
avşt

gţicuHuriî, " âQ'foSt aduse 
f e l m  discuţie numeroase as- 
W fţfecte privind (nodul cum 
W-ifc desfăşoară secerişul, a-

fon- 
‘tu» 

Igâtirea
frisămânţăriia* de toamnă. 

* * Iată, pe sciirt, câteva din
' constatările ce s-au desprins 

cu acest prilej. Intr-o se
rie de judeţe, «o parte în
semnată din culturi au fost 
compromise din cauza ca
lamităţilor naturale, în spe
cial datorită grindinii, în 
unele locuri chiar ţi inun
daţiilor. In alte judeţe, 
din vestul ţării, s-au pro
dus mari pagube, în spe
cial la f&neţe şi culturile 
prăsitoare, ca urmare a 
invaziei lăcustelor. No
rocii! nostru că judeţul 
Hunedoara mţ a fost 
Încă afectat. Din. spu
sele prefecţilor din ju
deţele Satu Mare şi Bihor

• • -«

am. reţinut că situaţi» este 
acum sub control, stăvilin- 
du-se p#ricolpl extinderii in-

■ * z s - i£ & m £ ţ&
tru combaterea lăcustelor.

In altă ordine de Idei, 
S-a desprins fapful câ pro
ducţia medie de orz, grâu 
şi orzoaieă oscilează Intre 
2000 — 2800 kg/ha, peste 
3000 kg fiind doar excepţii, 
S-au achiziţionat însă la 
fondul de consum şi de 
furaje cantităţi insuficiente 
de cereale, din această cau
tă zootehnia din marile 
complexe zootehnice (ewn 
este cazul şi al celui pen
tru creşterea porcilor din 
Orăştie) fiind pusă' & gre
le situaţii, aproape de în
chiderea porţilor.

Una din problemele cheie 
pentru ieşirea din topaş o 
constituie acordarea fon

durilor necesare plăţii or-. 
zuluUft ifrifBilOi ţe achţ-j 

, ziţioheazS ’d r la proiducAa 
flori- In acest context, dl 
- teg. -Cieargel Rîucan, pţe-: 

fectul judeţului ..Hunedoa
ra, a solieitat .iîuverauţui 
să intervină la Banca A- 
grţcolâ in vederea acor
dării unui credH -.de peste 
3,4 miliardelei, care este 
necesar tn trimestrul HI, 
inclusiv pentru pregătirea 
campaniei de toamnă, res
pectiv procurarea îngră
şămintelor, sensinietnv»epiru 
bugtibllulul şi altor . ma
teriale. Promisiuni se fac. 
Să vedem însă şi cum vor 
fi onorate, întrucât toate 
judeţele au nevoie de o 

. finanţare substanţială pen
tru agricultură.

ftesfăşurarea In bune 
Condiţii a lucrărilor agri
cole este grevată acum de

numeroase lipsuri, un«de 
resimţindu-se chiar şi în 
judeţul nostru, unde su
prafeţele cultivate eu ce
reale păioase sunt mai re- 
duse . Jpste ţpprbd . deşppţ

fj (|olurjl« ivite hţ aprovizio
narea cu combustibili şi 
lubrifianţi. cu piese : "de 
schimb pentru combine şi 
tractoare, despre lipsa sâr
mei şl sforii pentru bute» 
tat. La taste acestea se 
mai adaugă $i lipsurile îde 
ordin organizatoric, ceea 
ce determină ea randamen
tul utilajelor să fie sub aş
teptări. Cum spunea pre
fectul de Dâmboviţa, „şe 
vede treaba că şi noi, oa
menii, suntem calamităţi". 
Sâ nu fim însă sceptici, 
deoarece producţia agrico
lă din acest an ne dă 'ceva 
speranţe că, dacă vom 
strânge tot ce avem, pu
tem renunţa la importuri. 
Ar fi un mare pas spre 
câştigarea ■■ în acest an a 
pariului eu agricutuira, 

NICOLAE TÂRCOB

m m m rn m m m m m irk

DR. AUREL V
Despre dr. Aurel Vlad 

s-ar putea scrie şi vorbi 
multe lucruri, bune şi in
teresante, f ii ndcă-şt.-avut.dk 
bogată activitali * 
socială şi economică, ce l-a

: ' - v ; âj,

alegerile <Th»-4)o 
nylui .1903, cân< 

ete desuet ta-iparlamentul
:-S» făcut
atât de popular şi cunoscut

V

Amintiri şi adevăruri
aşezat Intre fruntaşii româ
nilor din Transilvania, atât 
înainte, cât şi după Marea 
Unire din 1918. Dar bătrâ
nelele mele, «Anale în al 
94-lea an de viaţă, mă îm
piedică să fac & .[lucrare 
frpmoasă şi temeinică; To
tuşi, voi încerca să fac O 
mică schiţă biografică a 
acestuia, pentru ca lumea 
de azi să cunoască cine a 
fost, c® a făcut şi ce a a- 
jups dr. Aurel Vlad.
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CUM SA M TQ H EIi 
DEMOCRAŢIA

BH&i p

In prezent, trăim vrţ. 
muri fit care dorinţa de
libertate §i (temperaţi* so" 
face sitrpft te întreaga
lume, Europa răsăriteană 
s-a debarasat da guvernele 
totalitare care au dominat-#
aproape jumătate de seoet 
Schimbările dramatice pe
trecute ki Europa umbre» 
în»ă Intr-o ,măsurâ conside
rabilă felul în care perspec
tiva democraţiei a mobili
zat toate popoarele lumii. 
Ţările Americii de Nord şi 
Sud sunt în bonă parte 
democratico. De asemenea, 
în Asia, au luat naştere 
guverne democratice vigu
roase. .7 ' .ivi

Aceste evenimente îi con
trazic pe şeeptîdi cant 
erau de părere că democra
ţia modernă, liberală, este 
un apanaj exclusiv vestic, 
care nu poate fi reprodus 
eu succes în alte medii cul
turale.

într-o lume te care de
mocraţia este practicată te 
ţări atât de diferite pre
cum Japonia, Italia şi Ve
nezuela, se poate spune că 
instituţiile democratice răs
pund unor aspiraţii umane 
universale la libertate şi 
autoguvernare,

Dar avântul pe care l-a. 
luat democraţia în cursul 
ultimilor 16 ani nu este o 
garanţie pentru instalarea

cu sucete * acesteia. Est# 
togie ra oamenii săprefere

*' libertat«, nu asuprire#
. dar acedate tţu înseamnă m. 
Sistemele poRtiee »  naşe 
şi persistă tte la sine de# 
lungul -vremii tRmpotrî y ă 
Ideea democraţiei este du
rabilă, insă practicarea el 
gste precară.

Deatp&, valorile demo
cratice parcurg în prezent 
o perioadă «te înflorire, dar 
din perspectiva istorică, de 
la Revoluţia Franceză pe
trecută la sfârşitul secolu
lui xvni, până ia testau, 
rarea regimurilor mono- 
Pprtite la-mijlocul socolu- 
lOi acţual. majoritatea de- 
moeraţiiloţ, puţine la nu
măr, au avut o viaţă scur
ţi, Acest adevăr nu cau
zează însă nici pesimism, 
nici disperare, ci eonsd- 
tufe o solicitare. Dorinţa 
de libertate este probabil 
înnăscută, dar practicarea 
democraţiei- Se cere învă
ţată. Daeă istoria va con
tinua sau hu să deschidă 
porţi către libertate şi 
şanse noi, va depinde de 
asiduitatea şi înţelepciu
nea colectivă a oamenilor,

Clubul „Pro-Democraţia“ 
Hunedoara — Deva

• Cura poate să-şi permită e 
ştie să poarte Aceeaşi blană ca şt 
ţ ţ  ~  se lamenteavă parvenita.
m— m m m m m w m m m m m m m

îmi spunea cineva — şM 
daii dreptate — că este bi
ne să ai prieteni medici, 
f|ar să nu fii nevoit să a- 
pciezi te ajutorul lor. A- 
ceastă opinie aş extinde-o 
şi la avocaţi.

Avocaţii sunt oameni

■t

■ - PUNCTE DE VEDERE

Despre fondul de 
rulment

Locatarii — proprietari ai apartamentelor din 
blocul or, 5, bdul 1 Decembrie, din Deva, vă adre- 
seavă rugămintea de a no ajuta în lămurirea pro
blemei fondului de rulment, impus de unele asociaţii 
de locatari din oraş* Am dori să aflăm răspunsuri 
dare din partea factorilor competenţi la următoarele 
întrebări s

II Dacă este fire» ca proprietarii de apartamen
te să fie traţaţi ca toţi ceilalţi proprietari de lo- 
cuinţe din oraş ?

21 fu.ee scop se foloseşte fondul d» rulment şi 
care-i temeiul legai pentru constituirea Iui ?

3) Când mai pot reveni aceşti bani plătitori
lor ?

Noi nu înţelegem de ce trebuie să mai plătim 
pentru acest fond, din moment ce am devenit pro- ţ 
prieţari şi ne onorăm la timp serviciile făcute (apă, 1 
gaz, curăţenie ctc). .

Vă întrebăm dacă nu cumva contribuind la acest 
fond (care nu ne ajută la nimic) încurajăm mal mult 
pe răi platnicii din oraş, chiriaşi sau proprietari ?

Credem că se pot găsi.măsuri împotriva locata
rilor care nu-şi îndeplinesc obligaţiile ce ie au.

LOCATARII BLOCULUI 5, 
BDUL 1 DECEMBRIE,

— DEVA ..-o
(Continuare fn pag. t  t-a) —

simpatici, n-aro printre ei 
prieteni, doar câţiva a- 
mici. Evident că avocaţii 
au datoria să •contribuie la 
triumful legii, al dreptăţii 
care într-un stat de drept 
— cum începe să se edifice 
în România — este o pro
blemă de căpătâi a socie
tăţii, fî asta de fapt şi fa# 
Participând frecvent la dez
baterile ce au loc te Tri
bunalul Judeţean Hunedoa
ra am putut să constat câ 
aici se confruntă două 
poziţii Dna este cea a a- 
cuzărli, reprezentată în ge
neral de procuratură, cea
laltă este a apărării, e. 
xercltată de avocaţi. La 
mijloc, între cele două,,se 
află completul de jWdvsată 
ce are caracter neutru, de 
arbitru, mai simplu zis. 
Firesc, acuzarea acuză — 
câ ăsta-i rostul el — iar 
apărarea apără.

Nu comentăm aceste as
pecte, câ n-are rost Prin-

VRA1AN BONDOR 

(Continuare în pag. a 3-a)

O SIMPOZION. La împlinirea 
a 40 de ani de la moartea dr. 
Aurei Vlad, personalitate marcan
tă a vieţii noastre politice de lo 
începutul secolului, la Orăştie şi 
Rapolt, tn 9 şi 10 fiilie, se va 
organiza un simpozion comemo
rativ . Organizatorii manifestă
rii sunt inspectoratul Judeţean 
de CuUwră, Muzeul Judeţean, 
Protopopiatul Orăştie şi primă
riile din Orăştie şi Rapolt. (V.R.).

O KORFMANN LUCREAZĂ 
LA RUŞCHIŢA. In cariera de 
maţ-mură da la Ruşchiţa, din

cadrul S.C. ltMannostm“ S-A. Si- 
meria, a intrat in producţie — 
după trecerea cu succes a pro
belor tehnologice, efectuate in 
prezenta unui specialist de Ia 
firma constructoare — un utilaj 
de extracţie de mare capacitate 
şi randament. Este vorba despre 
haveza „Korfmann", închiriată 
până la sfârşitul acestui an de 
un partener german, utilaj care 
a fost adus şi lucrează pentru 
prima dată în România şi cu 
care se obţin productivităţi io 
nivel mondial. (D. G.).

© MOTIV DE MÂNDRIE. Tâ
năra Alina Negesc, din Colan, .. 
studentă în anul III la Academia 
de Jurnalistică din Bueureşti, 
a participat, ocupând tocul l, la

Concursul Televiziunii Române 
pentru ocuparea postului de re
porter la Departamentul Actua
lităţi. Dovedind o bună cunoaş
tere a mai multor limbi străi
ne de circulaţie internaţională, 
trecând de multe alte probe o- 
bligalorii, Alina a eliminat din 
concurs alţi 425 de concurenţi. 
Un motiv de mândrie pentru pă
rinţi, pentru oraş şi locuitorii 
lut (E.S.).

O CELE MAI HARNICE, tn 
satele comunei Boşorod creşte de 
la o lună la alta numărul celor 
ce'citesc „Cuvântul liber1'. Luna 
aceasta sunt aproape 200 de a- 
bonamente. Aceasta şi datorită 
hărniciei poştăriţelor Sabina Vă
duva şi Aurelia Sântămărean.

Prima are peste 80 de abonaţi în 
Boşorod, a doua mai bine de 50 
la Chitid şi Ocotisu Mic. (GR. 
I.NJ.

O AJUTAŢI UN OM! tn 
Călări am fost oprit de un om 
necăjit, ti cheamă Mariş Flo
rean, locuieşte pe unde poate. 
De o vreme, în satul SântSmăria 
de Piatră. Este meseriaş în zidă
rie şi sudor. Munceşte şi trăieş
te cum poate. - N-are nici drep
turi de şomaj. Oare nu s-ar pu
tea găsi un loc de muncă pentru 
un meseriaş cu două calificări ? 
(GII. I. N.),

>mec

între românii din Transil
vania, încât şi după ani de 
zile aceasta n-a dispărut. 
Astfel, din fragedă copilă
rie, am auzit şi eu. despre 
dr. Aurel Vlad vorbindu- 
se în casa părinţilor mei, 
între oamenii satului meu 
natal, Telu — Lăpugiu, 
ba chiar şi între copiii care 

Dr. VICTOR 1. ŞUIAGA, 
■;V ;.;.;DeVp. j

(Continuare I» pag. a 2-a)

Consiliul Europei In
tră |ntr-a perioadă de 
„incertitudine** — re
cunoştea ‘ ideşedîatele 
Adunării Parlamentare 
a organizaţiei, dl Mi
stui Ansei Martine*» 
•voaâad «seismele** pro
vocate de lărgirea a- 
cestui organism pan- 
curopean» de te 26 te 
31 de frate membre, 
premiu# fl diftetdtăţUe 
bugetare ea care se 
confruntă, ţa  ţtbşţţft 
sesţpalj do vară a A- 
dunării Parlamentaro, 
dl Martine* a ţinut o 
conferinţă de presă, 
estimând că organizaţia 
se confruntă ca un pa
radox internai Pe de

Incertitudinile 

diui Martinez

o parte, a spus el, cri
za economiei blochează 
procesul Uniunii Eu
ropene, ori „numai a- 
ceasta este de natnrt 
să permită ieşirea din 
criză**. M  «1 că 
,.bugetul (te funcţiona
re" (ceva mai mult de 
un miliard de franci) 
stagnează, în timp ce 
numărul membrilor 
Consiliului Europei 
creşte, ei fi-a expri
mat speranţa ci reu
niunea şefilor de stat 
şi de guvern ai ţări
lor membre, care se 
va ţine ta Viena ta 
zilele de S şi 9 octom-' 
brie, va iua tn discu
ţie, intre altele, şi ma
jorarea acestui buget.

„Lărgirea va conti
nua*' — a făcut cunos
cut, ia rândul său, mi
nistrul de externe al 
Austriei,.d! Alois Moek 
preşedinte tn exerci
ţiu al Comitetului Mi
niştrilor al Consiliului 
Europei. Iar această 
perspectivă, a conchis 
Moek» „va necesita, fn 
med imperativ» o re
examinare a rolului 
Consiliului Europei", 
cu prilejul reuniunii 
la nivel înalt a orga
nizaţiei din octombrie 
de 1a Viena.



Cum să

(Urmare din pag. 1)

şi nu de vreo lege de 
nestrămutat a istoriei, 
nicidecum de presupusa 
bunăvoinţă a unor condu
cători autoinstauraţi.

Contrar unor păreri, o 
societate democratică să
nătoasă nu este o arenă în 
care fiecare cetăţean ur
măreşte realizarea proprii
lor interese. Democraţia 
înfloreşte atunci când ea 
este îngrijită de cetăţeni 
dornici de a-şi folosi liber
tatea, cu greu câştigată, 
pentru a participa lâ viaţa 
societăţii, alăturându-şi pro
pria! voce dezbaterilor pu
blică, alegând reprezen
tanţi carefunt răspunzători 
•:entru acţiunile lor, şi ac
ceptând nevoia de tolcran- 
ă şi compromis în cadrul* 

vieţii sociale . .Cetăţenii u- 
nei societăţi, democratice se 
bucură de drejjţtvu.' la liber
ate personală,: dar poartă - 

în acelaşi timpŞ,âsi?undereâ ’ 
de a se alătjira cetăţe
nilor pentru a-şi determina 
un viitor _ în care tfâlorile® 
fundamentale ale libertăţii: 
şi autoguvernării să fie 
păstrate. . .

Democraţia în sine nu 
garantează nimic. Ea oferă' 
în schimb posibilitatea suc
cesului, dar şî riscul eşe
cului. Proiftisianea demo
craţiei este „viaţă, liberta
te şi căutarea fericirii": De
mocraţia este deci atât o 
promisiune că oamenii li
beri, cooperând,.; se’' pot” 
autoguverna într-un mod 
care; va satisface aspiraţii
le lor la libertate perso
nală, şanse , economice şi 
dreptate socială. Ea este 
în acelaşi timp o solicitare 
pentru că succesul; domo- ’ 
oraţiei depinde de cetăţe

nii societăţii respective şi 
de nimerii altcineva.

Guvernarea poporului de 
către popor înseamnă că 
cetăţenii unei societăţi de
mocratice beneficiază îm
preună de AVANTAJELE 
ei şi poartă cu. toţii pove
rile acesteia. Acceptând 
atribuţia autoguvernării, 
generaţia prezentă caută să 
păstreze -pentru generaţia 
următoare moştenirea, cu 
greu câştigată, a libertăţii 
personale, a respectării 
drepturilor omului şi a 
domniei legii. In fiecare 
societate, fiecare generaţie 
trebuie să depună din 
nou munca de întreţinere 
a democraţiei — folosind 
principiile trecutului şi a- 
daptindu-le la practicile 
prezentului şi la o'soeieta- 
te aflată mereu in schim
bare '̂ Cetăţenii societăţii 
demfitratice trebuie 'să-şi 

; asumă răspunderea pen
tru «soarta , societăţii în 
Căre i au hotărât ei înşişi 
să trăiască.

în cele din urmă, ob
ţinem 'guvernul pe care 
îl merităm.

Nume vechi de sate hunedorene
Cinciş-Cerna, sat com

ponent al comunei Teliueu 
Superior. Localitatea, re
cent creată prin contopirea 
satelor Cinciş şi Cema, se 
află situată pe platoul luba 
din vecinătatea sudică a 
Teliucului Superior. Ve
chea vatră a satului Cinciş, 
ce se găsea pe conul de 
dejecţie al Văii Limpezi, 
afluent «1 râului Cema, a 
fost locuită din antichitate. 
Cercetările arheologice au 
scos la iveală pe vatra ve
chiului Cinciş un cimitir 
cu morminte de incineraţie , 
din vremea Daciei romane. 
Mormintele erau împrej
muite cu câte un cerc : d® 
pietre de 2—6 m în dia
metru şi acoperite cu les
pezi de gresie, -i deasupra 
cărora sc ridicau movilq de 
pâmmG*’’̂ i#i$*hil mor*- 
mintelor constă din piese 
de factură romană (mone
de, opaiţe’î fibule, ?:^iţit% 
ulcioare, eţi ţ̂; alătifij| de> 
care s^gî^Jppt . fraSBento 
de va^daeîce a> zeâj|jfe 
fier, ceea dovedeşte 
prezenţa in zonă a băştina
şilor în timpul Daciei ro
mane. Oameni liberi Său 
sclavi,' dacii de aici lu
crau la minele dă fşer.cât 
şi pe moşia proprietaru
lui de viUa raslfca des
coperită în apropierea d» \

Ş 0 * . .  BIATA ,ESCALA"
Cofetăria „Scală" era cândva purtătoarea de dra

pel a alimentaţiei publice devene. întotdeauna gă
seai o gamă variată de prăjituri şi dulciuri şi o ser
vire plină de solicitudine.

Nu ştim ce s-a întâmplat în ultima, v ţ w .  ju ., 
unitatea respectivă, dar în prezent se află sub toa
te as^ec|el^ţ îa! uri hfvel extrem de scăzui, în pre
zent unitatea aparţine societăţii comerciale „Cora". 
Oare acesta să fie niotivui că fa decăzut atât de 
mult ? Dar iată cum se prezintă „Scala" la ora de 
faţă. Agregatul pentru prepararea îngheţatei se stri
că mereu, cafeaua este proastă f şi scumpă. Amg-i, 
najarea de afară are acoperişul* deteriorat, mesele, 
şi scaunele sunt ruginite. în aceste condiţii nu este 
de mirare că foarte puţini oameni trec pragul, 
„Scalei". (TR. B.), ; ~_____ ________ ];

mitirului. Fără îndoială 
că dacii înmormântaţi a- 
parţineau unei comunităţi 
existent# în Vremuri an
terioare 'stăpânirii romane.

Omogenă sub raport so
cial, la începutul celui 
de-al doilea mileniu, ob
ştea sătească românească a 
Cincişuîui, continuatoare â 
celei daCo-romane, era aser
vită în secolul al XlV-lea 
unor familii .eneziale lo
cale. Un document din 
1360 pomeneşte de cneazul 
Dan de Cinciş. La 1446, 
Iancu de Hunedoara întă
rea stăpânirea cu drept 
nobiliar lui Dan, Petru, 
Şerb şi loan, fiii lui Iaro- 
slav, cât şi lui Vojcu a- 
supxa Cincişuîui. Stăpânirea 
in devălmăşie cnezială a 
aşezării reiese dintr-un do- 
etiment d« îa l44S,“1ft care 
Voicu este numit „frate 

dţ. către Iancu 
Huriedoara.-' La '

Cinciş este menţionat prin
tre  ldcâlităţ»fc" aparţină- 

jjlfere j-idemeriljalui Getipt 
TreVa: Corit'rar''părerli'roi 
Emil Petrovici că toponi
mul Cinciş e.<$e d e ’origine 
maghiară, G„ îk
explică dintr-un Cîunciş, 
formă deriyaW ^  si 
colectiv-iş, de ' 1'* 
ciunc (ciung) „(despre co
paci cu erengile rupte sau 

te"), îţeşpectiv „butuc, 
trffribhi de .QSjpac'*'. Şi, în- 
tr-adevăr, dintr-dn vechi 
cuvânt românesc ciunc =  
ciung s-a creat derivatul 
ciunciş „loc cu copaci ce 
au crengile tăiate" de'unde 
toponimul Cinciş. Procesul 

WdefHşSrt •
-acest toponim are, ca şi 
în alte zone ale ţării, o 

Vechime considerabilă, fiind 
cauzat de necesitatea ex
tinderii teritoriului arabil, 
a păşunilor şl,.a fârşeţelor 
şi, lndeosebL furhâării de 
combustibil pentru cuptoa
rele minereului de fier.

ţ i  ; MIRCEA VALEA

liza’'

DR. AUREL VLAD (1873—1953)

Amintiri şi adevăruri (i)
(Urmare din pag. 1)

cântau şi strigau versuri 
populare despre acesta, din 
care îmi mai amintesc şi 
azi următoarele:

Frunză verde lemn de 
■brad,

■ Să trăiască dr. Aurel
Vlad,

Să ne scoată din robie, 
Să ne ducă în Românie! 
Bineînţeles, sub stăpâni

rea austro-ungară, nu se 
putea striga ,,să ne dcică în 
Românie!", ci acest cu
vânt era înlocuit cu , cel 
de Orăştie, dar lumea în
ţelegea şi cunoştea iâxtul 
original.

personal, între anii 1906— 
1910, când eram la şcoala 

;dinprimară roMârieascft _ . .
|33o#t şi/când aat iocuit - cyde preotul loan Mgşa,

diu Vlâd (1840—1875), iar 
după mamă era nepot al 
marelui cărturar George 
Bariţiu (1812—1892).

Şcoala primară şi liceul 
le-a urmat în Orăştie, iar 
facultatea de drept la uni
versitatea din Budapesta. 
A devenit apoi avocat şi s-a 
stabilit,în Orăştie, în anul 
1900. Se remarcă de la 
început1 în profesiunea sa 
şi ia parte la toate Organi
zaţiile locale de natură po
litică, bisericească, cultu
rală, socială şi economică, 
unde activează din plin 
şi este ales în conducerea 
acestora. Este membru ales 
în Adunarea Arhiepisco
piei Ortodoxe din Sibiu şi 
$n fiagjgjjgMUj,. hisericiţ or
todoxe din Ardeal. Este 
membru fondator al ziaru- 
fui „Libertatea", înfiinţat

la Sriehiufjâmeq ^ J îicaplae 
Herijel Bublea (lip —1940),, 
îxmil€ra uB/gospiSar frun-> 
taş şi avea o casă mare şi 
Pfimit{pâ|  ̂uBdeVţri de câ-, 

Venea pnsM&el Vlad 
la Dobra, era bine primit 

, ri^^pătat. ;în . atare oca-

1902, la Orăştie. girând, 
este ales preşedime al 
Inşţţtutului firmncîjp1 ĵ Vr-, 
delearia"” din draştie şl 
conţinu$ progranripr aees- 
tufa cţe Ajutorare la pro
gresul economic al ţărani
lor, meseriaşilor şi negus-

prin casă, mă lua de mână, 
întrebându-n(ă ce vreau să 
mă fac când vâl fi %iare.- 
Eu dădeam din1 Ultim,‘ia* ; 
el îmi spunea să Învăţ bi
ne şi să mă fac a#p£at, f 

fcă numai avocâţii ţŞşfyşiţ'- 
bine legile şi vor putea 

iscoate mai, uşor drepturile 
jfromânilpr din Transilvania.
’’ Am făcut jipoi iîceul ro- 

mânşsc Îşi Beiuş, Brad şi 
Blaj, unde ' torni.... lumea 
Ştia şi auzise despre dr. 
Aurel Vlâd,. ba chiar şi e- 
levii de la liceu ştiau cân
tecul popular amintit mal 
sus.
* Dr. Aurel Vlad s-a năs

cut îri Orăştie, ca fiu âl 
avocatului Alexandru Clau-

este ales deputat în circum- 
SQriptiâ.ebtctorală Dobra, ju- 
dşţul Bunedoiria, . deputat
m %atiymintiurf" drif ®uda- 
pesta.
jgSSm . (Maiorit cu Ana 
iltriU (1698^55), care îi 
aduce zestre frumoasă, mo
şia de la Bobâlna, clin a- 
prop]|rea. Orăştiei,. pre
cum şi yn. pachet de ac
ţiuni, la Banca „Ardelea
na" din Orăştie, Au' avut 
un singur copil, pe Mircea, 
născut în 1913, devenit 
Inginer agronom, care a 
suferit rigorile regimului 
comunist, astăzi trăind în 
exil, în Germania. f

(Va urma)

DLidirector Dorin Crişari, de la Ad
ministraţia Permanentă a Taberelor Şco
lare din judeţul Hunedoara, cu sediul 
fri Deva, nu l-a iubit pe Adrian Marinei 
Coza, administratorul taberei şcolare 
Vaţa de Jos. Obiectivismul sau subiecti
vismul acestei atitudini ar interesa nu
mai în măsura în care ordinea legală ar 
fi fost respectată. Iată de ce un incurs 
în această afacere, aparent tenebroasă, 
nu este lipsit de interes.

I. EXCURSIA DE LUCRU

In sfânta zi de Rusalii, 6. VI. 1993, 
dl director Dorin Crişan îşi convoacă 
subalternii pentru un tur de forţă, un 
schimb de experienţă la toate taberele 
din subordine. Cu această ocazie, este 
vizitată şi tabăra de la Vaţa. Excursie 
— maraton pe itinerariul Vaţa de Jos —
Bulzeşti---Costeşti — Căprioara — Lă-
puşnic — Orlea şi Brădăţel. Ziua de 
muncă s-a terminat la Brădăţel, iar după 
o cină consistentă, stropită cu bere şi 
vin, la ora 22, s-a luat hotărârea ţinerii 
unui consiliu de administraţie, întrunire, 
de lucru care s-a terminat la ora 22,30 
şi care a constat, in principal, în îndem
nul directorial către participanţi de a 
vedea critic tabăra şcolară din Vaţa de 
Jos, administrată de către Adrian Ma
rinei Coza. In discuţia directă cu dl di
rector, acesta crede câ drumeţia — 
schimb de experienţă a avut loc în 5. VI. 
1993, iar consiliul de administraţie la 
ora 19 pm, fără a preciza decorul, în 
timp ce alţi participanţi dau sigură ziua 
de 6, orele 22 sau 22,30 la Brădăţel.

II. TREBUIE SA FACEM ORDINE

„Concluziile desprinse din lucrările 
consiliului de administraţie ne-au dus 
la concluzia că trebuie să facem ordi
ne", ne spune dl director. „Am fost 
invitat in ziua de 14. VI. 1993 la o con
sfătuire cu dl inspector general", se con
fesează Adrian Marinei Coza, „numai 
că. ajuns la Deva. aveam să constat că 
nu este vorba despre aşa ceva. Mă a- 
flam faţă în faţă cu directorul şi con
tabilul şef, dna Rus Eieonora, care mi-au

ţinut un lung şi ademenitor discurs 
despre câtă bunăvoinţă îmi poartă ei 
mie, dar că se dă ca sigur că vor fi 
probleme la tabăra mea cu garda finan
ciară, cu organele financiare şi poliţia 
economică ,ce nu-mi poartă bune senti
mente. Că. din consideraţie pentru mi
ne, ei îmi propun o situaţie tranzito
rie, să cer să fiu încadrat muncitor, că 
după sezonul estival, respectiv după 
trei luni, mă vor numi din nou, în vede
rea continuării mandatului. „Ce, *ţie iţi

condiţiile de mai sus, a fost ocupat de 
către dna Ceah Mirela Eugenia, care în 
ziua de 18. VI. 1993 participă la o insolită 
operaţie de predare a inventarului tabe
rei Vaţa. De remarcat este amabilitatea 
amfitrionilor noştri, care ne-au pus la 
dispoziţie documenţele cerute şi au fă
cut, fără prejudecăţi , declaraţii deschise 
cu privire la cele pe care nu le aveau. 
In această ordine: dria Cean Mirela Eu
genia, magazioner în funcţie, la data do
cumentării noastre (23. VI. 1993), nu are

strică o vară fără probleme, o meritată 
vacanţă ?!“. Am rămas copleşit de atâta 
bunăvoinţă si am scris cererea solicita
tă".

III. dupA zâmbete ademenitoare, 
RÂNJETUL

Având la mână cererea dorită, con
ducerea A.P.T.S. redactează decizia 
194/15 VI. 1993, prin care procedează la 
modificarea contractului de muncă al lui 
A.M.C., cu ignorarea completă a promi
siunilor făcute: în loc de o mişcare 
tranzitorie,se procedează la modificarea 
cu efect permanent a contractului de 
muncă. Chestionat cu privire la această 
manevră,- dl director ne spune : „L-am 
trecut deocamdată. El va rămâne anga
jatul nostru, iar la toamnă o să ve
dem, ori îl trecem pe el, ori scoatem 
postul la concurs !“. întrebat de ce ac
tul nu respiră atmosfera înţelegerii, a 
promisiunilor avansate, interlocutorul 
nostru rămâne fără replică.

IV. MAREA BULIBÂŞEALA

■ La sediul A.P.T.S. aflăm că, potri
vit cu nevoile taberei, postril eliberat în

contract de muncă încheiat, nu are de
cizie de numire pe post, . motivat, po
trivit dnei Rus Eieonora, de împrejura
rea că până la zi (23. VI.) nu are avizul 
Oficiului forţelor de muncă. Interesaţi 
să aflăm dacă avizul s-a cerut, nu ni s-a 
putut face dovada corespunzătoare. In 
documentul — decizie ,nr. 195/17. VI, 
1993, descoperim următorul text: „în 
urma încadrării (■!) dnei Cean Mirela 
Eugenia,... începând cu 17. VI. 1993 se 
va trece Ia inventarierea tuturor bunuri
lor aflate în gestiunea dlui Coza A. şi 
predarea dnei Cean M. Eugenia". Inci
taţi de acest text, s-a cerut la vedere 
cererea de încadrare a dnei C.M.E. fiin- 
du-ne prezentată cererea din 15. VI. 
1993, înregistrată sub nr. 123 din aceeaşi 
dată, din care nu rezultă teza că înca
drarea se cere pe timp determinat, cum 
se susţinea de dl director, iar ceea ce 
ne-a şocat în mod deosebit — documen
tul nu poartă nici măcar o rezoluţie pri
vind acordul pentru încadrare şi con
diţiile în care aceasta urma să se facă. 
In aceste condiţii, cele câteva (n,n. •— 
multe) milioane la nivelul cărora se 
configurează inventarul taberei sunt 
gestionate la 23. VI. 1993 de către o per
soană căreia îi lipseşte calitatea de an
gajat.

V. INVENTAR CA IN CODRU
Cum inventarul fixat pentru 17. VI 

1993 (a se vedea decizia 195/1993), din 
motive absolut bâlbâite (avem în vede
re referatul de la ora 7,30 (!!) a 2ilei de 
18. VI. 1993, semnat de dna Rus EleonO- 
ra), nu s-a putut ţine, se scoate dispozi
ţia nr. 196/18. VI. 1993 din textul căreia 
reţinem: „In cazul în care se confirmă 
că dnul C. M. este internat în spital, va 
numi un membru de familie care va 
participa la inventariere..,". Cu privire 
la înţelesul textului subiect al operaţiei 
de numire a membrului de familie, dnul 
director ne precizează Că acesta este 
C.A.M. Ne mărturiseşte în continuare că 
acesta -n-a numit pe nimeni, că, de la 
ei putere şi cu bunăvoinţa dnei Mihuţ 
Adriana, sora administratorului predă- 
tor, au cooptat-o pe' aceasta în comisie. 
Discutând cu M. A., aceasta ne spune că 
a participat fără acordul fratelui său, 
pe care nu l-a întâlnit, că a asistat doar 
între orele 16 şi 18, după care a plecat. 
Ne face cunoscut că intrarea în gestiu
ne s-a făcut prin spargerea uşilor prin 
forţa fizică exercitată de către director 
şi printr-uri geam. Mai arată că direc
torul A.P.T.S. a mai spart prin aceleaşi 
mijloace gestiunea grădiniţei din locali
tate, la o altă dată calendaristică. A-' 
firmă că, odată cu spargerea Uşilor, s-au 
schimbat încuietorile, astfel că gestiona
rul încărcat cu bunurile nu mai are ac
ces în gestiune şi că, de drept, din a- 
cel moment gestiunea a fost preluată, 
fără inventar, de o persoană care nu 
are nici măcar calitatea de gestionar.

VI. EPILt>G

Nu am cercetat şi - nu aveam nici 
calitatea să cercetăm afirmaţiile privind 
necorespunderea în funcţie a lui A.M.C., 
aşa cum ne-a rugat driul director, fiind
că dacă ar fi necorespunzător am datora o 
ultimă bilă neagră conducătorului de 
instituţie, deoarece, pentru a sancţiona 
necorespunderea, nimeni nu are dreptul 
să substituie viclenia — climatului de 
ordine instituit Drin lege.

TIBERIU VANCA, 
Brad
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Trei „flori de .colt" jjttuaedorene ale cântecului popular românesc: Mariana 
Mariana Anghel şi Ana Bfinciu. Fote-PAVEL LÂZA

Sărbătoarea întâlnirii 
> moţilor cu istoria, găzdui

tă de superbul amfitea
tru in aer liber ăe la 
Dupăpiatră, duminică, 4 
iulie a.c., a fost şi o săr
bătoare a cântecului şi 
dansului românesc. Fio- 

- rul patriotic al manifestă
rii a irumpt cu o irezisti
bilă forţă din câteva voci 
de largă rezbnanţâ in mu
zica noastră populară. 
Le-am, numit veritabile 
flori âe colţ, adunate acolo, 
între dealurile de un .-in
tens verde crud al pădurii, 
care i-d fost tancului fra
te şi reazem in duelurile 
luifxrn vrăjmaşii, pe care 
i-a biruit eroic.

Am ascultat cu emoţie 
aceste voci, care şi-au 
deschis apoi sufletul cu 
aleasă generozitate, im- 
părtăşindu-rie gândul le#' 
curat la ceas de sărbătOO»-' 
re şi de vremuri noi 

, “Niciunde tn ţarninotds-' 
tră — şi am strâbătUt̂ o 
de-a lungul şi de-a la tu l 
nit o dată —• nu am trtfdt* 
nit suflete atât de calde 
şi de sincere ca aici, tn 
minunata Ţară a Zaran- 
dului, ca aici, la moţi a- 
casă. De- aceea vin întot
deauna cu dragoste la ei".; 
(VETA BIRIŞ). *

„Să fie pace-n jară şl 
în lume, să ne căWiizeas- 
că-n viaţă nuntat gândul 

■ bun şi vorba înţeleaptă, 
să purtăm in inimi doar 
lumină, pe care sa ne-o 

■dăruim cu dratf unul al- 
cuvn p dăruiesc 

eu moţilor zărăndeni“ 
(ANGIIELINA TIMIŞ 3 

\LUNGU, Bor şa, Mar amu- ;- 
reş). ţ

„De fiecare dată când < 
. vin aici, la întâlnirea mo- ; 
ţilor cu istoria, mă cu
prinde emoţia, mă ’stră- 
fulgeră- fiorul patriotic. 
Simt că aici, la După
piatră, in toată Ţara Za- 
randului, istoria musteşte 
în fiecare, piatră. Aici ' 
trăiesc cele mai înălţătoa
re clipe de românism, pe 
care încerc să le exprim 
prin cântec. Este dând 
meu cel mai de preţ, pe 
care-l ofer întotdeauna, cu 
inima deschisă, moţilor". 
(MARIANA ANGHEL).

„Vin pentru a treia oară 
la întâlnirea moţilor cu 
istoria aici, la Dupăpia- 
tră. Este extraordinar. 
Laolaltă cu întreaga su
flare adunată, sau risipi
tă, în vale şi pe dealuri, 
simţim că suntem moţi, 
suntem Iancu, suntem 
români. Iar doimi pe

(Urmare din pag. 1)

ta

La întâlnirea moţilor cu istoria — şi un veritabil' 
moţ şi îndrăgit interpret de muzică populară româ
nească» cu adânc fior pa triotic — Nicolae Furdui 
Iancu. & Foto PAVEL LAZA *
care le-o transmit eu tu
turor — doina pe care: 
doar românii au putut-o 
crea, ca o revelaţie a di
vinităţii — curoe lin spre

sufletele oelor de-a ascul
tă, curge de dor, de a- 
mar, de lacrimă, de vite
jie, de dragoste. Curge... 
Şi cu oameni care ştiu să

1

A V O C A Ţ I I
tre avocaţi am găsit poziţii 
demne, cinstite care — 
luând apărarea celor în 
culpă — o fac în lumina 
legilor — şi aceasta ar fi 
o părere general valabilă, 
însuşită de cei mai mulţi. 
Dar am fost martori şi ai 
unor situaţii, demne poate 
de un condei foarte bine 
ascuţit, ceea ce nu ne pre
tindem a fi. Iată în con
tinuarea acestor rânduri 
câteva. Era într-o mier
curi, pe la prânz.

— Cauza următoare — a 
zis preşedintele completu
lui de judecată.

Grefiera a luat un dosar 
din maldărul ce-1 avea pe 
masă şi a strigat nişte nu
me ale inculpaţilor, marto
rilor ş.a. A zis apoi: „a- 
vocat dl“ (cutare).

S-au ridicat în picioara 
învinuiţii, au venit la bară 
martorii, dar avocatul nu 
era nicăieri.

— Unde-o fi omul...? — a 
întrebat preşedintele com

pletului.
— Era aici acu câteva 

minute, a zis un alt avo
cat. Mă duc să-l caufe

— Vă rugăm.
Colegul celui absent s-a 

întors după câteva minute 
şi a zis că nu l-a găsit pe 
dispărut. Dezbaterea cau
zei a fost amânată.

Altă dată, într-o altă zi, 
tot aşa, avocatul epa de ne
găsit. Preşedintele com
pletului l-a întrebat pe un 
om ce citea ziarul cufun
dat profund într-un articol.

— Dl... nu ştiţi unde 
este dl... ?

Omul a tresărit.
— Lipseşte. Este vorba 

de procesul nr.... ?
— Da.
— Eu ţin locul avocatu

lui lipsă. Am delegaţie.
Nu există o statistică, 

dar un om cu multă expe
rienţă în justiţie îmi spu
nea că nu sunt deloc pu
ţine cauzele a căror dezba

tere se amână si nu o da
tă, de mai multe ori din 
pricină că avocaţii nu se 
prezintă la procesele în 
care sunt angajaţi de cli
enţi sau din oficiu.

Să recunoaştem faptul 
că avocaţii au un rol im
portant în luminarea cau
zelor aflate pe ro-lul in
stanţelor de judecată, dar 
sunt ei cheia in această 
situaţie? — cum greşit 
cred unii. Am auzit avo
caţi pledând limpede şi 
convingător. Alţii însă se 
avântă în pledoarii lungi 
şi încâlcite, nu din do
rinţa de a clarifica lucru
rile ,ci spre impresionarSa 
asistenţei.

— Uitaţi-vă, onorată in
stanţă, cum arată inculpa
tul — zicea un avocat Nu- 
maj piele şi os, aproape în 
pragul morţii. Căci sufe
ră de plămâni, ' de ficat, 
stomac, rinichi şi nu mai 
ştiu eu câte.

. pânteţ cu oameni oare.; I 
ştiu să asculte, dăinuirea * 
noastră, a moţilor, d Ian- |' 
cului ’va fi perpetuă". J 
(ANA BANC1U). |
> „Vin, la Dupăpiatră de I' 
2a Biiziaş, unde anddvtd J 
un spectacol. Vin cu su- § 
fletul larg deschis şi cit- ■ * 
rai, aşa Cttm sunt sufle- I 
tele oamenilor de’ aici, ale (  
moţilor noştri, eu însumi J 
moţ, dar din altă zonă J 
decât Zar&ndul. Şi vin, j  
mal ales, cu instrumentul I 
meu cel mai de preţ 
vocea — pentru a trans
mite semenilor tot w ce 
este mai frumos, mai ge- I 
neros, mai pur in cântec J 
cui popular românesc, lă- I 
sat dar din moşi-strămoşi. * 
Iar multe din melodiile } 
pe care le interpretez se I 
adapă, cum se ştie, din * 
nesecatul izvor al patrlo- J 
tismului, al românismului, \ 
ăl dragostei de ţară şi de - î 
neam. Noi suntem ro- | 
mâni...". (NICOLAE FUR- . j
DUI IÂftCU). |»

Impresii culese de I 
DUMITRU GIIEONEA *v ' : -  Jv-i ■: s V H Kt*:*

— Nu prea arată a fi 
bolnav, a : replicat pre
şedintele completului de 
judecată. Şi apoi nu are 
acte că ar fi.

— Aşa este, nu arată. Şi 
un măr roşu pe dinafară 
poate fi putred pe dină
untru.

O avocată, de data asta 
pledând pentru apărarea u- 
nui traficant de maşini, a 
zis.: ‘

— A se observa un lu
cru, onorată instanţă. Clien
tul meu nu cumpăra şi nu 
vindea scump decât ma
şini de culoare albastră.

— Şi ce legătură are a- 
cest faRt cu vinovăţia lui? 
— a întrebat preşedintele.

— Are, onorată instanţă, 
şi încă foarte mare. Şi dna 
avocată a mai vorbit mul
te minute încurcându-se 
într-ale politicii, filozofiei 
şi alte alea până a fost o- 
prită ferm şi necesar.

Ei, dar despre avocaţi 
se pot scrie mult mai mul
te,' dar, deocamdată, ne 
oprim aici, cu gândul să 
revenim asupra temei.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„SARMUS" S.A.

cu sediul în DEVA, Piaţa Victoriei, nr. 3, 
judeţul Hunedoara -

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE

PUBLICA CU STRIGARE §

conform prevederilor Legii nr. 58/1991 şt 
a H.G. 634/1991, cu modificările ulterioare, 
pentru vânzarea următoarelor active: ‘

1. Cabana „Căprioara" — alimentaţie pa-;
blica şi cazare, situată pe raza municipiului 
Deva, preţ de pornire a licitaţiei — 39 835 000 
lei. , ; '">V ,,

2. Cabana „Costeşti" —■ alimentaţie pu
blică şi cazare, situată in munţii Orăştiei, 
preţ de pornire a licitaţiei — 35 §92 060 lei.
* Licitaţia va avea loc la tlata de 9. VIU. j: 

{1993,* era 10, in sala de recepţie-a hotelului 
m «Sarmis“.

f ■ S; ■ 4:3t‘V
s Dosarele de prezentare a activelor şi 

criteriile specifice pentru preselectarea parti- 
rîpanţilor Ia licitaţie pot li' consultate zilnic,
1* sediul societăţii, Intre,S©ş|p 8h-15.

Alte reiaţii privind: activele j ce urmează 
a ,fi vândute se pot obţine zilnic Ia sediul 
societăţii, telefon • 6120 26, fax 61 5873, ̂ satt 
Ia jnristnlsocietăţii, Pavel Gavril. ,

' Ofertanţii vor depune până la data de‘$l.
VII. 1993, ’ Ia sediul societăţii, documentele 
pjrevăzute în H.G. 634/1993 ^  758/1991.

Până la 5. VIII. 1993 inclusiv, ofertanţii 
selecţionaţi vor depune la casieria societăţii î ţ
f — Taxa de participare de 80 000 lei. î
: — Garanţia de 10 la sută din preţul de

pornire -a licitaţiei.
In acest preţ nu este inclusă valoareâ 

terenurilor, situaţia acestora urmând a fi clâ  
rificată conform prevederilor H. G. 834/1992 
şf 331/1992.

In caz de neadjudecare la termenul din 9.
VIII. 1993, se organizează o nouă licitaţie 
Iă data de 24. VIII. 1993, in acelaşi Ioc şi Ia 
aceeaşi dată. La acest termen pot participa 
şi persoane fizice sau juridice străine.

Prezenta anulează licitaţia anunţată pen
tru datele de 02. VII. si 2.VHI. 1993.

(530)

rw-
Pentru

cumpărate, sau alte bunuri în 
valoare de peste 25.000 Ft.

S.C. “EMTA* S.R.L 
din Baia Mare, restituie ICM (AFA) în 
baza Hotărîrli organelor fiscale ungare.

Informaţii tel. 099 • 439396

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL

PENTRU HANDICAPAŢI
HUNEDOARA — DEVA
Str. Andrei Şaguna. nr. 1 

Organizează in 30. VII. 1993, ora 9, con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi.

•  contabil — economist
•  jurist — 1/2 normă
•  analist-programator şi operator —

1/2 normă sau normă întreagă
•  psiholog, medic, sociolog, psihopeda- 

gog, profesor, economist — ca inspec-

Reiaţii telefon 61 94 51 (531)



<«i Dacia I *00, «tare per- 
Jletă. Telefon 618918.

: •  Schimb apartament 4 
camera, proprietate (tonă 
nltracentrală), cu aparte, 
sunt 3 camere ţi o garso
nieră (netă centrală). In* 
formaţUia telefbn 613716.
C -  . (558321)

maşină de cusut 
, Deva, str.Ho- 
i  (558949)

Fiat tino Diesel,
>87, cri metal!-

vitrină fet
iţi <13 «o- 
i  lsox. nai), 
W . «14848,

sită tr«t 
gorifid

220 V. De 
615Ş27.

ii Vând 
Bofa* M6 
Telefon 63

•  Filmări video, genţi 
video—foto 1* comandă, fo« 
tografii cotor. tefaton

S.R.L., cu sediul în Deva,

•  Vând BUnault 10 Mg- ' când moartea nemiloasă a

f e r  — * w s  K™  mons,
S  care, prin plecarea el ne-

•  Vlad casă. grădină aşteptată şl fără tntoaree-
marţLjssHB» în VgtfMara. re, a lăsat tn urmâ multe 
Tel. IttăBIZ. <858864) lacrimi şi durere, multă

tristeţe şi dor. Olt voi 
PIERDERI mai trăi, dragă Laura. te

voi păstra cu mult respect
•  Pierdut legitimaţie de In gândul şl sufletul meu, 

serviciu, pe numele Nlco- rămas nemângâiat.

VÂNZAR1-
j  . CUMPĂRĂRI
’•  vând apartament % 

Cariere, decomandate, te
lefon 629080, ... . 3 ,

•i Vând Fiat Fiorino, fa- 
brifat 1985. Telefon 714304

e. Vând pian vienez. In
formaţii telefon 611633.

(558918)

Vând butelie aragaz. 
614781.

(558317)

Vând casă Băcia, 
preţ negociaBil.

««fM»

nr.
In

ia nr, 174,
(558915)

■,-n* ,if~- 
Oărncior pentru 

iţi. Deva, telefon
a s tm

e Vând loc casă Simeria 
Veche, 50. Informaţii Te
cuci, telefon 930/12822.

(558913)
‘ »> ? •,

* ‘Vând apartament două 
camere, zona Gojdu, bl. 
A 6, se. 3, ap. 59, şt*. Zam- 
firasou, «jupă ora 18.

T (558911)

•  Vând la preţ negocia
bil computer Schneider 464 
— 160000 lei, barcă — 
50 000 lei, serviciu tacâmuri 
12 persoane (silver) 45 000 
lei, serviciu tacâmuri 6 
persoane — 39000 tei,, haină 
de piele lungă bărbătească 
48/11 — 80 000 lei. Simeria, 
stn O Coşbue, nr. 16.
.'.ierV*-
•  Vând urgent tractdk 

U 650, preţ acceptabil. Te
lefon 622833,

(858962),

calitatea Fgpşani, sau_ preţ nggociabU, Orăştie, te- 
schimb cu similar Deva. îefon 647255, după ora T7. 
Telefon 621784, orele 16 (558932)

(536905)%

•  Vând garsonieră con
fort I, preţ IŞOOOOO lei, 
sau-, schimb «I «ţ|jlţt>ment 
2—3 cameră. Sfaneria, te
lefon m m  ţ̂ te58904>

i ' , ; ' . ■ -'
•  "Vând urgent aparta

ment 4 «mare, confort % 
cu telefon, 3 balcoane tn- 
chile calciu. parchetat, mo. 
bilă cameră ri, bibliotecă, 
colţar, canapele, fotolii. T*. 
lefon 820213. (558679)

Vând maţ&)g îngheţată

V •  Vând Dada 1310 TL36 
(5 viteze), ahul fabricaţiei 
1986, preţ negociabil, 
va, str. Liliacului, bL.
«P- »*

leta.. Ghjnea, eliberată de 
E. M. Mintia. Se declară 
nulă. (558950)

• Pţerdut legitimaţie def 
veteran de război, nr. 10223, 
pe manete Dânşorewt Moi», 

Se declară mĂţ. x

Comemorarea la 10 imn 
1993, îâ biserica ST/ Nîţolar 
din Hunedoara.

Eteriei In pace suflet bun 
►ă'' egal. Soţul Mone 

(8174)
% m §

Iosif.

• Vând urgent fcartonie- 
ră, confort f, tepbflâtă, l0*

", i i ’ Ş 0 Mmm » m m  *  mm «#> «>— i
fftT

♦  Astăzi, 8 iulie 1993, 
se împlineşte un an de la 
trecerea în nefiinţă a celui 
care a fost ..

m i i

a

t
ţ •  vând 0caantert.ft.ăOua

• i două camere ta Deva.- «uţ» m

SOCIETARA comerciala 

„SfDrtKteGICA* 8.A.
* )f I
I eŞ.jftetel tal Hunedoara, str. C-fin Erirsan nr. 81

|  ■ ritegartMteay*, te  date de 15 inter 1993. w « | 
licitaţie in  vederea contractări* lucrăfterî 
— eorftete a  instalaţiilor AMC. penfeui 

'  oi fumai de V S m m i  
de proces. !

______.. de licitaţie.şe poale ridicai
la  Serviciul Mecanic  ̂ zilnic Intre

tieriil Dacia, 
telefon 622802.

Informaţii'

' « Facilitez Înscrieri Joc 
totrafetocar* Caritas Cluj- 

£8172) ţtopoca, telefon 618519, în-
' *««>«8%» <MW-Î« % ’ : (368936)

O Vând: staţii ampftH-'’"
care 4 x 125 W, boxe 150 W •' S.C. COMTOUR LOWE

CANIMN RUS, 
Sân tandrei. „Nu

t Vând apartament patftj
camere 
gărtL Ti

•  Vând Daria « te , 
ra foarta bt»i, preţ m 
clabil. Deva, triafdn 618213.

(558937)

fafarmaţîi suplimentare se pot obţine di-1 
de la Serviciul Mecanic, telefoane ftt788* 
916121, 716181, 718521, Inferior 1&9 « »

zona
61m

<5M93ă)

COMEMORĂRI

&C. COMIXT MASTERS SJR.L. 
D E V A

- !  

i

Vă invită să vizitaţi noul magazin de pre- î 
ten ş{ desfacere a mobilei (garnituri dor- J 

|  teltor, sufragerii, camere de tineret etc.), situati 
l f« «tewla A. Mnresanu (lângă Casa de Cui-«
i  w. (7592) 1

___ ______________— ------------J

î
S.C. TRANSLOC S.A.

D E V A

Str. Depozitelor, nr. 2 

ANUNŢA

0 Vând televizor color 
Alfa, vldeorecorder nou 
Orfan, lic h id  du frână 
(auto), pe» eonvtaaML te- 
lefon MMM,

1 •  Vând apartament patru 
, catperu Hwvntoara «as 
schimb cu 2—3 camere. De. 
va, telefon 671530.

i 'ţ fwaaas)
I  Vând sau sefeM  «• 

parlament > caeMMţ pro
prietate Olan «  Onra. 
Telefon 629537, d u p ă  o ra  
15. (556898)

•  Vând Volkswagen Jet te, 
rulotă nainmatriouUibUă. 
camionetă VW cu preleti, 
frigider, combină, oonvo. 
n abile. Brad, telefon 680087,

(558939)
• Vând Renault Fuego,

din
vom uita niciodată/ " Că 
nqnri fost mâna cea dreap
tă/ Domnul Dumnezeu cel 
SfauŞfSă-ţi dea odihnă tn 
moatâH^ Iară maica iui 
cp% bună/ Să-ţi dea multă 
iumină‘% Familia.

u,_ • (5588581

decese

•  Cu adâncă durere a- 
nttttţftm tragicul deces, la 
numai 15 ani, al cehii care 
a fost ‘

OOteStol, VASIU, 
tte  vom păstra veşnic in 

sufletele noastre. Unchiul 
Valentin şi Olimpia, veri
şorii Fia viu şi Fiorin.

<55394®

•  Cu adâncă şi ne
ţărmurită durere a- 
nunţăm dispariţia pre- 
matură a scumpului 
nostru fiu şi frate 

CQBNKL VASRJ, 
la numai 18 anL 

Te vom plânge tot
deauna j mama Lenuţa, 
rida Li viu, fraţii An- 
gria, Ceresela, Uvişor, 
Ion, Coste), Florin şi 
tţ vom păstra veşnic 
to sufletele noastre, 
înmormântarea — as

tăzi, ora 14, In VeţeL 
(558946)

I%
I%
I%
I«
I%
I%
i

ISocietatea Comercială TRANSLOC S.A. De- j 
va, str. Depozitelor, nr. 2, organizează tn fie-1 
care zi de tuni, ora 10, în perioada 2i. VI. — j

a IO, VII. 1993, licitaţie pentru vânzarea urmă- 
î toarelor tipuri de autovehicule:
I #  TV 12 camionetă
J : •  ARO 320 camionetă si ARO 243 D

Nou! Firma MIMMI SNC Calaţi şi-a
la Deva

MSMMI S.N.C. GALAŢI, firmă de prestigiu 
privind Jocurile de întrajutorare, şi-a deschis, 
la cererea unor cetăţeni din oraşul Deva, şi o 
filială In oraşul Deva.

După cum se ştie, din cele 14 firme care 
au practicai jocuri la Galaţi, am rămas singura

SISTEM I

firmă datorită seriozităţii şi corectitudinii de 
care am dat dovadă faţă de oameni.

Firma noastră practică acest joc de un an, 
având sucursale la Tulcea, Galaţi, Bârlad, Su
ceveni.

Vă aşteptăm, poftit! cu încredere !
— 3 LUNI

autobasculante 6.5 tone, 8,5 tone — 16 J 
tone .% |

autotractor cu semiremorcă 20 tone j
*

autocamion 5 tone. |I* :
' Informaţii suplimentare Ia telefon 623645, | 
j  i b t r e  orele 8-—12. (535) j

Depuneri
le i  1500

Premieri
le i  13000
* SISTEM II —

30 zile 
lucrătoare

SISTEM m —

SISTEM IV —

ADRESA FILIALEI 
SCARA A (GARAJ).

REGULAMENT DE JOC

3 000 

27 000

6 000 9 000 15 000 30 000

48 000 72 000 120 000 240 000

50 000 

400 000
Pentru pensionari, elevi, studenţi, şomeri suma maximă va fi de 
6 000 lei» Premierea se va face la *30 zile lucrătoare şl va fi de 4 
ori suma depusă.
Pentru ajutor decese se va depune 1 000 lei şi in caz de deces 
persoana înscrisă va primi ajutor de 100 000 lei.
Pentru tineri căsătoriţi se vor depune 50 000 lei şi după patru 
luni de la înscriere vor primi un dormitor (mobilier) sau la suma 
de 40 000 lei un frigider de 240 1. La această înscriere sunt limi
tate 50 persoane, la mobilă si 50 persoane la frigidere.
: DEVA, TEL. 095/ 62 03 19. STR. CARPAŢI, NR. 4, BLOC B,

Ziar edilat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER* S.A. J'20'618/1991. Cont 30 70 50 601 B.G Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie. 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate p poartă autorii acestora.'

Tiparul executat Ia S.G. „POLIDAVA“ SJL DEVA ----------- -------------------- ------  — .......'


