
țjn birou in incinta Ministerului de In
terne Bl UetiBfonel Auster, asemenea vieții 

«emenea vieții moldove- 
InteAcjclTtat, numărul doi In pro- 

istreană — colonel de poliție 
«EȚ.>Că Molda¥a ț nu ,ara . 
motarietat^ Că bâtei ionul * * 

Tighina (înființat din inițiativa 
^JDrup) a fost iuta spuți^eat, se. 

.JM Ha Eji îa/iunife dini ârmăț au apă
rut ururaț* - militare, firave deocamdată, 
se știe. Totuși*, că poliția duce greul pe 
f ■ ■ ■■ ~; ■■*;*. " _ ” --
ceptat. Asta nu Inlătflră, însă, realitatea.

— Nu vă întreb ce caută poliția pe front, 
domnule colonel! Vă întreb cum se des
curcă în competiția cu profesioniștii ?

— Greu, foarte greu. îi lipsește experiența 
de luptă, competențele ei fiind altele. Dar 
a fost obligată să se implice, în lipsa ar
matei Totul a început Ia 2 martie eiirent, 
cînd sediul poliției din Dubăsari a fost a- 
sediat de gardiști șl cazaci mercenari. S-a 
vărsat sînge. Cei 32 de polițiști aflați în 
clădire au fost arestați și trimiși la Tiras
pol. Mai bine de o lună au suportat tor
turi groaznice.

— Nu mă îndoiesc că sîntcți în posesia 
unui bilanț !.

— Au fost uciși pînă acum 69 de poli
țiști Cei din Bender (Tighina — n.n.) șj 
Dubăsari au rămas fără locuințe. Sînt ca-

ii 
blema tra 
NICO 
armată,-! 
liras 
14

j|cum în raionul Căușanj., Urrrteazâ a 
fi repartizați la alte secții raionale și a 
primi, apartamente i .despăgubiri.

tare eito relația poliției cu președin
tele Snegur■*!

___ . „ ___ „ — Ne-a înțeles și ne-a ajutat. Preziden- 
frontul din"' aUiria.estegret ie aâ- ■ tul a făcut multe, atît pentru protecția 
—... ..______________________ — noastră socială, cît și pentru dotarea teh

nică. Există două acte normative - o ho- 
tărîre guvernamentală și un ordin prezi
dențial — deosebit, de importante pentru 
activitatea poliției. Leafa noastră este a- 
cum de două ori mai mare decît salariul 
mediu pe republică. Ne confruntăm, însă, 
cu deficitul de cadre, iar prima promoție 
â Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” 
va absolvi abia peste trei ani.

— Se vorbește tot mai intens despre 
așa-zisa forță a' treia. Mâncarea pregătită 
pentru luptători se pierde pe drumul din
tre cantină și front — vindută sau .furată*. 
Cel de lîngă tine, în uniformă moldove
nească și el, deci de-al tău la prima ve
dere, așteaptă clipa prielnică spre a-ți 
trage un glonț în ceafă, după care te je
fuiește și dispare. In momentele de ăcal-

* i-
mie, cipd s-a convenit încetarea incului 
de către beligeranți, cineva trage totuși.

— Forța a treia există! Și menirea ei 
e să provoace. Deși combatanții decid să 
nu mai tragă, de undeva se împușcă. Apar 
răniți și morți. Nu știm cine compune a- 
ceastă â treia forță. Nu i-am prins încă. 
Noi bănuim a fi din rîndurile adversarilor 
noștri. Ei ne bănuiesc pe noi. Fapt e că 
sînt foarte periculoși și că menirea lor e 
să împiedice revenirea Ia conviețuire paș- 

’ nică în Transnistria
— S-au făcut afirmații grosiere cum că 

România e implicată cu forțe umane și 
tehnică militară.

— Asta încă de la început. Noi însă nu 
strigăm în gura mare că armamentul ru
sesc omoară, pe întreg mapamondul... Că 
Rusia este, deci, implicată... Cumpărăm 
armament de unde putem. Asta ne pri
vește și nimeni nu are dreptul să ne judece.

■— Din păcate, războiul informațional 
l-ați pierdut. In opinia internațională, sîn- 
teți vinovați pentru ce se întîmplă în 
Transnistria.

— Nici nu se putea să nu-1 pierdem.

înformațiile pe care noi le trimitem zilnic 
centrului de presă nu sînt acceptate. Ra- 
dip Ostanfcixio transmit® cn țațni altceva. 
Personal îi atenționez că greșesc. Nici că 
le pasă...

— o jdtim* domnule colonel,
dar nu cea de pd țirih* ca importanță. Ce 
vă mai fac „rackeții" ?!

— Sînt mai curajoși ca pînă acum. Ac
ționează de prin ’85—’86 în toată Uniunea 
Sovietică, dar nu atît de la vedere ca în 
prezent. Șantajează persoane bine situate 
material, cărora Ie impun un bir — săp- 
tămînal, lunar, trimestrial. Unele dintre 
victime ne cer sprijinul, altele nu. Cele 
care la rîndul lor nu-s curate la suflet.

— Se spune că aparțin unei organizații 
de tip mafiot.

— Prea mult spus. Ei nu sînt o organi
zație. Sînt grupuri de răufăcători, aețio- 
nînd fără o coordonare centrală, ci în vir
tutea unei înțelegeri • „asta e zona noas
tră, aici nu intrați !” Mulți sînt deja în
temnițați.

„Cînd Moldova și Rusia nu vor mai pu- • 
tea controla conflictul transnistrean, vom 
cere sprijin forțelor internaționale. Noi 
încă mai credem în Elțîn” — a spus dl 
colonel Stirbeț. Orice Constituție, garan
tează libertatea de opinie a cetățenilor — 
spun eu.

NATALIA VASIU j

■ Partidul Democrat 
consideră legea electorală 
ca discriminatorie și ne
constituțională șî ca atare 
a decis să nu participe fa 
alegerile parlamentare. în
cercarea de a se realiza 
o forță politică de centru 
prin Unirea mai multor par
tide bl Alianța pentru 
Demnitate Națională a c- 
șuat, se mai specifică în 
știrea transmisă de ROM-

■ Partidul Ecologist U- 
manist, fondat la Arad, a 
decis să nu participe cu liste 
proprii pentru alegerile par
lamentare din Septembrie, 
urmînd ca după studierea 
diferitelor piatforme-pro- 
gram să anunțe Ce forma
țiune politicii sau alianță

■ vor susține membrii par
tidului.
■ Declarațiile antiromâ- 

nețti formulate ta manifes
tările naționaliste revizio
niste, recent încheiate la 
Budapesta, l-au determi
nat pe Gheorghe Funar, 
propus candidat Ia func
ția de președinte al Ro
mâniei de Partidul Unită
ții Naționale Române, să 
nu mai onoreze invitația 
oficialităților din Pecs de 
a vizita Ungaria.

fl Rafcrindu-se la sub
venționarea agriculturii și 
relansarea producției in
dustriale pentru această 
importantă ramură a e- 
conomiei. Petre Roman — 
președintele ESN, a de
clarat următoarele: „Poate 
că nu e rău să spunem ce 
înseamnă subvenționarea a- 
gricultarii, pentru că sub
venționarea agricultorii nu 
poate însemna doar niște 
sume de bani abordate a- 
grtcuHurii. Noi gîndim că 
înseamnă mult mai mult, 
înseamnă că fo relansarea 
economică prioritatea a- 
cerdall agriculturii este 
im dement esențial, atît 
pentru cultivarea propriu- 
risă a pămfatului. Cit și 
pentru întărirea industrii-. 
lor legate de agricultură. 
Iar, apoi subvenționarea 
înseamnă acordarea unor 
sume importante de bani 
acolo unde ele conduc la 
cultivarea pămîntului și la 
creșterea animalelor cu 
rezultate bune. Dar, pen
tru o subvenționare corec
tă a agriculturii, lucru ca
re, fără îndoială, nu mai 
este respins de nimeni a- 
cmn, nimeni nu m.iî are 
curajul să respingă așa 
ceva, noi spunem că este 
nevoie de o nouă politică 
agricolă. Este nevoie de 
O politică de credite, cu 
debîndă redusă, pe ter
men lung. Aceasta este o 
poUtică de care este ne
voie acum, pentru a sta
biliza cît mai repede pro
ducții vegetale și animale 
Ia nivel supenoț

(IVIMIILIIJIR
C.I.S.

dar mai
' Am spus-o și altă dată 

și rămînem la părerea eă 
una dintre legile cele mai 
așteptate și mai importan
te pe care le-a elaborat 
primul Parlament al Ro
mâniei — Legea privatiză
rii — conține multe gre
șeli neclarități, inadver
tențe, care o fac greu a- 
plțcabilă. între acestea — 
constituirea și funcționarea 
consiliilor împutemiciților 
statului nu este cea’ din 
urmă. De ce ne referim a- 
cum din nou la ea, deși 
am făcut-o și cu alte pri
lejuri ?

Pentru că cineva s-a 
gîndit, totuși, să-i îmbună
tățească structura și poate 
și funcțiunile. în forma 
lor inițială, consiliile îm- 
putemieiților statului e- 
rau compuse din cîte 7— 
15 membri, ce se ocupau, 
cînd și cum vroiau, de 
treburile societăților co
merciale în care erau de
semnate — în baza unor 
hotărîrî și atribuții de alt
minteri clare. în anumite 
întreprinderi și instituții 
(și exemplele nu sînt pu
ține — n.n.), C.I.S. era 
atotputernicul, unicul, co
coțat deasupra a toate șl 
a tuturor, acționînd mâl 
mult după cum dictau in
teresele membrilor săi și 
nu cele ale statului dar 
nu ezita să-și încaseze ba
nii pentru că... așa preve
dea legea. Cadrele de con
ducere dintr-o întreprinde

- în haina noua,

re făceau parte din ,;C.1.S.”- 
urRe altora ți invers, deși 
unele nici măcar n-ăveau 
habar de specificul activi
tății din unitățile în ale 
căror organisme supreme e- 
rau și uite-așa...

De acum, prin modifica
rea art. 212 din Legea nr 
31/1990, privind societățile 
comerciale, publicată în 
„Monitorul Oficial" nr 
178 din 28 iulie 1992, se 
poate spune că vechile 
„C.I.S."-uri și-au trăit tra
iul, și-au mîncat mălaiul 
(la propriu — n.n.). De 
fapt, ce mălai, că era o 
adevărată pîine aibă, dacă 
ne gîndim la venituri în 
raport cu aportul fiecăruia 
în funcția deținută de 
membr al C.I.S. Prin re
glementarea amintită, or
ganismul consiliului îm-

DUMITRU GHEONEA. 
VIRGIL CRIȘAN, 

economist

•••••••••••••o

„TATA CU SUFLET 
HlD — CONDAMNAT

Dl I. Sireteanu (nu știm 
de unde este, căci nu o 
spune) ne scrie că după 
ce a citit articolul „Tată 
cu suflet hid" în ziarul 
„Cuvtotul liber" nr. 680, 
a rămas profund indignat 
de fapta acelei bestii cu 
chip de om. Un lucru în
să îl nedumirește., tot a- 
tît’de profund — cităm — 
astăzi cînd se vorbește a- 
tît de mult despre „drep
turile orpului4, „legea pen
tru drepturile copilului", 
„statul de drept” etc.: nu 
ia nimeni nici o măsură 
pentru pedepsirea unor a- 
semenea fapte foarte a- 
propiate de crimă 7

Ba ia, die Sireteanu, a 
și luat deja. Tatăl ce-șl 
maltrata fetița a fost con
damnat la doi ani închi
soare cu executarea pedep
sei la locul de muncă.
(Tr.B.)

(Continuare în pag. a 3-a)

• Doi cocoși stau de vorba
— Hai cu mine, zice unul, să vedem ga

gici goale la... alimentara.
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CONSILIUL LOCAL DEVA ASIGURA 
CONDIȚII OPTIME ALEGERILOR

In municipiul Deva, campania pentru alegerea 2 
Camerei Deputaților, a Senatului și a Președintelui | 
României se desfășoară în conformitate cu Legea nr. * 
68 și Legea nr. 69/1992 adoptate de Parlamentul țării, I îrb corii ntr» orimimâ 17 tuniA «-» n Tbî» '

avut-o recent cu dl. Ovidiu Hagea, primarul lo- I 
lățit am reținut: • '....... ■ -

Municipiul reședință de județ , are țn jur de | 
40 000 de cetățeni cu drept de vot.

• Listele electorale au fost definitivate și se află * 
la sediul consiliului local. Cetățenii sînt invitați să | 
le consulte pentru a constata corectitudinea întoc- » 
mirii acestora și să semnaleze eventualele erori.

• în Deva vor exista 40 de secții de votare și a ’

I

I

' oo și juegea nr. i>y/iwsw aaopiate cie rariamentui țarii, a 
| în ședința comună din 17 iunie a.c. Din discuția ce « ' am „ ____ ; ’ - - -
^.calității am reținut.
b Z K,T" -«-r.
I
b
I

b
I

(fost, afișată Publicația care stabilește raza fiecăruia ] 
dintre acestea. Primăria cheamă cetățenii să le con- J 
sulte pentru ca fiecare să știe din vreme unde să se g 
prezinte, în. 27 septembrie, la vot.

• Prin dispoziția consiliului local au fost sta- J 
bilite 13 locuri unde este permisă propaganda elec- | 

I torală. în aceste locuri propaganda de altă natură ■> 
J este interzisă. i

Consiliul Local Deva este pregătit și preocupat; 
permanent pentru a asigura campaniei electorale par-| 
lamentare și prezidențiale condiții de desfășurare* 
optime, în așa fel îneît să se respecte întocmai celej 
două legi pentru alegerea Camerei Deputaților, a Se-1 
natului și a Președintelui României. î

• ALTE PRECIZĂRI "
Conform art. 33 din. Legea nr. 68/1992, propune-1 

rile de candidați se fac pe circumscripții electorale i 
șî se depun la birourile electorale ale acestora, ceif 
mai tîrziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.* 
Deci, limita maximă pînă la care pot fi depuse este I 
27 august, ora 24. î

Propunerile de candidați se fac în scris, în 4 1 
exemplare, de către partidele sau formațiunile poli- ’ 
tice care participă la alegeri iar în cazul candidați- > 
lor independenți pe baza listei susținătorilor. I

I 
I

I
A

I
b

I
A

I
b

I
N

I
b

I
A

I
b

I

I 
i 
i i i i i i i i

• „LECȚIE- DE GEOGRA
FIE. Buchetele de flori pe care 
nl le ojeră Timpul iau forma fi
nilor. Dna praf. Margareta Cer
nut ți-a prins în piept multe a- 
semenea buchete. La catedră, în 
sala de clasă, în cancelarie. 
Personăl, nu mi-o imaginez pe 
dna prof, pensionară, ci... fi
nind o lecție, de geografie. O 
lecție de geografie. O lecție pe 
care nu o vom uita niciodată... 
Chiar dacă noi nu mai sîntem 
elevi, dumneavoastră rămlneți

mereu profesoara noastră de 
geografie și omenie. La mulți 
ani, Doamnă Profesoară ! (G.N.)

• MAGAZIN BLOCAT DE 
CUMPĂRĂTORI. Marti a fast 
zi de aprovizionare la magazi
nul „Comtim" Deva. Aprovizio
nare care se face în mod cu
rent, fără a se întrerupe servi
rea. Numai că unii cumpărători, 
dornici să-și cumpere de toate 
înainte de 1 septembrie, au blo
cat magazinul, nepermițînd să 
se mai facă servirea, pînă nu 
se termină de descărcat toată 
marfa dintr-un TIR de mari dl. 
mensluni. Personalul magazinu
lui nu a avut nici o vina în a- 
ceasta problemă. Și, astfel, mai 
bine de trei ore, magazinul a 
fost blocat, deși în stradă, la

coadă, mulți cetățeni și-au ex
primat dorința să cumpere ceea 
ce se găsește, fără a mai aștep. 
ta descărcarea mașinii 1 Dar nu 

;al avut cu cine să te înțelegi. 
. Cei dinăuntru au blocat intra- 
~rea șî nu s-au mișcat de acolo 
pînă nu s-au descărcat... și ju. 
mările! Ce ne facem oameni 
buni, pe cînd o bătaie în toată 
legea ? (T.I.)

• JOCURI ELECTRONICE, in 
incinta Casei de Cultură din 
Hunedoara, au fost montate, în 
sala „Stadion", un mare număr 
de jocuri electronice și mecani
ce. Extrem de interesante și 
atractive, aparatele sînt asalta
te, zilnic, de zeci de copii șî ti
neri. Chiar și adulții nu se dau 
la o parte de a trăi satisfacția

propriei lor dibăcii în mînuirea 
aparatelor care aduc mai degra
bă cu bordul unor rachete 
mice. (M.B.J

cos-

• AVIZ AMATORILOR, 
cent, Poliția municipiului 
va l-ă prins pe Ilie Mois< 
drian din localitate 
cindu-se cu schimbul de lei pc 
valută, în piața centrală. Asu
pra lui s-au găsit 500 de mărci 
ce au fost confiscate pe loc. 
matorii de astfel de afaceri sd 
ia aminte ! (Tr.B.}
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Jandarmeria - în pragul centenarului
instituția trupelor de 

jandarmi, una dintre cele 
mai importante și mai 
vechi forțe de ordine din 
România, va marca, peste 
an an, la 1 septembrie 
1993, centenarul existenței 
sale în slujba intereselor 
poporului.

La 1 septembrie 1893 
a apărut „Legea asupra 
jandarmeriei , rurale" în 
țara noastră, care stabilea 
principiile de organizare, 
atribuțiile mai importante 
și structura organizato
rică, jandarmeria fiind 
concepută ca un organism 
militar instruit să vegheze 
la aplicarea legilor țării, 
iar in caz de nevoie să 
intervină pentru restabi'i- 
rea ordinii publice.

în îndeplinirea alribu 
țiilor ce le revin, jandar
mii colaborează cu cele
lalte organe și instituții 
ale statului implicate în 
asigurarea ordinii și li
niștii poporului.

In cadrul procesului in- 
structiv-educativ ce se

Pregătirea fizică a tinerilor militari jandarmi con
stituie o componentă esențială pentru succesul misiu- 

. nîlor încredințate.

■ «* _ ^.1 ■ de multă apreciere, pic-" Informații ■ Note - Opinii - “ primind /eiicitări-
(NUMAI) STICLE 
VERZI LUAM...

în fața unității comer
ciale de pe colț din Com
plexul Central Deva — 
Firma „Borza" — se vin
dea bere. Și pentru acasă 
și la consum pe loc. Că 
se bea în stradă, că e 
scumpă, că e caldă, trea- 
că-meargă. Pe caniculă o- 
mul vrea o bere.- Ce nl 
s-a părut curios a f9st a- 
fișul: „Cumpărăm sticle 
de 1/2 1. Numai verzi". Al

desfășoară cu militarii in 
termen jandarmi, un ac
cent deosebit se pune pe 
pregătirea fizică, pentru 
ca militarii să fie în mă
sură să îndeplinească mi
siunile încredințate în ori
ce condiții de teren, ano
timp și stare a vremii, cu 
eforturi prelungite. în 
ansamblul pregătirii mi
litarilor din trupele de 
jandarmi, un loc distinct 
îl ocupă pregătirea speci
fică, ce asigură îndeplini
rea misiunilor încredin
țate.

Misiunile trupelor de jan
darmi sînt, în principal, pa
za și apărarea unor o- 
biective deosebit de im
portante din județul nos
tru, care au fost stabilite 
prin hotărîri ale organelor 
legitime ale statului de 
drept, ale unor lucrări de 
artă, ale anumitor mate
riale și valori ce fac parte 
din patrimoniul național 
al României.

în același timp, jan-

te culori, în care se vin
de bere de atîta vreme, nu 
merg ? Am ajuns să condi
ționăm și culoarea sticle
lor goale ? ! (Gh. I. N.)

CREȘTE NUMĂRUL 
ABONAȚI LOR

Dacă în luna iulie a.c., 
pe raza comunei Rapolt 
au fost 46 de abonați la 
ziaiul „Cuvintu! liber", în 
luna august numărul lor 
a ajuns la 111. Și .pentru 
luna viitoare numărul creș
te. S-ar putea ca printre 
cîștigătorii concursului i- 

darmeria, împreună cu or
ganele de profil, participă 
la asigurarea -ordinii 
liniștii publice în localită
țile județului nostru, la 
supravegherea yi dirijarea 
circulației rutiere, la în
soțirea trenurilor speciali
zate și executarea serviciu
lui de pază fi ordine în 
gări și triaje de cale fe
rată.

Militarii trupelor de 
jandarmi din județul nos
tru, care asigură paza o- 
biectivelor de importanță 
deosebită date în com
petență, potrivit legii, pre
cum și cele care participă 
împreună cu organele de 
poliție la asigurarea or
dinii și liniștii publice, au 
înregistrat, de la începutul 
anului 1992, o multitudine 
de evenimente care au 
constat în prevenirea u- 
nor infracțiuni cu grad 
sporit de pericol social; 
reținerea și conducerea la 
organul de poliție a unui 
număr însemnat de in
fractori ; prevenirea sus

DUMITRU GIIEONEA, 
CORNEL POENAR

Patrulă de jandarmi în misiune la transportul pe 
calea ferată.

nițiat de ziarul npstru să 
se afle factori poștali din 
Rapolt. Ne-am bucura! 
(Gh.I.N.)

EXPOZIȚIE DE 
PICTURA

Dl prof. Gheorghe Gu
lie, talentat pictor ama
tor, a prezentat o expozi
ție personală în parcul din 
Piața Unirii din Hațeg. 
Cele peste 30 de tablouri 
expuse, reprezentînd pei
saje din mjnunata Țară 
a Hațegului, s-au bucurat 

tragerii de bunuri mate
riale din obiectivele pă
zite ; prevenirea distru
gerii de bunuri materiale 
etc.

Avînd în vedere carac
terul umanitar al activi
tății și misiunilor încre
dințate, trupele de jan
darmi din județul nos
tru au participat și parti
cipă și la alte acțiuni. Ast
fel, ele patronează și spri
jină Școala Ajutătoare de 
la Baia de Criș și Școala 
de Fete din Orăștie, în re. 
zolvarea unor probleme 
gospodărești.

Prin aspectele prezen
tate, am reliefat doar o 
parte din activitatea și 
misiunile trupelor de jan
darmi, care sînt în per
manență alături de popu
lație, veghind la apărarea 
ordinii publice și liniștii 
cetățenilor, securității u- 
nor i*alori materiale în 
țara noastră.

SFATUL BATRÎNILOR
Dna Elisabeta Boila, din 

Geoagiu, strada Romanilor 
nr. 171, venea de la pri
mărie. Aflasem că ' are 
peste 80 de ani. Am între
bat-o cu ce treburi pe la 
primărie. „Cu pămîntul — 
ne-a spus. Omul care-i 
brazdă cu mine a luat mai 
mult". „Și cum se va pu
tea rezolva ?" — am con
tinuat. „Vine dl primar la 
fața locului. îi om de trea
bă. Ascultă și bagă în sea
mă sfatul bătrînilor"...
(Gh.I.N.)

x

Preblemete sînt multi 
și grele, dor o să le găsim 

soluții la trate
Discuție cu dl OCTAVIAN ROMAN, primarul 

comunei Rapoltu Mare

Dl Octavian Roman, pri
marul comunei Rapoltu 
Mare, are o gospodărie de 
toată frumusețea — în. 
prezent, de pildă, dispune 
de șase bovine adulte și 
cinci viței — numărîndu-se 
astfel printre gospodarii 
de frunte ai localității. A- 
cest fapt a fost, fără doar 
și poate, un argument pu
ternic pentru cei ce l-au 
ales în fruntea comunei, 
în februarie a.c.

— Nu fac parte din nici 
un partid — ne-a spus dl 
O.R., într-o discuție ce 
am avut-o recent — și de 
aceea am candidat ca in
dependent în alegeri.

— Deci primarul din 
Rapoltu Mare^nu face po
litică ?

— Ba da. Politica mea 
este una singură — sluji
rea intereselor oamenilor 
din comună. De altfel, a- 
ceastă hotărîre îi caracte
rizează pe toți membrii 
consiliului local.

— Să abordăm cîteva lu
cruri concrete. Prima noas
tră • întrebare ar fi : cum 
se stă cu aplicarea Legii 
fondului funciar ?

— Circa 80 la sută din 
terenul fostelor unități so
cialiste din Rapolt și Bo- 
bîlna a fost împărțit la 
oameni.

— 20 Ia sută de ce nu, 
încă ?

— Fiindcă OzC.O.T. De
va ne-a luat specialistul 
topometrist și l-a trimis în 
altă parte — la Băcia, par
că — așa că n-am putut 
finaliza lucrarea.

— împărțirea pădurii în 
ce stadiu se află ?

— Aici lucrurile sînt 
încurcate rău. „Romsilva" 
a stabilit pentru împărțire 
o suprafață care nu le 
convine oamenilor, fiind
că sînt arbori tineri, ce 
nu se pot folosi decît pes
te mulți ani.

— Ați discutat pe tema 
aceasta cu domnii din 
conducerea „Romsilva" ?

— Da, dar se lasă greu 
lămuriți.

— Am văzut că toate 
păioasele au fost strînse. 
Cum s-a desfășurat sece
rișul ?

— Foarte bine. Meca
nizatorii de la secțiile din 

Rapolt și Bobîlna ale „A- 
gromec” Simeria au strîns 
recolta foarte repede de 
pe cele circa 350 ha cultivate 
cu orz, -grîu și ovăz. Fiind
că a venit vorba de meca
nizatori, aș vrea să le a- 
duc și o critică, pe care 
vă rog s-a consețnnați Jn 
„Cuvîntul liber".

— O facem. Despre. ce 
e vorba ?

— Mecanizatorii răspund 
cu întîrziere solicitărilor 
oamenilor. Adică, dacă un 
om face astăzi o comandă, 
numai peste cîteva zile 
este servit.

— în discuțiile cu alți 
primari am abordat și 
modul cum se implică spe
cialiștii agricoli în viața 
localităților rurale. La 
Rapoltu Mare cum o fac ?

— Avem trei specialiști 
— dna Georgeta Roman și 
dnii Cornel Tîrnoveanu și 
Vasile Avram. Nu am de
cît cuvinte de laudă pen
tru modul cum muncesc, 
cum colaborează cu noi.

— La Rapolt există un 
puternic sistem de irigații. 
Cum se folosește ?

— Păi nu se folosește 
deloc, fiindcă irigarea es
te foarte scumpă și oame
nilor nu le convine.

— Păcat! Cu seceta din 
acest an pămîntul are ma
re nevoie de apă...

— Așa este, dar... O 
altă problemă care mă ne
mulțumește este modul cum 
sînt onorate cererile de 
butelii. Primim lunar o 
hîrtie în care ni se co
munică repartiția, dar, în 
fapt, nu primim nimic. în 
Rapoltu Mare n-am pri
mit o butelie de multă vre
me.

— Consiliile locale se 
plîng — și pe bună drep
tate — că nu au bani. La 
Rapoltu Mare cum veți 
rezolva această problemă ?

— Avem în intenție să 
concesionăm pescăria din 
Rapolt, băile de la Bobîl
na și terenul ce se află în 
proprietatea primăriei. Ne 
gîndim și la alte căi, dar 
nu le spun încă. Cum ve
deți, problemele Rapoltu- 
lui Mare sînt multe’ și 
dificile, dar o să găsim so
luții la toate.

TRAIAN BONDOR

Pentru românii din 
Transilvania, revoluția de 
la 1848 a constituit torța 
luminoasă din a cărei in
candescență s-au reaprins 
pe parcursul a șapte de
cenii ideile generoase și 
faptele îndrăznețe care 
ținteau același măreț i- 
deal al făuririi unității na
ționale. în lupta pentru a- 
ceastă împlinire s-au for
mat personalități puter
nice'cu caractere hotărîte, 
cu minți luminate și în
zestrate cu o bogată și te
meinică cultură. Momen
tele cruciale ale istoriei 
Transilvaniei în secolul al 
XIX-lea și începutul se
colului al XX-lea au fost 
marcate de personalități 
călăuzite de idealuri no
bile.

Una dintre personalită
țile „uitate1* la acest apel 
a fost dr. Aurel Vlad, fiu 
al Orăștiei, cu vocație de 
tribun. Născut în anul 
1875, a moștenit prin ma
ma sa, Aurelia, dorința de 
afirmare a demnității na
ționale românești a buni
cului său Gh. Barițiu, Iar 
prin tatăl său, Ciaudiu 
Vlad, licențiat al Școlii 
Germane de Drept de la 
Sibiu, cerbicia perseverentă 
a țărănimii libere din sa-

On vajnic luptător pentru unire - dr. Aurel Vlad
tele de pe pămîntul crăiesc 
al Orăștiei. Luîndu-și doc
toratul în drept la Uni
versitatea din Budapesta, 
la sfîrșițul veacului, dr. 
Aurel Vlad profesează a- 
vocatura la Deva și Ia 
Orăștie.

La Orăștie, devine un 
apropiat al dr. loan Mi- 
hu, care era totodată și 
președintele Băncii „Ar
deleana*. Acestei apropieri 
între cei doi juriști i se 
adaugă talentul scriitori
cesc al tînărului preot Ion 
Moța, care va deveni re
dactorul gazetei „Liberta
tea**. Dr. Aurel Vlad și 
alți tineri intelectuali for
mați în spiritul ideilor li
berale ale sfîrșitului de 
veac, au intuit calea cea 
mai potrivită de urmat 
pentru reafirmarea ca na
țiune majoritară a româ
nilor din Transilvania și 
pentru păstrarea identi
tății sale, aceea a luptei 
politice prin Parlament

Aceasta este cauza ca- 
re-1 determină să candi

deze în iunie 1903 la ale- 
.gerile de deputăți din cer
cul electoral Dobra. Aju
tat de alți tineri intelec
tuali și de gazeta „Liber
tatea" din Orăștie, dr. Au
rel Vlad învinge pe can
didatul guvernului (dr. 
Fazekaș) cu 256 de voturi 
la 204. Era incontestabil o 
mare biruință care va 
schimba radical strategia 
politică a Partidului Na
țional Român. Peste doi 
ani „pasivismul" va fi a- 
runcat oficial la deșeurile 
istoriei.

La o lună după alege
rile de la Dobra în 8 iu
lie 1903 dr. Au-el Vlad 
își va ține prima cuvîn- 
tare în Parlamentul de la 
Pesta, care începe astfel: 
„Onorată Cameră ! Ca re
prezentant al unei direc
țiuni noi, ca deputatul u- 
nui astfel de partid. îmi 
ridic cuvîntul meu care de 
mult nu a fost reprezen
tat în acest Parlament”. 
La tumultul iscat în sală 

și la protestele parlamen
tarilor, că nu există un 
astfel de partid, vorbito
rul a replicat curajos : „A- 
cum sînt singur, dar în 
următoarele alegeri vom 
fi aici cel puțin 18—20, 
orice ați face”. Atunci 
cînd acest prim deputat 
român în Parlamentul de 
la Pesta a fost acuzat de 
trădare, el a răspuns că 
dacă aperi drepturile pro
priului tău popor, nu poți 
fi numit trădător.

Pentru redarea atmosfe
rei generale din Cameră, 
sînt demne de relatat cî
teva fraze din articolul 
„A sunat clopotul** apărut 
în ziarul „Pești Hirlap" în 
9 iulie, a doua zî după 
dezbateri : ;,în ședința de 
azi a Dietei, pe la amiaz, 
s-a ridicat un om tînăr, 
uscăcios, cu fața palidă 
și cu mustăți neregulate, 
după ce notarul Partidului 
Poporal a strigat numele 
acesta, Aurel Vlad... De
putatul cercului Dobra e 
primul deputat în Dieta 

de acum care, părăsind 
pasivitatea, a ajuns pe 
baza alegerilor curate' — 
cu program național ro
mân, în Dieta țării. Aurel 
Vlad s-a referit la aceea 
că cercul său l-a ales în 
mod constituțional cu pro
gram național român, deci 
are dreptul să dezvolte, a- 
cest program în Dietă și 
să pretindă de la Parla
mentul întreg să-l asculte 
cu acel respect ce i se cu
vine unui cerc electoral". 
Acest respect a fost im
pus apoi timp îndelungat 
într-un cadru civilizat și 
democratic.

Dr. Aurel Vlad a făcut 
parte în 1918 din cei 6 
membri ai Consiliului Na
țional Român, care au ho- 
tărît Unirea de Ia 1 De
cembrie 1918. Socialistul 
Enea Gropini nu spune, că 
pentru acoperirea nevoilor 
Unirii au fost necesare 
mari sume bănești care 
nu se găseau. Dr. Aurel 
Vlad, cu experiența sa. a 
izbutit să obțină sumele 

necesare de ia bănci, din 
Viena și Budapesta, leo- 
tecîndu-și moșia de la Bo
bîlna. El a fost, astfel, 
nu numai artizanul Unirii, 
ci și ctitorul material al 
marelui act pentru care a 
militat întreaga viată. A 
făcut parte din Consiliul 
Dirigent al Transilvaniei, 
conducînd resortul finan
ciar. A mai ocupat postul 
de ministru al cultelor și 
de finanțe în cîteva gu
verne, apoi s-a retras la 
Orăștie. Dr. Aurel Vlad a 
fost promotorul unei poli
tici juste și civilizate, ba
zate pe dialog și diploma
ție, încercînd și reușind 
să evite prin politica sa 
conflicte interetnice, el 
însuși desfășurîndu-și ac
tivitatea într-un mediu în 
care erau și sași și ma
ghiari. Istoria i-a rezervat 
un sfîrșit nemeritat pen
tru această nobilă carieră 
politică. Venirea la putere 
a regimului comunist a 
însemnat și distrugerea 
marilor valori ale istoriei 
naționale. A murit în 
1953, în închisoarea co
munistă de la Sighet.

Col. (r)
VIOREL CUGEREAN, 

SORIN VI.AIG
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C.I.S - în haină nouă,
Grija pentru reparațiile școlare - 

un semn că ți-a fost 
dragă școala!

dar mai

Grupul Școlar Agricol 
Geoagiu este o instituție 
eu tradiție, care nu de 
mult și-a sărbătorit un 
veac de existență. Grija 
conducerilor de școli care 
s-au perindat de a fi, deo
potrivă, buni gospodari es
te evidentă. Dovadă că 
și in această vară, aici 
s-au efectuat reparații, zu
grăveli în sălile de inter
nat și, lucru îmbucurător, 
eu mijloace proprii. „Nu 
am dispus de alți bani, 
ne-a mărturisit prof. Ma
ria Aleman. Reparaț'i s-au 
mai făcut la sala de me
se. bucătărie, iar acum se 
lucrează la instalațiile e- 
lectrică și de apă. Sperăm 
să începem anul școlar fă
ră probleme. Fără proble
me în privința gospodăririi, 
dar în ce privește proce
sul propriu-zis de învăță- 
mînt ,ne lipsesc manuale
le pentru materiile de 
specialitate. Și la manua
lele de cultură generală 
sînt probleme. De aceea, Ie 
așteptăm pe cele noi, a- 
daptate la actuala progra
mă. Și tot ca o problemă 
ar fi perioada de secetă 
care ne-a dijmuit serios 
din producția legumicolă 
cu care realizam în fieca
re an o bună aprovizionare 
a propr'ei c-"-‘ine”.

Tot la Geoagiu, temei
nic gospodărită este Școa 
la Generală, care arată ca 
o bijuterie, atîț în inte
rior cît și în exterior. Nu 
degeaba Geoagiul a trăit 
ati'a vreme cu promisiunea 
să va fi dec’«r;.t oraș. Dar 
nici acum nu e nrti tir- 
ziu...

Bine arată și Școala Ge
nerală din Rapoltu Mare, 
care dispune și de a mi
că bază sportivă, cu teren

de handbal asfaltat. După 
cum ne spunea dl primar 
Octavian Roman, nici șco
lile primare de la Bobîl- 
na și Foit nu arată rău. 
tn acest an nu a fost ne
voie de reparații, întrucît 
acestea s-au efectuat în 
anul trecut

La Școala Generală din 
Brănișca ne-a impresionat 
în mod deosebit marea 
cantitate de .combustibil 
lemnos aflat în curtea șco
lii, dovadă că oamenii din 
conducerea instituției s-au 
pregătit din timp pentru 
a întîmpina anotimpul fri
guros. Bunul gospodar nu 
așteaptă iarna pentru a-și 
face... sanie. După . începe
rea școlii, lemnele vor fi 
tăiate și depozitate cu aju
torul elevilor. De altfel, 
primarul, dl Constantin 
Nîstor, ne-a și confirmat, 
dacă măi era necesar, că 
a fost adusă întreaga can
titate de lemne pentru 
școală. De reparații nu a 
fost nevoie în acest an, în
trucît s-au făcut în anul 
trecut. Și ca un semn că 
actualei conduceri i-a „fost 
dragă școala", menționăm 
că în fața acesteia și în 
curte se află ronduri de 
flori.

In raidul întreprins am 
întîlnit, de această dată, 
instituții școlare bine gos
podărite, dar mai sînt și 
altele care, din cauza lip
sei de bani, a slabului 
simț gospodăresc, dovedesc 
că nu așteaptă cum se cu
vine noul an de învăță- 
mînt, venirea, elevilor. Da
că dragoste nu e, nimic 
nu poți face, mai ales în 
condiții de sărăcie. Vom 
reveni !

MINEI. BODEA

(Urmare din pag. I)
putemiciților statului se 
numește „împuterniciți! 
mandatați să reprezinte in
teresele capitalului de stat*. 
Aceștia sînt doar în nu
măr de trei, respectiv doi 
reprezentanți din partea 
Ministerului Economiei și 
Finanțelor și unul din ca
drul ministerului de re
sort sau, după caz, al con
siliului local ori județean, 
în funcție de organismele 
care au aprobat constitui
rea societăților comerciale. 
Se mai menționează -. că 
împuterniciții mandatați 
nu pot face parte din con
siliile de administrație șl 
nu pot fi directori ai so
cietăților comerciale res
pective. ..

Se pare că este mai bi
ne. Adică sînt oameni spe
cializați în finanțe, care 

să vegheze la respectarea se
veră a legislației în do
meniu, să militeze pentru 
creșterea rentabilizării u- 
nităților comerciale, să 
îndrume eu competență șl 
responsabilitate consiliile 
de administrație din unități, 
în stabilirea și' urmarea 
drumului spre economia de 
piață, chiar dacă — așa 
cum le spune titulatura — 
ei sînt „împuterniciți man
datați să reprezinte inte- 
-resele capitalului de stat", 
iar unitățile tind să 'iasă 
de sub tutela statului.

O întrebare totuși se 
pune 7 Nu cumva sînt prea

strîmtă ■■■
puțin! specialiști în fi
nanțe față de numărul ma
re al societăților comercia
le unde trebuie să active
ze organismele „împuter- 
nicitilor mandatați../, a- 
vînd în vedere că și în 
comisiile de cenzori se cer 
desemnați tot asemenea 
specialiști 7 S-ar părea că 
da și că unii vor fi nu
miți, mai mult decît pînă 
acum, într-un număr ma
re de asemenea organisme, 
faoilitîndu-li-se oîștiguri 
„îndesate”, deși munca nu 
le va fi foarte grea sau 
foarte intensă.

Ori poate că legiuitorul 
s-a gîndit ca în aceste or
ganisme în haine mai 
strimte să fie numiți și 
specialiști în finanțe (e- 
conomiști, contabili șefi 
etc.) din întreprinderi sau 
din alte unități economice, 
stabilindu-li-se și niște ta
rife de plată potrivit . ser
viciilor efectiv prestate. 
Rămîne de văzut însă în 
ce măsură Legea 58/1992, 
Ie va corecta cîștigurile, 
prin impozitări corespun
zătoare, acestor „împuter
niciți mandatați..." Poate 
că așa ar fi corect și se 
vor numi oamenii cei mai 
capabili și mai cinstiți, de
tașați de interese și de re
lații, care să ajute con
cret și dinamic consiliile 
de’ administrație, colecti
vele unde activează, în 
perioada aceasta grea a 
tranziției lâ economia de 
piață.

| PRECIZARE

j licitația anunțată de SC „HORTINA" DE-J 
' VA SA pentru data de 31 august 1992, se va

ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI 
ȘI A INSTITUȚIILOR

Comisia Națională pentru Statistică pune la dis
poziția agenții economici și a instituțiilor

„CLASIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DIN ECO
NOMIA NAȚIONALA"

la prețul informativ de 500 de lei.
Cei ce doresc să o procure se pot adresa la Di

recția Județeană de Statistică Hunedoara —* Deva, 
municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, camera 
nr. 3, telefon nr. 613888, pînă ia 15 septembrie 1992.

« —

I organiza Ia ora 14, in loc de ora 10 cum a fost
* publicat inițial
|----------------------------------------------
I SOCIETATEA COMERCIALA „SARMISMOB" 
b

Ib 
I b
! contabilitate, inclusiv absolvenți promoția anu-
| lui 1992. ’ <
b

I----------------------------------------------
b •

b

I 
b 

I 
b 

I 
b

| gust 1992, ora 10, în sala restaurantului.
! Taxa de înscriere este de 10 000 lei, care 
| se va depune la casieria cooperativei, din 
' str. 1 Decembrie nr. 14, de unde se pot ob- 
I ține informații suplimentare Ia telefon 14530, 
j interior 16. (975)

_

'SOCIETATEA DE ASIGURARE ROMA NO- J 
GERMANA „UNITA" S.R.L. I

! ' SUCURSALA DEVA j
Caută urgent agenți generali și ocazionali J

* pentru încheierea asigurărilor facultative și în- l 
I casarea primelor de asigurare în toate localită-' 
J țile județului.

De asemenea, angajează inspectori de asi-î
I gurare în localitățile : Deva, Hunedoara, Petro-1 
J șani, Lupeni, Hațeg, Orăștie, Brad. |

Informații zilnic la telefoanele : 625945 De- î 
j va, 715842, interior 54 Hunedoara, 544830 Pe-5 
| troșani, 651836 Brad. (989)

S.A. DEVA

cu sediul în Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 24. j
ANGAJEAZĂ I

• ECONOMIȘTI în specialitatea finanțe —J 
' .............................. solvenți promoția anu- !

(992) | 

i 
I
I
f 
I 
r

COOPERATIVA DE CONSUM DEVA 
licitează cu chirie 

„COMPLEXUL STADION" 
RESTAURANT HUNEDOARA 

(Restaurant + Bar de zi). 
Licitația va avea loc în data de 29 au-

I
«I

I
b

I
b

I
b

I
b

I
CONCURSUL DIN

30 AUGUST

1. ELECTROPUTERE (8—10) 2 10 1 1—1 2(0)
— F.C. FARUL (4) 2 1 1 0 5—2 3 (-|-1)
Gazdele au prima șansă, însă constănțenii vor 
lupta să „ciupească" ceva, fiindcă în etapa ur
mătoare vor fi nevoiți să cedeze (măcar un punct) 
campioanei.
Pronostic: 1, X

2. DINAMO (2) 2 110 5—1 3 (+1)
— F.C. INTER (7) 2 10 1 3—3 2 ( 0)
Sibienii vor încerca să limiteze, probabil, propor
țiile scorului.
Pronostic : 1

t

3. SPORTUL STUD. (13) 2 0 11 2—3 1 (—1)
— DACIA UNIREA (14) 2 0 11 1—2 1 (—1)
Partida se anunță echilibrată. Brăilenii vin să 
arate în Regie că nu fac o simplă deplasare. 
Pronostic: 1. X

4. „U" CLUJ (8—10) 2 10 1 1—1 2 ( 0)
— STEAUA (5) 2 1 1 0 5—3 2 (+1)
Duminică „U" va întîlni o echipă mult mai ex
perimentată, cu mari pretenții, care are prima 
șansă.
Pronostic : X, 2

5. F.C. PLOIEȘTI (15) 2 0 11 3—5 1 (—1)
— OȚELUL (17) 2 0 11 1—5 1 (—1)
Vor trebui să muncească mult ploieștenii pentru 
a cuceri ambele puncte puse în joc.
Pronostic : 1 Și

6. F.C. BACAU (18) 2 0 0 2 1—5 0 (—2)
— RAPID (6) 2 110 2—1 3 (H l)
Grea viață pentru băcăuani în acest sezon. Ei vor 
încerca (probabil fără succes) să cedeze „lanterna 
roșie" măcar pentru o etapă altei echipe. 
Pronostic : 1, X

7. PROGRESUL (16) 2 0 11 2—4 1 (—1)
— F.C. BRAȘOV (8—10) 2 10 1 1—1 2 ( 0)

‘ In cazul vreunui (semi)eșec „bancarii" vor ajunge 
la deficit cu...... adevărul".
Pronostic : 1

8. C.S.M. REȘIȚA (11) 2 10 1 3—5 2 ( 0)
— GLORIA BISTRIȚA (1) 2 2 0 0 6—1 4 (+2)
Bistrițenii au moralul ridicat în deplasarea de la 
Reșița, gazdele nu se vor lăsa însă păcălite de 
furia din deplasări ale... liderului.
Pronostic : 1, X

9. POLI. TIMIȘOARA (12) 2 10 1 3—6 2 ( 0)
— UNIV. CRAIOVA (3) 2 1 1 0 4—0 3 (+1)
Ambele echipe, angrenate în C3, probabil, se vor 
mulțumi cu un rezultat egal.
Pronostic : X

10. FAUR BUC. (18) 2 0 0 2 1—5 0 (—2)
— CEAHLĂUL P. NT. (5) 2 110 1—0 3 (+1)
Necucerind încă nici un punct, bucurcștenii nu 
oferă indicii privind un reviriment în partida cu 
Ceahlăul.
Pronostic _• X

11. FORESTA FALT. (4) 2 110 3—1 3 (+1)
— GLORIA C.F.R. (13) 2 10 1 2—3 2 ( 0)
Gălățenii vor face deplasarea la Fălticeni (echipă 
cu un bun început de campionat), adueîndu-și a- 
minte că au fost la un pas de promovare. 
Pronostic: X

SOCIETATEA COMERCIALĂ „DACIA 
SERVICE" S.A. PITEȘTI 

FILIALA DACIA SERVICE DEVA
ANGAJEAZA

• REVIZOR CONTABIL
• ȘEF UNITATE VULCAN. 
Condiții de angajare:
• pentru revizor contabil — pregătire con- 

J form Legii 12/1970 și vechime 5 ani în specia- 
| litate
* • pentru șef unitate — studii superioare in
| profil auto și vechime în muncă minim 5 ani.

Informații si relații suplimentare la tele-j 
| foanele : 18840, 25840,’ 25841. (986) ]
b

I
b

I
b

I
b

I

SCELIF SA DEVA

str. Depozitelor, nr. 6, tel. 623421 
Angajează de urgență :

• automacaragiu pe macara 12,5 tone — 
» salariu negociabil, (998)
I
b

I
b

I

12. U.T.A. (14) 2 10 1 2—3 2 ( 0)
— F.C. ORADEA (10) 2 0 2 0 0—0 2 ( 0)
Arădenii vor forța victoria, însă oaspeții vor ține 
ca tabela de marcaj să rămină nemodificată (0—0). 
Pronostic .* 1, X

13. C.F.R. TIMIȘOARA (11—12) 2 10 1 4—5 2 ( 0)
— JIUL PETROȘANI (2) 2 110 4—1 3 (+1)
Jiuliștii. vor merge la Timișoara nu numai să-și 
apere locul, ci și să realizeze un meci frumos, de 
bună calitate, dar care să le aducă șt puncte. 
Pronostic t 1, X, 2

S.C. „MEROPA" S.A. HUNEDOARA
(fosta întreprindere de Tricotaje) bdul Tra-1* 

I ian, nr. 9. . ' ’ . *
J Angajează de uj^ență prin concurs :
I • DIRECTOR ECONOMIC — economist,!] 
I studii superioare, cu o veehime minimă în spe-1 
J cialitate de 8 ani !

• ȘEF SERVICIU FIN A NCI AR-CO NT ABIL 
’ — economist, studii superioare, cu o vechime j 
| minimă în specialitate de 8 ani.

înscrierile se fac la. sediul societății — bî-!i 
| roul personal, pînă la data de 1. 09. 1992, 

Concursul va avea loc în data de 2. 09.1
1 1992, ora 10, la sediul societății. (985)1

i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
; REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIȘOARA!

ANUNȚA I
j începînd cu data de 1. 09. 1992 Ia SNCFltl 
! se introduce francate obligatorie la toate expe-| 
| dîțiile de mărfuri încărcate în vagoane, conjaî-| 
’ nere de mare capacitate și cofetărie, excepției 
I fac transporturile derulate pe bază de conven-1 
; ție cu SNCFR. (994>f

ij
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5 • SOCIETATEA a-
'gricolă „Șăuleșteana”,, 
flin satul Săulești, scoa-’ 
te La Licitație publică 

• un grajd, pentru de
molare.

Licitația are loc du
minică, 30 august, ora 

. 10. (5899)

Parastasul de pomenire-a-
■

dox din str. M. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu să-l odih
nească !n parei ere»)

• ÎN 29 august se împft- . 
nesc 6 săptămîni de Ia de
cesul fratelui și unchiului 
nostru, avocat, jurist

vasilF RACOLȚA
Comemorarea lă Biserica 
din str. M. Eminescu De
va, ora 12. Familia îndo
liată. (7078)

. n-imediat și caroserie ARQ 
244 D, tapisat și punte. In-j

I formații tel. 661595, orele 
6—11. (7055)

• VÎND sau închiriez 
spațiu, grajd bovine, mo
dernizat, cnastnicție 1989, 
instalație 380, tastaiație apă 
interior, 850 mp, zona Hu
nedoara, ‘ tel. 957/18810.

(7086)
• VÎND apartament 3 

camere decomandate sau 
schimb cu apartament 2 
câmere. Simeria, tel. 661076.

(7085)
• VIND garaj zona Fa

bricii de pîine Hunedoara, 
str. Sireiului, 8, C 48, ap. 60.

(6467) 
•VÎND urgent VW Polo, 

stare excepțională, preț con
venabil, neînmatriculat, tel. 
95/715520. (6468)

• VÎND casă 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj; a- 
nexe. Hunedoara, str. Bra
zilor, nr. 13. Informații du
pă ora 16, zilnic.

• VÎND Mercedes 
D, preț informativ 
mărci. Tel. 718720, 
13—15 șî după ora

. •_ VlND pui ciobănesc 
german, linie nouă. Deva, 
891851. după ora 20. (5900)

’ »VÎND livadă cu pruni, 
fllmerîa, telefon 660270.

((5901)
, • VIND convenabil a- 

partament 2 camere, etaj 
tf, Hațeg și autodubă SRD. 
Lfaif or mâții Hațeg. bufet 
autogara. (7081)

• VIND spațiu comercial 
pentru cedare contra con- 
tract apartament Infor-
*......... (7076)

schimb 
614888.

(7077) 
___  tractor. 

Romi. Dobra, bl. 7 
1.___________(7079)

• Vi ND apartament 3 
decomandate, cen- . 
c. Hunedoara. In
ia tel. 715516. după

tea 17. (7070)
O V1ND dormitor, cal- 

OMfatar. Commodore 64, u- 
afcat fildeș, tel. 621858.

(7066)
- • CONSILIUL Local Ba

lta scoate la .licitație cu 
tek spațiul fostului se- 

' A P Livadia. comuna 
. și chioșc stație auto- 
Baru. Licitația va avea 

ta data de 16 septem- ______ ,
190J. ora 10, ia Cotui- îrtent Orăștie.

tract
mâții tel. 618925.
• VÎND piese de 

PiM 850. Deva. tel.

• VIND remorcă

Rfai Local Baru. înscrierea 
M*ntru licitație se va face 
m tedlu! Consiliului Local 
Baru, pină tn data de 15 
Ifeptcmbrie 1992. (7065)
.' • ■ VÎND Ftord Scorpio, 
Bl 1986. Șimca Talbot 

Ford Tranzit Bus. ne- 
triculat și Opel As- 

•ona 13S. 1982. Informații 
fel. 718810

• IMPORTATOR di
rect, vindem cu adaos 
comercial zero ulei mo
tor din import pentru 
toate tipurile de auto- 
•tefaicule (Diesel și ben- 
rină) la cele mai avan- 
tlfoase preturi. Relații 
■feL «23488. 625493,
W»H7. (6986)
• V1ND urgent haină 

Mele. lungă, maro, bărbați 
82—51. Tel. 629707, după 
•ra 16.
, • VIND apartament Si- 

țneria. confort sporit, 4 
cMnrre, bloc cărămidă, gaze, 
■Bgeăvit proaspăt, ocupabil

(6469)
200

2 600 
orele 

20.
(6471)

INCHWI6W
• ÎNCHIRIEZ două ca

mere central, etaj I, p&i- 
secliti fir-teu locuință sau

mă, posibilități dio-ebîle 
pentru reclamă. Deva, teL 
614888. i

SCHIMBURI 
DF incUteiTE

• SCHIMB apartament
2 camere cu garsonieră 
confort I și diferență. De
va. tel 618643, ©rele 17— 
20. (7073)

• SCHIMB apartament 3 
camere din Tg-Jiu cu si
milar Deva. Relații 
929/11730.

• SCHIMB 
confort sporit 
parchet, gaz.

• FAMILIA Moț, din 
Cristur, anunți împli
nirea i ui an de tris
tețe și dor de cînd ne-a 
părăsit pentru totdea- 
oia iubita noastră fii
că și soră.

- ’S 5

«£etNfi mri
de-a mai trăi/ Moar- 

4ea însă le-a venit/ Co- 
pM, wț, părtațlî« tot 
ce-au ârvut/ Le-au lă
sat într-un minut.

Familia Șoos Treji 
și Anti reamintesc tu
turor celor cane i-au 
cunoscut, că în data 
de 27 august se împli
nește 1 an de la înce

tarea din viață, într-un 
tragic accident de ma
șină, a eelor ce au fost 
pentru ei

ANTI — fiu ' 
DORINA și 

CORNELIA — nurori
Lacrimi, amintiri și 
flori pe mormintele lor. 
loji. (7069)

DECESE

(7077)
Comemorarea va a- 

vea Ioc duminică, 30 
adgiist 1992. Lacrimi
le din ochi și durerea 
din suflet nu vor în
ceta niciodată. (7031)

r -- S.e CWÎHWtSJMx HWHBOABA ț
Cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. 7 

| 5, distribuitor autorizat al firmei RANK XE-J 
BOX. vinde dta stoc eu RVrate-instellăre ia 
diul beneficiarului în max. 24 ore de la îausa-ț 
rea coUten^ii, copiatoare, imprimante cu laser, | 
faxuri, mașini electronice de scris, copiatoare L 
de planuri, hîrtie format A3, A4, hîrtie fax etc., 1 
toate produse âle Corporației RANK XEROX, i 
liderul mondial în domeniu. Relații la telefoa-) 
nele : 95/711919, 717148. )
-- -------------------------------------------------------------------------------- )

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL J 
PENTRU PROTECȚIA MUNCII 

HUNEDOARA — DEVA 
anunța 

Scoaterea la concurs a două posturi de inspectori 
în specialitatea minieră (un post pentru 
un post pentru zona Petroșani.

Condiții : 
te Stadii superioare — Exploatări 

terane și de suprafață.
Informații se pot obține La sediul 

Deva, str. 22 Decembrie, bl, D3, sc. 1 
telefoanele 613416, 625020.

i
1
1

zona Brad și

miniere sttb-
unității din 
parter sau la 

(1005)

teL 
(7082) 

garspnieră 
proprietate, 

cu aparta- 
Tel. 642329. 

(7064) 
PIERDERI

• PIERDUT cartelă ali
mente pe numele Rotuna 
Marin, eliberată de Ali
mentara „Paring ul" Hu
nedoara. O declar nulă.

(6466)
• PIERDUT carnet de

membru eliberat de Coo
perativa „DecebaT' Deva 
pe numele Luca Ionel. îi 
declar nul. (7068)

OFERTE
DE SțWVICi

• CAUT femeie pentru
îngrijire femeie în vîrstă, 
paralizată, în Deva, Micro 
15. Informații tel. 612050, 
după ora 19. (7083)

COMEMOtARl
• REAMINTIM celor ca

re l-au cunoscut, că în 29 
august se împlinește 1 an 
de cînd ne-am despărțit de 
dragul nostru fiu, frate, soț. 
tată și cumnat,

VIOREL PANCIU 
IOAN (UTU)

———
CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI DEVA

UNIVERSITATEA POPULARĂ

ANUNȚA'

deschiderea următoarelor cursuri, cercuri 
tehnico-aplîcative șî de învățare a limbilor 

străine începând cu data de 15 septembrie 1992
1. Croitorie și broderie — 9 luni
2. Stenodactilografie și tehnica sccrcfarîateliri —

• • 3. Cosmetică — 6 luni
4. Pedichiură — 6 luni
5. Balet copii <7—12 ani) — 9 luni
& Gimnastică ritmică (4—7 ani) — 9 luni 
L Radio Tv. anul I — 9 luni

""â. Radio Tv, anul II — 9 luni
9. Taragot — saxofon — clarinet — 9 luni 

Ml Acordeon — 9 luni
11. Chitară — 9 luni
12. Percuție — 9 luni 
IX Contabilitate — 9 luni 
-14. Gimnastică aerobică (femei) — 9 luni

". 15. Foto color — 6 luai

9 luni

• REAMINTIM ce
lor care l-au cunoscut, 
că, .în 26 august 1992. 
s-au împlinit 5 ani 
de • cînd ne-a pă
răsit, la numai 15 ani, 
cel care a fost fiu, fra
te? șî nepot

• DEPLÎNGEM dis- 
. pariția fulgerătoare a

celei ce a fost o bună 
. mamă, soacră și buni

că.
ANGLIȚA PINTEA
Inmormîntarea va 

avea loc azi, 27 august 
1992, in satul SfiUț- 
tioara. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! 
Familia. (7071)

• COLEGII de la în
treprinderea de Pa
jiști Deva sînt alături 
de familia îndoliată a 
celui care a fost bu
nul lor prieten.

ing. CEPRIAN 
MIHALȚEAN 

Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! (7075)... .... —

AGENȚIA DE TURISM „SARMIS“

!

ADRIAN CARAGUȚ 
Lacrimile din ochi și 
durerea din suflet nu 
vor înceta niciodată. 
Comemorarea ia 29 au
gust 1992, la Biserica 
Ortodoxă Biscaria din 
Simeria. (7032)

• AZI. 2? august, se 
împlinește o săptămSnă 
de la moartea fulgeră
toare a «rtiât iubitului 
soț, tată și bunic,

TOMA BUTARIU, 
Nu te vom uita nicio
dată. Familia. (7Ș80)

• DUPĂ o nemeritată 
și mult prea îndelun
gată suferință, într-o 
luptă inegală și ne
dreaptă cu boala ne
cruțătoare, a părăsit 
viața șî pe cei dragi 
pe care i-a iubit atît 
de mult
tag. agr. MLHALȚEAN 

CTPKIAN
Neconsolați pentru 

totdeauna, marna, soția 
Neli, fetița Flavia, sora 
Gabriela, cumnatul Va- 
sile și nepoatele Lore- 

dana și Adriana. (7072)

• REGRETĂM dis
pariția fulgerătoare a 
bunei noastre prietene, 

MARGARETA. 
ȘTEFAN, 

pensionară. Inmormîn- 
tarea va avea loc vi
neri, 28 august, de la 
Capela' ?eformată. De
va. Dumnezeu s-o 
odihnească ! Un grup 
de prietene. (7689)

■i

Vă invită să participați la excursiile orga
nizate pe următoarele trasee:

• Polonia — Cracovia — transport auto
car — 9900 lei
— data plecărilor : 3. 09. 1992, 24. 09. 

1992
• Turda — Istanbul — transport autocar 

— XI500 lei
— data plecărilor: 13. 09. 1992, 20. 09. 

1992
• Ungaria — Budapesta — plecare în fie

care marți
— preț 3350 lei

te Chișinău — Leningrad — Chișinău — 
tren — avion
— program turistic
— perioadele 4. 09. — 12. 09

15. 09. 23. 09
, 25. 09. — 2. 10

Preț: 29 900 lei
Informații la telefoanele 613173, 619515, 

626183. (1002)

11

S.G EXIM COM VIS S.R.L. HUNEDOARA
Vă oferim șansa închirierii unor spații co- i 

mereiale moderne, la prețuri minime, fără li
citație, într-un vad deosebit.

Societatea noastră construiește în PIAȚA 
DUNĂREA din HUNEDOARA 25 de spații co
merciale cu profile diversificate.

Fiecare magazin se închiriază fără licitație.
Societățile interesate sînt invitate să ne i 

contacteze urgent la magazinul PttNE, Hune- . 
doara, str. Libertății, centru vechi (permanent) . 
sau tel. 713554, după ora 19.

16. Fochiști medie presiune
17. Ospătari
18. Bucătari
19.

11 luni 
barmani — 6 luni 
6 luni

Limba engleză preșcolari (cu regim de grădiniță) 
9 luni

Limba engleză adulți — 9 faini
Macaragii grupa I și H -7 6 luni 
Limba germană
Limba franceză
Arfa plastică

20.
21.
22.
23.
24.
25. Cursuri intensive pentru admiterea în învățămin

te! superior 
Desen tehnic
Arta lemnului
Coafură — 9 luni 
Dans de societate

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

La terminarea cursurilor, se eliberează act 
de calificare valabil în întreaga economie națio
nală.

Alte informații la telefon 616882. (996)

26.
27.
28.
29.

9

ff»29) *

S.L. ȚRAUM S.A. ILIA }
ANGAJEAZĂ pentru Fabrica de Bere din 

SIRBI.
• Secretară cunoscătoare de limba germa

nă
• Electrician automatist
• Mecanic întreținere
• Instalator întreținere

— Condiții: vechime minimum 10 ani, cat. 
4__6.

Informații, tel. 614150.
• ÎNCHIRIAZĂ în Deva, zonă centrală, 

sediu de firmă.
Informații tel. 614150., (CEC)

(

S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA 
str. Libertății, bl, L4 ; parter; Telefax 612145

VINDE EN GROS
• zahăr
te țigări Viceroy, Flash Winchester
• ciocolată — Ungaria
• camere — auto 165—13 Korea
• Mori — cereale, China, 180 kg/h
• pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia.

CAUTÂ
închiriere de apartament et. 1—2, parter 

sau casă 2—3 camere în Deva, zonă centrală, cu 7 
destinație birouri. (CEC) /
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