
e convine sau nu, 
Jțșebuie să recunoaș
tem o realitate tris

tă și anume aceea că tara 
noastră are un mare nu
măr de copii așa-zișj „pro
blemă”, fie că. este vorba 
despre cei abqndoiațt de 
familii sau despre Cei cu 
diverse maladii și afec
țiuni, mai mult sau mai 
puțin grave. Pentru a ’ie 
și a le veni in ajutor, pi in 

intermediul Comitetului de 
Donatori ai Organizației 
umanitare „Merlecins du 
Monde” și ai UNICEF, în 
colaborare cu ministerele 
și asociațiile de profil in
teresate din țara noastră, 
avînd, -evident, șl acordul 
Guvernului Românie1 și 
ai administrației locale, 
sînt organizate trei' pro
grame cu tematici pre
cise și specifice, care se 
află în derulare.

Județul Hunedoara se

CRI|Ă FAȚĂ DE COPIII
*Â|' ■ „PROBLEMĂ"

află printre primii benefi
ciari ai acestor programe. 
Programele, respective vi
zează in esență formarea 
de personal în domeniul 
asistenței medicale, orien
tarea și plasarea în insti
tuții a copiilor cu prob'e- 
me iar un altul se referă 
la coordonarea unor ase
menea programe, (în care 
inițiativa și prioritatea a 
revenit României) cu ce
lelalte țări est-europene.

Cu amabilitate, dl dr. • 
Pierre Pluye, ce face par
te din grupul de experți

care se ocupă de realiza
rea programului privind 
orientarea și plasarea co- 
piilor în instituții,. ne-a 
făcut cîteva precizări în 
legătură cu activitatea 
ce-a desfășurat-o și o 
desfășoară în continuare 
pentru atingerea scopului 
propus. ..Prioritar — ne-a 
spus interlocutorul — pro
gramul ara cuprinse, în- 
trie obiectivele sale, ' cu
noașterea exactă pe bază 
de date concrete, a situa
ției copiilor din. școlile a- 
jutătoare de neuropsihia-

trit&.pM&ta șj din* casele 
â? eȘpTS jjfeșs&Zari și șco
lari. Ancheta s-a făcut 
pornind de la experiențe 
în domeniu acumulată in 
Franța, de pește .100 ele 
ani, prin eXarr^țfri epi- 
demiologice și psihologice, 
pe criterii recunoscute ca 
fiind valabile pe plan- In
ternațional. Lucrările s-au 
efectuat (pe parcursul a 
doi ani — n.n.) de. către 
grupe mixte româno-fran- 
ceze, de experți în psihia
trie și psihologie, eșantio
nul ales aleator cuprinzlnd

500 de tropii din județul 
nostru. Datele obținute au 
fost trimise pentru eva
luare în Franța, urmînd 
ca la sfirșitul acestei luni 
ele să fie prezentate într-o 
reuniune ce va avea loc 
la București cu partici
parea factorilor implicați.

Programul are în vedere 
extinderea unor asemenea 
studii In județele Ținti; 
și Cluj, precum și în mu
nicipiul București, el a- 
vînd o bătaie lungă, pe 
mai mulți ani. Datele ob
ținute vor fi cuprinse în-

tr-un protocol, intenția 
fiind ca el să se finalizeze 
în anul viitor. In raport 
de concluziile ee se vor 
desprinde, urmează să 
fie luate deciziile cele mai 
bune, tendința fiind ca in_ 
viitor să se ajungă acolo 
incit tuturor copiilor să 
li se ofere condiții de 
creștere în mediul fami
lial, pentru ca astfel să-și 
poată găsi fiecare împli
nirile -sociale mult dori
te”.

Deși nu sînt specifice 
numai României, rezolva
rea problemelor copiilor 
așa-ziși „problemă", ' a- 
bandonați și urgisiți de 
soartă, implică eforturi 
deosebite, atit sociale cit 
și financiare. Importin1 
este însă că cineva se 
ocupă și de situația lor. 
Dumnezeu să-i ocro
tească !

NICOLAE T1HCOB
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Guvernul își continuă 
programul reformei. Dură 
și nemiloasă reformă, așa 
cum devine cu fiecare zi 
însăși viața noastră. Con
form acestui program, a- 
probat de mult — cum se 
știe — de către Pi 
de Ia 1 septembi ‘ 
va aplica a efeua e 
din cele 
de reducere 
sută a subye 
bugetul stat 
produse și 
țuri actuale, 
venției care 
să este de 
lei.

Ga și la p 
acum guvernul va acorda 
compensații care să 
pere integral. alee-se, 
terile de prețuri la 
dusele și serviciile 
venționate. De acum 
ridică deja mai { 
semne de Întrebare, 
mirare, de - șs, tui

In urmă ifedudwtS

Pațjament,
■r^Â.c. se
1 etapă —

f .U

la
Ia 
le 

>• PTe" tîg sub- 
e ' redu- 

e de

ă, și

.» v
ai 65 nouă povară, De 
imdd $ ăulte dintre ele 
abb> țși mai duc existența, 
c$i bani să mai ridice 
•SarîiSK oamenilor ?

Aș»- că": decalaj ui dintre 
«aiaridB /hnigajaților din 
unit^fift.. subvenționate de 
stat șj ațe celor din socie
tățile comerciale va creș
te te continuare, în _fa- 
■■darer» celor 
ci h, File la . .
vi» țot dih impozitele pe- 
venituri ale 
comeitealp și întreprinzăto
rilor particulari. Și parcă

il£' dar ni 
însă' 

exact 
so-

fa- 
dintîi. Deși 

aceștia pro- i

societăților

nu-i cinash-
Soluția Șgtnrfi 

rostită de guvern, 
unica și înțeleasă 
de către conducerile 
cetăților comerciale, este 
o nouă majorare de pre
țuri la produse, la materii 
prime și materiale. Or, es
te o limită șj aici. Ridi* 
cînd mereu prețurile,' a- 
jpareji-fțwibllitatea asi- 

Uzuri! ’ Bs >1 tehnico-ma-

aco- 
creș- 
pro- 
sub- 

se 
multe 

de 
idine.

sub
vențiilor și acordării com
pensărilor, urmează in
dexarea principalelor* ve="| jroducției, încetarea acti- 
nituri ale populației, co- 
respunzătoare creșterii ce
lorlalte prețuri și tarife. 
Numai că guvernul vă su
porta de la buget indexa
rea pentru regiile auto
nome și pentru celelalte u- 
ptUți subvenționate de 
»tat — învățămlnt, cultu- 
tâ, știință, sănătate, arma
tă etc. —, în timp ce so
cietățile comerciale vor 
trebui să suporte singure

teriale, deci diminuarea 
masivă sau chiar stoparea 1 «rtf' «mn -

SfadM nrtvafaării
RgnHKffâ RHNVMRa

_.™Jare. Legii. . fondu
lui îunciar a ridicat -și 
mai Xidică încă unele pro
blem» și in județul nos
tru. Ni s-au adresat ■ și 
nouă pe această temă, în 
scris sau In cadrul audien
țelor. mal mulți cetățeni. 
Am solicitat precizări pri
vind atadîtil punerii în 
posesie « celor îndreptă
țiți să primească pămînt, 
conform Legii 18, dlui loan 
Bacriu, șeful serviciului 
de secretariat M. Comisiei 
județene pentru stabilirea 

.dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor.

Constituită tu '■*-« Or
dinului 31/1992, Că urma
re a reorganizării prefec
turilor după alegerile lo
cala, această comisie are 
în primul rînd menirea de 
a rezolva contestațiile fă
cute împotriva . măsurilor 
stabilite de comisiile lo
cale din comune, orașe și 
municipii. Eo funcționează 
în cadrul Prefecturii și a 
preluat cazurile de la Con
siliul Județean, în esență

atribuțiile sale cdnstînd în 
coordonarea activității din 
teritoriu privind aplicarea 
Legii- fondului funciar.

Referitor la stadiul în 
care se află acum pune
rea în posesie a celor în
dreptățiți să prime—-că pă- 
mînt am reținut t
0 s-au eliberat adeve

rințe de punere în pose
sie (emise temporar) în 
.procent de 98 la sută pe 
întreg județul, diferența 
de 2 procente o constituie 
cei care nu s-au prezen
tat să-și ridică aceste a- 
deverințe sau se află în 
litigiu;
0 punerea în posesie a 

terenurilor s-a realizat în 
proporție de 65 la sută, 
acțiunea desfășUrîndu-se 
anevoios din cauza lipsei 
specialiștilor pentru mă
surători ; pentru Impul
sionarea acțiunii, prin Or
dinul 70/21.07.92, Prefec-

Așadar, tot mai multe 
localități din țară au tre
cut Ia cartelarea plinii 
subvenționate. A făcut și 
județul nostru începutul. 
Cum era șă rămînem noi 
pe dinafară de Ioropa ? 
— vorba unui mucalit.

La urma urmelor, nu e 
nici o rușine să captelezi 
un produs, dacă prin a- 
ceasta se asigură ca acel 
produs, subvenționat de 
stat, să ajungă în ' egală 
măsură la fiecare cetățean. 
Că o va cumpăra în a-

Așteptăm 
cu

Ignatul

VIORICA ROMAN

ceeași cantitate și la ace
lași preț, și ministrul 'ți 
gunojerul, asta-i altă că
ciulă. La salariu egal, pro
tecție egală, căci doar pro
gramul de protecție

JWății multor unități eco- 
nomice,. îngroșarea dra
matică a rîndufilor șomeri
lor.

Sau altceva. Crede gu- 
veefHil că ridicînd total 
subvențiile la zahăr, ulei, 
căme și preparate din car- 
nț, vată medicinală, popu-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare In pag. a 2-a)
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0 SIMPOZION NAȚIONAL. 
In perioada 31 august — 4 sep
tembrie, lâ Școala Normală „Sa
bin Drăgoi* din Deva se va des
fășura al XII-lea Simpozion Na
țional de Istorie și Petrologie A- 
ffrard. Simpozionul este organizat ’ 
de Societatea de Istorie și Re- 
teologie Agrară din România, tn 
colaborare cu Academia Română, 
Academia de Științe Agricole, 
precum și cu alte organisme dini 
profil. (G.P.)

0 MEREU TINĂR! Cu ani în 
urmă, la Mina Aninoasa am cu
noscut un om, un miner — dl. 
Ioan Câmpan. L-am reîntîlnit la 
baza sportivă din zona depozite
lor din Deva. Juca tenis. „Gata 
— mi-a zis. La pensie". „Cîți ani 
la mină ?" „Aproape 30", „Și 
tenisul merge ?” „Asta de cîmp 
mai greu. Cel de masă...” Mina, 
munca te-au făcut, nea Ionică, să 
fii mereu ttnăr 1 (Gh. I.N.j

(

(Continuare tn paf. a 2.s)

GÎND:
• Raiui ți ladni există. Mdi ales pe Pâ 

mint.

0 NOU. In Deva, pe strada A- 
vram lancu la parterul blocului 
H1, se pregătește deschiderea u- 
nor activități prestatoare șl co
merciale de mare utilitate în a- 
ceastă zonă a orașului. Este vor-

ba de un atelier de reparat apa
ratură frigorifică și motocompre- 
soare și de un magazin de piese 
auto. (I.C.)

0 SPAȚII PENTRU SERVICII 
UTILE, Consiliul local al comu
nei Rapoltu Mare a atribuit spa
ții pentru activități deosebit de 
necesare localității, mult solici
tate de cetățeni. In spațiile res
pective, s-au deschis un cabinet 
stomatologic, un atelier âe frl- 
zerie-coafură și unul de reparații 
radio-tv. (T.B.)

gramut de protecție so
cială a fost pritocit pînă 
ce i-au sărit fulgii. Alta 
e rușinea însă. E rușine că 
o țară ca România, cînd- 
va grînarul Europei, a- 
junge, datorită unei poli
tici demolatoare pentru 
agricultură, să importe grîu 
pentru plinea cetățenilor 
ei.

Ce au însă toate acestea 
cu încrederea nestrămu
tată în apropierea și spe-

ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a 3-a)

la parterul unui bloc de pe Aleea 
Crinilor. Aici cumpărătorul gă
sește zilnic sucuri, răcoritoare, 
pepsi, alune, cafea, bere, țigări, 
multe alte produse indigene și 
din import. Lucrătoare harnice, 
amabile — Zina Sincan, Daniela 
Rada, Petronela Bârsăianu. A- 
drlana Bejenaru — fac o servire 
pe care am dori-o practicată peste 
tot, tn unitățile de servire 
blică. (Gh. LN.)

• 
I 
I I 
I 
I 
I 
I

0 „SIBRINA" Era nevoie de 
o asemenea unitate în cartierul 
„Gojdu" al Devei. A fost deschisă

» Simbătă, 22 august, Ia 
ora 18.0& a avut toc un 
scurtcircuit la firele elec
trice ale stiipuiui do elec
trificare ne. 163 de pe ca
lea ferată dintre Timișul de 
Sus și Predeal. Pe linie, în 
dreptul lut, trecea martarui 
nr. 31153, care se deplasa 
spre Brașov Și transporta 
gaz metan în două dintre 
cisterne. Datorită seînteii 
produse, acestea au explo
dat, dcterminînd deraierea 
parțială a trenului, fh ur
ma incendiului, au fost dis
truși stflpi de electrifi
care. Focul a fost stins în 
30 do minute, iar vagoane
le au fost repuse pe linia 
într-o oră de către echipa 
de intervenție.

• tntr-un interviu acor
dat Radiodifuziunii redtâne 
după depunerea candida
turii, fon IHescu a declarat 
următoarele : „Aș Vrea să 
repet angajamentul pe care 
mi l-am luat de la toceput, 
pe care l-am reiterat intr- 
un document publicat, și să 
folosesc acest prilej ca să 
spun că mă angajez ta a- 
ceastă cursă nu pentru pri
vilegii de ordin personal: 
o fac dintr-o datorie. Ml 
s-au pus întrebări cu pri
vire la alternative posibile; 
au fost și unii caro mau 
sfăteit să tiu mă mai an
gajez in această cursă ; ant 
făcut suficient și pot să fiu 
mulțumit de ceea ce am 
făcut pfaiă m um »i să-i las 
pe mții să continue cursa, 
mai ales că Intrăm într-o 

perioadă grea, perioadă care 
presupune responsabilități, 
chiar și riscuri. Și, deci, 
putea să fie și aceasta o 
variantă. Vreau să spun 
că mi am exclus din ana
liză această alternativă. Am 
avut sentimentul, însă — 
și din contactele pe care 
le-am avut în ultimele luni 
am primit acest imbold, a- 
ceastă solicitare din partea 
unor categorii largi de ce
tățeni — asupra necesității 
continuării acestei curse”.

o La Conferința de pre
să a Partidului România 
Mare, Cornelia Vadim Tu
dor, președintele acestui 
partid, a declarat următoa
rele : „Programul P.R.M., 
ideile — t forță pentru a- 
ceastă campanie electorală 
rămîn cele știute". într-o 
patetică declarație, adre
sată, în special ziariștilor 
de ia publicațiile interna
ționale, dl. Vadim Tudor 
a repetat „că nu există 
pericol mai mare dccît 
conspirația maghiară dc a 
diviza România, aceasta 
liind un fapt și nu o in
venție a ziarului sau a Par
tidului România Mare".
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Chemarea Convenției Democratice 
din România - Filiala 
Județului Hunedoara

Taberele rămîn, în continuare, locuri de 
recreere căutate de elevi.

Societatea românească se 
află In plină criză morală, 
economică și politică. Con
venția Democratică din 
România vă cheamă să 
votați, la 27 septembrie 
6.C., o schimbare. Votați che
ia — înscrisă oblia într-un 
cerc — sigla electorală pen
tru 9 reînnoire a României, 
prin adevăr, libertate, jus
tiție socială și solidaritate. 
Trebuie să facem să înce
teze, pînă nu este prea 
tîrziu, suferințele acestui 
popor. Românii trebuie să-și 
regăsească încrederea în 
ei înșiși și puterea de a-șl 
schimba viața.

Garanția schimbării este 
asigurarea supremației legii 
și înnoirea instituțiilor sta
tului. In viitorul stat de 
drept puterile legislativă, 
executivă și judecătorească 
trebuie să .fie cu adevărat 
separate. Parlamentul re
zultat din viitoarele ale
geri libere, dispunînd de o 
majoritate stabilă; va 
susține un guvern dinaihie. 
și eficient. Dorim un pre
ședinte al. țării cu rol de 
modelator și de echilibru. 
Vom susține legislativ și 
material școala și cultura, 
salvîndu-le de ia degrada
rea care le amenință și a- 
jutîndu-le să-și regăsească 
locul firesc în interiorul 
spiritualității românești șl 
europene. Biserica va avea 
un, rol principal în recon
cilierea națională și în ac
cesul noilor generații la va
lorile și tradițiile creștine. 
Armata va fi organizată pe 
principii profesionale, ca 
instituție de elită, supusă 
autorității civile și va fi a- 
părătoare de nădejde a su
veranității, independenței și 
integrității teritoriale a 
țării. Ordinea publică și si
guranța statului vor fi asi
gurate de instituții care 
acționează numai în limita 
legilor și cu respectul da
torat persoanei umane.

Vrem ca viața cetățeanu
lui să se afle în centrul 
reconstrucției sociale. Con
venția Democratică sprijină 
dezvoltarea societății civile 
constituită din cetățeni li
beri și responsabili care 
este garanția exercitării li
bertăților individuale și co
lective. Egalitatea șanselor 
este un atribut total al so
cietății, fiecare om avînd 
posibilitatea să-și pună în 
valoare meritele și capaci
tatea. Economia de piață 
nu trebuie .confundată cu 
domnia egoismului, iar con
curența cu lipsa de scrupule. 
Convenția Democratică vrea 
o economie stabilă și pros
peră care să asigure un 
nivel decent de viață fie
căruia. Economia de piață

Prețuri, salarii, compensații
(Urmare din pag. 1) 

lația își va putea asigura 
necesarul de asemenea 
produse din compensațiile 
acordate și din indexările 
efectuate ? Este imposibil. 
Fără a mal pune la soco
teală că prețurile rămîn 
în continuare necontrolate, 
lăsate la libera inițiativă 
a comercianților de tot 
felul, fără a mai spune că 
ele vor crește la multe, 
multe alte mărfuri și ser

ește singura capabilă să 
asigure punerea în valoare 
a resurselor materiale, fi
nanciare, și:de competență 
ale societății. Convenția 
Democratică apreciază că 
demarajul unei reforme e- 
conomice este posibil nu
mai după un dialog națio
nal între Guvern, patronat, 
sindicate, bănci, partide po
litice asupra calendarului, 
ritmurilor și costurilor so
ciale ale reformei.

Convenția Democratică 
din România va așigura: 
garantarea proprietății par
ticulare, restructurarea pro
prietății prin privatizare 
judicioasă a proprietății de 
stat și prin promovarea 
proprietății particulare, o

Conv»n|ia DomocraSicâ 
din România

politică financiară care să 
ducă la însănătoșirea cir
culației monetare și la re
lansarea economiei, o poli
tică de credite care să 

încurajeze investițiile autoh
tone și potențialul produc
tiv al economiei, crearea 
capitalurilor autohtone și 
creșterea potențialului con
vențional pe piața inter- 
bancară, deschiderea piețe
lor interne către capitalu
rile externe, înființarea și 
punerea în funcțiune a bur
sei de valori.

Convenția Democratică 
din România apreciază că 
participarea și integrarea 
economiei românești în cir
cuitul economic internațio
nal reprezintă singura cale 
de a ieși din. sărăcie și 
criză. Convenția Democra
tică din România vede în 
agricultură una dintre so
luțiile de urgență pentru 
ieșirea din criza nivelului 
de trai, iar restructurarea 
agriculturii prin promova
rea unei politici de susți
nere a gospodăriei țărănești 
constituie esența reformei 
economice din agricultură. 
Pămîntul este sfințit de 
muncă. Să nu rămînă ne
lucrat I

Gospodăria țărănească va 
fi sprijinită prin credite 
ieftine, unelte potrivite, în
grășăminte și erbicide ne
poluante, organizarea pie
ței agricole. Unitățile de 
mecanizare^ a agriculturii 
se vor reorganiza șl pri

vicii. De altfel, la o re
centă analiză, din multele 
efectuate de către guvern 
și sindicate, s-au. conclu
zionat clar cîteva cifre pe 
care va trebui să le su
portăm de la 1 septembrie 
a.c?: creșteri de prețuri: 
200—500 la sută; compen
sări -|- indexări: 23—32 
la sută!

Semnificativ, nu ? Deși 
la o recentă apariție pe 
micul ecran, ministrul E- 
conomiei și Finanțelor, dl 

vatiza ; ele vor asigura 
toate lucrările cu utilaje 
speciale și serviciile de re
parații.

Noi vrem ca România să 
revină la-destinul ei națio
nal și european. Națiunea 
română a avut și are un 
rol european într^D lume 
care rămîne încă instabilă 
și periculoasă ce trebuie 
să-și cultive vocația de 
partener $1 mediator, des
chiderea spre dialog și coo
perare.

Independența și forța mo
rală a României trebuie 
puse în slujba unor căuze 
nobile: reconcilierea na
țională, reîntregirea terito
rială, participarea cu drep
turi depline la procesul de 
integrare europeană și rea
firmarea ca factor de echi
libru în zona sud-est euro-- 
peană și a Mării Negre.

Convenția Democratică 
din România socotește, de 
asemenea, ca România să 
întrețină relații privilegiate 
cu Basarabia, în spiritul 
idealului național al rein
tegrării.

Interesul nostru național 
este instaurarea unui cli
mat de pace socială, bazat 
pe garantarea tuturor li
bertăților ș4 drepturilor o- 
mului. Combătînd orice 
formă de extremism, Con
venția Democratică din 
România se pronunță pen
tru respectarea drepturilor 
tuturor minorităților et
nice, religioase sau politice. 
Respingem orice forme du 
blamare sau de culpahjli- 
zare în bloc a milioanelor 
de membri ai fostului par
tid comunist, care sînt che
mați să contribuie, pe mă
sura întregii lor pregătiri 
și capacități, la reconstruc
ția morală, economică și 
socială a României.

Convenția Democratică 
din România, Filiala ju
dețului Hunedoara, com
pusă din: P.N.T.-c.d„
P.S.D.R., P.A.C., P.N.L.A.T., 
P.N.L.-c.d., U.D.M.R., P.E.R., 
A.C., A.F.D.P.R. cheamă 
întregul electorat aii jude
țului Hunedoara, ca ta data 
de 27 septembrie 1992 să 
fie prezent la urne și, în 
modul cel mai civilizat, să 
dea votul pentru formația 
poMtieă care, fără promi
siuni demagogice, va aduce 
o reînnoire a României. Cu 
ajutorul lui Dumneata șl 
voința Dumneavoastră von» 
reușf f

CONSTANTIN MOCÂNIȚÂ. 
președintele Filialei 
jndețene a Partidului 
Serial Democrat din 

România, 
președintele în exercițiu al 
Convenției Democratice din 

ludețul Hunedoara

George Danielescu, afirma 
cu seninătate . că prețurile 
sînt în scădere, conside- 
rînd aceasta ca un succes 
al participării liberalilor 
la guvernare. Curat suc
ces L.

Situația noastră, a celor 
mulți, va fi dezastruoasă. 
Și, totuși, credem că este 
necesar ca reforma să 
continue. Chiar dacă va 
trebui să strîngem încă 
mult punga și să scrîșnim 
din dinți. Pentru că, este

Taberele școlare rămîn, 
ri la această oră, un loc 

. de recreere căutat de elevi, 
■ dovadă că acestea au fune- 
; ționat în perioada vacanței 

de vară și funcționează în
că la întreaga capacitate. 
Chiar în condițiile în care 
părinții trebuie să contri
buie cu o sumă de bani — 
casa și masa, pe durata a 
zece zile, costînd 3290 lei! 
Pentru cei din casele de 
copii, transportul, masa și 
cazarea sînt suportate de 
administrația taberelor, a- 
dică de la bugetul statului, 
după cum ne spunea dl 
Dorin Crișan, direotorul 
Administrației Permanente 
a Taberelor Școlare.

Cum s-a reușit ca în 
condițiile liberalizării pre
țurilor să se contribuie doar 
cu o astfel de sumă mică 
de către cei aflațl în ta
bere ? Răspunsul l-am a- 
flat de la același interlo
cutor s „Taberele sînt încă 
subvenționate de la buge
tul statului, lucrările de 
întreținere care valorează 
milioane de lei fiind efec

Stadiul privatizării în agricultura htmedoreană
(Urmare din pag. I)

tura a stabilit cîteva mă
suri : astfel, pe lîngă mă
surătorile făcute în 46 de 
localități de Oficiul de 
Cadastru și Organizarea 
Teritoriului, aceleași o- 
perații vor fi efectuate în 
restul așezărilor de alți 
specialiști (de la Direcția 
Generală pentru Agricul
tură și Alimentație ; ingi
neri din cadrul camerelor 
rurale de ne lîngă consi
liile localei membrii con
siliilor locale de stabilirea 
dreptului de proprietate); 
punerea în posesie pro
vizorie a celor îndreptățiți

clar pentru oricine, nu pu
tem ajunge la bine fără a 
trece prin această zonă 
extrem de dureroasă, pe 
care, dacă avem tăria și 
sinceritatea să recunoaș
tem, în cea mai mare par
te ne-am creat-o singuri. 
Alții, din afară, doar ne-au 
ajutat să ajungem aici. 
Și încă ne mai „ajută". 
Chiar liderii de partide ca
re se opun azi cu vehe
mență acestui program de 
austeritate și propagă zgo
motos amînarea etapei de 
reducere a subvențiilor de 
la 1 septerfibrîe nu fao 
altceva decît falsă propa- 

tuate gratuit, sau mai pre
cis pe socoteala statului, ca o 
formă de protecție socială. 
Administrația taberelor e- 
conomisește mult prin e- 
chipa de muncitori califi
cați care asigură întreține
rea, fiind procurate > doar 
materialele, care, într-ads- 
văr, sînt foarte scumpe la 
această oră".

Pentru minunatul peisaj, 
pentru aerul curat șl,sănă
tos, pentru condițiile pe 
care le oferă sînt mult 
căutate taberele de la Bră- 
dățel (Retezat), Sîntămăria 
Orlea, Costești, Căprioara, 
Bulzeștii de Sus. In plus, 
în această vară, în serii 
consecutive, la Vața de 
Jos, s-a organizat tabără de 
profil pentru elevii care 
studiază limbile engleză șl 
franceză. Ca instructor 
pentru cel veniți aici au 
fost invitați specialiști din 
Anglia,, prin grija Ministe
rului invățămîntulul șl 
Științei, precum șl din 
Franța, aceștia din urmă 
prin contribuția praf. Eca- 
terlna Grun, de la Școala 

trebule finalizată pirsă la 
15 octombrie 1992, pentru 
a se putea pregăti viito- 
rul an agricol;,
• măsurile, stabilite de 

comisiile locale au fost va
lidate de. cea județeană, 
urmînd ca aceasta săi re
zolve restituirea către cei 
în drept a terenurilor pre
luate de stat,.în baza ar
ticolelor 35 și 37 din Le
gea 18; sînt în curs de 
finalizare acțiunile cu pri
vire la terenurile trecute 
în proprietatea statului și 
aflate în administrarea so
cietăților comerciale (fos
te IAS) și pentru care 
persoanele îndreptățite, la 
cerere, urmează să devină 
acționari;

gandă electorală. Pentru 
că amînarea tratamentului 
înseamnă prelungirea bolii, 
boală &- cărei vindecare 
nu trebuie Lăsată în sea
ma noilor prwmastț de
oarece, oricare vor it a- 
ceștia, nu vor putea face 
minuni. Singură națiunea, 
unită, așezată solid la Iz
vorul muncii și al crea
ției, se poate izbăvi da 
rău. Despre această pute
re ne-au vorbit cu clari
tate și germanii și engle
zii și japonezii. Trebuie să-l 
credem că au dreptate, 

Normală din Deva. Aici 
au studiat patru serii de 
elevi, ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, este un lucru 
extraordinar.

Pînă la această dată s-au 
aflat în tabere 4000 de e- 
levl din județ și din afara 
acestuia. O mențiune — 
toate casele de copii hune- 
dorene au beneficiat de 
2—3—4 serii. Alți 4000 de 
copii au fost trimiși în ta
bere pe litoral, bucurîndu- 
se de razele soarelui și de 
apa mării, de cura helio- 
marină, e adevărat, la pre
țuri ceva mai mari.

Au fost, fără îndoială, 
zile frumoase pentru cei 
mici și acest lucru este im
portant. Chiar dacă pentru 
organizatori au existat des
tule greutăți, cu plinea, cu 
zahărul. Dar aceste străda
nii trec și vin, devin a- 
proape firești. De admirat 
este grija pentru copii șl 
pasiunea pentru muncă a 
cetei? care organizează șe
derea în tabere.

MINEL BODEA
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* pînă la 20 octombrie 
1992, trebuie încheiată și 
punerea ta posesie a te
renurilor cu vegetație fo
restieră, acțiune realizată 
du concursul Regiei Au
tonome Romsilva.
• se află în curs de fi

nalizare și activitatea de 
lichidare a patrimoniilor 
fostelor CAP, comisiile ur
mînd să depună bilanțuri
le și rapoartele explicati
ve.

Acestea sînt acțiunile 
Comisiei județene pentru 
stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra 
terenurilor, care se întru
nește de două ori pe lu
nă pentru rezolvarea con
testațiilor și sesizărilor, fie
care dintre cazuri făcînd o- 
biectul unor cercetări la 
fața locului. Și își aștep
tau rezolvarea, în 13 au
gust, în jur de 120 de re- 
clamații. Dar marea pro
blemă o constituie numă
rul mio de specialiști ca
re să asigure punerea în 
posesie a celor .îndreptă
țiți. Așa se explică de ce 
pînă acum din 71 de mii 
de titluri de proprietate 
s-au emis în jur de... 75, 
De asemenea, în multe ca
zuri e necesară interven
ția comisiei județene pen
tru a se pune în execu
tare sentințe judecătorești 
rămase definitive. Anevo
ie merge privatizarea a- 
griculturii I

i
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TKEUUA.
CUV1WTUUU LIB5R,” Tir cu arcul

UN „RĂZBOI" CU EFECTE... 
NESĂNĂTOASE

„în „Cuvîntul liber" din 12 august 
1992 a apărut un anunț neplăcut 
pentru locuitorii municipiului Hu
nedoara. Ni se comunica oprirea fur
nizării apei calde „datorită faptului 
că agenții economici și asociațiile de 
locatari n-au achitat prestațiile e- 
fectuate”.

Ce se va înlîmpla cu sănătatea 
populației ? Ce fac muncitorii care 
ies din schimb murdari, copiii mici, 
bătrînii ? E drept că sînt asociații 
de locatari, cum este cea cu nr. 43, 
care nu și-au achitat datoriile față 
de R.A.M.G.C.L. Hunedoara. Dar 
dacă Ia această asociație sînt pro
bleme grave care sînt cunoscute de 
autorități ‘și de organele în drept să 
facă lumină în acest caz, de ce să 
sufere oamenii ? E drept ca locatarii 
să-și achite taxele și totuși ei să fie 
cei pedepsiți prin oprirea apei ? Spe
răm că de data asta se vor lua mă
suri și nu vom mai suferi, căci avem 
și așa prea multe necazuri”. (Iuliana 
Pcreteanu, Hunedoara, str. Corvinul, 
10).

N.R. Din păcate asemenea demon
strații „de forță” din partea unor re
gii de gospodărie se mai fac 
simțite și în alte orașe. Ca la Deva, 

. de pildă. Din fericire Primăria Deva 
a intervenit destul de operativ,-de- 
zamorsînd conflictul. Fie și parțial. 
E îngrijorător insă acest război per-

petuu între asociații de locatari și 
R.A.G.C.L.-uri, „soluționat" prin 
măsuri facile pentru unii, dar cu e- 
fecte neplăcute și chiar periculoase 
pentru oameni (ca de exemplu sis
tarea furnizării apel reci la mai multe 
blocuri din Deva, în aceste zile ca
niculare). In țara asta există justi
ție. Normal ar fi ca litigiile ivite în
tre părți să fie rezolvate de aceasta, 
în cadru legal.

APROVIZIONARE 
DEFICITARA

Dl. Gheorghe Duma, din Crișcior,. 
ar dori să știe dacă primăria comu
nei n-ar putea asigura o mai bună 
„aprovizionare cu pîine, lapte, za- 

'hăr, ulei, orez ș.a.”. Și se întreabă 
dl. veteran de război, ce a luptat 
pe frontul de est (cum ni se pre
zintă în finalul scrisorii), de ce e 
posibilă starea de lucruri de acum. 
Doar ne îndreptăm spre o societate 

' „de tip capitalist” și la țară, prin 
aplicarea Legii fondului funciar.

Cîteva răspunsuri și le dă indi
rect singur cititorul nostru — des
ființarea C.A.P.-urilor, necultivarea 
pămintului cu grîu ca pînă acum 
explică reducerea cantităților de 
pîine și lapte din aprovizionare, Șe 
mai adaugă acestor cauze locale și 
altele, cu care se confruntă întreaga 
țară. Cum este importul zahărului de 
exemplu, care a devenit o durere 

. pentru toți 
seamnă însă

românii. Asta nu în
că cei care se ocupă de

O activitate
transparentă

Dl căpitan. Dorelian Sta- 
matie, comandantul Poliției 
din Călan’, este un om tî- 
năr, cum tînăr este și co
lectivul de polițiști pe care 
îl conduce. Aceasta pm.ru 
că, imediat după revo uție, 
cadrele compromise au rost 
scoase din muncă, îma- 
drîndu-se oameni tin >,•’

— Că polițiștii Căl.inuiui 
sînt în majoritate tineri 
este foarte bine. Dar ce ne 
puteți spune despre munca 
acestora ?

— Am să vă prezint sta
rea infracțională. în 1991 și 
1992 n-am înregistrat nici 
o crimă. A scăzut numărul 
de infracțiuni cu violență, 
tîlhăriile și furtul din avu
tul particular. Au crescut, 
în schimb, furturile din a- 
vutul public care au ajuns 
pînă acum la peste 80.

— Cum se explică feno
menul ?

— „SidermetV-ul și-a res- 
trîns mult activitatea și se 
poate intra și ieși din in
cintă pe unde vrei și cum 
vrei. Cei mai mulți însă 
din cei ce și-au însușit ca
bluri de cupru sînt veniți 
din alte părți, din Hune
doara, de pildă. S-au înmul
țit și furturile de lemn 
din pădure.

— Am putea să scriem 
despre unul sau două ca
zuri mai deosebite ?

— De ce nu ? Activitatea 
noastră șe bucură de trans
parență maximă. Iată u- 
nul. loan Ciornei s-a dus 
în Turcia, iar Liliana, ne- 
vastă-sa, racola fete și i Ie 
trimitea acolo să se pros
titueze. Ea, Liliana Ciornei, 
a fost arestată și trimisă

fostîn fața instanței! El a 
dat în urmărire prin „Inter
pol", întrucît nu se afla în 
România^ O să suporte ri
gorile legii, fără doar și 
poate. Un alt caz: pe la 
începutul lunii -iunie am 
oprit pe șosea o mașină cu 
număr de București. Poli
țistului i s-a părut suspect 
că numărul motorului în
scris în certificatul de în
matriculare nu corespundea 
cu cel real. Mașina în care 
se aflau trei țigani — Ml- 
hăilă Alistar, Aurica Săn- 
dulescu și Rajcapur Caroli 
(se zice că atunci cînd s-a 
născut el rula filmul „Va
gabondul” șl așa se ex
plică numele), a fost con
dusă la poliție și contro
lată minuțios. Autovehicu
lul era plin cu pungi de 
cafea și țigări străine. Prin
tre ele sume importante de 
dolari și mărci, toate false.

— Ce gînd aveau cu ba
nii falși ?

— Voiau să-i plaseze la 
fraieri în județul nostru.

— Cele mai mari afaceri 
se fac însă în piață. Așa 
stau lucrurile și în Călan?

— Așa. De aceea sîntem 
mereu prezenți acolo. Chiar 
Ieri am efectuat un con
trol și l-am depistat pe A- 
lexandru Cociurlan și pe 
Teodori Beciu vînzînd bere 
șl articole electronice fără 
autorizație. Bineînțeles că 
li s-a confiscat marfa și 
s-au aplicat sancțiuni con
travenționale.

— Mulțumim pentru ceea 
ce ne-ați spus, die căpitan!

— Cu cea mai mare plă
cere.

TRAIAN BONDOR

j PROCURATURA LOCALA PETROȘANI j
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Vindo prin licitație publică un autoturism I 
ARO 243 Diesel. |

Licitația se organizează în ziua de 28 sep- | 
tembrie 1992, ora 10, la sediul unității din Pe- , 
troșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77. .

înscrierile se fac pe baza taxei de parti
cipare, care va fi depusă la CEC Petroșani.

Informații la telefon 935/41916. (997) I

comerțul din Crișcior— cooperația 
de consum — sînt absolviți de orice 
preocupare sau grijă. Și, în limitele 
competențelor ce-i revin, șl Primăria • 
trebuie să se intereseze mai mult de 
felul cum se realizează aproviziona
rea locuitorilor c imunei.

POȘTA REDACȚIEI

• Din lipsă de spațiu, publicăm 
scurt răspunsul Consiliului local 
articolul „Dilemă la Gurasada : Dis
pensar uman sau bar”. Despre imo
bilul în cauză — așa cum se arată, 
la punctul 5, din scrisoarea adresată 
fedacției ziarului nostru — deoarece 
acesta nu face parte din patrimoniul 
comunei, consiliul local n-a putut a- 
dupta o hotărîre de schimbare a des
tinației lui, dar, pe baza cererii ce
tățenilor și a documentației tehnice 
întocmite, a avizat favorabil începe
rea lucrărilor necesare realizării sco
pului propus. Consiliul local consi
deră că nu este cu nimic înteme
iată „intenția de a acorda edificiul 
respectiv (sediul fostei ,cooperative 
agricole — n.n.) pentru organizarea 
de buticuri, baruri ș.a.”, fiind vorba 
despre o dezinformare a autorului 
articolului respectiv.
• Interesîndu-ne despre soarta pro

ducției de grîu predată la „Romce- 
real” de la una din asociațiile din 
Măftinești, ni s-a făcut precizarea că, 
după încheierea socotelilor, urmează 
ca cei în drept să primească și di
ferența de cantitate ce li se cuvine.

Pe 
la

în perioada 16—20 au
gust a.c. s-au desfășurat 
competițiile în cadrul Cu
pei României la tir cu ar
cul — organizate de F.R. de 
tir și Oficiul Județean pen
tru Tineret și Sport — șl 
Cupa Minerul, ediția a 28-a, 
în organizarea A.S. Minerul 
Aninoasa și O.J.T.S. Hu
nedoara.

Rezultatele în „Cupa 
României” : Pe echipe : lo
cul 1 — Minerul Aninoasa, 
locul II — Mobila Satu- 
Mare, locul III — Olimpia 
București.

Individual: Sportiv! de 
la Mureșul au obținut lo
cul I la seniori, juniori ș> 
copii (băieți), locul II la 
senioare și fete și locul III 
la junioare (f), copii (b).

Participare largă, sprijin 
deosebit din partea Primă
riei și a E.M. Aninoasa.

Premii numeroase din 
partea unui mare număr de 
sponsori, după cum urmea
ză : 1. S.C. „D.D.D. Miha- 
ela” Alba Iulia SRL, Sin
dicatul minerilor și tehni
cienilor din E.M. Aninoasa; 
S.C. „Cocota loan și Marja 
SNC-Petroșani, S.C. „Nova 
Impex" SRL Petroșani, S.C. 
„Șatra" SRL — Petroșani, 
Soc. Familia David, S.C. 
„Tulipan” Petroșani, . S.C. 
„Club ’90" — Petroșani, 
S.C. „Gui" Petroșani, Par-

tidul Renașterii și Indepertî 
denței României — Petrifl 
șani.

Rezultate în Cupa „MindZ. 
rul” pe echipe : Locul : Fj 
Minerul Aninoasa, II C.S.Im 
Iași, III — Olimpia Bucțși 
rești.

Individual : Sportivi! df 
la Minerul Aninoasa a]T 
obținut locul I ia senior»^ 
juniori, copii, locul 
senioare, copii și 
la seniori, cădeți, 
copii.

Au fost oferite 
numeroase in obiecte 
bani de către A.S. Mineri 
Aninoasa și O.J.T.S. 
nedoara.

ii < 
local Hj 
cîdete șj

premii

IOAN IIORVAT, 
colaborator

BERE „AȘA ȘI AȘA"* 
65 de lei halba | 

Cum nici un .produs ni 
e ’ ferit de creșterea gala 
pantă a prețurilor care rea 
șește să înnebunească setă 
țenii, nici berea n-a scăpa'

Am .(re)întîlnit un OM
In dimineața acelei zile, 

primarul comunei Geoagiu, 
dl ing. Cornel Igna, era des
tul de vesel.

— Am rezolvat un lucru 
mare, care îi durea pe toți 
sătenii: comerțul. Am avut 
magazine goale, unele în
chise, oamenii nu găseau 
articolele, produsele de tre
buință zilnică — ne spunea 
dumnealui. Buba era la 
conducerea cooperativei. Nu 
le păsa de necazurile oa
menilor. l-am tot rugat, 
le-am tot spus. Fără folos.
- Și?
— Cu voia sătenilor am 

schimbat conducerea coo
perativei.

— Și acum treburile merg 
mai bine.

— Sigur. Președintele

numit dl Aurel Doboș, 
pune sufletul și priceperea 
lui pentru ca lucrurile si 
meargă bine, oamenii să 
găsească în magazine toate 
cele trebuitoare.

— De pildă...
— Aleargă pe la furni

zori, se zbate, trimite oa-, 
menii în țară, aduce < e nu 
se vedea în vitrinele ma
gazinelor...

— Nouă ne spuneau oa
menii, cu luni în urmă, că 
nu au pîine.

— Astăzi au — spunea dl 
Aurel Doboș, președintele 
numit de curînd în fruntea 
cooperativei din Geoagiu. 
Am pus brutăria în func
țiune. Facem pîine bună 
pentru sătenii din Geoagiu. 
Itomos și Balșa.

— Aveți din ce ? Ne gîn- 
dim la făină, drojdie, apă...

— Avem. Am adus făină 
bună, brutăria merge bine, 
lucrăm pe două schimburi, 
poate o să băgăm și schim
bul trei. Ca 'să. aibă 
menii 
caldă...

— In 
cînd dl 
în fruntea cooperativei, așa 
cum vedeți și dumneavoas
tră, s-a schimbat fața co
merțului din comună — 
sublinia dl primar Cornel 
Igna. Nu toate treburile sînt 
puse la punct. Dar ne zba
tem să le facem șă meargă 
bine pentru toți sătenii 
noștri...

oa-
pîine. Proaspătă,

scurta vreme' de
Aurel Doboș este

Gh. I. NEGREA

de mărirea substanțială • I' 
costului la 65 lei halba S a 

ticlă!

cumpărătorul î.șî rupe din 
punga sa tot mai goală' ('! N 
de lei să se răcorească gl * 
6 bere atît de scumpă, i s 
oferă bere... caldă..Sîmbăt ‘ 
și duminica trecută în (jlil 
centrul Devei,'în unității' 
de pe străzile 1 Deeembrl 
și Libertății, unde era be > 
re. nu funcționau aparat®! . 
frigorifice. La întrebare! 
„cum e berea ?", răspunsă 
era „așa și așa”. De cîni 
sînt stricate aparatele ? „D 
cîteva zile”, venea i' . ‘ “ 
sul. Oare dacă responsabl 
Iilor respectivi Ii s-ar stric 
frigiderul acasă, în cit 
ore ar fi reparat ? Dar dac 
defecțiunea e la firmă, c 
contează ? Berea tot trec® 
Cîtă lipsă de respect.făț 
de client, cît mai trebuie & 
așteptăm pentru a avea ui ;

comerț atent, civilizați (S.O.
________

de la 80 lei în sus, sti._. 
cu bere de 1/2. Șf cîni

iri

B

i

»

răspun 
lonsab]

t.

*

Așteptăm cu încredere Ignatul
(Urmare din pag. 1)

ranța în -sosirea Ignatului ? 
Au, că de Ignat se taie 
porcii; care porci sînt vi- 
novați de consumul exa
gerat de pîine subvențio
nată. Să vedeți dumnea
voastră dacă de la Ignat 
încolo -o să mai fie o ‘ase
menea criză. Și asta numai 
datorită porcilor ; sau poa
te că pînă atunci o să dis
pară cu totul subvențiile. 
Oricum, criză n-o să mai 
fie!

Dar de ce s-o fi apucat 
omul de la oraș să creas
că porci ? Cel mai adesea,

în bloc, vasă- 
condiții pentru 

i îndeletnicire.

el locuiește 
zică nu are i 
o asemenea
De nevoie, asta e 1 îndelet
nicirea n-o are doar de la 
revoluție încoace, ci de pe 
vremea 
se știe 
procuri 
ca să-ți 
meniul.
căutat pe la marginea o- 
rașului un locșor nere
vendicat de nimeni și îm
preună cu alți vecini sau 
prieteni, și-au încropit niș
te cotețe în care și-au 
crescut porcul de Crăciun, 
ca să aibă cu ce face o 
bucurie copiilor. I-au pă-

răposatului, cînd 
ce chin era să 
o bucată de carne 
mai îmbunătățești 
Și astfel omul a

i-

pînăzit pe rînd de furi, 
la vremea Ignatului.

Vara, românul a 
tras la coasă și la sapă, la 
cîte un coleg de serviciu 
mai avut, acela i-a dat 
pentru muncă o măsură 
două de cucuruz, de gria 
ori de orz și așa s-a 
cumetat omul să-și produ
că pe cont propriu friptu
ra și clrnații de Crăciun. 
Cînd s-au terminat grăun
țele din sac și Ignatul e- 
ra departe, ă dat-o pe pîi
ne. Dar de-acum...

Lasă că mal sînt el și 
altfel de porci vinovați de 
dereglările în aprovlzio-

mai

1 >
CTT-SA BUCUREȘTI 

BTT HUNEDOARA-DEVA 
ORGANIZEAZĂ 

tn perioada 5—6 septembrie 1992, 
la COSTEȘTI, 

„FESTIVALUL LATINITĂȚII" 
care participă formalii folclorice din 9Ia

țări străine și din România.
Societățile comerciale și agenții econo

mici care doresc să participe Ia sponsoriza- | 
rea acțiunii se pot adresa la BTT Deva, tel. I 
95-627586, 95-627587. (981) |

narea cu pîine : cei ce al 
cumpărat-o cu 23 de Ic 
de la 'oraș, au cărat-o ci 
portbagajul pe sate, undi 
de bine de rău, omul ma 
face o pîine (mai bună de 
cît a noastră de la oraș 
și au vîndut-o cu 80 le 
bucata. Pentru de-ai d< 
ăștia, statul are ac de cq 
joc, dar nu-1 prea folaț 
sește. Și uite așa înflorea 
te specula, : 
dună capital 
mîine îl vezi „k...._ ___
ceri", proprietarul unu 
butic și așa mai departs1 
Pînă atunci, însă, să aș< 
teptăm cu încredere Igna? 
tul. I

-------- - ------------------

I
i

J

speculantul a
’ și mîine-pof
I „om de afa J

*

S.C. „VENUS“ S.A. DEVA * i

Solicită clienților care au cumpărat măr
furi cu plata în rate ca, în termen de 15 zile 
de la data apariției acestui anunț, să se prezinte 
Ia casieria unității pentru achitarea integrală a 
ratelor.

l In caz contrar vom fi nevoiți să majo-
i răm procentul de dobîndă Ia nivelul celui prac- 

. ticat de bancă. (995)

pm.ru
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VINZARI- 
CUMPÂRÂRI

• CASA de vînzare 
făștie, str. Nicolae 
«eseu, 3. Tel. 642377.

(5897) i
• VlND apartament 2

Camere, ultracentral Deva 
« schimb apartament 3 
rcamere proprietate Tg. Mu- 
fieș, CU similar Deva. Tel. 
614942. (7030)

1
• VÎND casă, central.

iDeva. Informații. tel. 
'612701. (7054)

o- 
Băl-

• VÎND casă, anexe, pă-
mlnt. Informații sat Dă- 
bîca, nr. 46. (6463)

• VÎND Trabant 601 S,
stare foarte bună șl mo
tocicletă MZ 250. Hune
doara, str. Ciocîrliei, nr. 2, 
bl. 8A, ap. 3. (6464)

• VÎND mașină de cu-
suț „Ileana1*. Deva, tel. 
629257. (7026)

• VÎND garsonieră, Goj-
du, str. Zamfirescu, bl. 
Q4, ap. 30. Deva, zilnic o- 
rele 18—20. (7027)

• 'CUMPĂR capotă șl
aripi față (stînga-dreapta) 
pentru Skoda S 100. “
lății comuna Vorța, 
Valea Poienii, nr.

• VÎND casă, 3 camere, 
I bucătărie, garaj, curte. 
Hunedoara, tel 721450.

(6454)

Re
sat 

30.
(7029)

cărU-
Deva,_

• VÎND urgent, conve- 
| Cerbii, autobasculantă SRD, 
9.5 tone. Tel. 641803, O- 
rfiștle, zilnic după ora 20. 

(7023)

• VÎND pătuț șl 
cior albastru, copil, 
tel. 622725.

• VÎND butelie aragaz,
preț negociabil. Deva, tel. 
622121. ■ (7012)

zibil zilnic la sediul AUR. 
Tel. 612822. (7042)

• VÎND convenabil vi
deo player japonez, sigi
lat. Deva, tel. 612953, 
617031. (7043)

• S.C. APOLON S.A.
Alba lulia vinde zahăr en 
gros la preț de 220 lel/kg, 
inf. tel. 968/25462. (7046)

• VÎND garnitură hol 
și bibliotecă „Luceafărul". 
Tel. 616547, după ora 16.

(7063)
• VÎND apartament 3 

camere, Zamfirescu, Cl, 
sc. III, ap. 29, Deva.

(7047)
• VÎND corpuri mobi

lă Bonantza, culoare na
turală. Inf. 95/619163, du
pă ora 18. (7048)

• VÎND casă, sat Stoe-
neasa șl schimb aparta
ment cu garsonieră. Rel. 
tel. 717916. (6049)

• VÎND garsonieră Sl- 
meria, str. Cloșca, bl. 17, 
et. n, ap. 9. Rcl. tel. 985/ 
13523, Gherase Nuța.

• PIERDUT carnet șo
mer nr. 801, eliberat de 
Forțele de Muncă 
doara, pe numele 
Daniela Tavita. î’_ 
nul.

• DECLARAM
certificatele de 
medical seria MM 1989-A, 
numerele l_.---- + .-—
sustrase din cabinetul me
dical al Secției Psihiatrie 
II femei. (7020)

Hune-
Oanca 
declar 
(7034) 
nule 

concediu 
ia iuxvî i»o9-A, 
3509101-3509150,

II

DIVERSE
• S.O. SAMICOM SRE 

Deva, str. AL Romanilor, 
bL 11, ap. 55, sc. III, tel, 
95/633459, solicită un îm
prumut del. 1600 000 Iei. 
Dobîndă avantajoasă.

(7026)

OFERTE
DE SERVO

’ 1
1 <

 I.,
 11

 • j
 JI

 • ' • OFERIM • șpre dobîn- 
2Ure la Slmeria Veche (in
travilan) : teren agricol

ha),, grădină pomi 
pose mp), pădure (0,5 ha), 
te£ 613080. (92) 121553.

(7022)

• VÎND video player
Orion 70 000 șl joc electro
nic (17000), sigilat. Deva, 
tel. 615313. (7024)

• VÎND cazan țuică, ca
pacitate 160 1. Deva, tei. 
617866. (7035)

ÎNCHIRIERI

închi
riat apartament 2 camere,

• CAUT pentru 

nemobilat. Tel. 622264, o- 
rele 16—20^

•
va, 
tel.

(7050)
ÎNCHIRIEZ garaj, De
ște. Călugăreni, 63, 
613927. (7044)

• PENSIONARA, îngri
jesc copiL Relații tel. 
716926. (6461)

COMEMORĂRI
<

• VîltfD autobuz TV
T, motor benzină, 28 
locuri. ca motor re- 
servă masei Savlem. 
Deva, teL 626692, du
pă ora 19. (7021)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, confort I, 
parchetat, belul W. Bălees- 
cu, bl. 22, ap. W (1600 900 
lei). Relații după ora 17 

(7037)

• NEȘTEARSA a- 
mintire șl gînd pios 
la 2 ani de la trece
rea în neființă a ee- 
lui ce a fost

MARCEL GALOȘ. 
Socrii Lucia- și Con
stantin Vătavu.

(5898)

• VÎND Dacia 
Hunedoara, tel.

break. 
721693.

(7038)

a-
Tu-

• VÎND 2 boxe Vertno- 
(la fp W — B ohmi, Bo- 
tacod 55. tel. 290/294,

(6459)

< VÎND galerii 
'te dimensiuni și 
electric pe ulei- Deva, tel. 
615449.

dîferî- 
calorifer

(7039)

• PIERDUT cartelă 
limente pe numele 
reschi Gheorghe, elibera-

■ tă de Alimentara nr. 54 
Hunedoara. O deelar nulă.' 

(6462)
• PIERDUT cartelă a- 

limente pe numele Ior
dan loan, eliberată de A- 
limentara nr. 14 Hunedoa
ra. O declar nulă. (6465)

9 aaat 9""" 9 "99T 9 9 ^9 9 s

• VÎND tractor nou U

CO. 125 ore funcționare, 
anedoara, tel. 724271- 

(6460)

• VÎND
Costinești.

bilet tabără 
Tel. 716357.

(7041)

• VÎND B.M.W. 520, vi-

I' *
I*
I

lai 
unitățile „Alimentara" la care se distribuie pro- j 
(falsele raționalizate, începînd cu data de 27. 08.; 
1992. I* 

_ Tichetele se vor distribui numai cetățenilor | 
B cu domiciliul în municipiul Deva, pe baza bule-; 

finului de identitate sau a certificatelor de naș-1 
tore pentru copiii pînă la 14 ani. |

b Persoanele care lucrează în subteran și în j 
g sectoare calde, vor primi un tichet suplimentar, J 
| cc se va ridica de la locul de muncă. (1003) |

f
. 1 •
I ■
I Tlchetele pentru pîine se pot ridica de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

I
I 
I 
w 

I 
<9 

! 
i
I 
I 
« 

I
I

DECESE
• FAMILIA mulțumeș

te tuturor rudelor, vecini
lor și prietenilor care au 
condus pe ultimul drum 
Pe

MOISA EMIL
din Balata, om de aleasă 
noblețe sufletească și mă
re omenie. (7061)

V 9 ""99 9 MCV r mmm t
9
I 

I

I
cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 43. j

9

I9
I
9

I
I

Licitația va avea loc la sediul societății, în | 
29 septembrie 1992, ora 10. *

*
] Relații suplimentare se pot obține la tele- j
: fonul 95/623260. |

Solicitanțîi vor depune la casieria societății |

î
9

Accesul la licitație este liber, cu o taxă de |
! intrare de 100 de lei/persoană. (1001) I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

FARMACEUTICA REMEDIA SA DEVA

Vinde la licitele mijloace fixe:

• un camion

• un camion cu remorcă

• un motosti vui tor.

J»
“s.C?COMSER'S.R.L.7 HUNE DO ARA |

Cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. ’ 
5, distribuitor autorizat al firmei RANK XE-) 
ROX, vinde din stoc cu livrare-instalare la se-' 
dlul beneficiarului în max. 24 ore de la lansa- ’ 
rea comenzii, copiatoare. Imprimante cu laser, 
faxuri, mașini electronice de scris, copiatoare^ 
de planuri, hîrtie format A3, A4, hîrtie fax etc., | 
toate produse ale corporației RANK XEROX, 1 
liderul mondial în domeniu. Relații la telefoa- ( 
nelo : 95/711919, 7Î7148. j

SUCURSALA „HIDROCONSTRUCȚIA“ SA — j
RÎU MARE RETEZAT '

cu sediul în comuna Riu de Mori — Brazi, | 
județul Hunedoara. ț

Scoate la licitație spații propice pentru ac- i 
tivități de comerț sau prestații, după cum ur- i 
mează: ’ J
• COLONIA BARAJ ’

— Alimentara spații vinzare+depozi- '
tare 82 mp V

— Textile spații vînzare h depozitare ț
70 mp ț

— Aprozar spații vînzare + depozi- ț
tare 108 mp

— Cofetărie spațiu vînzare rdepozi- <
tare 42 mp ,

— Spațiu comercial alimentar măr- 
j furi alim.+ind. 186 mp ’

• COLONIA RÎUȘOR
— Alimentara+textile spațiu vînza- 

re+depozitare 56 mp )
• COLONIA ORLEA

— Cofetărie spațiu vînzare depozi- ț
tare 41 mp /

— Alimentara + textile spațiu vînz. 
+depozitare 164 mp ’

— Aprozar spațiu vinzare+depozi- i
tare 35 mp |

• COLONIA BĂCIA
— Alimentara spațiu vînzare+depo- ț

zitare 106 mp »
— Spațiu comercial mărfuri ind.+ i

alimentare 118 mp 1
— Patiserie (bucătărie + anexe) 133 mp )

• COLONIA BRAZI [
— Electrice menaj, spațiu vînzare + ț

depozitare 70 mp
— Alimentara, spațiu vînzare ! depo

zitare 120
— Textile spațiu vînzare+depozitare

70 
spațiu vînzare+ 

70 
spațiu vînzare l- 

30 
8Tv

/■*•

mp t

mp

mp
— Legume fructe, 

{depozitare
— Produse carne, 

depozitare
— Reparații Radio
— Cofetărie, spațiu vînzare+depozi-

tare - 25
— Spații comerciale, dispensară far

macie 116

I
M .. ~ -w. _ _____ __
| 10 la sută din prețul de strigare a mijlocului l 
jfix.

I

I

I
I

I

I
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CASA DEUULTUBA a municipiului deva 
UNIVERSITATEA POPULARĂ 

ANUNȚA 
deschiderea următoarelor cursuri, cercuri 

tehnico-aplicative și de învățare a limbilor 
străine începînd cu data de 15 septembrie 1992 

A. Croitorie și broderie — 9 luni
2. Stenodactilografie și tehnica secretariatului — 9 luni
3. Cosmetică — 6 luni
4. Pedichiură — 6 luni
5. Balet copil (7—12 ani) — 9 luni
6. Gimnastică ritmică (4—7 ani) — 9 luni
7. Radio Tv. anul 1 — 9 luni ,
8. Radio Tv. anul II — 9 luni
9. Taragot — saxofon — clarinet — 9 luni

10. Acordeon — 9 luni
U. Chitară — 9 luni
12. Percuție — 9 luni
13. Contabilitate — 9 luni

mp i 
\ Solicitările vor fi făcute în scris la Sucursala i 
ț Riu Mare — Compartimentul Privatizare, ing. j 
î M. Marinescu, pînă la data de 31 aug. 1992, în- » 
i soțite de angajament legal de respectare a inter-1 
l dlcției de vînzare a băuturilor alcoolice.

Facem precizarea că la licitație pot parti
cipa numai persoane juridice (firme) iar nive
lul dc începere a licitațiilor este de 120 lei/mp. 
(conform adițional la regulamentul de funcțio

nare, privind activitatea de privatizare — 4/ 
141/16. 06.1992).

Data exactă a licitației se va comunica în 
timp util pentru fiecare spațiu menționat. (1000)14. Gimnastică aerobică (femei) — 9 luni

15. Foto color — 6 luni
16. Fochiști medie pre^une — 11 lteii
17. Ospătari — barmani — 6 luni F
18. Bucătari — 6 luni
19. Limba engleză preșcolari (cu regim de grădiniță) 

— 9 luni
20. Limba engleză adulți — 9 luni
21. Macaragii grupa I și II —- 6 luni
22. Limba germană
23. Limba franceză
24. Arta plastică
25. Cursuri intensive pentru admiterea în învățămîn- 

tul superior
26. Desen tehnic
27. Arta lemnului
28. Coafură — 9 luni

înscrierile se fac la Casa de Cultură Deva, 
str. Piața Victoriei, nr. 4, începînit cu data de 
31 august 1992, între orele 8—19.

Alte informații la telefon 616882. (996)

i
iJ 
I
L 
I 

i 
i 
> 

î

i 
i 

I
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S.C. „HORTINA" DEVA SA
Str. Horea, nr. 2

Organizează în ziua de 31 august 1992, era 
10, la' sediul unității, licitație pentru atribuirea 
în locație de gestiune a:

• magazin nr. 14 Hunedoara (str. Liber
tății, nr. 10, bl. 10).

în aceeași zi și la aceeași oră, tot la sediul 
unității, se organizează licitație pentru închi
rierea spațiului comercial:

• magazin Vulcan (str. Aus. Merisoara, bl. 
82).

Licitația se organizează potrivit H.G. 140/ 
91 și 279/92.

Relații se pot obține la telefonul 618256 (cu 
privire la taxa de înscriere, garanție și docu
mentație)^  (999)

Ziar editat de S.G. „CUVÎNTUL LIBER” S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611279, 612157, 611269, 625904 Fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.O. „POLHJAVA” S.A. DEVA. , ’ ' ’


