 
— B.C. Brad.

Terenul nu este proprietăți a societății 
merciale.

Informații la telefon 956/51826 sau la 
diul societății. (I 16)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„TERMOREP** S. A. IIUNEDOAR \

str. Ștefan cel Mare, nr. 1,

co-

se-

O ITRMA C ARE SATISFACE SOLICITĂRILE

DUMNE A VOASTRĂ, 
OFERĂ:

*

*
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• VÎND înscriere Dacia 
l >87 sau CEDEZ înscrierea 
mașinii contra cedare con
tract apartament sau gar
sonieră. Informații — tele
fon 25733. Deva. (465)

• VÎND Mercedes 300 D 
Automatic. Informații, De
va, telefon 23292. (lot)

• SOCIETATEA L & H
PRODCOM SRL vinde 
mașini de spălat, storcă
toare, mochetă, prin maga
zinul propriu. Informații, 
I’cva, lelefitn 13376. (470)

ÎNCHIRIERI

• OFER cameră mobila
tă unei femei singure, în
cadrată in muncă, contra 

menaj. Telefon, Deva, 16331. 
(472)

OFERTE DE SERVICII

• SO. DIANA „COM- 
TOUR" SRL. din Geoagiu 
Băi angajează urgent CON
TABIL. Condiții, studii su
perioare. Informații, telefon 
48280, Interior 115.

I

I * 
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„DECEDAI?* S. A. DEVA 

(I OSTA INDUSTRIA CĂRNII)
Anunță pe această calc producătorii parti

culari, dornici să încheie contracte de livrare 
animale (bovine, porcine, miei) pentru carne, 
că la încheierea contractelor asigură furaje — 
respectiv tărîțe — astfel :

■ 0,500 kg/kg/viu — bovine adulte, pină 
la 400 kg ;

■ 1,00 kg/kg/viu —
400 kg ;

■ 1,00 kg/kg/viu — 
3OO_4O0 kg ;

■ 1,50 kg/kg/viu —
400 kg ;

® 1,00 kg/kg/viu —
■ 2,00 kg/kg/viu —

— 120 kg;
■ 1,00 kg/kg/viu —

botine

tinerel

tineret

ad uite,

bovin

bovin

peste

intre

peste

porci peste 120 kg;
porci intre 90

mi< i peste 15 kg. 
(113)

• CU autorizația nr. 3678, 
din 25 februarie 1991, eli
berată de Prefectura Jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă asociația familială 
„Crizantema-75", cu obiec
tul activității: producerea 
șl comercializarea produ
selor de patiserie, reprezen
tații prin Marțian Ravcca, 
str. Grădinilor, Hunedoara.

(458)

• CU autorizația nr. 2864,
din 19 noiembrie 1990, eli
berată de Prefectura Jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă „Asociația familială" 
cu sediul în Vulcan, obiec
tul activității fiind : vîn- 
zător ambulant de mărfuri 
alimentare, neal inventare, 
produse agricole, alimenta
ție publică. (467)

• CU autorizația nr. 4036, 
din 18 martie 1091, elibe
rată de Prefectura Județu
lui Hunedoara, a luat ființă 
asociația familială „Tic — 
Tac, cu sediul în Vulcan, 
str. Abator, nr. 8, cu obiec
tul activității : producere, 
desfacere și comercializare 
produse de cofetărie, pre
parate culinare, patiserie șl 
băuturi alcoolice. (468)

• CU autorizația nr. 1514, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă „Asociația familia

• PĂRINȚII Mihai și 
Petruța mulțumesc tuturor 
rudelor, prietenilor și co
legilor de serviciu de la 
Secția Județeană de Dru
muri, precum șl de la 
I.C.R.A. Deva, care l-au 
condus, pe ultimul drum, 
pe scumpul nostru fiu, care 
a fost

MARINII A.
Dumnezeu să-1 odihneas

că în pace ! (486)

• CU adîncă durere, a- 
nunțăm trecerea în nefiin
ță a iubitei noastre soție, 
mamă, soacră, bunică și 
străbunică,

ROZALIA PODEl.EAN
Înmormîntarca va avea 

Ioc sîmbătă, 8 februarie 
1992, orele 14, la cimitirul 
ortodox din Brănișca.

(481)

(
!I

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIILE :

instalații de termoficare și sanitare ;

e

confecții metalice ;

tinichigeric ;

copii XEROX.

Informații suplimentare puteți obține de 
telefoanele 957/12338 sau 15842, 14001.

(115)

la
SOCIETATEA COMERCIALĂ

„DECEDAI?* S. A. DEA Ă

pre-
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• NE-A părăsit, pe 
neașteptate, bunul nos
tru vecin

CORNEL CRIȘAN, 
din Bacea, Dumnezeu 
să-1 odihnească! Since
re condoleanțe familiei 
greu încercate. Fami
liile Crișan Petru șl 
Dan Viorel. (475)

• CONSTERNAȚI de 
dispariția fulgerătoare 
a moșului nostru drag, 

CORNEL CRIȘAN. 
sîntem alături, cu sufle
tul, de familia îndo
liată. Nu te vom uita 
niciodată. Familiile Du- 
ruș loan șl I'luieraș 
I’ompiliu, (475)

Face cunoscut consumatorilor privați, 
cum și consumatorilor colectivi (respectiv că
mine dc copii, cămine de bătrini, spitale), 
care ridică o data piuă la 100 de kg de carne 
șl preparate din carne, conserve, că le stau la 
dispoziție magazinele de desfacere cu specific 
MIC-GROS din județ, astfel :

■ magazinul 
nescu);

I magazinul

nr. 3 Deva (str. M. Emi-

nr. 48 Hunedoara (piața);

Brad (piață);■ magazinul nr. 31 Hațeg.

cel stabilit la inche-
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1

2 700 Deva, str. I Decembrie, 35, 
Județul Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 11269 
Telefon Tipogrnfie : 25901 

Fax : 18061

***............
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întreaga răspundere pentru conținutul - |
.................... Iarticolelor publicate o poartă 

autorii acestora.

TIPARUL:
S.G. „Polidava" S.A. 

Deva, sir. 22 Decembrie 257
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