
de formare a . .
Pe bazâ experiartţei a- 

cumulate şi a ■; jncluzii- 
lor privind: activitatea de 
educare şi ocrotire - în 
şcoli, aşezăminte de să
nătate, case de copii, în 
unităţi de ocrotire socială

Paris, încercăm şă aflăm 
ce sînt, de fapt, forma

torii.'Aflăm astfel că ei sînt 
lucrători din invăţămînt,. 
sănătate, din , domeniul 
protecţiei sociale şi al 
ocrotirii handicapaţilor,

O interesantă acţiune ce se derulează în judeţul 
nostru cu sprijinul Comunităţii Economice Europene 
şi al organizaţiei Medecins du Monde.

După cum se ştie,, or
ganizaţia Medecins du 
Monde desfăşoară de 
inai bine de doi ani in 
judeţul nostru activităţi in 
cadrul programelor de a- 
jutorare de urgenţă, de 
îmbunătăţire a asistenţei 
medicale, de perfecţionare 
a pregătirii personalului, 
îndeosebi in instituţiile de 
ocrotire a minorilor.

şi în rîndul handicapaţi
lor s-a trecut, cu spriji
nul financiar al C.E.E., 
Ia organizarea, prin Medă- 
cins du Monde, a unor 
cursuri de pregătire a 
formatorilor.

Cu sprijinul dnei Na- 
dine Outin, coordonatoa- 
rea programului din par
tea Institutului Regional 
de Muncă Soeiălă din

care urmează un curs de 
doi ani (1000 de bre) prin 
seminarii lunare de 5 zi
le şi stagii permanente 
în instituţiile In care lu
crează.

Cursul — la care parti
cipă alături de hunedo- 
reni şi cadre din Bucu
reşti, Botoşani, Suceava, 
Bacău, Iaşi, Cluj, Me
diaş, Sibiu, Alexandria

etc. — urmăreşte însu
şirea unor metode mo
derne de educaţie, instau
rarea unor relaţii de par- 
teneriat între educatori 
şl educaţi, între ocrotitori 
şi ocrotiţi. La rîndul lor, 
cursanţii vor organiza ac
tivităţi de iniţiere a u- 
nor noi formatori la lo
curile lor de muncă: 
şcoli, spitale, cămine de 
bătrîni, case de copii, în 
rîndul şomerilor şi han
dicapaţilor.

Dl Yohen Kohler, for
mator expert venit din 
Franţa, ne declară că, 
la Baia de Criş, un me
dic i-a spus : „Trebuie să 
ne ocupăm mai mult de

TIBERIU ISTRATE 
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Ne-am bucurat zilele 

trecute să aflăm direct de 
la sursă că la S.C. „Me- 
ropa“ S.A. Hunedoara ba- 

'te un vînt proaspăt de 
primăvară. De fapt, el a 
început din toamnă — du
pă cum ne spunea dl Szi- 
lagyi Arpad, contabilul şef 
al societăţii — graţie efor
tului conjugat al colectivu
lui şi al noii conduceri a 
fabricii de a stopa decli
nul şi a redresa producţia. 
Pînă atunci lucrurile se 
derulaseră anevoios, o so
cietate mafiotă din Con
stanţa — S.C. „Zodiac" 
S.R.L. — dînd mult de 
furcă „Meropei" Hunedoa
ra, prin neachiţarea unui 
considerabil volum de mar
fă livrat. Şi acum mai a- 
re ,„Zodiac“-ul de plătit 

hunedoreniior cîteva milioa
ne de le i,:

Dar în fabrică au fost 
şi alte probleme ; carenţe

în organizarea şi coordona» 
rea activităţii, dese schim
bări de directori, procura
rea cu dificultate a mate
riei prime, pierderea unor 
comenzi importante — prin 
mîrşâviile „Zodiac“-ului şi 
credulitatea hunedoreniior
— dobânzile exagerate pen
tru creditele luate de la 
bănci, blocajul economic
— toate influenţând nega
tiv producţia, cîştigurile 
oamenilor.

Cum spuneam, din ulti
mul trimestru al anului 
trecut, activitatea fabricii 
s-a înscris pa o linie as
cendentă. „Am reuşit să 
reînnodăm relaţiile cu 
mulţi dintre beneficiarii 
noştri mai vechi, am le
gat cooperări noi cu alţi

DUMITRU GHEONEA, 
CORNEL POENAR

(Contihuare în pug. a 3-a)

-.**»** ******** ************

•  CHIŞINAU. Preşedin
tele Republicii Moldava, dl 
Mircea Snegur, s-a întîlnil 
cu dl Virgil Măgureanu, 
directorul Serviciului de 
Informaţii al României.

în cadrul întrevederii s-a 
prodedaf. la un schimb de 
păreri yizînd relaţiile din
tre Republica Moldova şi 
România în contextul evo
luţiilor de ultimă oră din 

’ viaţa politică internă a 
’ celor două state, cit şi pe. 
pian internaţional. Cu a- 
ceşt. prilej, s-a estimat că 
Republica. Moldova şi Ro
mânia sin t ataşate proce
selor de democratizare 
.care au loc în lume, pro- 
movînd o politică activă de 
pace şi neamestec în tre
burile Interne ale altor 
‘staţe.

O IIAGA. Mişcarea fun- 
damentalistă Ilariias consti
tuie „principala forţă de 
distrugere a procesului dc 
pace în Orientul mijlociu" 
şt m» conflictul israelo-a- 
rab, oricît de important 
ar fi acesta, a declarat pre
şedintele israelian, Chaim 
IlerzOg, aflat într-o vizită 
oficială în Olanda.

Preşedintele israelian, 
transmite AFP, a atras a- 
f enţia că „principalul pe
ricol Căruia lumea trebuie 
să-i facă faţă în prezent 
este din nou ignorat; fun- 
damentalismul islamic spon
sorizat de Iran", care a- 
meninţă nu numai Orien
tul Mijlociu, ci „se răs- 
pîndeşte rapid in lumea 
întreagă".

La rindul său, primul 
ministru olandez Ruud 
Lubbens a estimat că 
„opoziţia faţă de procesul 
de pace, deseori manifes
tată sub forma extremis
mului religios, este hră
nită de lipsa progreselor 
la negocieri".

•*»***»***»******»»***»**»,
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Cinstire memoriei celor căzuţi 
răniţi în revoluţie ;

ac., 
ioc un mo

ment emoţionant, impre- 
sionînd pînă la lacrimi, 
prilejuit da întâlnirea pre
fectului judeţului Hune
doara, dl ing. Georgel Răi- 
can, cu membrii Asocia
ţiei Judeţului Hunedoa

ra a Răniţilor revoluţiei 
din decembrie 1989 şi a 
urmaşilor eroilor martiri. 
După ce s-a păstrat un mo
ment de reculegere în me
moria celor eăzuţi în re
voluţie, în temeiul Legii 
nr. $2/1990, a fost acordat 
titlul de Erou martir al

revoluţiei române din de
cembrie 1989, pentru Mo- 
raru Călin Gabriel, şi ti
tlul de Luptător al revo
luţiei române din decem-

NICOLAE TlRCOB 

(Continuare în pag. a 3-a)

Momente din timpul desfăşurării ceremoniei. Foto PAVEL LAZA
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— Doresc nişte otravă de şoareci.
— Vreţi să v-o trimitem acasă ? '
— Ba, mi.e greu să vă aduc şoarecii aici. . j

Iapă albă-mi trebuia, 
că cea neagră nu trăgea

Pornind pe 25 ianuarie 
la drum spre Cluj, în Al
ba Iulia, exact în centru, 
maşina da semne de obo
seală. Caut să mă apropii 
bine în dreapta străzii şi 
motorul s-a oprit. M-am 
dat jos cu Nicu, ginerele 
unui prieten al meu, şi 
am încercat mai întîi să 
suflăm cu pompa pe fur- 
tunele de "alimentare. La 
insistenţa mea, motorul ră
mâne nepăsător, iar eu îi 
spun lui Nicu:

— Ştiinţa mea s-a ter
minat, aici. Este necesar un 
mecanic.

întrebând pe unul pe al
tul, am ajuns la A.C.R. 
I-am explicat şefului de 
tură, un om care inspira 
încredere şi cunoaştere în 
ale mecanicii, ce-am păţit, 
A dispus unui salariat să 
mă aducă remorcat la a- 
telier pentru intervenţie.

Ajuns la atelier, începe de
pistarea defecţiunii şi-mi 
spune să încerc să pornesc, 
încerc de mai multe ori, 
iar dînsul, care am înţe
les că este şeful de tură, a 
stabilit că nu primeşte cu
rent la fişa centrală, apoi 
a cercetat tabloul cu si
guranţe, tot fără rezultate.

Am întrebat ce am de 
făcut în această situaţie ?

Mi s-a răspuns că am 
stricate două piese de ma
re importanţă, una care 
costă cit o jumătate da 
motor şi cealaltă — delcoul 
— care şi acesta este elec
tronic şi că dînsul nu-mi 
poate face nimic, dar îmi 
recomandă să mă adresez 
la Ciclop' Bucureşti, sin
gurul care mă poate scoa-

ION CIOCLEI

(Continuare în oag a 3-a)
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©  SALONUL HUN EDOREAN 
AL CĂRŢII. Azi, 5 martie a.c., 
ora 12, la Casa Cărţii din Deva 
are lac deschiderea celei de a 
XVIir-a ediţii a „Salonului hu- 
nedorean al cărţii", Q sărbătoare 
care ne îndeamnă să ne tndrep. 
tăm mai des paşii spre librării. 
(M.B.)
. ©  OPRIM LAPTELE t  Acesta 
este un semnal pe care-1 recep
ţionăm de la crescătorii de ani
male din satul Brădăţd, comuna 
Bitrjuc. Motivul? D e aproape o 
jumătate de an nu ti s^t plătii

i mmmmwmmmo mmmmmmmmm

laptele predat la „Devii". Dacă 
nu se ,,repară11 rapid situaţia, sa 
preferă ca laptele să-l mănînce 
porcii, în loc să ajungă la cei 
ce-i duc dorul. (N.T.)

©  EXPOZIŢIE. Cu prilejul Zi
lei femeii, dna ing. Daniela Chira 
expune în perioada 4—8 martie 
în Hunedoara, str. Libertăţii, nr.
2 (sediul F.S.N.), o colecţie perso
nală de primăvară — tricotaje 
executate manual. Concepute de 
o manieră rafinată şi de bun gust, 
îmbinind esteticul cu utilul, ex
ponatele se recomandă şt femei
lor de toate vtrstele. (T.I.)

©  HANDBAL. Duminică, 7 
martie a.c., la Sala Sporturilor 
din Deva are loc un atractiv 
cuplaj de handbal -între divizio
narele B, Itemîii Deva şt Corn.

ymdoMmmmtmm-mmm m » » m t e i

structorul Timişoara (feminin, 
ora 10) şi Metalul Alba Iulia — 
Tehnoutilaj Odorkei fmasculin, 
Ora 11,30). De menţionat ca pen
tru reprezentantele sexului fru
mos, iubitoare ale handbalului, in. 
trarea este gratuită. (N.T.j

© „D1VERT1S-. Casa da Cui. 
tură Deva găzduieşte vineri, 5 
martie a.c., orele 17 şi respectiv 
20, două spectacole de excepţie 
oferite de Grupul „Dtvettis". 
Spectacolele sînt sponsorizate ie 
firmele „Arexim“ şl „Dynatek" 
din Bucureşti. Să ne bucurăm da 
prezenţa Grupului „Divertis". de 
evoluţiile creatorilor şi interpre
ţilor săi extraordinari. (M.B.)

©  ANIVERSARE. Iii aceste 
zile Sucursala judeţeană Bank- 
post Hunedoara imptineşte un

an de existenţă. Rezultatele fi
nanciare obţinute pînă în pre. 
zeht situează sucursala hunedo- 
reană printre primele lacuri în 
ţară în cadrul Bankpost,. Mult 
succes în cotinuare! (C.P.)

' © UNDE-S LEMNELE ? Gri şa
Curelor din Unirea a mai fost 
condamnat. Nu însă. şi pentru 
furt de lemne. Are ocazia acum, 
cînd a fost prins că a tăiat lemne 
de fag din. păşunea comunală. 
Cînd a fost întrebat unde-s lem
nele, răspunsul a fost ,,le-am 
vindut consătenilor". (V.N.)
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CONTRAPUNCT
A ^
I g. . ' : M -In tre  i şi aEa 17 februarie, Aca

demia Română a adoptat 
cu 91 de voturi pentru, 
1 contra şi 2 abţineri 
„revenirea în grafia lim
bii române la utilizarea 
lui, â în interiorul cuvin
telor şi a formei sunt 
(suntem, sunteţi) în con
formitate cu hotărîrile a- 
doptate de Academia Ro
mână înainte de 1548“. 
Nu e nimic surprinzător 
aici, deoarece ideea se 
vehicula de mult iar pă
rerile erau împărţite, cum 
de altfel au rămas şi a- 
curri, cînd lingviştî din 
filialele academice din 
Bucureşti şi Iaşi protes
tează împotriva recentei 
hotărîri. Nu e loc să dis
cutăm! acum . temeiurile 
acestor proteste. Rămîne 
în schimb limpede. că 
•Hotă'rtrea academică are 
o alUră intempestivă şi 
generează confuzie. Pîriă 
la data cînd scriu aceste 
rînduri, de pildă, am luat 
cunoştinţă de ea doar 
prin radio şi din scurte 
comunicate de presă din 
care am şi -extras citatul 
de ipai sus. Normal ar fi 
fostj însă, Ca o hotărîre 
de asemenea importanţă, 
care] priveşte limba româ
nă şi interesează întrea
ga paţiune, să se dea pu
blicităţii integral 1a- Te
leviziune precum şi în

toate cotidienele de in
formare şi în periodicele 
culturala, cu specificarea 
caracterului ei obligatoriu 
şi cu data intrării în vi
goare. Nu s-a întîmplat, 
însă, aşa şi confuzia s-a 
generalizat. O revistă pre
cum „Literatorul", edi
tată de Ministerul Cultu
rii, a revenit la sunt şi 
la â încă de la primul ei 
număr, în urmă cu mai 
bine de un an. Acum, du
pă 17 februarie, „'Tribu
na învăţămîntuiui“ . îşi 
informează cititorii că 
Hotărîrea academică are 
putere de lege, dar con
tinuă să-l folosească tot 
pe î şi forma sînt. Ce să 
înţelegem de aici ? In 
schimb, „România liberă" 
(poate şi alte publicaţii) şi 
Televiziunea se confor
mează prompt şi aplică 
prevederile hotărîrii. Alte 
publicaţii par să mai aş
tepte ceva şi rămîn la gra
fia pe care au apucat-o 

Nici în şcoli, după cîte ştim. 
nu s-a comunicat oficial 
nimic în acest sens, Şi 
nu e bine, pentru că aici 
nu e vorba de aşteptarea 
unor „indicaţii", ci de 
aplicarea unei legi si
multan şi în acelaşi fel 
pe tot teritoriul ţârii. 
Confuzia e sporită şi de

termenii comunicatului 
despre care nu ştim da
că aparţin Hotărîrii a- 
câdemice sau presei. Se 
spune astfel că se revine 
„la utilizarea lui â în in
teriorul cuvintelor (...) în 
conformitate cu hotărîrile 
adoptate de Academia Ro- 
mînă înainte de 1948". 
Dar înainte de 1948, res
pectiv conform normelor 
ortografice adoptate în 
1932, existau cîteva ex
cepţii la folosirea lui â 
în interiorul cuvintelor. 
Astfel, î.se folosea nu nu
mai la începutul cuvin
telor (încerc, înger etc.), 
ci şi în cuvintele com
puse, cînd al doilea com
ponent începea cu î (ne
înţeles, subîmpărţit, pre
întâmpin etc.), precum şi 
în verbele terminate în 
—rî şi în derivatele lor 
(omorî, chiorîş, urî, urît 
etc.). încolo, în toate ca
zurile, inclusiv în ge
runzii, se scria în interio
rul cuvintelor ■ â (câine, 
pâine, grâu, râu, sânge, 
vânzare, gând, sfânt, plân
gând, stând, făcând etc.). 
Noi, azi, cum vom scrie 
deci: conform ortografiei 
din' 1932 sau comunicatului 
din 17 februarie, în care 
se , vorbeşte, despre ..re
venirea în grafia limbii

române la utilizarea Iui 
â în interiorul cuvintelor",
fără să se amintească în
să de excepţii ? Sperăm 
ca lucrurile să se lămu
rească repede, pentru a 
nu mai întreţine o stare 
de confuzie care, mai - 
ales în lumea şcolii, ar 
avea efecte dezastruoase, 
inculcînd copiilor ideea 
nefericită că pot să scrie 
oricum.

Tranziţia, cum prea bi
ne o simţim de trei ani, 
ne impune un continuu 
efort de adaptare. I se 
adaugă acum adaptarea 
la noile norme ortografi
ce. Adaptare deloc ■ uşoa
ră, pentru că e vorba de 
deprinderi care nc-au. 
intrat în reflex, iar a' le 
schimba presupune o con
centrare a atenţiei în 
scris, cu care nu sîntem o- 
bişnuiţi. Cel puţin pentru 
un timp. Căci unde e le
ge — dar oare elege? — 
nu-i tocmeală. In ce mă 
priveşte, am început să 
mă exersez, folosind, deo
camdată în textele pentru 
uz propriu, noile norme. 
Care sînt de fapt vechi
le norme. Vă asigur că 
merge. Vă sfătuiesc să 
începeţi şi dv, pentru ca, 
mai curînd său mai tîr- 
ziu, să putem scrie cu 
toţii într-o unire : „Sun
tem încântaţi!"

RADU CIOBANI; .

NOTE DE LECTURA

„ISTORIE
Publicat in limba.france

ză cu 33 de ani în urmă 
(1960) şi tradus în româ
nă abia în 1992, volumul 
de eseuri al lui Emil Cio- 
ran, intitulat „Istorie şi 
utopie", prezintă un real 
şi acut interes pentru ori
ce cititor atent, care des
coperă în paginile aces
tuia  ̂ meditaţii, gînduri şi 
idei cu proiecţii directe 
asupra epocii complexe pe 
care am străbătut-o şi con
tinuăm s-o parcurgem încă. 
Deşi volumul este struc
turat în şase secvenţe cu 
titluri distincte - (Despre 
două tipuri de societate; 
Rusia şi visul libertăţii; La 
şcoala tiranilor; Odiseea 
ranchiunei ; Mecanismul u- 
topiei şi Vîrstă de aur), în 
conţinutul acestora ideea 
de istorie a omenirii se 
reia, se prelungeşte şi se 
conjugă într-o permanentă 
demonstraţie a tentativei 
zadarnice de purificare u- 
topică.

Sînt invocate, rînd pe 
rînd, binecunoscute nume 
istorice ca : Cezar, Octa- 
vian August, Pompei, Na
poleon, Petru cel Mare, 
Hitler, Lenin, Stalin ş.a. 
pentru a ilustra devoranta 
tentaţie de a realiza echi
libre- şi vise prin dictaturi 
ce Se năruie şi se rostogo
lesc Zdrobite în hăurile is
toriei. Nu sînt ocoliţi nici 
creatorii de teorii şi uto
pii sociale, spirituale sau 

religioase ca ; Fourier, Cam- 
panella, Thomas Morug, 
Marx, Nietsche, Luther, 
Calvin, Cristos, Buddha 
etc. — ale căror ideologii, 
teorii, dogme şi credinţe 
n-au oprit omenirea din 
drumul său sinuos, situat

Emil Cioran 
I UTOPIE"
sub zodia unei permanente 
fatalităţi dramatice, sor
tită fiind pendulării veş
nice între vis şi realitate, 
între utopii şi dezamăgire, 
între bine şi rău, între or
dine prin înrobire şi haos 
prin libertate.

Intre construcţiile uto
pice, Emil Cioran situează 
şi comunismul, pe care-1 
numeşte o „iluzie decreta: 
tă, impusă" sau; „un op
timism obligatoriu". Cu 
viziunea-i penetrantă, stre
curată printre savuroase pa
radoxuri şi antiteze, auto
rul comunică cititorului i- 
deea că această utopie, a- 
cest „nonsens grandios (...) 
nu se va realiza niciodată", 
căci contra lui „natura şi 
societatea par să-şi fi mo
bilizat toate legile" (p. 115 
—116).

Aşadar, Emil Cioran a- 
firma cu certitudine încă 
din 1960 imposibilitatea rea
lizării comunismului, a a- 
cestui „vis da aur" cu ca- , 
re am fost ameţiţi şi tor
turaţi aproape o jumăta
te de veac — „vis" pe ca
re marele autoexîlat pa
rizian nu-1 putea accepta, 
aşa cum i-a comunicat 
prietenului său Constantin 
Noica, • pustnicul gînditor 
sihăstrit .în Păltinişul Si
biului. întregul volum — 
realizat într-o manieră 
captivantă şi originală — 
constituie o lectură cuceri
toare atît prin conţinutul 
său ideatic, lucid şi amar, 
penetrant şi dramatic, cit 
şi prin fraza vioaie, proas
pătă, incitanfă şi spumoasă, 
specifică gînditorului , — 
poet Emil Ciorân.
Prof. DUMITRU; SUSAN, 

Deva

Să nu uită
Nit (ştfu dacă se mai 

poate! face ceva pentru a 
ieşi din starea aceasta de 
indiferenţă, de apatie chiar, 
în care se mişcă astăzi ma
joritatea oamenilor. Ne
garea /-existenţei spiritua
le vine, cred eu, din mai 
multe motive : ignoranţa în 
ceea ce. priveşte trăirile din
colo pe trup, nevoile ma
teriale' inconştient . exa
cerbat^, care împiedică ori
ce fel i de evoluţie sufle
tească^ spolierea treptată 
— dureros de spus — de 
suflet, în accepţia lui u- 
niversală, dată de lupta 
pentru existenţă. Să fie 
oare atît de. acaparatoare 
aceasta îneît să nu mai 
existe Iniei o dorinţă de 
ridicare spre Dumnezeu 
chiar pumai prin acest 
mijloc,! la îndemina tutu
ror, care este credinţa ?

Mă conving din co în ce 
mai mult că nu există în 
mintea multora îndoiala că

n sufletul!
s-ar mai putea raporta la 
altceva în afară de bani. 
Ştiut fiind că banul este 
expresia materială cea 
mai vulgară care s-a in
ventat, dar care prezintă 
avantajul de a fi cea mai 
facilă modalitate de a fa
ce tranzacţiile în lumea de 
astăzi. Refuz, totuşi, să 
cred că s-a infiltrat atît 
de mult în oameni îneît 
să fie unica reprezentare a 
dorinţei lor.

Inevitabil, într-o . lume 
care se mişcă atît de re
pede, nu. mai este posi
bilă o permanentă stare 
de meditaţie asupra a ceea 
ce sîntem şi mai ales nu 
sîntem. Dar, este înfiorător 
faptul că a scăzut setea 
de cultură care ar trebui 
să caracterizeze In primul 
rînd tinerii. Acum se tre- 
ca de la o vîrstă la alta 
numai prin ' prisma evolu
ţiei materiale şi biologice, 
a realizărilor palpabile, şi e

greu de crezut că, odată in
trat în acest angrenaj, o- 
dată confundat cu masa 
de fiinţe şi mişeîndu-te 
din inerţie împreună cu 
ea, se mai poaţe ieşi la o 
vîrstă adultă din aceste li
mite 'care nu sînt nimic 
altceva decît concretiza
rea tragediei neamului o- 
menese. ■
. Ar fi bine dacă am reu
şi, fie şi pentru cîteva cli
pe, să ne gîndîm la ceea 
ce vom lăsă moştenire. A- 
vem de unde pleca, avem 
Spirite care ne-au lăsat 
la înriemînă mijloacele de 
a ne cunoaşte mai bine. Nu 
ni se cere decît puţin e- 
fort pentru a; face să în
colţească seminţele. Nu 
ştim ce ap spune cei care 
ne-au lăsat adevărate ' co
mori ale gîndirii lor, do
vezi palpabile asupra ne
limitatelor posibilităţi de 
a trăi cu folos, dacă ar şti 
ce se întimplă cu noi. -

ADRIANA Bi'SCAREAN, 
studentă

Ţinîrtd seama de numă
rul redus de pagini — 170 
—• această carte, cu un ti
tlu cam derutant, conţine 
o cantitate atît de măre ţie 
idei şi problematici, îneît 
densitatea lor pe centime
tru pătrat de pagină este 
impresionantă. Este şi mo
tivul jDentru care un co
mentariu de cîteva rînduri 
poate fi util cititorului — 
am considerat — doar prin 
reliefarea cîtorva elemen
te mai... arătoase, totuşi !, 
pentru a-i stîrni curiozita
tea şi dorinţa lecturii.

Volumul a apărut la de
ja prestigioasa Editură 
„Humanitas", fiind o tra
ducere după originalul 
francez „Entretiens avee 
LE MONDE", de unde se 
poate vedea şi fidelitatea 
traducerii,.. Ne aflăm, a- 
şadar, faţă în faţă cu O 
carte de interviuri cu per
sonalităţi din toate dome
niile cred, care ne fură, 
implicîndu-ne. raţional şi 
sentimental într-o proble
matică atît de vastă, dar,

culmea atît de reală, şi 
pe care o redescoperim a- 
tît de apropiată, eă ne se
duce pair şi simplu. Des
coperim raţionamente ca
re ne dezvăluie aspecte căr- 
rora cei mai mulţi dintre 
noi — cu voie sau ; fără 
voie ignoranţi — nu le a-

Con vorbiri 
cu „Le Monde": 
„întrebări pentru 

slîrşit de mileniu"

cordăm atenţia cuvenită. 
Nu este vorba despre o 
concluzie la sfîrşitul lec
turii, ci despre adevărul, 
acumulat, pagină cu pagi
nă, că acest final de secol 
şi de mileniu aduce ome
nirii consecinţa unei evo
luţii civilizante nu doar 
surprinzător de contradic
torie, ci, mai ales alarman

te, dacă nu cumva chiar 
autodistrugătoafe... Nu mai 
puţin' de .18 personalităţi 
răspund la întrebări fă-, 
'cînd afirmaţii docte, dar 
nu totdeauna liniştitoare, 
din nefericire. Iar reali
tatea imediată ne obligă 
să-i credem, poate şi pen
tru că intervievaţii sînt şi 
nişte Somităţi în materie, 
dar şi tranşanţi în ceeâ 
ce spân. Bar iată cîteva 

- nume : Paul Feyerâbend, I- 
lya Prigogîne, Rene Thom, 
Henri Lefebre ş.a. de 
acelaşi calibru... Cartea se 
împarte în două părţi clar 
delimitate : „Noi frontiere 
ale ştiinţei" şi „Noi in
terogări ale ştiinţelor uma
ne". Apoi,' domeniile din 
care ni se vorbeşte ; bio
logie, fizică, sociologie, chi
mie, matematică, istorie, 
astrofizica, antropologie, 
psihanaliză. O lectură ca
re merită'cîteva ore de 
exerciţiu al spiritului.

DUMITRU IIURUBA, 
Deva

.jRomânul s-a născut 
poet" spunea Vasile A- 
lecsandri. Se confirmă 
ac$st adevăr şi prin fap
tul 1 că nici în detenţie, 
sub imperiul celor riiai 
grele suferinţe, flacăra 
creaţiei poetice n-a în
cetat. Dovezi stau volu
mele1 de poezii ale unor 
poeţi consacraţi şi de 
prestigiu ca : Radu Gyr, 
Nichifor Crainic, Vasile 
Voiculescu, Gabriel Ţe- 
pelea şi poetul religios 
Traian Dorz. Nu lipsesc 
nici creaţiile folclorice, 
puţine sau deloc., cunos
cute încă. Redau o ast
fel de creaţie a unui ţă
ran de pe Valea Some
şului, închinate fratelui 
de suferinţă de pe Valea 
ZlaştiUlui, deci, hunedo- 
rean de-al nostru.

P A T I M  1 R E  
Lui Moş Miclea Simion
Chinuiţi în ziduri de-nchi- 
soare,/ Femei şi fete, ti
neri şi bătrîni,/ Suferă
fără vreo vină fiecare,/ 
Doar pentru-atît, că-s 
buni români./ De-aici, ve
dem doar zidurile şi ce
rul/ Şi gîndul ni-e la sa- 
tu-ndepărtat./ Cu toţi am 
vrut dreptate, libertate,/ 
Dar comuniştii-n puşcărie 
ne-au băgat./ Zdrobiţi de 
chinuri şi de suferinţă,/ 
Zdrobiţi de foame şi ne
somn,/ îndurăm toţi, dar 
cel mai cu credinţă/ Es
te românul Miclea Si
mion./ Venit aici din 
Zlaştiul Hunedoarei,/ Ur
maş viteaz de-al lui ©or- 
vin,/ Nu-1 sperie pe dîn- 
sul pătimirea,/ Căci are 
suflet mare de român./

Cu zîmbetul pe buze-n su
ferinţă,/ Cîntă din fluier 
pe înserat./ Ne cîntă 
sfîritul imn de biruinţă,/ 
Al neamului român cru
cificat./ Cu fluierul vră
jit ne-mbărbătează/ Şi 
lacrima ne-o şterge de pe 
gene/ Şi ţine conştiinţa 
veşnic trează,/ Trecînd 
peste dureri şi peste 
vreme./ Mai cîntă-ne din 
fluierul tău, bătrîne,/ ®u 
doina ta străveche ne- 
nfiori,/ Ne aminteşti de 
vitejii străbune,/ Cînd 
neamul judeca pe trădă
tori./ închis acum, ne 
cînţi duios de jale,/ Şl

de,/ Căci valuri iuţi o duc 
încet la vale,/ Cu vîntul 
şi cu Someşul pe unde./ 
Răsună-n munţi cîntul de 
vrednici moţi,/ Se-aude 
peste ţară mai departe/ 
Şi freamătă românii as- 

- tăzi toţi,/ Neclintiţi în 
lupta lor pentru drepta
te.

Gavrilă Pop, 
Gherla, celula 6, 1947

Miclea Simion (1892— 
1969), veteran al Partidu
lui Naţional Român, apoi 
fidel şi devotat militant 
al Partidului Naţional Ţă

rănesc, a fost stăpînit de 
un sentiment patriotic rar 
întîinit ,prin profunzimea 
lui, prin intensitatea şi 
prin puritatea Iui. Pro
funzimea patriotismului 
său provenea din faptul 
că dragostea lui faţă de 
tot ceea ce este românesc 
părea născută, ca făeînd 
parte din toată fiinţa lui. 
Intensitatea afecţiunii 
sale sa dovedea prin fap
tul că sufletul său părea 
o flacără vie ce seînteia 
patriotism în toate ma
nifestările sale, în vorbi
re şi, mai ales, în cîn- 
tecele 'clarinetului şi în 
doinele fluierului său fer
mecat. (Datorită trăirii 
intense a patriotismului, 
n-a putut accepta sub 
nici o formă şi în nici 
cea mai mică măsură co

munismul, pierzînd o po
ziţie materială stră
lucită de cantonier, fără 
nici cel mai mie . regret, 
şi acceptînd cu mîndrie 
prima arestare şi deţinerea 
în regim de lagăr din 
1946—1947, cucerind ad
miraţia tuturor colegilor 
cje suferinţă, printre care 
se afla şi autorul poeziei.

Patriotismul lui a fost 
curat ca lacrima, fiindcă 
îşi iubea Neamul, fără 
a urî pe cineva. Dacă . a- 
vea resentimente — şi le 
stăpînea, fiind perma
nent demn, cinstit şi de 
omenie. In 1958 a fost 
din nou arestat, condam
nat la muncă silnică pe 
viaţă, eliberîndu-se prin
tre ultimii, în 1964. Cin
ste memoriei Iui!

VICTOR ISAC
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formare a ...
(Urmare din pag. 1}

sufletul copilului". A- 
ceastă frază — consideră 
dl Kohler — sintetizează 
obiectivul principal al 
acţiunii noastre.

Iar dra Lydie Petit con
sideră că prin activitatea 
individualizată, cu fiecare 
subiect, parteneriatul în 
educaţie se poate dezvol
ta pînă la autoeducaţie. 

nvăţăm lucruri noi,

I euuui

( ta fi „Ir

deosebite, care vor face 
mai interesantă şi mai 
utilă munca noastră" — 
ne declară dnele Lenuţa 
Angalita şi Nicoliţa Ur- 
su — cursante.

Iată opinii care întă
resc convingerea dlui 
Nicolae Andronache, di
rector al Casei Corpului 
Didactic Deva, coordo
nator al programului, că 
activitatea practică va 
valida utilitatea cursului.

Cinstire memoriei celor căzuţi 
c şi răniţi în revoluţie
(Urmare din pag. 1)

brie 1989, pentru 12 per
soane.

In dialogul ce s-a purtat 
cu acest prilej au fost a- 
duse mulţumiri dlui pre
fect pentru receptivitatea 
şi solicitudinea dovedite 
faţă de soluţionarea pro
blemelor ce privesc drep
turile acestei categorii de 
oameni care au riscat 
foarte mult, unii plătind 
chiar cu viaţa pentru ca 
roata istoriei - să se îhvîr- 
teaseă în sensul schimbă
rilor din vremurile actua
le, pentru instaurarea sta
tului de drept şi a unei de
mocraţii reale în ţara noas
tră. S-a subliniat totoda
tă că luptătorii, din revo
luţie şi urmaşii eroilor, în- 
ţelegînd greutăţile de mo
ment ale ţării şi perioada 
de criză prin care trecem, 
nu se situează în postura 
de milogi, ci revendică niş
te drepturi recunoscute le

gal şi meritate cu prisosin
ţă, care pot să fie satis
făcute dacă la locurile de 
muncă şi la primăriile lo
cale există suficientă 
sensibilitate, respect şi 
preţuire faţă de meritele 
incontestabile ala eroilor 
şi luptătorilor.

In acest context, s-au 
abordat o serie de aspecte 
concrete vizînd respecta
rea şi aplicarea prevede
rilor Legii nr. 42/1990 pri
vind, în special, atribuirea 
de terenuri pentru con
strucţia de locuinţe şi a 
unor suprafeţe arabile, pre
cum, şi acordarea de cre
dite cu dobîndă redusă de 
către bănci.

S-a convenit ca dialogul 
între prefectură şi asocia
ţie să rămînă deschis, de 
ambele părţi existînd dis
ponibilitate pentru o con
lucrare mai fructuoasă, ast
fel îneît realmente să fie 
cinstită memoria celor că
zuţi şi răniţi în revoluţie.

I
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

' BIBLIOFOR S.’A. DEVA

(Centrul de librării) *
organizează concurs pentru ocuparea a 
•  2 posturi de economist (bărbaţi sub * 

40 ani).
I . Concursul va avea loc la data de 15 martie j 
* a.c. ora 10. Informaţii suplimentare la telefon I
| 614455. , î
: (141) |

Ne plac pulpele americane ?
Recent, pe baza unei se

sizări primite din partea 
consumatorilor, Oficiul Ju
deţean pentru Protecţia 
Consumatorilor a efectuat 
un control la Abatorul 
din Petroşani, unde s-a 
primit în custodie de 
la S.C. „Jcan Claude 
Impex" S.K.L. Timişoara 
cantitatea de 34 000 kg pul
pe de pui în valoare de 
peste 20 de milioane de 
lei. Că furnizorul s-a spă
lat pe mii ui. cum se spu
ne, nu este rău.

Necazul porneşte de la 
faptul că marfa respectivă 
nu este însoţită de certifi
cat de calitate sau de al

te acte care să ateste caii 
tatea produsului în cauză, 
în asemenea. condiţii s-au 
valorificat pulpe în valoa
re de 227 000 de lei, de că
tre S.C. „Straja" Vulcan. 
Cu prilejul controlului s-a 
constatat că pulpele pre
zintă modificări de- culoare 
la suprafaţă şi arsuri de 
frig. în această situaţie, 
pulpele s-au oprit tempo
rar de Ia comercializare şi 
s-a aplicat o amendă de 
un milion de lei.

O.J.P.C. este receptiv Ia 
toate sesizările consumato
rilor, pentru a le apăra in
teresele şi a evita vînzarea 
unor produse necorespun
zătoare calitativ. (N.T.)

Biroul senatorial vă aşteaptă
Biroul senatorial al circumscripţiei nr. 22 Hunedoara 

anunţă că la sediul său din Deva, str. 1 Decembrie nr. 
35, ca şi la telefoanele 1512592 şi 611350, interior 123, pri
meşte propuneri legislativa, sesizări, solicitări ş.a. La 
sediul biroului senatorial se poate consulta Monitorul 
Oficial, începînd cu octombrie 1992, şi proiectele de legi 
ce urmează să se pună în discuţia Senatului, Cei ce vor 
să se adreseze cu probleme privind Guvernul, Parlamen
tul, Procuratura Generală etc. pot veni la biroul se
natorial în fiecare zi între orele 8—16. D-nii senatori 
ai judeţului nostru primesc în audienţă în zilele de vi
neri şi sîmbătă, între orele 9—14. (Tr.B)

„Meropa" şi „Zodiac“-ul
livrare şi preţurile destul 
de accesibile.

— Ceea ce ne îngrijorea
ză în continuare este ne- 
dezlegarea blocajului fi
nanciar şi dobînzile încă 
destul de mari pe care le 
percep băncile pentru ac
tivităţile productive — sub
linia dl Şzilagyi Arpad. 
Noi am încheiat şi anul 
1992 cu balanţă pozitivă, 
şi acum, de la începutul 
anului 1993, avem de în
casat mult mai mult de
cît trebuie să plătim, în
să banii nu-s la noi, avem 
dificultăţi de aproviziona
re, de acoperire a âltor 
cheltuieli.

La sfîrşitul lunii februa
rie, „Meropa" Hunedoa
ra a fost prezentă la ac
ţiunea de contractare de 
ia Sovata, unde şi-a pre
zentat o serie de- modele 
de tricotaje şi a legat noi 
cooperări, urmînd ca în lu
nile viitoare producţia să 
cunoască noi creşteri can
titative şi calitative, îneît 
tricotajele de Hunedoara să 
revină la nivelul care le-a 
consacrat şi încă să urce 
mult mai sus.

ZA’/ZZAW.VZZAiWWWA'AW.’.W .W ,

(Urmare din pag. 1)

agenţi economici, cu firme - 
particulare, pentru canti- 

, tăţi mai mari sau mai 
mici de produse — men
ţiona dna Liliana Modîr- 
că, inginer şef al societă
ţii. Ca urmare, a trebuit 
să rechemăm din şomaj 
vreo 500 de oameni, pro
ducţia a început să creas
că, speranţele noastre eă- 
pătînd justificare concretă.

în iarnă, S.G. „Meropa" 
S.A. Hunedoara a avut iar 
probleme îndeosebi cu a- 
gcntul termic. Lucrurile 
sînt însă acum „pe bu
ne". Primul trimestru din 
1993 este acoperit în în
tregime cu comenzi. Fac
torii de conducere de aici 
se află în tratative avan
sate . cu o firmă româno- 
germană din Sibiu, care 
intenţionează să valorifice 
tricotaje de Hunedoara la 
export. Aranjamentul va 
fi benefic pentru toată 
lumea, mai ales dacă se 
are în vedere calitatea ri
dicată a produselor realiza
te aici, operativitatea în

(Urmare din pag. 1)

te dc la încurcătură. Men
ţionez că am un motor O- 
pel Rekord 1,8 1. ;

Mâ puse omul pe gîn- 
duri, dar eu îl rog să mă 
transporte pînă acasă la 
Romos, unde locuiesc, şi- 
mi spune că mă costă 80 
lei/km.

Cu ajutorul lui Dumne
zeu ajunsei acasă şi ră
măsei îndoliat lingă ma
şină, cu gîndul la un pro
verb românesc — ,-ţIapă al
bă-mi trebuia, că cea nea
gră nu trăgea" (Skoda pe 
care o avusesem).

Eu mă numesc 'Aurel 
Drăgan, din Romos. Ani 
lucrat în silvicultură, de
parte de tehnica reparaţii
lor da motoare. Toată noap
tea nu am dormit la gîn
dul cum ajung la Bucu
reşti şi la „Ciclop" şi cît 
mă costă toată treaba la 
pensia mea de 13 mii lei. 
Tot noaptea iau hotărîrea 
că mai rău nu pot strica 
motorul şi dimineaţa mă 
apuc de lucru. M-am hotă- 
rît să desfac din faţa mo
torului un capac de plas-

Iapă albă-mi trebuia,
ca cea ou
tic şi văd două curele de 
cauciuc. Una, cea mai lun
gă, era slabă. Am înţeles 
că am găsit miracolul de
fecţiunii şi mai mare bu
curia că am devenit şi 
mecanic auto* şi am scă
pat şi de o cheltuială foar
te mare.

Dragi cititori, am trecut 
prin lume aproape 65 de 
ani. Am trăit şi bune şi 
rele, dar mă opresc la 
perioada de după revolu
ţia din decembrie ’89, cînd 
majoritatea oamenilor sînt 
tineri (cum sînt cei de la 
A.C.R. Alba) care formează 
partea activă a ţării. © 
parte din aceştia doresc 
muncă puţină şi trai bun. 
Aceşti oameni mai puţin 
buni de lucru strigă şi în 
gura mare „nu-i bun Ilies- 
cu“, nu-i bun guvernul", 
„cei din Occident, mai a- 
les germanii, trăiesc mal 
bine ca noi“. Ge s-ar fi 
întîmplat, însă, într-un a- 
telier nemţesc, dacă un

mecanic specialist m-ar fi 
trimis cu maşina acasă şi 
cu un diagnostic greşit 7 
Mai era a doua zi acel me
canic salariat la atelier ? 
Ca să nu mai vorbesc de 
„reclama" care i s-ar fi 
făcut acelui atelier.- 

Sînt membru al AGR 
de aproape 20 de ani şi a- 
cum a fost prima dată cînd 
am apelat la dînsul, am 
plătit şi cărţi verzi şi al
bastre, trecînd peste hotare, 
contribuind şi eu, ca mulţi 
alţii, la menţinerea lor în 
serviciu. Dacă nu ai, dom
nule, chemare către me
seria de mecanic auto, fă-te 
popă, că nu ai nevoie de 
atîtea chei, doar de una 
singură, cheia Raiului. Pu
neţi-vă fraţilor pe treabă, 
nu puneţi vina pe nimeni, 
că nu-i altă cale de ales 
decît munca .cinstea şl o- 
menia, ce caracterizează po
porul nostru român, ' 

N.N. Poate că cititorul hu- 
nedorean se întreabă de ce

publicăm noi o scrisoare 
despre o îiitîmplace pe
trecută la ACR Alba Iulia. 
De aia. Gă de asemenea 
„specialişti" gură măre şi 
treabă puţină şi slabă nu 
duc lipsă nici autoservice- 
Urile din judeţul nostru.

A v a n c r o n ic ă  fo tb a listică
Sîmbătă (Divizia A) şl 

duminică; (Divizia Naţio
nală şi Divizia 0  — faza 
judeţeană) se încheie va
canţa . fotbalistică şi în
cepe mult aşteptatul retur 

al campionatului 1992—1993. 
In Divizia Naţională „ca
pul de afiş" este întîlni- 
rea dintre Poli. Timişoara 
— Dinamo, ce va fi trans
misă la televiziune, în a- 
vanpremiera etapei, adică 
sîmbătă, 6 martie, înce
pînd de la ora 15. Poli (lo
cul 12, cu 14 puncte), Di
namo (locul 2, cu 29 punc
te — mai puţin cu un sin-' 
gur punct ca. Steaua — li
derul turului) — vor cău
ta, fiecare, să-şi apropie 
victoria. Va fi un /meci 
disputat.

Jiul Petroşani, locul 2. 
în seria a Il-a, joacă sîm
bătă, acasă, cu Metrom 
Braşov, locul 3, la egali
tate de puncte cu gazdele. 
Oaspeţii au avut un sfîr- 
şit de retur bun şi se pa
re că vizează şi ei loeul 
I. Jiul e prea pregătit să-i 
scape victoria. Mult mai 
greu va fi pentru Corvinul 
(locul 4), care se deplasea
ză la Turnu Severin. F.G. 
Drobeta se află pe locul 10, 
dar la un singur punct 
diferenţă de oaspeţi. Gaz
dele se numără printre ce
le trei echipe cu cele mai 
puţine goluri primite din 
seria a II-a,- şi nu va fi u- 
şor pentru Corvinul să ob

ţină măcar un egal. IIu- 
nedorenii, aflaţi la înce
putul formării unei echipe 
competitive care să poată 
ataca la anul promovarea 
în prima ligă, cu şanse 
mai mari de reuşită, în
cearcă, totuşi, şi în retui; 
revenirea în fruntea clasa
mentului. In a doua parte 
a turului, Corvinul a fos*' 
foarte vulnerabil în depla
sare şi acum aşteptăm ce 
interes evoluţia „afară" 
a hunedorenilor. Primul 
test al elevilor profesoru
lui Ionescu, la Tr. Severin, 

Prima etapă -a returului 
în Divizia C — faza jude
ţeană, se prezintă astfel ţ  
Metaloplastica — Min. Şt, 
Vulcan (arbitri Kelemer^ 
Hanzi, Munteanu); Parîn- 
gul Lonea — Mureşul De
va (Torok, Capotescu, Da- 
gu) ; Favior — Vict. ’90' 
Călan (Cîrstea, Kussai, Păş- 
cuţă); Min. Certej — CFB 
Simeria (Faur, Dineş, Giur
giu) ; Metalul Crişcior —- 
Min. Vulc. Teliuc (Medrea, 
Nistor, Deiac); Haber Ha
ţeg — Aurul Brad (Trifolţ 
Diaconescu, Tismănaru) fi 
Minerul Ghelari — Const*, 
Hunedoara (Stanca, Am-1 
brus, Bogdan) ; Minerul 
Aninoasa — Min. Bărbăv 
teni (Pop, Pintilie, Popes- 
cu). Partide cu miză mare 
lâ Orăştie, Lonea şi Ghe- 
•lari. jf-

SABIN CERBU

FILIALA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA J- DEVA 
A CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI 

CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
invită pe toţi experţii perţilor contabili şi a con- 

contabili din judeţ să se tabililor autorizaţi are;
prezinte la sediul filialei 
pentru completarea de 
urgenţă â dosarelor şi 
anume: cazierul judi
ciar (reactualizat) ; ce
rerea de înscriere de
claraţia ; plata taxei de 
înscriere şi cotizaţia pe 
anul 1993. Pentru relaţii 
sa pot adresa la RAGCL 
Deva, str. Libertăţii, nr. 
6, telefon 617089, ia dom
nul contabil şef Blendea 
Zamfir, unde Filiala ex-

un sediu provizoriu.
De asemenea, se mai 

pot obţine relaţii supli
mentare şi de la domnul 
Oargă Petru, secretarul fi
lialei, la telefon 627732, 
zilnic între orale 16—20»

Societăţile comerciale, 
care au ca obiect de ac
tivitate expertiza con
tabilă, vor prezenta în 
extras şi copie după ac
tele societăţii.

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA 

cu sediul în str. Piaţa Unirii nr. 2
ORGANIZEAZĂ c o n c u r s  

i în data de 26 martie 1993, ora 10, Ia sediul uni- 
• taţii, pentru ocuparea a 4 posturi de :

•  economişti — pentru funpţia de inspec
tor la Biroul Taxa pe Valoare Adăugată. 

Actele necesare şi relaţii privind condiţiile 
1 de încadrare şi participare la concurs se pot 
\ obţine la sediul, unităţii» >

Dosarele cu actele se primesc pînă la data 
ţ de 22 martie 1993.

I

* Anunţă organizarea unei licitaţii publice 
{ mătoarelor spaţii comerciale din localitate :

REGIA AUTONOMĂ „URBANA" BLAJ f

în vederea închirierii ur- |

DENUMIREA ADRESA SPR- PREŢ PORNIRE 
.. ; mp lei/mp

| AGENŢIE LOTO 
! MAGAZIN MENAJ

IA .

I• ’ ' ■ ' ' ' ' .

I APROZAR str. Republicii nr. 17 96 75
str. Astra nr. 11 30 20
str- Astra nr. 12 47,70 75

I MAGAZIN TUTUNGERIE str. Mitrop. Vancea nr. 12 15 45
* MAGAZIN TUTUNGERIE str Gh. Bariţiu nr. 38 7 45
I MAGAZIN ALIMENTAR str 23 August nr, 8 139 45
? DEPOZIT SUBSOL str. Astra nr. 18 48 19
[ DEPOZIT SUBSOL str. Mitrop. Vancea nr. 4 214 19
j Licitaţia va avea loc la sediul re giei din Blaj, str. 23 August, nr. 101, |  
i jud. Alba, în data de 25 martie 1993, ora 10. ..
I Relaţii suplimentare Ia sediul regiei sau la telefon 096^711340, întrd* 
' orele 8-14.
mmm i mm* a mmm >• mmm a mmm » mmm g mmm a amm a mmm a mmm a 'mmm a mmm, a mmm a mmm a ammm a mmm a mmm a aamm 0
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VlNZĂRI-
rU M P Â P * R l

•  VÎND dormitor lemn
masiv, cireş. Tel. 618908, 
după ora 18. (3337)

•  VlND urgent camion
IFA W 50, cabină dublă, 
aa fabricaţie 1988, maşini 
de tneheţată. Deva, tel. 
616862. (3324)

•  VÎND .casă cu gră
dină tn Simeria sau schimb 
eu apartament în Deva (ex- 
clus Micro 15). Informaţii 
Deva, ‘Micro 15, bl. 65, ap. 
*7. . (3406)

•  VlND , casă cu grădină
m m  şi anexe în comuna 
VMişoarn. Tel. 624612, după 
ora 16. (3343)
' •  VlND cuptor micro
unde. Deva, tel. 615072.

(3418)
# * * —*—*—*—*—* - * - * • —*

•  SC Intexim SRB 
«a sediul in Hunedoa
ra, str. G. Enescu 6, 
teL 715684, livrează pe 
Vază de comandă an
velope ARO. (3415)■-*. — **• .

•  CUMPĂR valută. De
va, «el. 614113. (3347)
■ 0  VlND material de 

Construcţie, cărămidă, ţi
gle, Olane, coarne de brad, 
gdfazi. Brad, tel. 650290.

(3344)
. •  VlND urgent Renault 

1ÎL pTS' -metalizat, stare 
piefctă. Tel. Haţeg 777245.

(3301)
#• "VÎND cutie de viteze 

lâiilticar. Informaţii Cris- 
ţur, tel. 671656. (3403)
’ •  V|ND casă, curte şi 

grădină, Leşnic, nr. 118.
: (3402)
; •  VÎND butelie aragaz, 

bulbi gladiole Oscar. Pris- 
dlla şi alb. Tel. 642983. 
Orăştie. (3389)

•  VlND motor Mercedes 
200 D şi subansamble din 
dezmembrări. Informaţii 
tel. 611903 după ora • 20.

: (3388)
•  VÎND maşină spălat

Automatic, maşină cusut 
Sţnger, aragaz electric, 
cazan încălzire centrală, 
ffipţ. 016941. (3385)

•  SC Adeda Impex SRL,
eu sediul în Hunedoara, 
Str. Dorobanţilor, 32 (Cean
găi) livrează orice canti- 
tăţl de mozaic marmură, 
terasit filer, praf mar
mură, tix pe bază de mar
mură. Informaţii la tel. 
713802, 720623, 711194,
716602, după ora 16 sau la 
sediul firmei. (3381)

•  VÎND motor tractor
U—445 nou. Informaţii fa
milia Druţulescu Mar ia, 
Ostrov, nr. 134. (3377)

•  VlND instalaţie recep
ţia satelit completă. Deva, 
tel. 624810. (3409)

•  VÎND apartament ul
tracentral şi mobilă diversă. 
Deva. tel. 614059. (3407)

’m VÎND autoturism BMW 
525 cu caroserie acciden
tată. Deva, teL 627689.

(3429)
‘•  VÎND tractor U—650 

in zilele de 6—7 martie 
1993, la Sîntuhalm. (3405)

•  VÎND calorifere din
fantă şi tablou de Arthur 
Verona „Sub mesteacăn". 
Informaţii tel. 656212, Cris- 
cwr, (3416)

•  VÎND Lada 1500 alb
18, «tare excepţională. De
va, teL 615841, orele 18— 
22. (3419)

•  VÎND videoplayer O-
rion şl recorder Sansui. 
Deva, tel. 620787. (3425)

‘•  VlND televizor colpr. 
stere perfectă, Tel. 624881.

(3426)
•  VlND câtorifere din 

fantă,,120 clemenţi şi gar

sonieră confort 1, Orăştie. 
Tel. 647374. (3434)

•  VtND apartament 
2 camere (cartodrom), 
1600 000 lei, negociabil. 
Tel. 629907, orele 16—20.

(3435)
•  VÎND Dacia 1310 TX 

din Ungaria, fabricaţie 
1985, stare excepţională, 
preţ 2250 DM sau lei. In
formaţii teL' ©5456 sau 
str. 1 Iunie, bL B. 17, se,
I, ap. 5, Brad. (3444)

m VÎND .două garsoniere, 
Hunedoara, str. I. Creangă. 
bL 4, ap. 20, (2336)

•  VÎND garsonieră con
fort I, sporit, Hunedoara, 
str. I. Creangă. Reiaţii tel. 
7178®. (23315

•  VÎND apartament 3
camere, parter. Tel. 7263©, 
după ora 16. (2340)

•  VÎND apartament f  
camere, confort I, Hune
doara. Relaţii tel. 714719.

(2343)
•  VÎND IJ cu ataş, stare

foarte bună. Informaţii teL 
717840. (2338)

•  VtND videoplayer FU- 
nai, cu telecomandă, sigi- 
lat. Deva, tel. 620422. (3298)

•  VÎND casă, grădină,
zonă liniştită. Juia Marcu, 
Brad, str. Frunză Verde, 
nr .4. (3306)

•  VÎND cameră filmat
Philips, sistem VHSC, cu 
bandă de şters cap, euroca- 
blu adaptor VHS trei ca
sete şi o geantă, toate noi; 
vînd set tobe Ludwig ori
ginal, sigilate, eu şase piese, 
scaun original, 6 cinele K 
Zildjeân, preţ Informativ 
5500 mărci. Hunedoara, tel. 
713861. - (3307)

•  CUMPĂR - mobilă an
tică, secretaire, tabernacol. 
Orăştie, tel. 642729. (3000)

W W W W M M ftW W W
•  VÎND Opel Ka- 

dett Caravan (break),
1,6, Diesel, model 1985, 
consum redus, stare 
excepţională. Relaţii 
tel. 626043 sau 623337.

(3289)
w w w w M W J w w y w

•  VÎND Mercedes 240
D, Renault 4 TL, fabrica
ţie 1985, înmatriculat De
va, tel. 611443. (3316)

•  VÎND videoplayer Tos
hiba. Tel. 621827, între o- 
rele 17—21, (3305)

•  VÎND Dacia 1310 preţ
convenabil. Deva, tel. 
627876. (3372)

•  CUMPĂR segmenţi
telescop faţă, mască faţă 
pentru Dacia 1100. Tel. |
282, Geoagiu Sat. (3356) "

OFERTE I
DE SERVICII j

•  SC Bleav Prodex 
SRL Hunedoara a- 
nunţă intenţia de ma
jorare a preţurilor de 
achiziţii la materialele 
recuperabile- (deşeuri).

(3430)

•  CLUBUL de dans
„Ema“ ~ organizează 
cursuri intensive de 
dans de societate: 
vals, tango, fox-trot, 
quick-step, samba, 
rumba, rock, mambo, 
pass.o-d«uble, cha-cha 
pentru orice vîrstă. La 
cerere se pot organiza 
şi cursuri  ̂ de dans 
popular. înscrieri şi 
informaţii: sîmbătă o- 
rele 9—12 şi duminică 
orele 14—16 la Funda
ţia pentru Tineret De
va sau zilnic la tei. 
627689. .. (3428)
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ora 16. (3401)
•  EXCURSIE în Polo

nia, cost transport 14000 
-f- 20 DM. Perioada 10-14 
martie 1993. Informaţii la

.teL 624033 şi 718788. (3433)
•  CAUT femeie pentru

îngrijire copil 1,5 ani, ia 
domiciliu. Informaţii Deva, 
Libertăţii, bL A, ap. 70, 
după ora 19. (3452)

în c h ir ie r i
•  OFER spaţiu depozi

tare, comercializare, Alba 
lulia. TeL 096812544. (3423)

•  ÎNCHIRIEZ spaţiu co
mercial ultracentral, Deva. 
TeL 616160, Intre tarele 18— 
18. (3404)

•  OFER de închiriat 100
mp temi, ultracentral. De
va, teL 627691, orele 10— 
22. (3387)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate per
sonală, achitat, cu similar 
I ucurcşti. TeL 612705, (3370)

PRECIZARE

•  LA anunţul de 
comemorare publicat 
in 18 februarie 1993, 
sub nr. 2245 in mod 
eronat a apărui familia 
Zaha în loc de Zotta. 
Facem cuvenita recti
ficare.

* • * * *****:*** ***** **** ******

COMEMORĂRI
DECISE

•  AMINTIM celor 
care l-au cunoscut, sti
mat şi iubit că azi se 
împlinesc 6 luni de la 
trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost dra
gul nostru soţ, tată 
şi bunic,

IOAN SE1CIIE 
Odihnească-se în pace! 
Familia. (3451)

•  SE împlineşte un 
an de cînd ne-a pără
sit pentru totdeauna 
cei care a fost un mi
nunat soţ, tată şi bu
nic,
cc. VICTOR TIBERIU 

BUCUR
Amintirea lui va dăi
nui mereu in inimile 
noastre îndurerate. Fa
milia. (3424)

că în 5 martie se împlineşo 
doi ani de la decesul scum
pului nostru soţ, tată şl 
bunic,

COL IOAN LALA 
Comemorarea în 6 mar

tie, ora 10, la Biserica din 
str. Libertăţii, Deva. Dum
nezeu -să-l odihnească, 

(3432)
•  SOŢIA Viorica şi fa

milia îndurerată mulţu
meşte tuturor prietenilor, 
vecinilor şi cunoştinţelor 
care au fost alături de ele 
la greaua pierdere suferite 
prin moartea fulgerătoare 
a dragului lor

ing. ION ANCIU, 
din Călan. (3447)

•  CU adîncă durere, so
ţia, copiii şi nepoţii anunţă

•  SOŢUL lancsi şi 
fiica Hdi anunţă cu 
durere încetarea din 
viaţă a dragei lor 

KATI GALAMBOS 
înhumarea va avea loc 
astăzi, vineri, 5 martie 
1993, ora 15, in Cristur. 
Dumnezeu s-o odih- 
neaseă în pace I ■ (343Î)

•  SÎNŢEM alături
de femilia îndoliată, 
alături de Galamboş 
lancsi la decesul so
ţiei sale. Familia An- 
driciuc. • (3431)

•  PIOS omagiu cum
natei noastre,

KATI GALAMBOS 
Sîntem alături de 
lancsi şi Ildî. loşjca, 

. ’Erzsebet, Torni, “'Manii, 
Ocsl (3431)

p „DACA sufletul 
meu Doamne, / Prea 
devreme Tu l-ai vrut, / 
Mîngîie Tu, Doamne 
Sfinte, / Pe cei care 
m-au pierdut".

Şe împlinesc şapte 
săptămîm de lacrimi şi 
dor de cînd ne-a pă
răsit fulgerător pentru 
totdeauna, lă 47 ani, 

BODREAN IULIAN
Comemorarea — du

minică, 7 martie, la 
Biserica Ortodoxă din 
Măgura.

Fiul Ovidiu, părinţii 
Rusâlin şi Maria, fraţii 
Viorel şi Miron, cum
natele Olga şi Florica, 
nepoţii lănci, Ibi, Că
tălin şi Marian.

Dormi în pace!
(2725)
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REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE
COMUNALA ŞI LOCATIVÂ — DEVA

cu sediul în DEVA, str. Libertăţii, nr. 6
o r g a n i z e a z ă  în data de 29.03.1993,

ora 12, Ia sediul regiei, LICITAŢIE PUBLICĂ 
in scopul închirierii spaţiului în suprafaţă de 
75,74 mp., situat la mezaninul blocului P, 
b-dul Decebal, Deva.

Destinaţia spaţiului stabilită în Consiliul 
Local DEVA este „PRESTĂRI SERVICE ŞI 
CONSTRUCŢII MONTAJ TELECOMUNICA
ŢII".

Documentaţia se ridică şi taxa de parti
cipare se achită pînă cel târziu la data de 25.03. 
1993. Ia birou] administrare clădiri al R.A G.C.L. 
DEVA, b-dul Decebal, bl. 8, mezanin.

Licitaţia se desfăşoară in temeiul Hotărîrii 
Guvernului nr. 1228/1990.

(142)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „HERBA" S.A. 
cu sediul în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25

Organizează în data de 22.03.1993 licitaţie 
pentru mijloace fixe casate, la sediul următoa
relor ferme de producţie : Haţeg, Sarmizege- 
tusa,Pui, ora 10.

în data de 23.03.1993 licitaţie pentru mij
loace fixe casate la sediul Bazei de producţie 
Deva, str. Magnoliei, ora 10. <

tn data de 24.03.1993 licitaţie doi cai mun- : 
că la sediul fermei de producţie Brad, ora 10.

(140)
1:W»

SPITALUL ORĂŞENESC ORĂŞTIE 
Organizează concurs în data de 22 martie 

1993, ora 10, în vederea ocupării postului va
cant de şofer.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 
612950, interior 130.

(139)

..i

•  EVIDENŢA contabilă 
lă firme particulare. Tel. 
619015, după ora 16. (3397)

•  ANGAJAM forjor, lă
cătuş, sudor autogen. In
formaţii ia teL .617376, după

PECO HUNEDOARA" S.A. {
D E V A {

Informează consumatorii de aragaz din ju-1 
deţ că preţul unei încărcături de butelie nor- j 
mată, la schimbare, în prezent este de 171 Iei. J 

Practicarea altor preţuri de către eventu- i 
aii întreprinzători particulari nu implică so  ̂ ; 
cietatea noastră. |
■    — I—■■■■■■■in. ■■!■"»....... . ........ ■■■■■■■ h

SOCIETATEA COMERCIALĂ PRIMA |
TELECOM S.R.L. DEVA j

Judeţul Hunedoara. I
Anunţă agenţii economici care, conform j 

adresei Direcţiei de Telecomunicaţii a Jude- J 
ţului Hunedoara nu mai au asigurat service i 
pentru centralele telefonice electronice care * 
sînt instalate, că ji

SOCIETATEA COMERCIALĂ PRIMA TE- î 
LECOM S.R.L. DEVA PREIA ÎN ÎNTREŢINERE I 
PE BAZĂ DE CONTRACT CENTRALA TE- ; 
LEFONICA, APARATELE TELEFONICE ClT | 
ŞI REŢEAUA DE CABLE ŞI FIRE AFERENTE J 
CENTRALEI. I

De asemenea, instalăm, Ia cererea agen-J 
ţilor economici, centrale telefonice şi insta-! 
laţii de secretariat produse de firme de re- J 
nume m ontai. *

Relaţii suplimentare se primesc la sediul |  
- firmei din Deva, bdul Decebal, bL P, mezanin,* 
1 tel. 614777, 616246, fax 619470, telex 72316, zil-1 
î nic între orele 7,30—15,30, (297)!

SOCIETATEA COMERCIALĂ ULPIA S.A. 
DEVA

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37, 
ORGANIZEAZĂ

în data de 19 martie 1993, ora 10, la sediul 
societăţii,

LICITAŢIE DIRECTA
In condiţiile HG 1228/1990, HG 140/1991, mo
dificată prin- HG 279/1992, pentru atribuirea 
In locaţie de gestiune a următoarelor raioane:

•  raion lenjerie
•  raion tricotaje
Documentaţia pentru licitaţie se află la se

diul S.C. ULPIÂ S.A. Deva — Oficiul Juridic.
Cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii 

licitaţiei, pînă la data de 16 martie 1993, ora 
15, se va depune Ia sediul societăţii garanţia 
de participare ce reprezintă 10 % din valoarea 
obiectului licitat. Odată cu chitanţa, ofertanţii 
vor depune şi actele doveditoare privind boni
tatea sau garanţia materială de care dispun 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
societăţii, telefon 095/613575.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SIMERIA 
A N U N Ţ Ă

Deschiderea unei SUBSCRIPŢII PUBLICE
pentru strîngerea de fonduri necesare termi
nării in acest an a parcului din centrul ora
şului Simeria.

Agenţii economici cu capital de stat sau 
privat, precum şi persoanele fizice care spri
jină financiar acest proiect vor, depune con
tribuţia lor în CONTUL nr. 651172122 deschis 
la BANCA COMERCIALA SIMERIA sau con
tra chitanţă la CASIERIA CONSILIULUI LO
CAL SIMERIA,

La încheierea operaţiunii, se va prezenta 
consiliului local un raport despre modul de fo
losire a fondurilor.

Raportul se va da publicităţii.
(138)
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