
1 Sărbătorim mît»e, I De
cembrie, Ziua Naţională 

1 a României,, pentru a doua 
j oară in răstimpul scurs 
1 din decembrie 1989. care. 
” prin jertfa eroilor tineri. 
|  a deschis drum libertăţii 

şi democraţiei în patria 
I noastră.

i Printr-un binemeritat 
destin şi prinfr-o înţe-

I leaptă: hotărî re' a Parla
mentului, sărbătoarea na- 

i  ţională a României coin-

I" cide, ca dată, cu aniver
sarea Marii Uniri de la 

_ 1  Decembrie 1918, con- 
I  sfinţind o realitate isto.

Naţiunea sub semnul Unirii
rică de necontestat : nă
zuinţa spre unire a con
stituit o permanenţă în 
istoria poporului român, 
a fost factorul motor care 
a propulsat neamul romă. 
nesc spre împlinirea desti
nului său.

După perioada dc glo
rie a marelui stat dac 
centralizat, sub conduce
rea lui Burebista, şi a Iui 
Decebal, poporul român a 
fost silit să trăiască în

formaţiuni statale supuse 
vremelnic mai-maritor de 
ta Răsărit. Miazăzi sau 
Apus, dar fără a-Şi pier
de identitatea, arcul Mun
ţilor Carpaţi constituind 
matricea în care s-a con
servat specificul româ
nesc.

Principatele Române — 
Moldova, Ţara Româneas
că, Transilvania —, chiar 
dacă, temporar, erau _ în 
vasalitate faţă de Impe

riul Otoman şi Imperiul 
Ilabsburgic, şi-au păstrat 
propria organizare inter
nă si au ţîsnit eroic, sub 
Mihai Viteazul, spre îm
plinirea idealurilor Unirii. 
Chiar dacă a fost de 
scurtă durată. Unirea ltii 
Mihai - a demonstrat Eu
ropei şi lumii întregi că 
românii sînt un singur 
popor, care doreşte sa 
convieţuiască într-un sin
gur stat.

Anul 1848 a readus pro. 
blema unirii românilor. 
într-un singur stat, uni
re, care se va realiza doar 
puţin mai tîrziii, în 1859, 
priti dubla alegere ca 
domn a lui Alexandru 
romi Cuza. în Moldova şi 
în Ţara Românească.

Dar Visul secular — 
Marea' L i p i r e ş e  va 
realiza prin Ilotărîrea A- 
dunării de Ia Alba Iulia. 
din 1 Decembrie 1918,

TIBERIU ISTRATF 

(Continuare în pag a 2-al

II
I
II
II
I

IMMPM

ANUL IU 
NR. 508 

SÎMBĂTĂ,
30 NOIEMBRIE — 

DUMINICA,
1 DECEMBRIE 

4 PAGINI •  5 LEI

1 Decembrie 1918 j

j

V  
\

*

\  
s 
\
\
\
V

\

UN' V S  DE VEACURI
■ i

Asemenea acte istorice, 
de valoarea celui de a- 
eum 73 de ani. nu sînt 
hotărîri spontane şi nici 
măcar “rodul strădaniilor 
unei singure generaţii. 
Aceasta înseamnă încu
nunarea unui proces de 
multe veacuri, izbînda u-

pee din cîţe s-au petre
cut vreodată în viaţii po
poarelor şi a naţiunilor. 
Am vedea în această cli
pă de mare sărbătoare 
•naţională cum tresar 
munţii şi văile Tratvclvu- . 
niei. Am vedea, cum, îna
inte cu o săptămînă, pe

nor , lupte îndelungate şi, jos. cu căruţele, cu tre
ptate. -de jertfe; In toate nul . cetele se îndreptau 
timpurile. în ciuda tutu- spre oraşul de pe Mureş, 
ror restriştilor, înfrun- considerat atunci — Mcc- 
tînd vijeliile şi despărţi- ca poporului român. In 
rile brutale, poporul ro- haine de sărbătoare, cu 
mân de pretutindeni n-a drapele tricolore. însoţite 
pierdut simţul comunită- de cîntece naţionale, mul
ţii sâleV de sînge şi de ţimile curgeau valuri;va- 
suflet. Românii ştiau că juri din toate văile şi din 
de la Nistru pînă la Tisa Cetatea Munţilor Apuseni.

I

fraţi dc-ai lor şi 
orul reîntregirii naţio

nale licărea fără încetare, 
ascuns în suflete, mani- 
testat prin limbă, prin o- 
bicciuri. prin moravuri, 
prirv poezia şi arta româ
nească.

Visul strămoşilor s-a 
împlinit ia 1 Decembrie 
191$. la Alba Iulia. prin 
hotârîrea unanimă a ce
lor peste 100 000 de par
ticipanţi, el însemnînd în. 
cheterea, uniţi proces cU 
suişuri şi, coborîşuri, cp 

şi sacrificii, . cu 
bucurii şi mîhniri. Daci 
aşi putea acum. după 73 
de ajii. să trezim Ia viată 
«wenunenteîe ce s-au de
raiat atunci, am asista la 
«ţmi dintre cele mai miş- »■ ,•••
căteae# momente de epo- (CoBttauare fia

Pe porţile Cetăţii. In ca
re. în urmă cu peste trei 
veacuri, intrase triumfă
tor Mihai Viteazul. s -a re
vărsat nestăvilit poporul, 
într-o impresionantă ordi
na Astfel, naţiunea ro
mână se pşezenta în faţa 
lumii matură şi hotărîtă. 
senină şi chibzuita, dînd 
uitării, în acele măreţe 
clipe, suferinţele îndura
te şi ehetnînd Ia sărbă
toare'.pe toţi cei cu care 
era sortită să trăiască şi 
să muncească. Naţiunea 
română se dovedea vred
nică de marile Răspunderi 
pe care şi le asumase. 

fn acea atmosferă tnăi-

Prot ION FRAŢILA

a f-aj
— 1 Decern brie Î990. Din Catedrala întregirii Neamului, s-au 
tricolore !

,*. „ Fot* PAVEU LAZA

O două cutumă este pe 
ctde ş se înstăptai: con
ferinţele de presă ale 
8».i.

Argument: întîlnirea
dkU « ; UUXSU. purtă-

director
fit S.&I-. cu presa, seri
ei at vizuală, dm jude
lui lî-miedoara. Prozator, 

critic literal; 
a precedat 

cu o
la temi asupra 

. T noului servi- 
IrÎt-q expunere de-

__lit neaeademkă. Acu-
%- taippzeului: subita ie- 
reo deosebirilor — de 
liadScupăr.l, metode de 1Ş-

.PROFESIONIŞTI IN CADRU LE6AL 1“

cru şi personal — dintre 
S.R.I. şi fosta securitate.

22 decembrie ’89. De. 
butează procesul de ,de- 
structurare a securităţii, 
prin trecerea acesteia în 
subordinea armatei şl prin 
arestarea capilor. Urmea
ză acţiunea de %iere a 
cadrelor. Din chiar prima 
zi. se declanşează o selec
ţie rtatwală: ofiţeri de 
securitate se refugiază fu 
Ctotfdent, «dkitînd azil
politic (ta Suediş, tadeo
sebii. Urmează o jyltă de 
epurări. In iammrte '90.
practic 20 Ia sută dintre

ofiţeri sînt trecuţi în re. 
zervă.

Vreme de trei luni, pînă 
ta 26 martie '90 — data 
Oficializării SRI —. tre
nează un vid de structuri 
informative pentru apă
rarea ţării. Cu consşcitf. 
ţe Imediate sau de per 
spectivă.

S e purcede la cerceta
rea şi trierea, de către 
procuratură, a dosarelor 
Ofiţerilor din fosta secu
ritate. Cei cărora nu li 
se poate reproşa nimic, 

.continuă activitatea în 
cadrul SURI. Ultima epu

rare : 31 iulie a.c, Sînt 
înlăturaţi, cu precădere, 
aşa-numiţii „ofiţeri de o- 
biectiv", învestiţi cu auto
ritatea dictaturii.

Idealul de ofiţer SRI: 
omul de lume. cu specia, 
lizare strictă — filolog,, 
inginer, economist — 
dar cu larg orizont de 
aşteptare şi de intercep
tare. Este omul care 
„prinde* informaţia ei ’ o 
prelucrează, subsumîad- 0  
competenţelor sale.

Din sfera de atribuţii 
ale festei securităţi, SRI 
a preluat aproximativ o

pătrime. Competentele 
sale se manifestă doar în 
interiorul graniţelor şi se 
limitează la culegerea de 
inforihaţii şi la. dirijarea 
lor spre organele abilitate. 
Se asigură obiectivitate şi 
legalitate informaţiilor 
transmise „indiferent da
că ele plac sau nu con
ducerii statului*. In 'sub
sidiar. dl Ulieru ’a amin
tit de un document pre
mergător tai decembrie 
’89. Era un raport real 
al realizărilor din agri
cultură. Pe el trona tru
faş calificativul PROVO-

NATALIA V A S »  

(Continuare în pag. a 3-a)
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Zilei de 1 Decembrie I 
1918 — simbol sfînt al \ 
Marii Uniri de la Alba i 
Iulia, devenită, după* 
decembrie 1989, ZA 3Vu- ) 
ţională a României, 1 
i-au fost dedicate, in i 
cursul acestei săptămîaţ, I 
manifestări eu profundă | 
încărcătură emoţională, i 
de iubire pentru neam 7 
şi ţară. ? ■ 1 ' V

La Casa de Cultură \ 
din Deva, . a avut loc 1 
simpozionul omagial or- 1 
ganizat sub genericul) 
„1 Decembrie 1918 — |
încununare a luptei i 
poporului român pentru J 
independenţă şi unitate ţ 
naţională", organizat dc i 
Inspectoratul Judeţean ! 
pentru Cultură. Muzeul » 
Judeţean, Protopopiatul ţ 
Ortodox Deva, Arhivele l 
Statului, Inspectoratul ; 
Şcolar Judeţean, Biblio- 1 
'teca Judeţeană. Au fost \ 
prezentate, comunicări i 
abordînd; însemnătatea / 
zilei de 1 Decembrie ) 
1918 — măreaţă pagină ţ 
în istoria poporului ro- .
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mân ; participarea prea- | 
ţilor hunedoreni la ac- J 
tul Unirii ; continuita- ) 
tea, unitatea, ■ libertatea k 
naţională tn programele ’ 
-politie*, ale românilor 
din Transilvani#; cor- 1 
tea *— manifestare şi 
mărturie permanentă a 
unităţii naţionale româ
neşti; scriitorii şi Ma
rea Unire; statul uni-' 
tar — aadm poliţie su
prem de afirmare a na
ţiunii române ş.a.

Aceluiaşi *eveniment 
i-a fost dedicată expo
ziţia deschisă la Muzeul 
Judeţean Deva, reunind 
documente despre Ma
rea Unire„ despre parti
ciparea hunedoranilor la 
Alba iulia, în l Decem
brie ms.

Joi după-amlază, la 
Casa de Cultură Deva, 
a: avut las un spec
tacol omagial orga
nizat de Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultu
ră. La realizarea spec
tacolului şi-au dat conr 
cursul cunoscute forma
ţii artistice din judeţ; 
corul Liceului de Artk 
Deva, ansamblul de cîn
tece şi dansuri „Silva- 
na", al Casei de Cultu
ră Deva, ansamblul fol
cloric „Doina Muresu- 
6a* ai Casei de Cultu
ră Orăştie, formaţia de 
dansuri populare pădu- 
rgncşţi din, Lelese. că- 
luşerii din Qrăştioara 
de S%s. Au participat 
S(>lişti vocali cunoscuţi, 
din Deva şi diri judeţ.

In tot cursul săptă- 
mînti, la cămine cultul 
role, case de cultură, 
cluburi, şcoli din judeţ, 
au avut loc manifestări 
omagiale; bibliotecile 
au găzduit expoziţii de 
carte care au adus în 
prim-plan măreaţa Zi a 

iunii. române — 1
Decembrie 1918.

MINEL RODEA
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Naţiunea 
sub semnul 

Unirii
V {Urmare din pag. I)

care a consfinţit cuprin
derea într-un singur stat 
a tuturor provinciilor ro. 
mâneşti, rcalizîndu-se vi
sul Iui Eminescu de a a. 
vea o Românie „de la 
Nistru pin’Ia Tisa", visul 
tuturor românilor: o 
Românie Marc !

Anul 1940 a acjus grave 
amputări României, prin 
pactul Ribbentrop — Mo- 
lotov, picreîndu-se Ba
sarabia şi Bucovina de 
Nord, iar prin odiosul 
diktat de la Viena o mare 
parte din Nordul Ardea
lului, redobîndită după 
cel de-al doilea război 
mondial.

Sărbătorim, deci, mîi- 
ne; ' SQhia Naţională a 
României sub semnul 
Unirii, al speranţei că 
frt noua conjunctură crea
tă de căderea comunismu
lui în Estul1 Etiropci, pu
tem năzui spre o zi în 
care vor reveni la trtipul 
sîînt al patriei şi Basa
rabia şi Bucovina, recon
stituind ceea ce a fost, 
pentru români. România 
Mare.

Căci, aşa cum de-a Iun» 
gul întregii noastre istorii 
Unirea a fost idealul fun
damental al propăşirii ca 
popor şi naţiune, cu atit 
mai mult acum, în liber
tate şi democratic, avem 
dreptul de a spera şi de 
a luata să „fim iarăşi ce 
am fost, şi mai mult decit 
atit !*

PESTE 700 008 LUNAR

La napi local de ali
mentaţie publică din 
Dobra, se vînd lunar 
produse în valoare de 
peste 700 000 de lei, 
cu precădere mîncă. 
ruri. Localul este fru
mos,'servirea mai ci
vilizată decît în mul
te... oraşe... (GH. 1. N.).

ţ (Urmare din D

ţătoare de la sfîrşitul a- 
nului 1918. alături de în
treaga populaţie de pe a- 
cest străvechi pămînt ro
mânesc. românii hunedo- 
reni îşi constituie pro
priile organe politico-ad- 
ministrative. consiliile na
ţionale şi gărzile naţiona
le locale, participind din 
toate puterile lor la ul
timul act-al urnii îndelun. 
gat proces istoric, a că
rui împlinire se apropia 
cu paşi grăbiţi.1 Intr-un 
climat sărbătoresc. în lo
calităţile judeţului Hune
doara. în cadrul unor en
tuziaste adunări, oamenii 
şi-au exprimat hotărîrea 
de a contribui la propă
şirea naţională. După so
lemnităţile de depunere a 
jurămîntului de către cei 
aleşi, aveau loc adevă
rate serbări populare la 
care se cînta Dcşteaptă-te 
române!, Hora Unirii, 
Tricolorul, se recitau ver
suri de Alecsandri, Coş-

Dala de 21 noiembrie 
1991 va rămîne, fără în
doială, un moment de re
ferinţă în istoria contem
porană a ţării noastre. In- 
depiinindu-şi mandatul în
credinţat la 20 mai 1990, 
Parlamentul a adoptat 
Constituţia României.

Cuvîntul îi aparţine acum 
electoratului care, chemat 
la urrte, se va pronunţa 
prin -da" sau „nu“ la în
trebarea „Aprobaţi Consti
tuţia României adoptată de 
Adunarea Constituantă la 
21 noiembrie 1991 ?“.

Timpul rama* pînâ la 
referendum este foarte 
scurt. Cred, deci, că nu 
este de prisos să prezint 
anumite aspecte specifice 
noii Constituţii şi diferite 
prevederi, atît de princi
piu, cit şi cu caracter par
ticular. Doresc să averti
zez cititorul că voi evita 
orice consideraţii critice şi, 
de ce .nu, orice aprecieri 
laudative care ar putea in
fluenta electoratul atunci 
cînd va rămîne în cabina 
de votare, singur cu pro
pria sa conştiinţă.

G constatare generală 
este aceea că noua Cdnsti-' 
ttiţie arc o st tu ă ieo 
seiită de alte corfstituţii

buc, Goga şi se prezen
tau dansuri populare ro. 
mâneşti.

Referitor la sarcinile ce 
le aveau şi la modul cum 
înţelegeau să le ducă la 
împlinire, spre a ne re
feri la un singur exemplu, 
iată ce arătau membrii 
consiliului naţional din 
Lăpuşnic : „Subscrişii
membrii ai Consiliului

idei umanitare şi naţio
nale le vom propaga şi la 
cetăţenii noştri''.

Adueînd la cunoştinţă 
locuitorilor vestea convo
cării Marii Adunări Na
ţionale. ziarul „Liberta
tea" din Orăştie scria : 
^Această adunare este 
chemată să hotărască a- 
supra sorţii neamului 
nostru şi să exprime vo

care obştea românilor îşi 
stabilea reprezentanţii.

In cadrul adunărilor, 
participanţii dădeau glas 
dorinţei lor ca delegaţii 
să voteze pentru unirea 
Transilvaniei cu România, 
realizînd în acest mod 
marele ideal al tuturor 
românilor. Astfel, locuito
rii din Leşnic alegeau, la 
28 noiembrie 1918, în u-

UN VIS DE VEACURI, ÎMPLINIT!
Naţional Român şi ai 
Gărzii Naţionale din Lă- 
puşnic, foşti soldaţi în ar
mata austro-ungară, de
clarăm prin aceasta, so
lemn, că ne alăturăm Con
siliului Naţional Român 
Centrai şi-i oferim cu toa
tă dragostea şi abnegaţia 
sprijinul nostru, purtînd 
grijă pentru păzirea or. 
dinei publice şi a sigu
ranţei averii comune şi 
private. Ne obligăm mai 
departe că aceste şi alte

inţa nestrămutată a naţiu
nii române, care pretinde 
sus şi tare unirea romă. 
nilor*.

Avîntul patriotic care 
a cuprins întreaga Tran
silvanie s-a "făcut simţit 
cu ocazia adunărilor în 
care au fost aleşi dele
gaţii la Marea Adunare 
de la Alba Iulia. Alege
rile au avut un profund 
caracter democratic şi au 
fost organizate în cadrul 
adunărilor populare. în

nanimitate de voturi, ca 
reprezentanţi ai lor la 
Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia, pe în
văţătorul local Ioan Com- 
şa. pe George Istvan al 
lui Nicolai şi pe Ioan 
Poruţiu, pe care îi pun 
în posesia unui crcden- 
ţional împuternîcindu-i 
„ca în numele nostru, al 
tuturor, să ia parte Ia 
Marca Adunare şi, acolo, 
în numele a toată sufla
rea românească din. Leş

nic, să adereze- şi să de
clare sfînt şi solemn că 
noi, toţi, vrem întruchi. 
parca marelui ideal ro
mân care avea. să ne o- 
crotcască şi păzească pe 
noi toţi, copiii săi, pentru 
aceasta trăim şi muncim". 
Deoarece nu toţi românii 
hunedoreni au putut par
ticipa Ia Alba Iulia. în 
ziua da 1 Decembrie 1918. 
în numeroase localităţi 
hunedorene au avut loc 
adunări însufleţitoare în 
care populaţia şi-a ma
nifestat bucuria faţă de 
măreţul Act al Unirii, 
trimiţîndu-se telegrame de 
adeziune. Intr-o astfel de 
telegramă, consiliul na
ţional român din Lupeni 
arăta : „Dorim din inimă 
succes. Trăiască conducă
torii !“ ; cei din Petroşani 
şi Petrila mărturiseau : 
„Aderăm la revoluţia A- 
dunării Naţuţpale Româ
ne" ; într-o altă telegra
mă se. specifică : „Sub
scrişii şi ncsubscrişii din 
Fintoag dorim cu toată 
inima ca toate părţile lo
cuite de români să sc a- 
lăture României!".

Noua Constituţie a României

PRINCIPII GENERALE
europene. Ea enumeră prin
cipiile generale (în 14 ar
ticole), precum şi dreptu
rile, libertăţile şi îndatori
rile fundamentale (artico
lele 15—37), in timp ce, 
spre exemplu, Constituţia 
franceză le dedică doar 4 
articole, făcînd însă trimi
tere la „Declaraţia s din 
1789" . şi la„ preambulul 
Constituţiei din 1946.

Explicaţia formulei a- 
doptate de parlamentul 
nostrtf stă; după părerea 
mea, în noutatea absolută 
a actului suprem, primul 
care a putut detalia tor 
ceea ce cuprind documen
tele internaţionale privind 
drepturile omului.

Trebuie să recunoaştem 
şi modernitatea reglemen
tării referitor la respecti
vele drepturi (chestiune 
mai puţin sesizabilă la o 
primă lectură) : vechile 
constituţii democratice au 
consacrat interdicţia încăl
cării lor, în#timp ce statul 
român le garantează, deci

se angajează su intervină 
pentru protejarea drepturi
lor şi a libertăţilor (artico
lul 1, alineatul 3).

Aşa cum arătam, prime
le articole se referă la natu
ra statului („naţional, suve
ran şi independent, unitar 
şi indivizibil"), la forma 
de guvernămînt — repu
blica — Ia suveranitate, 
teritoriu, unitate a poporu
lui şi egalitate între cetă
ţeni, drept la identitate, 
românii din străinătate.

Reţinem că teritoriul Ro
mâniei este inalienabil, că 

• statul are ca fundament u- 
nitatea poporului român şi 
garantează persoanelor a- 
parţinînd minorităţilor na
ţionale dreptul la păstra
rea, la dezvoltarea şi la 
exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale, lingvisti
ce şi religioase.

De asemenea, făcîndtt jse 
.ecoul unor tendinţe evi
dente pe plan internaţio
nal, Parlamentul a inclus 
un text prin care statul îşi

asumă obligaţii faţă de 
românii din afara frontie
relor ţării, sprijinind întă
rirea legăturilor cu aceş
tia, precum şi păstrarea de 
către ei a trăsăturilor stră
moşeşti.

Este definită poziţia le
giuitorului în raport cu 
pluralismul politic, consi
derat condiţie şi - garanţie 
a democraţiei constituţio
nale.

Dintre principiile gene
rale mai putem aminti de
finirea rolului sindicatelor 
şi poziţia României în re
laţiile internaţionale. Este 
rezolvată o problemă spe
cific juridică, avînd efecte 
••cu bătaie lungă", atunci 
cînd se prevede expres" că 
tratatele ratificate fac par
te din dreptul intern Fără 
a intra în amănunte, vom 
arăta doar că, în urma 
procesului accelerat de ra
tificare a numeroase con
venţii miîltilaterale, Parla
mentul însuşi va fi pus în 
faţa problematicii de com-

FLASH !
Prezent la spectacole 

ţi concerte din Deva, 
fotoreporterul nostru o- 
feră fotografiile şi auto
grafele unor vedete ale 
scenei româneşti.

IOAN BOCŞA vă a- 
ăresează, stimaţi cititori, 
un gini bun, românesc, 
dorindu-vă un an cu ade
vărat NOU!

OCT AVI AN URŞULES-

Vedete la Deva
CU, care se dovedeşte, in 
dialog, un om *’ cu foarte 
mult bun simţ şi de o 
rară modestie, îşi expri
mă bucuria prezenţei în 
paginile „Cuvîntului 14- 
ber" !

GHEORGHE TURDA, 
după ce adresează alese 
sentimente de dragoste 
şi prietenie cititorilor, 
spune: „Cint cu toată 
inima pentru oamenii a- 
ccstor meleaguri!“

Să le mulţumim 1
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piexitate a adaptării legis
laţiei interne în vigoare la 
formulările, adeseori greu 
de urmărit, şi la exigenţe
le, neobişnuite pentrh noi, 
ale respectivelor acte.

In sfîrşit, din primul ti
tlu al Constituţiei, menţio
năm şi dispoziţiile concre
te privind organizarea te
ritoriului în comune, oraşe 
şi judeţe, stabilirea simbo
lurilor naţionale — drape
lul ziua naţională, imnul 
naţional.

Limba oficială este lim
ba română (articolul 13) şi 
capitala României este mu
nicipiul Bucureşti.

Desigur, mulţi ar fi do
rit ca, între principiile ge
nerale, să fie explicit cu
prinsă separaţia puterilor 
în stat. S-au exprimat în 
această privinţă numeroa
se argumente pro şi con
tra Oricum, după părerea 
mea, lipsa unei declaraţii 
de principiu poate fi aco
perită prin'consacrarea u- 
nor mecanisme eficiente, 
care să acţioneze în rela
ţiile dintre cefe trei pu
teri, !

Dr. IULIU KUTAŞ, 
Preşedintele

Tribunalului Judeţean 
Hunedoara

,**************************

„IKUCOM"

O unitate comercială, 
cu această firmă — 
proprietari losif şi 
Irina Şandor s-a 
deschis în noul cartier 
de locuinţe din Haţeg, 
„Aurel Vlaicu". Cum
părătorii găsesc aici 
produse * zaharoase, 
băuturi răcoritoare, ţi. 
gări articole <S.' l : 
casnic, băuturi alcoo- 
Jioe etc. (GIL S S),

PRIVATIZAM 
(NUMAI) ALCOOL ?

In zona gării din 
Hunedoara erau două 
unităţi de alimentaţie 
publică ‘(să nu le spu
nem crîşme). Acuma 
au mai apărut două. 
Privatizate. Bineînţe
les vînd alcool. Deci, 
ia fiecare pas cîte o 
erîşmă. Unele cu pro
gram non-stop/ Oare 
nu-s prea... dese? Nu
mai alcoolul poate fi 
privatizat ? (G1I. I. N.).

***** ********)
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■ CARE !!!. alăturat semnă-
J turii lui Postelnicu. Prin
( urmare, în competenta 

SRI nu intră nici retine
le rea şi nici anchetarea.
| Privitor la cele trei 
J mijloace de lucru speci-
I fice serviciilor de infor-
* maţii — folosirea infor-
* maiorilor, a interceptori-
! lor şi deschiderea co-
I respondenţei — SRI u-
’ zează de unui singur:
I primul din enume raţia

sus-amintită. „Nu mai 
există reţeaua de infor
matori .iegoşi sufleteşte, 
care-şi turnau colegii !" 
— a afirmat purtătorul 
de cuvînt. „S-â anulat a- 
beranta decizie a acelu. 
iaşi Postelnicu. privind 
reţeaua de 40 de infor
matori ai fiecărui ofiţer, 
decizie ce,ii-o determinat, 
pe unii, să-şi completeze 
listele cu nume ale rude
lor său să breia astfel 
de liste de la un alt ofi
ţer. la pensionare"

Cu referire la dotarea 
tehnică a SRI.' s-a vorbit 
despre o certă precarita
te. Mijloacele tehnice- au 
fost preluate de armată, si 
acolo au rămas.

Concluzia formulată de 
chiar dl Uîieru a fost: 
SRI se doreşte un servi
ciu de ord^esioni'ti care 
acţionează in cadru le
gal. Pin* la promulga
rea lecui SRI ..sîntem cu

Selecţii!»! cîin su-
.rile oferite ta î”fr -bă>'''e 
prr>sei : * S"rviri!>e 
eidentăte de informaţi!

ii

sint foarte puternice ; DST 
(francez) finanţează, prin. 
tre altele,. cunoscutul Mi
nister al Francofoniei; 
Statul Papal posedă două 
servicii. de infortrjaţii; 
„Sîntem copii pe lingă 
ei!“ • SRI nu recurge la 
mijloace de ascultare; e- 
xistă semnalări că s.au 
primit seturi de aparate 
de ascultare (îndeosebi 
microfoane direcţionale); 
Serviciul Român, nu po
sedă însă aparatură de 
depistare şi contracarare 
a mijloacelor cţe asculta
re ; s-a dovedit că Ia Tg. 
Mureş, două - centraliste 
de etnie maghiară ascul
tau personalităţile oraşu
lui •  Nu se violează co. 
respondenta; presa ex
ternă via Ungaria şi 
Iugoslavia se deschide 
înainte de pătrunderea în 
ţară * Utilizarea mijloa
celor de ascultare şi vio. 
iarca coresoondentej fri
zează Codul Penal •  Sta
rea de spirit Premergă
toare evenimentelor din 
septembrie *91 a fost cu
noscută în detaliu şi ra
portată ca atare : imixtiu
nea abuzivă a liderului 
Cozma în schimbarea u- 
nor conducători de între
prinderi ; accidentul ru
tier Provocat de el : pre
rogativele nrca mari ce 
i s-au acordat n«ţefon la 
Preşedinţie, la Guvern, la 
CRI): salarţsic exagerate 
din minorit: 99 000 -— me
canic. 79 000 —• miner, 
107 llt  — mmer (şentem- 
brie. E. M. Paroseni). * 
„Cine înealeă legea să 
plătească !“ • ..Avem un 
uoti partid în Valea Jiu
lui —-Minerii

I !
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SOCIETATEA COMERCIfttĂ 
RECUPERĂRI BLEAU S.R.L. 

HUNEDOARA

Preia PENTRU POMUl DE CRĂCIUN, nu
mai în perioada 5—14 decembrie 1991, de la 
organizaţii de sindicat, partide politice, asocia
ţii şi organizaţii apolitice 

r#  DEŞEURI NEFEROASE
(cupru, bronz, aluminiu, alamă, plumb]), 
la preţuri avantajoase, negociate pe 
-sorturi.

Plata se face pe baza unei adrese emise 
de organizaţie, cu CEC LIMITA sau cu DISPO
ZIŢIE DE PLATA, în termen de maximum 24 de 
ore.

PROGRAM ZILNIC : 8—17.
ADRESA ; Şoseaua Carmangeriei, Aleea 

Pietonalâ, municipiul Hunedoara.
(866)

if
i ! 
11 
i I

!i

SOCIETATEA COMERCIALA 
„DEVIL" S A DEVA

Oferă tuturor solicitanţilor, persaane fizice 
sciu juridice, de la filialele din iudei i

•  Zer — la preţul de 0,50 (ei l̂itru de la
filialele Deva, Simeria, Haţeg, Petro
şani ; _

•  Zarâ — la preţul de 1 (eu/!itru de la
filiala Simeria. (857)

S.C. „CARMETAPLAST" DEVA S. A 
fost IPiC-CF Deva

angajează urgent următorul personal i
•  1 (un) automacaragiu pentru automacara

de 5 tf.
•  1 (un) mecanic auto, ctg. V—V! ;
•  1 (un) macaragiu, gr. I—III.

(842)

BANCA ROMANA 
PENTRU DEZVOLTARE S.A. 

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS «

•  CONTABILI (controlori de ghişeu pen-| 
tru Deva, Hunedoara, Petroşani, Oraş-| 
tie);

—> CONDIŢII : studii medii economice, ve-1 
chime în activitate finarsciar-corstabilol 

- 5 ani.

•  OPERATORI CALCULATOARE (Pq pen
tru Deva şi Petroşani;

— CONDIŢII ; curs de specialitate, vechi-' 
me minimă în domeniu 3 an i;

•  DACTILOGRAF la filiala Hunedoara
— CONDIŢII ; curs de specialitate, vechi

me în specialitate minim 5 ani.
•  CONTABIL-ŞEF la filiala Hunedoara ; i
— CONDIŢII studii superioare econo-ţ

mice, vechime în specialitate minim 7 j 
ani. < -

•  ŞEF AGENŢIE la agenţia Haţeg ;
— CONDIŢII : studii superioare economice,] 

vechime minimă 6 ani în specialitate.
•  ECONOMIST
— CONDIŢII : studii superioare ecofiorhîcej 

vechime minimă 3 ani în specialitate.
^ Tematica esfe afişată la sediile unităţilor 
din localităţile mai sus-menţionate.

Cererile, însoţite de actele doveditoare pri-1 
vînd studiile şi vechimea în specialitate se de-l 
pun pînă la data de 5 decembrie 1991. 
__________________________ (867)

ANUNŢ IMf%RTANT ~""1
Fundaţia Judeţeană a Tineretului Hune-, 

cioara dispune încă de locuri pentru şcpafţx d e , 
şoferi amatori — seria din 10 decembnîe T99I. 
înscrierile se fac (a sediul fundaţiei din str. ML 1 
Eminescu, nr. 2, telefon 11917. ■

Preţ: 13000 de lei. (86^

LUNI, 2 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

•  14,00 Actualităţi * Meteo • 14,10 
Calendarul zilei •  14,20 Worldnet Usia 
• 15,20 Avanpremiera săptămînii •  15,40 
Copiii noştri — viitori muzicieni • 10,00 
Casa şi grădina •  16,30 Muzica pentru 
toţi # 17,00 Ştiri •  17,05 Emisiunea în 
limba maghiară • 18,35 Invitatul săptă- 
mînti •  19,05 Tezaur • 19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualităţi •  20,35 I,a or
dinea zilei : Constituţia •  20,50 Repriză 
a treia • 21,15 Studioul economic •  21Şfc> 
Teatru TV : .Fizicienii" de Fricdrîch Diir- 
rerimatt •  23,15 Cronica Parlamentului •  
Actualităţi •  23,50 Confluenţe •  0,20 Re
comandări din program,

PROGRAMUL II

*  10,00 Actualităţi •  10,15 Desene ani
mate •  16,40-Tradiţii*.. •  17,10 Veniţi cu 
nor pc programiil doi... la magazinul „Mu
zica" ! •  20,00 Super Channel a 20,36 Ma
gazin auto-moto -ş* .21,00 Studioul muzicii 
de cameră • 21,30 TVE Internacional •
22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

MARŢI, 3 DECEMBRIE .

PROGRAMULUI

V 10.00 Actualităţi •  10 ,20 Calendarul 
zilei «t 10,30 TV5 Europe • 12,40 Ora dc 
muzică a 13,30 Interferenţe • _ 14,00 Ac
tualităţi •  14,20 Muzica pentru părinţi •
14.50 Tradiţii •  15,20 Prcuniversitaria •
15.50 Tcleşcoală •  16,20 Muzica pentru 
toţi •  16,50 Ştiri •  17,25 Drumuri în me
morie a 17,55 Salut, prietepi! •  18,55 Cul
tura în lume •  19,20 Legea privind 6r-

enizarca Referendumului naţional asupra 
nstituţiei României • 19,35 Desene ani
mate •  20,00 Actualităţi •  20,35 La ordi

nea zilei; Constituţia • 20,50 Sport •  21,00 
Studioul economic • 21,25 Telecinemate. 
ca : „Căinţa" • 0,00 Cronica Parlamentu
lui * Actualităţi.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualităţi •  16,15 Desene ani
mate • 16,40 Documentar ştiinţific • 17,10 
Studioul dc literatură •  18,10 Film se. 
rial: „Decalog" •,19,10 Sport-magazin •  
19,40 Tribuna non-conformiştilor * 20,00

La Sept • 20,30 Studioul muzicii contem. 
poranc • 21,00 De-ale pieţei în economia 
Capitalei •  21,30 TVE Internacional •
22,00 TV5 Europe •  22,35 BBC World Ser. 
vice • 23,05 închiderea programului.

MIERCURI, 4 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Actualităţi •  10.20 Calendarul 
zilei •  10,30 Film serial. Marile faniilii 
•  11,10 La Sept •  12,40 Ora de muzică • 
13,30 Vîrsta a treia • 14,00 Actualităţi * 
Meteo • 14,20 Tineri interpreţi de muzică 
populară' •  14,50 S.Q.S. Natura ! •  15,20 
Avanpremieră TV •  15,30 Preuniversita-

17,35 Telc-discul muzicii populare • 17,45 
Vîrstcle peliculei •  18,30 Reporter *91 •
19.00 Serial ştiinţific •  19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualităţi •  20,35 La ordi
nea zilei: Constituţia •  20,50 Sport •
21.00 Studioul economic •  21,25 Filil» se
rial „DALLAS" •  22,15 In faţa naţiunii •
23.00 Cronica Parlamentului * Actualităţi 
•  23,35 Stadion •  0,00 Recomandări din 
program.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualităţi •  16,10 Desene ani

mate •  16,35 Dicţionar de personaje •
17,05 Emisiunea în limba germană • 18,05 
O muzica pentru eternitate • 20,30 O via
ţă pentru o idee • 21,00 Arhive folclo

SAPTAM INA LA TELEVIZIUNE

ria • 16,00 Teleşcoală • 16,30 Armonii co
rale • 16,55 Fotbal Steaua — Universi
tatea Craiova, în etapa a 14-a a Diviziei 
A • 18,50 Arte vizuale • 19,20 Legea pri
vind organizarea şi desfăşurarea Referen
dumului, naţional asupra Constituţiei Ro
mâniei •  19,35 Desene animate • 20,60 
Actualităţi •  20,35 La ordinea zilei : Con
stituţia •  20,50 Sport •  .21,00 Studioul 

, economic • 21,25 Memorialul durerii •
23.05 Cronica Parlamentului * Actualităţi

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualităţi • 16,15 Desene ani
mate* 16,40 Emisiunea în limba maghia
ră •  18,10 TV DEVA •  21,00 Bijuterii mu
zicale •  21,30 TVE Internacional •  22,00 
TV5 Europe •  22,35 BBC World Service 
•  23,05 închiderea programului.

JOI  ̂ 5 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Actualităţi •  10,20 Calendarul 
zilei •  10,30 Super Channel •  12,25 Ziua 
naţională a Thailandei •  12,40 Ora dc 
muzică • 13,30 Oameni de lîngă noi •
14,00 Actualităţi •  14,20 Jazz-magazin •
14,50 Strada meşterului • 15,20 Preuniver. 
sitaria • 16,00 Teleşcoală • 16,30 Muzica 
pentru toţi •  17,00 Ştiri • 17,05 Forum • ■

rice • 21,30 TVE Internacional •  22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC World Service
• 23,05 închiderea programului.

VINERI, 6 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

•  10,00 Actualităţi •  10,20 Calendarul 
zilei •  10,30 Transmisiunea directă a 
slujbei religioase de -la Biserica Sfîntul 
Nicolac •  11,30 Super Channel '• 12,40 Ora 
de muzică •  13,30 Medicina pentru toţi
• 14,00 Actualităţi •  14,20 Mondo-muziea
• 14,45 Mapamond • 15,15 Reflecţii ru. 
tiere •  15,30 Prcuniversitaria •  16,00 Lim
ba noastră *16,30 Studioul muzicii uşoa
re •  16,50 Tragerea Loto • 17,00 Ştiţi •
17,05 Emisiunea în limba germană •  18,05 
Pro patria •  19,00 Ecranul •  19,30 Dese. 
ne animate •  20,00 Actualităţi •  20,35 La 
ordinea zilei: Constituţia • 20,50 Revo
luţia română in direct • 21,50 Sport •
22,00 Viaţa parlamentară 4 22.25 Simpo
zion • 23,10 Actualităţi •  23,25 Film se
rial Maddic şi David •  0,15 Divertisment 
nocturn • 1,20 Jazz show,

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualităţi •  16.15 Desene ani. 
mate * 16,40 Tradiţii • 17,10 Dacă e Vi
neri, e„. sport şi muzică • 20,00 Seară dc

balet •  2 1 ,0 0  O muzică, o ţară •
TVE Internacional •  22,00 TV5 l£urope o® 
22,35 BBC World Service •  23J9& închi
derea programului.

SIMB'AtA. 7 DECEMBRIE

programul i

•  9,00 Bună dimineaţa! • 10,00 Ac
tualităţi •  10,10 Clovnissimo * 1140 
coperirea planetei •  11,30 Starea de tre- 
ecre • 12,30 Ora de muzică •  1U0 pK '
• 14,00 Actualităţi •  14,10 Tele-ciub #' 
17,20 Televiziunea vă răspunde •  172Rt 
Itinerarii •  19.00 Melodâ îndrăgite «s 
19,15 Ţelecnciclopedia •  20,00 Actualităţi^
•  20,4® şEiliiP serial. „Caracatiţa" * 22J15W 

Tejeshopping * 23,05 Actualităţi •  23,2®Film 
artistic. Ziua .Trifidelor". •  0A0 Video- 
satclit •  1,10 TV DEVA.

PROGRAMUL n TV

• 10,00 TV DEVA • 16,00 Actualităţi
• 16,40 Convieţuiri •  17,10 Fi l m ar
tistic. Concertul •  18,35 Opera In UVO-4 
-dopere * 20,35 Serenada •  21^0 Vide». ; 
satelit •  21,30 TVE International •  22,0® 
TV5 Europe •  22,35 BBC World Service "

DUMINICA, 8 DECEMBRIE

PROGRAMUL I
=1

•  6,3® TV DEVA • 8,30 Bună diminca. 
ţa ! •  9,30 Abracadabra a 10,25 Film se
rial potir» copii : Singur pe lume •  10,50 
Actualităţi a 11,00 Lumină din lumină •
12,00 Viaţa satului a 13,25 Roată văd lu
mea CU ochii •  14,00 Actualităţi a 14,10 
Atlas •  14,30 Video-magazin a 1840 Şti
inţă şi imaginaţie. Captai» Power •  18,40 
Convorbiri de duminică 0 19,10 Film se
rial. Dallas •  20,00 Actualităţi •  20,35 Film 
artistic. „Clipe magice" •  22,15 Duminica 
sportivă a 22,40 Studioul şlagărelor •  
2340 Actualităţi a 23,25 festivalul naţio
nal de teatru „I.L. Caragiale" •  0.35 Spori

PROGRAMUL II

•  16,00 Actualităţi * 16,15 Desene ani. 
mate •  16.40 Convieţuiri a 17,10 Pop-ma- 
gazin a 17,30 Serală muzicală TV •  20,00 
Sport • 21,00 Cîntecul inimii me’e • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV 5 Europe •  
22 'W BBC V?orM Service » 23,00 Inchî- 
derea programului.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA \

■ A N U N Ţ A  I
_ în vedere<% clarificării modalităţii de con- j 
î  cesionare a terenurilor din proprietatea priva- I 
«19 a statului pentru construcţia de garaje, pre- 1 

I  şedînţii asociaţiilor proprietarilor de garaje din '
S municipiul Deva sînt invitaţi marţi, 3 decembrie j
*1991, ta  sediul Primăriei municipiului Deva, .
*|  camera 9, orele 10.
*
I

(854)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ;
i  D E V A  I
? COMISIA PENTRU APLICAREA J
I  - LEGII FONDULUI FUNCIAR \
|  Invită cetăţenii din localităţile Cristur, Bir- j 
I cea  Mică şi Archia, care au depus cereri pen- J 
• *ru constituirea sau reconstituirea deptului de j 
|  proprietate privată asupra terenurilor agricole, ' 
I să se prezinte cu buletinele de identitate la ] 
«Cambie (camera 18 a  Primăriei municipiului' 
|  Deva} pentru ridicarea adeverinţelor de sta- I 
j bilire a dreptului de proprietate. j
1 Cu această ocazie, persoanele care nu au J 
î  depus acte doveditoare- asupra proprietăţii i 
; terenurilor revendicate vor prezenta Comisiei 1

ii extrase de Carte Funciara pentru acestea.
“ ' W w  (855)%
i, %
i

ÎN ATENUA AGENŢILOR ECONOMICI 
Şl A PERSOANELOR PARTICULARE

sărbătorilor lunii decembrie« -Cu prilejul sarnaiamor lumi aecvmune 
|  (Sfîntul Nicolae, Crăciunul şi Anul Nou), redac- I
* fia ziarului „Cuvîntpl Liber' organizează publi- j 
1 carea de felicitări afîl din partea agenţilor e- J 
î  conomici cu capital de sfat şi privat, cît şi din | 
J partea cetăţenilor.
‘ ‘ ce doresc să adreseze felicitări pot |
, . ------- serviciul de „mică publicitate" a) ziaru- >
I zilnic Intre orele 8—11 (pentru anunţuri cu V
* apariţie în ziua următoare) şi între orele 12—15 j
|  pentru apariţia în alte zile. ■
J Locuitorii municipiului Hunedoara pot pre- j 
f  senta anunţurile de felicitare la chioşcul nostru* 
« propriu de difuzare a presei, situat în Hune- I
* ara, bdui Dacia, nr. 1, lîngâ florărie şi oft- *
|  ciiHpoştal, telefon 16926. |
« Consiiiik de administraţie ale societăţilor * 
|  comerciale care doresc să felicite colectivele |
* unităţilor sau anumite persoane, vor prezenta j 

kt redacţie comenzi ferme, cu specificarea nu- j  
mărului de cont bancar. Contravaloarea anun- j

ilar popie fi achitată şi pe toc, la redacţie, ;
CEC co Emită de sumă sau în numerar. I*• 1

I

FELICITĂRI

• ÎN această zi, cinci
Adrian Faur şi Ana păşesc 
pe un nou drum in viaţă, 
colectivul Grădiniţei P.N. 9 
Deva îe urează „Casă de 
piatră I". (7252)

ANIVERSARI

• CU ocazia zilei de naş
tere soţia Adina urează, 
soţului Dănuţ Dobîrcău 
noroc şi „La mulţi anii”.

(5906)

VTNZARI.

CUMPĂRĂRI

•  VlND Opel Commodo- 
re. 135 000 km, albaştrii ex
terior şi interior, fără ru
gină, stare tehnică foarte, 
foarte bună. 956/42777,

(7232)
•  VlND televizor color

Telefunken, diagonala 67 
cm, dulap cu vitrină, ca
napea1 extensibilă. Deva, 
telefon 16093. (7255)

•  C.A.P. Clopotiva vinde 
la licitaţie în data de 6 
XII. ora 14 : autocamion 
5 to. Ifron, sediu cu etaj 
(zonă turistică), fermă zoo
tehnică. motopompe. Lista 
cu preţuri se află afişată 
la sediul unităţii. (7257)

•  VlND Dacia 1300,' cu
îmbunătăţiri. Deva. telefon 
24401. (7254)

•  VlND porc gras. 130 
kg. Telefon 17708, Deva.

(7253)
•  VÎND garai demonta-

bil. Deva. telefon 23016, 
după ora 18. (7251)

•  VÎ£1D bibliotecă. 3
corpuri, şifonier, cărţi be
letristică. Deva. Al. Arma. 
tei. bl. 2. ap. 37. (7262)

în zonă centrală din De
va. Oferte la telefon 21616.. 
Deva. (7236)

•  VlND înscriere Dacia
1310 (1987). ridicabilă ime
diat. Hunedoara, telefon 
15137. (7259)

•  VINDEM convenabil
cuptor electric pentru pa
tiserie şi cazan ţuică 140 ţ, 
Preţ negociabil. Deva, te
lefoane: 15142. 13021, după 
orele 19. (7256)

•  VÎND în dolari sau lei 
televizor color, diagonală 
61, ladă. frigorifică, maşină 
de spălat cu storcător, ca
lorifer electric, instalaţie 
auto italiană pe gaz. toate 
noi. Hunedoara, telefon 
20293 (str. Tomis nr, 24).

(6985)
•  VÎND mobilă. Hune

doara, telefon 15710; (6987)
•  VlND Dacia 1300. sta

re foarte bună. Informaţii 
Cugir, telefon 967/52379.

'6986)
SCHIMBUki 

DE LOCUINŢE
•  SCHIMB apartament 2

camere cu apartament 3 
camere. Hunedoara, tele
fon 22835. (6984)

'• SCHIMB apartament 3 
camere cu. apartament 2 
camere, exclus Micro 5. 6, 
7. Hunedoara, bdui Traian, 
bl. 28. ap. 27. (6988)

PIERDERI

partament
Hunedoara,

sau garsonieră, 
telefon 21613 

(6990)

•  PIERDUT porto
fel, culoare galbenă, 
cu acte. găsitorului bu
nă recompensă. Deva, 
telefon 17 662.:

. :v (7258)

•  S.C. UNIVERSAL 
IMPEX SM.L, Deva 
vihde en gros banane, 
portocale, arahide (cu
tie). Deva. telefon 
13898. (7248)

•  VÎND armă de vînă-
toare. calibru 12. Deva. te
lefon 11957. (7844)

•  CUMPĂR casă 2—3
camere, grădină, eventual 
îngrijire bătrîni. Simeria. 
Str. Libertăţii,: 28. (7242)

•  CUMPĂR apartament

•  PIERDUT parafă me
dic, pe numele Negruţiu 
Petru. O declar nulă

(7246)
•  PIERDUT legitimaţie 

şomer, pe numele Otvos 
Gyorgy. Se declară nulă.

(7240)
• PIERDUT set chei în

autogara Brad. Găsitorului 
recompensă. Brad. telefon 
55253. (7241)

ÎNCHIRIERI
•  CAUT garaj de închi

riat, zbna Progresul, plată 
anticipată 6—12 luni. De
va, telefon 14387.

(7245)
•  OFER garsonieră de

Închiriat. Deva, Mărăşti, 
bloc 5, apartament 29. luni. 
©rele 17—19. (7260)

•  PREIAU contract a-

3a (perioada 4—19 de
cembrie 1991 se face tiza 
permiselor de armă deţi-, 
nute de membrii Asociaţiei 
Judeţene a Vînătorilpr şi 
Pâaeil'Hor Sportivi şi Âso- 
•<iimitlt)l1 de Tir din jude- 
|M Uuaedoîira.

Titularii de permise sînt 
să se prezinte la 

datele şl locurile indicate 
mai Jos, avind asupra lor 
actuf de Identitate, permi- 
sul de armă, permisul de 
vkvătoare vizat pe anul 
4981. un timbru fiscal de 
3 W Şi armele deţinute, 

se va efectua după 
urmează :

DE LA INSPECTORATUL JUDEŢEAN 

DE POLIŢIE

la sediul Poliţiei oraş Ha
ţeg pentru deţinătorii de 
arme din Haţeg şi comu
nele Sălaşu de Sus. Sînlă- 
mărla-Orlea, Toteşti. Uni
rea, Răchitova, Densuş, 
Sârtnizegetusa şi Rîu diî 
Mori ;

CALAN —9.12.1991, în
tre oreie 8—14 şi 17—20, la

arme din Simeria. 
şi Rapolt;

Băcia

ORAŞTiE — 11.12.1991, 
Intre orele 8—14 şi 17—20 
la sediul Filialei de v|nă. 
toare Orăştie pentru deţi
nătorii de arme din Orăş
tie, Romos. Geoagiu, Beriu. 
Balşa, Qrăştioara, Mărti- 
neşti şi Turda?.

ÎN ATENTIA VÎNĂTORILOR

WJPENl—04.12.1991, în- 
Im. «rele 8—14 şi 17—20. 
la  sediul Poliţiei oraş Lu- 
UeoL pentru deţinătorii do 
arm e din Lupfcnî, Vulcan 
şl tfricani i

PIKROŞANi — 5 şi 6.12. 
t 9§ l,tn tre  orele 8—14 şjţ 
fT—S0. la sediul Filialei de 
vînătoare dm Petroşani 
pentru deţinătorii de arme 
dia Petroşani. Petrila, A- 
P'l|>ne«r. Bănită, Baru şî

HAfiSG — 10.12.1991, In- 
We erele 8—14 şi 17—20.

sediul Poliţiei oraş Călan 
pentru deţinătorii de arme 
din Călan, Bretea Română 
şi Boşorod ;

HUNEDOARA — 12.12. 
1391. Intre orele 8—14 şl 
17—20, la sediul Filialei de 
vfaiâtoare Hunedoara pen. 
teu deţinătorii de arme din 
Hunedoara, Peştişu Mfe, 
Teliuc, Ghelarl, Lunca Cer
nii, Bunila, Topliţa, Leîeso 
şl Cerbăl;

SIMERIA — 16.12.1991, 
latre erele 8—14 şi 17—20 
ia sediul Poliţiei oraş Si
meria pentru deţinătorii da

BRAD — 13.12.1991, în
tre orele 8—14 şi 17—20. la 
sediul Poliţiei oraş Brad 
pentru deţinătorii de arma 
din Brad, Crişcior. Vaţd! 
Bucureşci, Buceş, BlăjSni. 
Bulzeşti, Luncoi, Vălişoara. 
Tomeşti, Ribiţa şi Baia de 
Criş v v  ■

DEVA — 18 şi 19.12.1991, 
între orele 8—14 şi 17—20 
Ia sediul Filialei de Vînă
toare Devfi pentru deţină
torii de arme din Deva, 
Cîrjiţi. Cerfej, Veţel. Şoi* 
muş, Hărău, Bălţa şi Bră- 
nişca.

Persoanele care din mo
tive întemeiate nu se pot 
prezenta la datele şi lotu
rile indicate vor solicita 
efectuarea vizei în data de 
20.12.199l la sediul litre©- 
ţiei de Petiţie a Jud. Hu
nedoara. camera nr. 18, In
tre orele 8—13.

DIVERSE

•  ,^ICO-TURH a- 
sigură transport pei-- 
soane Deva—Stuttgarcţ 
în 3 decembrie 1991, 
ora 22. Plecarea din 
parcarea Casei da Cul
tură. Informaţii tele
foane 17050 şi 24604.

(7239)

COMEMORĂRI

•  E foarte tristă şi du
reroasă ziua de I decem
brie cind se împlinesc 
şase săptămîni de cind ai 
fost răpit de lingă noi. 
Fiul, soţia si părinţii stau 
lingă mormîn tul tău pre- 
sărîndu-1 ■ cu lacrimi si 
flori, căci ochii tăi blînzi 
şi plini de bunătate s-au 
închis pentru totdeauna, la 
numai 35 de ani. dragul 
nostru '•

DAN GOSŢIAN 
Comemorarea duminică. 

1 decembrie, Ia Biserica Or
todoxă din Simeria.

f7238)

scumpei noastre soţie si 
mamă. ' ;

ELENA RESIGA,
în virstă de 44 de ani. 
Corpul neînsufleţit este de
pus la casa mortuară din 
str. Eminescu. înhumarea 
— azi. 30 noiembrie, orele 
13. Chipul ■ ei drag va ră- 
mîne veşnic în sufletul 
nostru! (7131)

•  SÎNTEM alături de 
vecinul nostru. Aurel Re- 
siga, lş marea durere pri
cinuită. de pierderea celei 
ce a fost o minunată soţie 
si mamă.

ELENA RESIGA
Sincere condoleanţe din 

partea familiilor de pe 
scara A. blocul J.

(7130)
•  SINCERE condoleanţe 

familiei colegului nostriL 
Cristian Resiga. greu ini 
cercată de pierderea ma
mei dragi. Clasa a X-a A. 
Liceul Auto Deva.

■ (7132)

•  DUMINICA, 1 de
cembrie, se împlineşte 
un an tie la dureroa
sa despărţire de cea 
care a fost o aleasă 
soţie
VALEU IA l’ETRAŞCU

Parastasul se va ofi
cia Ia cimitirul Emi
nescu. : Deva. (7223)

D E C  E S E

• SOŢUL Aurel şi copiii 
Laura si Cristian anunţă, 
cu adîncă durere, încetarea 
fulgerătoare din viaţă a

•  ÎMPĂRTĂŞIM du
rerea prin care trece 
colegul nostru Aurei 
Resiga acum cind . se 
desparte pentru tot
deauna de soţia lui

ELENA RESIGA 
Condoleanţe şi în

treaga compasiune.
Personalul Statului 
Major de apărare ci
vilă irdeţean Hune
doara (7249)

• F AMILIA Rovi
na ru anunţă c-u adîn
că durere dispariţia.. 
după o lungă şi grea 
suferinţă, a bunicii

ANA TUDORANl 
în virstă de 87 ani. 
înmormintarea du

minică, 1 decembrie, 
la Cimitirul Ortodox 
din str. Eminescu —• 
Deva. Să-i fie ţarina 
uşoară ! (7281)

ÎLIA — 17.11.1991. Intre 
orele 8—14 şi 17—20. la 
sediul Poliţiei Ilia pentru 
deţinătorii de arme din 
Ilia, Dobra. Lăpugiu, Vor- 
ţa, Gurasada, Burjue şi 
Zam}
«*»****»*»*«****»*»*»*»**

(nlreaga rotpunder* pentru csufNrf

\ TN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI J
i  Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara. în co- ‘ 
J laborare cu Centrul de Coţnerţ Internaţional  ̂
V  UNCTAD/GATT de la Cineva şi cu Departamentul ţ 
i Comerţului Exterior din Ministerul Comerţului şj Tu- 
i rismului Bucureşti, organizează cel de-al treilea semi- t 
) nar internaţional cu tema „COMERŢUL EXTERIOR l 
) IN FORMA TI Z AT IN TRANZIŢIA LA ECONOMIA i 
t DE PIAŢA-, în perioada 2—4 decembrie 1991. • ’
} Cursurile vor fi susţinute, în majoritate, de către \ 
) specialişti din Germania şi Franţa. _ _ |
 ̂ Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 

l Perfecţionare din cadrul Camerei dc Comerţ 5* b*
) dus trie Timişoara, dna ing. Constantina Ştefancu, te- 
\ lefoanc 961 — 83617 ; 11413 ; 81428.| — -----------------------------------------------------------------------------
? CETATENI Al MUNK:iP1ULUI

HUNEDOARA i
i No trebuie să va deplasaţi pînă la Deva 
/  pentru un anunţ ia serviciul de „mică publici- ' 
) late" al ziarului „Cuvîntul Liber*'!

PRIMIM ANUNŢURI Şl* ÎN MUNICIPIUL
DV!

Ziarul „Cuvîntul Liber" prestează «ervicii 
de mică publicitate şi ?n municipiul Hunedoara, 

i Persoanele interesate, din municipiu şi lo- 
i calităţile învecinate, s#  pot adresa la chioşcul 
? propriu de difuzare a presei, situat în Hune- 
1  doara, bdui Dacia, nr. 1, lîngâ florărie şl ofi- 
ţ eiuf poştal. Chioşcul 'este dotat cu postul fe- 
i letonie 16926, prefix 957. . 
ţ Apelmd la serviciile chioşcului din munici- 
ţpiid Hunedoara, economisiţi timp şi bani ţin 
i condiţiile în care un drum dus—întors eu auto- 
l buzul. Ia Deva, costă' tflt  lei).
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