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ÎJrefSBş§B«eu conflictului 
wi«cbelat** acuo două zft-s 
are o motivaţie în tiih{& 
De ce s-a- ajuns aici 7 Am 
teeercat o radiografie a 
fenomenului cu ajutorul 
liderului de sindicat, din 

CÎ.F.R. Simeria, 41 
Voîcu Sa* a : „în lima fe- 
s - « r  * a.e. a  fost deelan 
şată o grevă de avertis
ment, apoi urma sâ albă 
loc greva generală Când 
s-a introdus acţiunea ta 
Judecătoria Bucureşti, am 
fijsst amânaţi cu an termen 
de 79 de a0e i « maxim 
9&, apoi ftacă 29, şl s-au 
făcut 09, urmând «a gre
va gene#Mi să- aibă loc Ht 
U —m  M i  *83, cănd de 
altfel s-a ţi declanşat, 
perioada a d  mă

în  urma acestei greve a 
apărut- tw* document cu n r. 
W L. Wn j ’rotocpl, care ce-; 
zolva p parte dintre re
vendicările mecanicilor de 
locomotivă. Singura pro

re cu I august a.c„ dar, 
deşi protocolul încheiat pe 
IŞ jţyiie a fost şejţnnat de . 
către Viorel Hrebenciuc, 
secretarul general al gu
vernului, Aurel Novat, tnl-

mSnâh'i tot pe grilă veche 
de salarizare din anul 
trecut .fiind poziţiunaţl la 
clasa 27 cu impiegatul. Am 
fost minţiţi o daţă, acum 
sunten niinţiţ €•> pairoi

GREVA GENERALĂ A 
M EC A N IC ILO R  DE L O C O M O T IV Ă

A ÎNCETAT
blemă care rămânea ne
rezolvată a fost ierarhiza
rea funcţiilor, problemă 
care ne durea în continua
re. Dar, tn protocol se 
menţionează rS s® de
către cfiasiîiul de adminis
traţie ; ca bază de plecare 
la negocierea ccutraAi- 
lui cofeetiv S t muncă ie
rarhizarea şUn actul 310, 

venit îr.afc negocierea 
contractului . colectiv. de 
muncă lima trecută - şt care 
trebuia să intre In vigoa-

rdstru secretar de stat la 
Mlnteterul Transporturilor 
şi Teodor Groza, şef al 
departamentului transpor
tori feroviare, prin care 
se admitea de către Con
siliul de administraţie ca 
bază de plecare Ia negocie
rea contractului colectiv de 

'-iiîţŞîfă pe 1993—1994 ierar- 
hizarea privind salarizarea 
personah lui din Hffi-ifs 

, tracţiuni, nu s-a respectat 
documentul semnat, me
canicii de locomotivă ră-

a doua oară, cu actul 319, 
care poartă girul unor oa
meni cu răspunderi la ni
velul guvernului. In acest 
moment oamenii au intrat 
într-o criză de neîncredere, 
an* chemat In justiţie 
S.N.C.F.R.-ul - pentru - ne- 
respectarea punctului 2 din 
actul i c 'b ’ial la iunie 
a.c., Iar pasul Ia greva de- 
danşată f, ><rt Inevitabil-'*.
- Care sunt câştigurile nete 
ale unul mecanic sau ine* 
canic - jutor de 1 ” »*„<-

vă ? în luna iunie câşti
gurile de vârf au fost de 

:. până ia 13.1390 lei pentru  
mecanici şi 94 953 lei pen
tru ajutori, în timp ce câş
tigurile altor categorii de 
personal al C.F.R.-ului nu 
sunt departe de aceste 
cuantumuri, iar ideca u- 
nei omogenizări salariate 
va rămâne in continuare 
nod al disensiunilor Intre 
ramuri şi categorii profe
sionale.

O
Dincolo de litigiile inter

ne existente la S.N.C.F.B. 
un lucru rămâne trist i 
cine fispîiBtfs de pagubele 
imense aduse ţării ? Sin
dicatele sau administra
ţia ? Cui va da câştig de 
caUză instanţa ? Sau, to
tul rămâne .precum... am 
vorbit in tren". m

Oricum un lucru este 
cert. România rămâne n 
ţară in care fiecare face 
ce-1 taie capul, iar statul 
de drept este doar încă la 
stadiul incipient.

CORNEL POENAR
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Ir N m li sdevirtthii
In numele cetăţenilor 

din comuna Băiţa. domnii 
’ Iar D..* ra, loan Haneş 

.. etni Barna au adresat 
Prefecte* k judeţului 
tem u te i prefect w  ţv , 
nai —, un memoriu încăr
cat de indignare. lată, 
parţial, conţinutul ae*s- 
tui fwoffe*, el parvenlnd 
şi redacţiei noastre: 

„începând cu data de 
1 £8.1993 UJCC a t asfiin- 
ţat in mod abuziv Coope
rativa Băiţa, fără o  adu
nare a whHtţatter., coope» 
tssl.’H ş| a acţionarilor ca
re at cotizat ’s crearea 
cooperaţiei din comuna 
Bă ţa. K*s#â<i~ea a Îuat-G 
Consiliul de Administra
ţie de i» Deva, fără $& con
sulte Grmidtîal local. Băi- • 
ţa şi Primăria.

Gestiunea Cooperaţiei 
Băiţa a fost trecută la 
Cooperaţia Şoimuş fără- să 
se facă o inventariere a 
patrimoniului Cooperaţiei 
Băiţa; în momentul res
pectiv, preşedintele Coo
peraţiei Băiţa era în con
cediu, iar contabila a fost 
lichidată.

La trei zile după intra
rea în posesie, preşedinte- 
i? co >peraţi< i Şoimuş „• ve
nit la Bălţa şi a început 
distribuirea spaţiilor co-

' merciale după bunul Mae
1 balul pe m ităl tifip- 

boţul din c > s mă a Mit 
gribu it dhrf l l m m m

fără nici m licitaţie

■ -- A instituie cBi» co- 
. - m im  m m m * »

a r  w  jnbtmM» pc'vssvsSat 
ale «mda. \-‘r  .■;* VJQE : 
Deva, pentru a  com t»mi- 
te a tivitatea de Ia Bălţa 
4  pentru « p itea, «It-»- 
rior, să-şi asigure veni
turi . ilicite dto vânzarişa : 
patri floniului : sau poate, 
au şi distrus- acest patri
moniu şi ppntru a se pier
de urma acestuia au pro
cedat în acest fel1*.

In final se fac o serie 
de propuneri „pentru elu
cidarea acestui caz deo
sebit de grav*.

NU cunoaştem . ce inten- 
ţ :cwuză să întreprindă 
prefectura j>.-v rr m : î-  
darea cazului. în ceea ce 
ne priveşte am luat legă
tura eu unităţile şi insti
tuţiile, implicate. Ce am 
aflat ? Cooperativa de con
sum Băiţa ea şi cea din 
Şoimuş au încheiat 6 luni 

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. â 2-a)

Piaţa terţei de muscă la fota fo 17 august a. c.
Am fost informaţi de Direcţia de mun că şi protecţie socială a judeţului Hu- 

*.t îo» & că locurile dlspot fbiîe, pe profesii, următoai-ele:

M e s e r i a  - Ni, tocuri Nr, M e s e r i a  Nţ. locuri Nr.
vacante solicitanţi vacante solicitanţi

Instalator 9 M Parcfaeter % 2 ■" ■
Jurisconsult 1 — Faianţar 4 2
Mecanic de tocomofivă Gotetar t 12

LDn JL 4 ContabH şef t w
Ş jf manevră 1 Aufomacaragiu 1 10
Manevrant I 1 Lăcătuş 4 179
Mozaicar 3 2 Frezor t 9
Inginer prelucrare lemn t ' -no-'' ■ ■ ■ ■■ Croitor 7 15
Mecanic auto 3 « Bectrontştţ studii medii 10 —
DSmplar 21 50 Vopsitor 1- X
Strungar 2 34 Strungar lemn 2 —*
Muncitor sondor
Du^ber
B ă u

2
11
19

4
57

Carmangier
Bucătar

t
1 7

Zugrav 5 S2 Ospătar 4 ■. 43'
Sudor r 9 Necafificat 1 384

Ofidul de mediere a 1 n S5- I 1 *—
• D.MJ’.S. precizează că această situaţie

pe judeţ era valabilă în data de 17 august a.c„ ora 10. Situaţia pieţei forţei de
muncă este foarte dinamică, ea schimbându-se de la o oră la alta, tfttfţieât medie-
file se‘desfăşoară permanent.

•fi-;:

. |M miAIWiă, DE AZI:

•  Dacă n-ai noroc
•  La Cure chin, pe ur

mele lui Horea, Cloş- 
ctt şi Crişan

•  Secetă şi cozi la 
benzină

•  Pronosport

um  p e  7 L -
Dragă Mioara, azi împlinesc 30 de

Iar ?!

0  BENZINA „DOUA NULEH. 
N-aţi auzii de un asemenea sor
timent de benzină ? Bunedare- 
nU au avut parte de ei, de marţi, 
17 august. Goi in rezervoarele 
PECO de la staţiile de benzină, 
gol în cele ale autoturismelor. 
Cine ajavut neapărată nevoie de 
benzină şi a mai avut eu ce se 
deplasa până la altă localitate, a 
făcut-o. Cine nu... Unul din e- 
fectele grevei mecanicilor de 
locomotivă. Unul minor. (1. C.f.

O  „BOltiRII". Marea, majori
tate a posesorilor de animale din 
comună Gurasada au achitat ta

xele de păşunat, iar sumele adu
nate au- fost utilizate pentru 
fertilizarea păşunilor. Mai sunt 
insă 5—6 oameni care şi-au tri
mis animalele la păşcut, deşi 
n-au plătit pentru ele. Aceştia 
nu sunt oameni sărmani, dimpo
trivă, au salarii, pensii ş.a., nu
miţi „boierii" comunei. Să le 
dăm numele ? Deocamdată n-o 
facem, tn speranţa că-şi vor a- 
chita cât mai repede datoria. 
(TR. B.).

O  COMERŢ, DAR NU ORI
CUM. Datorită amplasării cen
trale, receptării cerinţelor cum
părătorilor, ca şi experienţei şt 
pregătirii personalului pentru 
meseria de comerciant, prin ma
gazinul de parfumerie al S. G. 
„Parcam" S.R.L. Haţeg se rulea-

* ză zilnic un volum însemnat de 
mărfuri de cea mai bună cali
tate* Principalele grupe asigura
te prin furnizori sunt cosmetice- 
parfumerie, marochinărie, elec- 
trocasnice. (E. S.).

Q  ,PRIORI POST". De câteva 
zile tn cadrul Oficiului poştal 
Deva II — Tranzit a fost deschis 
un serviciu nou pentru popu
laţie. ' Se numeşte „Prioripost". 
Sarcina primordială i primirea, 
expedierea şi distribuirea în ma
ximum 4S de ore a presei, a tu
turor trimiterilor poştale. (GH. 
I. N.ţ.

©  UN LUCRU BINE FĂCUT. 
Edilii Hunedoarei se pot lăuda 
că au încheiat o treabă bună. 
Toate arterele rutiere care stră
bat oraşul şi comunică cu alte

localităţi au fost modernizate: 
Modernizate, nu cârpite cum se 
mai întâmplă pe alocuri. (I. C.j.

© LANSARE DE DISC. Vi
neri, 20 august, la ora 17, la 
Casa Cărţii Deva are loc lansa
rea discului „Sara bună, bade 
Ioane", al cunoscutului solist de 
muzică populară Dragon Mun
tean. Prezentarea discului va fi 
făcută de apreciata realizatoa
re a emisiunii folclorice a  Te
leviziunii Române, dna Marioara 
Murâreseu. Admiratorii îndră
gitului interpret hunedorean pot 
obţine cu acest prilej discuri Cu 
autograf. (V. R.j.

OMAGI/ 
J U fM E M O B Iâ te tf e ţg i

OCTAVIAN FESC A T*
teri a avut loc, la Î3e-r 

va, simpozionul omagial 
„In Memoriam — dr. Oc- 
tavian Floca (1904—1983)“, 
prilejuit de comemorarea a 
10 ani de la încetarea din 
viaţă 3 eminentului cerce, 
tâtor şl 'ia de cultură «&•»
» tavian j~< r , lalt*
tate ce şi-a adus o ta* 
semnată contribuţie & pu
nerea în valoare a inesti* 
m biluiui te * ur arheologic 
al judeţului Hunedoara, ta 
c <?. i- \  dezi ol 
Muzeului Judeţean, al că. 
rui director a fost o în
semnată perioadă de timp,

Personalitatea şl activi
tatea ştiinţifică a dr. 0 >  
tavian Floca au fost evo
cate de loan Sicoe (In
spectoratul pentru Cui- 
tură î l  j! deţiiM 
ra), dr. Liviu Mărghitan 
(Ministerul Cifltimli — Bu- 
cureştl), C m teu tte i*--® 
(Muzeul de Istorie a  
Transilvaniei), dr. Dumi. 
tm  Pi “a m  iCSttj-Mepe&h 
dr.■-Cloşca^.Cateţă (Aibato. 
lia). Adriana Rttsu, XoasMia 
tfs â t ,  d irnp ia Fv:iimam% 
ilhxro .te  Fteuult (Muzeal 
Civiziiaţicl D Auz şi S-> 
mane Deva), Dorin Alton 
(Muzeul de I^orie ti 
Transilvaniei), Emil Ne
meş (Muzeul de Arheolo
gie Sarmizegetosa), Ba- 
niamai Basa (Simeria).

Tot ieri, la. Cimitirul : 
Ortodox Deva a avut tea 
o slujbă de pomenire. 
(T. L)..

B K S f S m *  
PU C IU LU I D E  LA 

MOSCOVA

MOSCOVA- — Im  ie i  aal 
de la puciul eşuat din au
gust 1991 de la Moscova,
».•» ..«.tiNw* l-'-’-f * tei». JT4-
te (i< " -ă. ţ  » ‘.a e
Mihail Gorbacioy la cu- 
rent cu puciul ? A turnat 
oare, Boris Etţân hmM ai 
pe foc ? De ce generalul 
Pavei Graciov i-a trădat 
>e î  . vnt r 3 Bn

întrebările cărora p iu ă  a- 
cum nu li s-a găsit un răs
puns, se arată Intr-un co
mentariu al agenţiei France 
Presse. La toate acestea 
li se adaugă şl Inactivita
tea diviziilor sovietice des* 
făşorate fo Moscova şi Ia 
ningrad, refuzul trupelor 
de comando ale KGB de a 
porni asaltul.

In ee-l priveşte pe „ma
rele învingător**, Boris El- 
ţân, prima dată et a- 
firmase că la 19 august ş  
fost trezit din somn . de 
fiica sa care la anunţat că 
„ceva ciudat* s-a transmis 
la televiziune. El, ulterior, 
a recunoscut că unele „de- 
talii“ ale puciului îi erau 
cunoscute.

Mult mai dări au fost 
însă autorii pudului. Fos
tul lider al KGB, Vladimir 
Kriueikov, „creierul“ lovi
turii de stat, după cum 
consideră Boris E3ţân, ' a 
afirmat că generalul .Gra
ciov pe atunci comandant 
al trupelor aeropurtate a 
participat nemijlocit Ia ten
tativa puriştilor, ţinându-l 
pe viitorul preşedinte rus 
Ia curent cu totul. Oleg 
Şonin, fost secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a spus, la rân- 
•dul său, că Elţân a fost 
prevenit în legătură cu 
intrarea blindatelor în Mos
cova. Dar, principalul atu 
al acuzaţilor pare să ră
mână Mihail Go rbacloV, 
care, de altfel, figurează 
pe lista martorilor la pro
ces. Şi tot Şentn susţine : 
„Gorbaciov a stat special 
de o parte şi nu a Scut 
nimic io aşteptarea rezul
tatului loviturii de stat.



La Ciirechiu, 
Horea,

pe urmele lui j

Duminică, 15 august 
1993, cu ocazia Hramului 
Adormirii Maicii Domnu
lui şi sărbătoririi Sfintei 
Maria, în satul Cure- 
chju, aparţinând comu
nei Bucureşci, a avut.loc 
ediţia a  Iil-a  a acţiunii 
„Pg urmele lui Horea, 
Cloşca şi Crişan".

De dimineaţă cetăţenii 
satului, reprezentanţi ai 
Prefecturii judeţului, ai 
„Vetrei Româneşti“ şi ai 
■consiliului local s-au în
tâlnit, la monumentul de
dicat Revoluţiei de la 
1784, care a început aici 
la Curechiu.

După ce au fost depuse 
coroane de flori din par
tea : Prefecturii judeţului 
Hunedoara, a Consiliului 
local Bucureşci, un sobor 
de preoţi, avându-1 în 
frunte pe părintele proto
pop-de Zarand Ioan Jor- 
za, a  închinat rugăciuni 
şi â ridicat un parastas 
pentru eroii neamului, 
inclusiv a r  localităţii, care 
şi-au jertfit viaţa în lup- 

: ta pentru dreptate, liber
tate şi pământ.

In continuare, în faţa 
mulţimii, dl prof. Viorel 
Vulturar, preşedintele Fi
lialei Brad a „Vetrei Ro
mâneşti", a prezentat evo
carea „Semnificaţia isto
rică a localităţii Cure- 
chiu", după care s-a a- 
rătat că locuitorii acestei 
aşezări au participat la 
toate evenimentele din 
Ţara de Piatră a Moţi

lor. Vorbitorul s-a oprit 
îndeosebi asupra celui 
mai important eveniment 
din istoria acestui s a t : 
declanşarea Revoluţiei 
conduse de Horea, Cloşca 
şi Crişan, arătând că aici, 
în ziua de luni, 1 noiem
brie 1784, s-a aprins fla
căra revoluţiei. Aici . a 
curs sânge pentru prima 
dată în această revoluţie, 
aici românii au- gustat 
pentru prima oară, după 
secole de asuprire, aerul 
libertăţii. De aici s-a 
răspândit revoluţia în toa
tă Ţara Moţilor şi în toa
tă Transilvania. De aceea 
se cuvine ca în fiecare 
an, la 15 august, oamenii 
acestor meleaguri să-şi 
cintească înaintaşii.

Programul manifestării 
a continuat cu susţinerea 
unui bogat spectacol fol
cloric prezentat de . for
maţiile artistice „Arde
leana" din Hunedoara, 
„Doina Crişului" din Brad, 
avându-1 ca invitat pe 
reputatul interpret al cân
tecului popular -maramu
reşean Viorel Costin, pre
cum şi pe Traian Lazăr! 
şi taragotistul Petrică i 
Lupaş. întreaga mani- I 
testare s-a încheiat cu o j  
horă câmpenească. Â  fost ) 
o zi frumoasă, cum rar 1 
a mai putut fi întâlnită? 
în acest minunat colţ din 1 
Apuseni, cu oameni buni ţ 
şi iubitori de istorie. i

ALEXANDRU JURCA, J 
Brad \

w  ' --  l

Vara, cu bucuriile şi tris
teţile ei, se apropie cu 
paşi înceţi dar siguri de 
sfârşit. Peste puţin timp 
zilele petrecute in sezonul 
estival rămân simple adu
ceri, aminte în care Se îm- 

. pletesc deopotrivă nostal
gia mării cu aşteptările 
nesfârşite în staţiile de 
benzină.

Cozile de la benzină din 
ultimul timp au câteva 
explicaţii reale sau mai 
puţin, aglomerări rezulta
te nu numai din nume
roasele deplasări în con
cediu, vacanţe, disfuncţio- 
nalităţi vremelnice în 
sistemul de aprovizionare, 
grevele pe drumurile de 
■fier oarecum şi din exce
sul d e ' aprovizionare efec
tuat de automobilişti „a- 
flaţi în tranzit" din Timiş, 
Mehedinţi, Caraş-Severin 
etc. Cu alte cuvinte, în 
cursul lunii precedente, si
tuaţiile în care numărul

litrilor . de benzină apro
vizionaţi o singură dată a 
depăşit în multe cazuri 
5Q0. 700 sau chiar 1000 de 
litri, nu sunt puţine.

cumpărat cantităţi de ben
zină de ordinul sutelor de 
litri.

Motivaţia acestui feno
men este oarecum simplă,

Concluziile de mai sus 
rezultă tlintr-o observaţie 
mai atentă a acestui feno
men de către organele de 
control’ ale Gărzii Finan
ciare a judeţului, verifi
cări ce au scos în eviden
ţă existenţa unor recî- 
pienţi metalici, confecţio
naţi artizanal, prin care 
la o singură coadă s-au

în parte fiind explicată şi 
de numeroasele tranzacţii 
ilegale de benzină efec
tuate în exterior de către 
diverşi automobilişti din 
judeţele de graniţă. Nu 
ne-am propus să facem pu
blice cazurile depistate In 
urma verificărilor In sta
ţiile PECO din judeţ a au- 
tomobiliştilor din zonele 
graniţei de vest a  ţării,

■care s-au aprovizionat cu 
cantităţi mari de benzină, 
ori de a da soluţii pentru 
limitarea la un rezervor la 
o singură alimentare — a- 
tri butul fiind în exclusivi
tate de competenţa orga
nelor administraţiei de 
stat şi al PECO de a găsi 
calea optimă —, ci de a 
semnala în primul rând 
potenţialele nenorociri ca
re sunt posibile, cu efecte 
catastrofale, în cazul unor 
coliziuni, scurgeri sponta
ne de benzină, ţinând cont 
de improvizaţiile „tehni
ce" ale traficanţilor sau de 
arşiţa verii.

Cât despre ceea ce este 
oportun pentru eliminarea 
situaţiilor ivite în această 
perioadă de timp — mai 
ales datorită conjuncturii 
interne ori externe —, fac
torii în drept să uzeze de 
prerogativele conferite de 
actele normative în vigoa
re măcar în al doispreze
celea ceas.

CORNEL POENAR

(Urmare din pag. 11

de activitate cu pierderi 
însemnate. Faţă de aceas
tă stare de lucruri. în ba
za unui ordin al „Centro- 
coop", Federalcoop Deva 
a hotărât unificarea’ celor 
două cooperative cu Coo
perativa de consum Cer- 
tej care, fiind bine condu
să, a obţinut mereu rezul
tate eeonomico-financiare

Autonomia fără bani - curată vorbă goală
îmi spunea o pricepută 

într-ale cifrelor şi bilan
ţurilor ' — dna Florica Pin
ten, contabilă la Consiliul 
local Burjuc — cum că 
autonomia locală fără bani 
nu este altceva decât o 
vorbă goală. Şi are drep
tate. ‘ Dar cum se creează 
oare un buget? In prin
cipal, pe două căi : prin 
sumele alocate de la bu- 
getuT statului şi prin atra
gerea de fonduri pe plan 
local. Or, cum bugetul 
judeţului şi al ţării este 
destul de sărac în această 
tranziţie pe care o parcur
gem cU atâtea necazuri, cea 
de-a două cale rămâne cea 
mai ' importantă. Avem 
multe exemple în judeţ — 
comunele Romos, Râu de 
Mori ş,a. —• unde se ac
ţionează ferm în această 
direcţie şi, ca urmare, con

siliile locale au fonduri 
să rezolve multe probleme 
în interesul comunelor. In 
discuţia ce am avut-o cu 
dna Florica Pintea am 
abordat căile prin care 
primăria din Burjuc îşi 
asigură venituri. Una din
tre acestea este închirie
rea secţiei unde se fac 
holţari, garduri din beton 
ş.a. din satul Tătăreşti. Cu 
banii de aici se moderni
zează sediul consiliului lo
cal. Tot de la fostul C.A.P. 
primăria a preluat moara, 
gaterul şi selectorul, reali
zând servicii către popu
laţie. Oarecare venituri a 
adus şi secţia ce construia 
căruţe — unitate cu înde
lungată tradiţie — dar in 
ultima vreme, din pricina 
creşterii aberante a preţu
rilor la lemn, energie ş.a.,

veniturile ei s-au diminuat 
foarte mult. ,

Sigur este că din sursele 
de la buget şi din câşti
gurile proprii la care ne-am 
referit, Consiliul local din 
Burjuc a reuşit să asigure 
salariile lucrătorilor săi, 
ceea ce şl te asemenea In
stituţii n-au obţinut. Atin
gerea acestui obiectiv însă 
este puţin. Trebuie găsite 
şi alte surse de venit. Una 
dintre acestea ar putea fi 
tăierea şi valorificarea 
lemnelor din păşunea co
munală — cale pe care u- 
nele consilii locale au rea
lizat bani frumoşi. Este 
îmbucurător faptul că cei 
de la primăria din Burjuc 
s-au gândit la această 
treabă şi se va treee în 
curând Ia punerea ei în 
practică.

TRAIAN BONDOR

remarcabile, în condiţii 
asemănătoare cu cele ale 
comunei Băiţa. Pentru u* 
şurinţa comunicaţiei do
cumentelor, sediul noii coo
perative a fost stabilit Ia 
Şoimuş.

In legătură eu patrimo
niul fostei cooperative de 
consum Băiţa, informaţii-1 
le noastre arată că nu s-a 
înstrăinat nimic, el rămâ
nând în continuare pro
prietate de grup (aşa cum 
a fost şi până la unifica
re), aflată în serviciul lo
cuitorilor comunei. Pentru 
că se dă ca certă şi sigură 
înstrăinarea fără licitaţie 
a cafe-barului din Băiţa, 
îi informăm pe cei inte
resaţi că închirierea Iul cu 
contract de cooperare s-a 
făcut prin licitaţia din da
ta de 11 august, la care 
au participat 11 persoane. 
Beneficiul contractului a 
fost adjudecat în favoa
rea domnului Dorin Ivan, 
care a licitat până Ia o 
chirie de 21500 lei/mp, 
dincolo de care nu a mai 
mers nici un licitator.

Am ţinut să menţionăm 
cele de mai sus în numele 
adevărului pe care ne stră
duim să-l slujim prin pa
ginile ziarului „Cuvântul 
liber". In numele aceluiaşi 
adevăr vom urmări în con
tinuare care vor fi roadele 
unificării celor trei coope
rative pentru cetăţenii co
munelor Certej, Băiţa şi 
Şoimuş.

Compania de pompieri militari Deva. Aspect de 
la pregătirea de speciălita te. Foto PA VEL LAZA

Constituţia adoptată la 
21 noiembrie 1991 de Adu
narea Constituantă din ţa
ra noastră prevede că te
ritoriul României este or
ganizat sub aspect admi- 
nistrativ-teritorial în co
mune, oraşe şi judeţe.

Această prevedere este 
reluată şi de Legea admi
nistraţiei publice locale, 
nr. 69/1991, care prevede 
c ă : „unităţile administra- 
tiv-teritoriale sunt comu
nele, oraşele şi judeţele".

Comunele pot fi forma
te din unul sau mai mul
te sate şi cătune,' iar une
le oraşe pot fi declarate 
municipii în condiţiile le
gii.

Asemenea reglementări 
cu privire la unităţile ad- 
ministrativ-teritoriale au 
existat la noi şi în vechi
le legiuiri dinaintea şi de 
după cel de-al II-lea răz
boi mondial. Intre aces
tea şi legiuirile actuale 
există o deosebire esen
ţială care vizează satul ro
mânesc. Acestuia în pre
zent i se acordă prea pu
ţină importanţă din punct

Locul şi rolul satului in legislaţia şi structura unităţilor 
aăministrativ-teritoriale ale României

de vedere juridic deşi ţenilor satului şi nici un
de-a lungul istoriei poporu- alt reprezentant legal pen-
lui român satele şi-au do- tru a le reprezenta inte-
vedit rolul şi .importanţa resele, lucru ce se desprin-
lor ca celulă de bază a u- de din Legea administra-
nităţilor administrativ- ţiei publice locale nr. 69/
teritoriale ale comunelor. 1991 şi Legea alegerilor lo-

Tocmai de aceea se im- cale nr- 70/1991.
pune astăzi şi acum re- Făcând apel numai la 
aducerea satelor în ac- câteva legiuiri mai vechi
tualitate în atenţia publi- vom constata că Legea
că şi a organelor - puterii pentru^ organizarea admi
şi administraţiei de stat nistraţiunii locale din 3
privind reglementarea ju- august 1929 consacră, în-
ridică a rolului şi locului fr-p secţiune a sa, dispo-
lor în legislaţia şi structu- ziţiunî speciale privind să
ră administrativ-teritoria- ^ete începând cu aduna-
lă actuală. Aceasta, ţinând rea sătească sau consiliul
cont de faptul că în co- sătesc, modul de consti-
munele care au în compo- tuire, atribuţiile şi funcţio-
nenţa lor mai multe sate, narea acestora, cu prima-
datorită actualului sistem r.ul sătesc ca organ execu-
electoral de alegeri pe ba- al adunării săteşti, a-
ză de listă de candidaţi în 06513 fiind ajutat de doi
consiliul local comunal, î.nc®‘- , . , * sator şi alţi funcţionari să-
unele sate nu au mei un teşti, aleşi de adunarea să-
consilier din rândul cetă- tească. ........ ........... - ,

De asemenea, Legea ad- încurajării agriculturii. El
ministrativă diif 14 august era îndatorat să intervină
1938 consacră instituţia de- în neînţelegerile dintre lo-
legatului sătesc, care era cuitori pentru a-1 determi-
numit dintre membrii frun- na la împăcare ş.a.
taşi ai satului şi care nu O reglementare apro- 
era membru al consiliu- piaţă s-a regăsit şi în Le-
lui comunal, dar care era gea de organizare şi func-
chemat spre a lua parte ţionare a consiliilor popur
la deliberări, cu .vot con- lare nr. 57/1968, care a
sultativ, când se discutau menţinut instituţia dele-
chestiuni ce interesau sa- gatului sătesc, acesta po
tul său. Acest delegat să- tând fi ales şi din rândul
tesc avea ca atribuţiuni, cetăţenilor satului, care
printre altele, asigurarea nu avea calitatea de depu-
pazei şi ordinii în sat, e- tat. El putea supune dez-
xecutarea măsurilor dis- baterii consiliului popu-
puse de primarul comu- Iar problemele specifice
nei sau de consiliu, primi- vieţii social-economice a
rea unor reclamaţii şi satului în scopul promo-
transmiterea lor la primă- vării intereselor aces-
ria respectivă, suprave- tuia, având şi atribuţii pe
gherea islazului şi pădurii care trebuia să le înde-
comunale, administrarea plinească în interesul ob-

oborului de gloabă şi în- deci, întreba-
casarea taxelor şi amen- re a . acum, cine reprezin-
zilor .prevăzute l e  legea tă interesele- satului în a-

ceastă perioadă de adânci 
prefaceri democratice! şi 
de întronare a principiilor 
autonomiei locale şi ale 
statului de drept, când le
gea a omis să confere drep
tul fiecărui sat la un re
prezentant legal al obştii 
sale, care să fie purtăto
rul său de cuvânt îndrituit 
de lege ?

Considerăm ca o propu
nere „de lege ferenda" să 
se găsească posibilitatea 
reglementării prin lege a 
locului şi rolului satului 
românesc, aşa cum a avu
t-o dintotdeauna şi tre
buie să-l aibă şi in noua 
administraţie publică lo
cală. Prin aceasta i s-ar 
aduce o reparaţiune faţă 
de tendinţa desfiinţării sa
le în cei 45 de ani de o- 
primare, recunoscându-i-se 
personalitatea >sa „de fac- 
to i de jure" înscrisă şi 
exprimată cu claritate In 
legea organică a adminis
traţiei publice locale.

PETRU IACOB, 
consilier juridic 

la Prefectura judeţului 
' Hunedoara
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D acă n -a i n o ro c
O vorbă tle-a noastră 

spune că cine nu are 
noroc până la amiază nu 
are. nici după-amiază. Cu 
alte cuvinte, dacă te-ai 
născut sub zodia nenoro
cului, ţl-e dat s-o duci 
până la căpătui vieţii tot 
fără noroc. Povestea vie
ţii N.P. din Petroşani 
pare să confirme această 
teorie.

Dar s-o cunoaştem pe 
N.P. Este o tânără de 
26 de ani, bruneţică, fru
muşică, dar tristă. Din 
relatarea ei am reţinut 
că a crescut la o casă de 
copii din Vrancea, unde 
a învăţat şi meseria de 
tâmplar, Părinţii nu şi-i 
cunoaşte şi nici nu-i face 
plăcere să vorbească 
despre ei.

„Cu soţul m-am luat 
din şcoală", . povesteşte 
N.P. Erau doar nişte a- 
dolescenţi când „s-âu 
luat", fără să se poată 
căsători legal. Au venit 
urgent copiii. Primii doi 
i-au murit mici. Apoi a 
rămas însărcinată cu

Maria, „soţul" a plecat 
în armată şi nu s-a mai 
întors, murind într-un ac
cident, cu puţin timp 
înainte de a se naşte fe-

milie de consăteni la Pe
troşani. A stat în gaz
dă la aceşti consăteni 
până când un eveniment 
oribil le-a bulversat via-

Povestea zguduitoare a unei femei

tiţa.
Din acest punct al vie

ţ i i  N .P, se produce o 
cotitură. S-a trezit la 21 
de ani văduvă, mama u- 
nei fetiţe care nu poate 
primi pensia de urmaş 
întrucât părinţii ei n-an 
fost cununaţi. Socrii i-au 
propus să înfieze ei feti
ţa, dar a. refuzat Nu au 
o situaţie materială stră
lucită, iar soacrei li 
place să tragă la măsea. 
„N-am vrut să ajungă şi 
Maria prin străini, ca, 
mine", se confesează tâ
năra mamă. Aşa că s-a 
angajat la o. fabrică de 
mobilă. După Revoluţie, 
lucrurile mergeau prost, 
nu câştiga. De aceea, a 
venit împreună cu o fa

ţa. Soţul a violat fetiţa 
de 13 ani (din prima că
sătorie a consătenei sale). 
Fireşte că a trebuit să-şi 
schimbe gazda. Şi mai 
mult de-atât, felul de a 
privi viaţa. Alte între
bări şi nelinişti o fră
mântă. Cum să îndrăz
nească să-şi refacă viaţa 
alături de un bărbat 
străin ? Dacă şi fetiţa 
e i . ..?

Ce face în aceste con
diţii N .P .? Ce să facă, 
încearcă să supravieţu
iască. Greu. Dar n-are 
de ales. „Unde să mă 
duc ? Să răipân şl fără 
serviei ?“. E bucuroasă 
că-1 are chiar dacă banii 
nu-i ajung. Ultimul sa
lariu- încasat a fost de

18 700 lei, „în mână". Iar 
la gazdă plăteşte 10 500. 
Deci restul e pentru mân
care, haine ş.a.m.d. Pu
ţin, foarte puţin, dar asta 
e. Dacă nu-i convine, pa
tronul (la care lucrează 
10 ore pe zi) o poate pu
ne pe liber. Ce s-ar face 
atunci ?

Chiar dacă situaţia li
mită- a tinerei mame şi 
a fiicei sale nu e singu
lară, ea te impresionea
ză. Mai ales că micuţa 
Maria, de 5 ani, este su
ferindă. De multe ori când 
bunicuţa la care stă în 
gazdă este plecată, mama 
a găsit-o seara în crize 
de sufocare. Astmul (dacă 
acest diagnostic s-a con
firmat) la copii este vin
decabil. Problema e dacă 
tânăra mamă îşi va pu
tea face timp şi pentru 
tratamentul de lungă du- 
rată pentru o asemenea 
boală. Căci despre un 
tratament intr-o staţia-, 
ne balneară sau la mare, 
nici nu poate fi vorba.

VIORICA ROMAN
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La standul S.G. „Ga
rant" S.RA. Deva (si
tuat în gangul cu pre
să din centrul munici
piului) au apărut cărţi 
noi. Editate în Colecţia 
Humanitâş^ volumele, 
„Eu şi tu", de Martin 
Buber, „Anul 2000. Me- 
gatendinţe", de John 
Naisbiţt şi Patricia A- 
burdene sau „Cartea 
despre Dao şi Putere" 
de Lao Zi, îşi aşteaptă 
cumpătătorii.

Cum nu toată lumea 
este în vacanţă, : deşi 
este sezon estival, în a- 
iara acestor lecturi de 
plăcere vă recomandăm 
cartea „Contracte civi
le", 2 volume, semnată 
de dr. Eugeniu Safta — 
Romano. Dintre proble
mele tratate, amintim' 
câteva v vânzare — cum
părare ; schimb ; închi
riere, arendă; donaţie; 
societate civilă ; ' man
dat; depozit; comision;
consignaţie ; 
ş.a. (V.R.).

asigurare
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Puncte fierbinţi pe agenda i local Zam i
Şi la Zam, cea mai de 

seamă preocupare a con
siliului local este aplica
rea Legii fondului fun
ciar. Din spusele dlui 
Dorin Dura, secreţarul 
Primăriei, am reţinut că 
în satul de reşedinţă ă 
comunei împărţirea pă
mântului către cei ce au 
drept asupra lui s-a în
cheiat, iar în celelalte 
sate ce au fost coopera- 
tivizate se apropie de 
sfârşit. De remarcat că 
la Zam au fost înregis
trate puţine contestaţii 
eu privire la modul cum 
%-a desfăşurat operaţia 
de mai sus, ceea ce re
levă corectitudinea dove
dită în activitatea lor dă 
cei doi topometrişti — lt. 
maj. Gheorghe Pavel de 
la M.Ap.N. şi Adrian 
Frenţiu de la O.C.O.T. 
Deva, ce muncesc în a- 
ceste zile în satele Pojoga 
şi, - respectiv, Sălciva.

Pe agenda consiliului 
local se află şi alte pro
bleme de larg interes ad- 
tuaL Astfel, se fac de
mersuri pentru reintrodu

cerea unei suprafeţe de 
> 7 000 mp teren in intra

vilan, care va fi parce
lată şi va fi concesio
nată celor ce vor să-şi 
construiască locuinţe. De
mersurile sunt destul de 
înaintate şi se speră în 
soluţionarea grabnică a 
acestei probleme.

O problemă fierbinte, 
ce se află, de asemenea, 
în atenţia consiliului lo
cal, este administrarea 
spitalului de neuropsihia- 
trie din localitate. Con
form unor reglementări 
recente, aprovizionarea şi 
administrarea acestei u- 
nităţi a revenit Primăriei 
şi nu e o sarcină deloc 
uşoară, întrucât sumele 
necesare provin de la bu
getul statului, iar obţine
rea lor nu este deloc 
facilă. Dar se găseşte 
înţelegere Ia „finanţiştii" 
de la nivelul judeţului, 
aşa că până acum nu 

, s-au înregistrat necazuri 
" din acest punct de ve

dere.
Vechea şi mult discu

tata situaţie a blocului a

cărui construcţie este a- I  
bandonată nu şi-a găsit „ 
încă soluţionarea, cu I  
toate insistenţele primă- > 
riei, inclusiv ale ziaru- |  
lui nostru. Consiliul io- ■  
cal a cerut R.A.G.C.B. |  
Deva să continue con- ■  
strucţia. Unitatea respec- |  
ti vă' zice însă că n-o a 
poate face deoarece nu i |  
se alocă fondurile nece- ■  
sare. R.A.G.C.L. susţj- |  
ne să achite Primăria ■  
ce s-a construit până a- |  
cum, dar cere un preţ pe ■  
care instituţia respectivă |  
nu-1 poate achita. Aşa ■  
că lucrurile s-au împot- |  
molii şi nu vine nimeni |  
să taie nodul gordian. |  
Poate, la nivel de'judeţ |  
— întrucât mai sunt-si- I  
tuaţii de acest gen — ar |  
trebui să se intervină sus S 
Ia Guvern pentru o mă- I  
sură care să mişte că- „ 
ruţa din loc. Altfel şi |  
ce s-a realizat se degra- ■  
dează, ba dispar materia- |  
lele, cum se întâmplă de I  
altfel şi la Zam. I

TRAIAN BONDOR

C O N C U R S U L  DIN 
2 2  A U G U S T  1993

1. F. C. BRAŞOV — D1NAMO x
După eşecul acasă iri faţa Stelei, Dinamo va în
cerca să recupereze ceva. ^  '  r

2. STEAUA — ELECTROPUTERE 1
Craiovenii nu pot emite nici un fel de pretenţii 
pe terenul campioanei.

3. F. C. FARUL — POLI. TIMIŞOARA l  x
Gazdele vin după o victorie la Electroputere, 
iar Poli, după o înfrângere pe teren propriu.în 
faţa Univ. Craiova.

4. UNIV. CRAIOVA — „U" CLUJ 1
Prohibii că gazdele îşi vor impune punctul de 
vedere.

5. PROGRESUL — U.T.A. I  •
Progresul a început furtunos campionatul (vic
torie la Piatra Neamţ) şi sunt dornici să con
firme din nou.

6. RAPID — CEAHLÂUL \  1
Cu un lot superior, Rapidul Îşi va apropia vie- 
toria.

7. PETROLUL — INTER SIBIU 1 x
Sibienii ar putea face un meci bun pc terenul 
Petrolului.

8. OŢELUL — SPORTUL STUD. 1 x
Oţelul va Lupta mult pentru a-şi apropia am
bele puncte puse în joc.

9. GLORIA BISTRIŢA — DACIA BRĂILA t
Prima şansă este de partea bistriţenilor.

10. UNIREA FOCŞANI — F.C. SELENA 1 x
Băcăuanii ar putea „ciupi" un punct celor din 
Focşani.

11. F.C. ARGEŞ — A.S.A. TG. MUREŞ 1 x  2
Partidă tipică de... A, cu două „foste", care în 
sezonul trecut n-au izbutit prea mult. Un meci 
strâns, e posibil oricare rezultat.

12. JIUL CRAIOVA — F.C. CORVINUL 1
Este puţin probabil fcă hunedorenii vor „aduce" 
ceva de la Craiova.

13. C.F.B. CLUJ — C.S.M. REŞIŢA 1 x
C.S.M.-U1 vine (după o înfrângere ruşinoasă în 
faţa lui F.C. Maramureş) la Cluj (echipă rela
xată, după*o victorie la Phoenix Baia Mare), 
dornică să redevină o formaţie de mijlocul cla
samentului.

S.C. CRĂCIUN â COMP. S.N.C. 
COMPLEXUL BACHUS DEVA

Vinde cu amănuntul:
•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, de] 

calitate superioară, din import ■— BELGIA.
Costul unui metru pătrat este ^le 3620 Jeli 

pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile^ 
comerciale — preţ negociabil;

•  CAUCIUCURI 155/13, cu preţul de]
19 090 lei/buc. (624)

S.€. CHRIS PROD COM S.R.L. 
NOJORID — BIHOR

Telefoane 099/165230; 099/165501. 
Livrează la cerere 
•  20 de sortimente de prafuri de îngheţată 

la preţuri convenabile.
Informaţii suplimentare la tel. 650812,. 

Brad. (559889)
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S.C. CONS — TOMMY 
HUNEDOARA

Ştefan cel Mare, nr. 1, tel. 714001, 715842 
Angajăm urgent;

•  tinichigii, dulgheri, categoria 4—-7. ' 
Se pot angaja şi pensionari.
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REPLAV — UN SISTEM 
ÎMPOTRIVA INFLAŢIEI

Depuneri: 5 000 lei până la 1 
pe zi de persoană.

Premieri: suma depusă înmulţită cu 3,3J|
Exemplu: la 1 000 000 de lei depuşi se câ 

tigă 3 300 000 lei.
Sistemele ,JREPLAY“ funcţionează de pest 

un an de zile.
. La acest sistem plăţile încep după 2 luni 

de la prima înscriere.
Depuneri prin mandat poştal în e o n i i !  

„REPLAY" nr. 4072209108 B.C.R. BRAŞOV.
Plăţi tot prin mandat poştal.
Relaţii suplimentare în revista „Relaţia 

Magazin" sau tel. 092/152727. (641)

S.C. „SIGMA — MOLOT" S.C.S. 
Organizează în Deva, începând cu 6 sep-Ţ 

tembrie
•  curs de formare—  perfecţionare în a< 

ti vita tea de secretariat (secretară firmă 
Se eliberează certificat de absolvire reci 

noscut de Ministerul învăţământului-
Informaţii şi înscrierea la sediul societăţi 

din Deva, str. A. Iancu, b l H 1, telefoai 
614888, 612661.

CONSILIUL LOCAL AL. ORAŞULUI 
U R I C A N I

ORGANIZEAZĂ

LICITAŢIEPUBLICĂ

Pentru concesionarea unui teren situat 
oraşul Uricani, str. Progresului, în suprafaţ&J 
de 180 mp, în vederea realizării a 9 garaj 
auto, în conformitate cu prevederile de urba
nism aprobate potrivit Legii nr. 50/1991.

Concesionarea terenurilor se face pe durat 
de 25 anii.

Taxa minimă anuală de pornire a licitaţiei 
este de 120 lei/mp.

Garanţia de participare la licitaţie este de 
2 400 lei.

Taxa de participare la licitaţie este de 
2 500 lei-

Documentaţiile de licitaţie se pot procura 
contra cost de la Consiliul local al oraşult 
Uricani, biroul urbanism.

Ofertele se depun până la data de 6 sep
tembrie 1993, ora 15, Ia Consiliul local al ora
şului ' Uricani, biroul urbanism şi organizarea 
teritoriului. ■ V ; - /

Licitaţia va avea loc în ziua de 7 septem
brie 1993, ora 10.



tamentul de stat pentru 
statistică a analizat evo
luţia praţurilft. medii la 
principstete mărfuri de 
larg consum pentru săp
tămâna trecută; relatează 
MoMwra Preş. .

CSăperea preţurilor s-a . 
cjorgcRt a fi caracterizată 
în special J a  produsele 

Preţurile la 
carnea ti. <'*«. s-au 
ra t în comerţul de stat 
du fU# la sută faţă de 
sipUMlâna precedentă, la 
f»amaa de pasăr# — cu 
19,2 la sută, la salam — 
cu 7 la sută, la făina de 
grâu —. cu 11,1 la sută.

Aceeaşi sursă, d ia tă  de 
Moldova-Pres, indică şi 
unele preţuri la princi
palele produse alimentare 
în câteva republici din

J&aeS la Chişinău un 
Integram de unt costă

Veşti dhr 
dincolo

a  600 ruble, ia  Moscova 
el costă numai 1496 ru
ble, iar la Minsk — 1990 
fuble. Zece euâ la Ghi- 
şinău se pot procura la 
preţul de 385 ruble, pe 
când la Moscova — cu 
«99 ruble, şl ia Minsk —* 
cu 180 rublei. Făina de 
calitate superioară la Chl- 
şinău _ costă 300 ruble 
kilogramul, in timp ce la 
Moscova — 102 ruble, iar 
la  Minsk — 150 ruble. 
De notat faptul că sala
riul mediu în Republica 
Moldova este cu mult in
ferior faţă de salariile 
medii din Rusia şi Bela- 
rusţ, menţionează agenţia 
citată.

MoMova -de 
de Prut

•  CHIŞINAU. — La 
B- tder 5-' fv«* '<■ v «/> 
Circulaţie cartelele ali
mentare ale pretinsei re
publici moldoveneşti nls- 
}\'*r r.';*ca i >»îcî-îa
l i  Preş. După r.6 
le bancnote au inundat 
eraşul, eartelele puteau 
fi cumpărate pe piaţa 
neagră, m  ajutorul ier 
se achiziţionau In diferi- 
*■? magazine cantităţi eon- 
siderabile de mărfuri, 
ceea ce m  ■*.-»> să-i )«.* 
fără produse pe orăşeni 
in câteva zile. Acum, 
printr-o dispoziţie a auto
rităţilor locale, cumpă
rătorii vor fi serviţi în 
magazin numai f> t, i“

PUBLICITĂŢI
Din partea naşilor Un 

er JL.a mulţi ani“ i 
; Da vid Soiomon.

( $ m m
. Vând . Toyota Terori 

«parMă. Teliuc, Aleea C** 
Căzilor, nr. 2, telefon 095/

(559839)
•  Vând motocicletă Ja- 

* a . 350, nouă, înmatricu- 
«fiă, cutie sincrorC vi£ÎM

. # ■  PKVdţ&A’l', telefoane 
PBM96, 613820, zilnic ore- 
49 10—16. (920472)

•  fauri 0 n n .% .’4 zonă
- ţpairuiă, , Hunedoara. te

lefon 617044, dimineaţa sau 
seara (920643)

m t&&mpâî valută y  bo- 
tşLie normală, 40 000 lei. 
TWofcm ©99/641133.

(920623)
. ş  Vând şi montez la do

rnic Piu Construcţie corrter- 
dh  v bUtk: «,*• uîn 
jirefabricate 4,50—6/m. Te- 

Mfon 713519, zilnic.
(920629)

•  Vând VW Golf 1100
câne — 1979, 4 uşi, stare 
ireproşabilă. Telefon 628515, 
orele 20—23. (920627)

•  Vând convenabil şi
urgent aiparti ient trei ca
mere, cărămidă, parchet, 
g*ze. Orăştie, Prieazului, 
USC 54, ap. 20, et. IV, o- 
&1* IO—JO. (920624)

•  Vând., autocamion IFA 
1989, 27 000 km ; autoca-

■ m m , m m  — ihijt. 265 0 0 0

I »  î autoturism Renault 9 
•— tfU  ; rulotă echipată şi 

; pentru activităţi comer
ciale ; autocamion Merce- 

7.5 t, cu prelată (ppa- 
I# fi şi închiriat); micro
buz pentru transport măr
furi tip Mercedes 207 ; trac
tor TD 1010 cu remorcă şi 
plug cu 3 brazde. ÎNCHI
RIEZ — bufetul „Popa'* 
Cpistur, inclusiv curtea a- 
parţinătoare şi anexe; nvj- 
şină nouă pentru fabricat 
îngheţată ; apartament 3 
camere, parter amenajat „ 
pealru depozit şi vânzare 
ea gros (vad comercial); 
2 .apartamente a câte 2 ca- 
Bţere ocupabilo imediat. 
Aduc din Germania pompe 
pfeabra staţii de benzină cu 
accesorii, toate în stare 
de funcţionare. Telefon 
621446.

. _ (920609) .
m Vând (schimb) aparta- 

uţent 4 camere cu două, 
Deva. Hunedoara 721680.

(920626)
j» Vând mobilă, dulap 

ii tine, vitrină, canapea, 
masă, scaune mahon. Te
lefon 625606.

(920626)

Ş Vând apartament 2 
- camere, etajul 5. Telefon 

628198, Deva.
' (920622)

•  Vând H2 Blocken, me
dicament ‘ german, ulcer 
stomac* telefon 614447.

(920612)
•  Vând apartament trei

camera sau schimb eu gar
sonieră (diferenţă), bloc 
24, sc.. 2, et. 3, ap. 15, Aleea 
Romanilor Deva, Orele 17 
— 19. (920610)

•  Vând apartament 4
camere, boiler Pe gaz, mo
bilă sufragerie, radiator 
autoturism Golf, chit au
to, televizor color. Tele
fon 617602. . .

(9?0514)
•  Vând urgent Moskvici

412. in stare de funcţiona
re, preţ foarte avantajos, 
telefon 624512, între orgie 
8—15. (920802)

•  Vând apartament două
camere Gojdu, telefon 
626196. (920594)

e  Vând apartament trei 
camere, et. 4, Dacia, Deva. 
Al. Romanilor, b l  24/18.

(920600)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere în Brad, 
deasupra alimentarei (peste 
Luncoi), bloc 9, ap, 15.

(920591)
•  Vând magazin 16 mp, 

vad • bun şi Volvo 244, în
matriculat. Brad,, telefon 
651553 sau 655444.

(920634)
•  Cumpăr garsonieră

(exclus ' Dacia şi Micro). 
Telefon 619043, după ore
le 18.  ̂ (920636)

•  Vând apartament 2
camere» Gojdu. telefon 
627309. (920642)

•  Vând Dacia 1310 TLX, 
fabricaţie 1988, telefon 
625717 sau str. Vulcan, nr.

. 1, Deva. (920639)
'•  Vând televizor color 

Funai, teletext, sigilat. Tel. 
612009.- (920635)

•  Vând convenabil La
da 2105, fabricaţie 1985. 
Informaţii telefon 712339, 
după ora 15.

(920217)
•  Vând Dacia 1300, cu 

îmbunătăţiri (motor Da
cia 1 310). Telefon 712378.

(920222)
•  Vând Dacia 1 300, fa

bricaţie 1979, Hunedoara, 
Munteniei 2A, bloc D, ap. 
65. (920224)

•  Vând cameră video 
Philips şi instalaţie sifon. 
Hunedoara, tel. 714224,

(920225)
m Vând apartament 2 

camere, bdul Republicii, 
nr. 10, Sibiu. Tei. 092/ 
411221. (920226)

•  Exploatarea Minieră 
Zlaşti organizează în data 
de 20.09.1993, ora 10, la

şediu, licitaţie publică des- 
ffe&f. pentru executarea 
lucrării JDesmisipatoare şi 
«anale ; pentru - orotecţia 
pârâaîui Nădrab“. Relaţii 
Ia -tel 712816, 711526.

(920227)
•  Vând casă. Hunedoa

ra, str, Sarmizegetusa, 22 
A. (920>^0)

•  Vând tractor U 650, 
noy, c.i} repiprcă 8 tone şi 
roţi de rezervă, 3 milioa
ne. negociabil Telefoane

Am m m s .
(920231)

, •  Vând Dacia breafc» sta
re . perfectă, preţ con vena-' 
Ml, 1400 DM (sau lei), frt-

Sdere* congelator. Telefon 
3137. ■; . (920613)
a Vând piese ARD. De

va, 622823, după ora 17.
(920621)

•  Vând camionetă Mer- 
oedes Diesel 3,5 t, vVAhr 

tjtă . caroserfe rce 
?*»i j piese componen 

fo. şasiu ARO 240, Baia de 
Ociş, Revoluţiei r.r. t, 
tel. 165. (920S89)

•  Cumpăr garaj sau 
schimb garsonieră, contra 
garaj, plus diferenţă. In

graţii Orăştie,. Rrieazuî- 
iu ll, ţ  22 <tr 1 1 )

•  Vând Dacia 1310 TX 
— preţ negociabil, an fa
bricaţie 1985, decembrie. 
Deva, str. Liliacului, b l  22, 
ap  f- (920614)

•  Cumpăr Certificat de 
înmatriculare ARO 243 
Dieseî, mbtor Braşov. Te- 
lofon 722686.

(920223)
•  Vând IMS Diesel, preţ 

convenabil Deva, telefon 
623590.  ̂ (920650)

•  Vând microbuz VW, 
îrtmatrieulat; preţ conve
nabil. Deva, tel. 614578.

(920855)
•  Caut apartament 2—3 

camere pentru închiriat în 
Deva. Relaţii ia' telefon 
680854, orele 18—20.

(920582)
•  Ofer de. închiriat a- 

partament 2 camere, în 
Timişoara, Calea Şagului. 
Telefon 095/612012.

(920593)
•  Tineri căsătoriţi cău

tăm apartament 2-3 came
re, pentru închiriere (ex
clus Micro 15), perioadă 
minimă de un an. plus con-: 
fortul adecvat (frigjder, a- 
ragaz etc.). Oferim plata 
în valută, bani gheaţă. 
Telefon 624800 (după ora 
18). (920623)

•  închiriez rochii mi
reasă şi accesorii import» 
Stl. Primăverii, 19, Orăş
tie. (920617)

•  S.O. „BM“ IMPEX 
SRL Vulcan anunţă că 
începând cu data de 17 
septembrie 1993 va prac
tica un adaos comercial de

zeotarua.paşaportului »âv Jk
care să fie menţionat fap- * 
xm că im a  îs pu- k
blid! fantomă. Cum să * 
procedeze,' însă, cei care » 
au hiat deja cetăţenia |  
Moldovei, ori, să zicem, } 
pe cea a Rusiei sau a 1 
Ucrainei ? Reprezentan- * 
tul ta Bender al pretin- I 
sulUi preşedinte tiraspo- J 
lean, Tom Zinovici, pro- |  
pune următoarea ieşire I 
din situaţie : după primi- |  
rea cetăţeniei uneia sau |  
alteia dintre republicile J 
legitime, persoana respec- I 
ti vă să ia şl cetăţenia « 
pretinsei repibSsî nistre- |  
ne. Atunci. situaţia se va * 
limpezi, afirmă Zinovici |  
Care însă este opinia ®fi- * 
cialităţilor de la Chişinău i 
vizavi d s această suges- f  
tie a Iui Zinovici ? — se |  
întreabă corespondentul -» 
agenţiei Moldova Preş. I

până la 80 la sută .
(920633)

•  S.C. AGREMENT-TU- 
RÎSM iW l Deva. Cu- 
pola“, angajează: ospă
tari calificaţi, vechime mi* 
nhnfi 5 ani, contabil cu ex
perienţă in comerţ, şi trans
porturi. Efectuam trans
porturi marfă cu camioane 
de 3,5 t şi 101, sub preţul 
pieţei T el 627666, 619326.

(920570)
•  S»C. HORTENZÎA SRL 

’: angajează urgent zidar’ şi
tâmplai Telefon 6 7084, 
dt«>ă ora 19- (920632)

•  S.C. Naghî tk Szok 
angajează un contabil, 
^■Teeiitee minimă le 
contabilitate io ani. 
Informaţii la sediul 
firmei, str. M. Vitea
zul, nr» 111.

«920644)

•  Schimb apartament 3 
camere; Hunedoara, rai a- 
partament 4 camere, Hu
nedoara sau Deva. Tel 
712231. (920220)

•  La 21 august se
împlineşte un an de
când ne-a părăsit 
tru totdeauna

pe»-

NICOLAE
BlSCUfA.

din Brad. Dumnezeu
să-l odihnească în
pace 1 .Valeria şi Lu-
creRa. (920564)

•  : Colegii de la Direc- 
ţia de releconw licaţii Hu 
nedoare-r-Deva. sunt- alături 
de dl. Croitoru Ilie t la 
suferinţa pricinuită de 
moartea mamei sale 

CROITORU IOANA, 
din Nemoiu, judeţul Vâl
cea; Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

(559842)

•  Familia Drăgan 
Nicodim este alături 
de familia Cornea Vic
tor, din satul Târna
va, la marea durere 
pricinuită de pierde
rea fiului lor drag

a v r ă m ic A
Sincere condolean

ţe. (920228)

•  Cu adâncă dure
re în suflet aducem 
un ultim omagiu celui 
dispărut prematur din
tre nor, cel care a fost

AVRAMIGA
CORNEA,

la numai 19 an i Din 
partea verişorului Mâ- 
rius şi a prietenilor 
Eugen şi Marius. 
.Dormi în pace!

(920651)

’ ~  ~  MEFfiCTtmĂ JUDEŢULUI 
H U N E D O A R A

ORGANIZEAZĂ
în data <de 15 septembrie 1993, ora 10, 

la sediul din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28 
C o n c u r s

pentru ocuparea următoarelor posturi:
#  2 posturi inspector de specialitate 
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
— studii superioare economice
— minimum 5 ani vechime în funcţii 

economice.
Informaţi» suplimentare se pot obţine ia  

telefon 8118 50, interior 115.

»S.C. SABMINTEX S.A 
D E  V A

. Anunţă intenţia de majorare a adaosului 
; comercial, începând cu 15 septembrie 1993, la 

mărfurile textile-îneălţăminte şi alimentare, ce 
se vând prin anltlpfe "de desfacere afc
societăţii. (920475)

DACIA SERVICE BRAD 
» sub patronajul firmei ,
\ S.C. JVIASTERS** SJR.L.

Intr-o nouă oiRanteutre 
Asigură pentru agenţi economici şi persoa

ne fizice:
— reparaţii m termen de garanţie petew  

autoturisme din gama Dacia, Qltcit şl ARO;
— reparaţii postgăranţie pentru autoturisme

din producţia internă şi din import, cwre 
cuprind : lucrări de. mecanică, electrică, *- 
lectronică, tinichigbrie, ’nAsafe-
zare ş l spălătorie;

— inspecţii tehnice periodice (ITP) pentru 
autovehicule din clasa I şl II {motociclete şf 
aatotarlsme-âtaşe şi remorci pentru a-
c@st.eafc

— comerciaUzare de piese de schimb pentru 
autoturisme din ţară şi import, prin ma
gazinul propriu din incinta staţiei;

J — asigură pe bază de precomandă; saturi mo
toare, segmenţi, parbrize şi geamuri pen
tru autoturisme diu ţară şi import. 
Serviciile sunt asigurate de personal cu 

înaltă calificare, cu maxim de promptitudine şi 
profesionalism.

Angajăm de urgfentă TINICHIGII AUTO- 
Informaţii zilnic Ia telefon 851434, Brad.

In atenţia cititorilor
Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber” 

pentru luna septembrie se fac la oficiile poşta
le, factorii poştali şi difuzorii de presă, până 
la data de 30 august ax. inclusiv.

Costul unui abonament este de 350 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.

COMAT HUNEDOARA S.A. 
str. Depozitelor, nr. 5, Deva 

O F E R Ă
CĂRĂMIDĂ NORMALĂ (plină) la preţul 

(inclusiv TVA) de 72 lei bucata.
Livrarea se face în  pachete de 250 buc. 

sau cu bucata.
Pentru cantităţile de ordinul miilor de bu

căţi solicităm precomandă.
Calitatea produsului oferit satisface orice 

exigenţă.

S.C. „PANICOR“ S.A. HUNEDOARA 
Scoate Ia licitaţie executarea lucrărilor de 

hidroizolaţie terasă, secţia nr. 2, din str. Do- 
brogeanu Gherea nr. 9, Hunedoara.

Licitaţia va avea loc la sediul societăţii, în 
ziua de 25.08.1993, orele 10-

Informaţii la telefoanele 713556, 71,1481.
20459)

Ziar editai de S.C „CUVÂNTUL LIBER* S.A. J/20/61R/189L Cont 30 70 50 601 B.CL Deva. D eva, 8700. stv. 1 Decembrie, 35. jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618081. tntreaga răspundere pentru conţinutei articolelor publicate o  poartă autorii acestora.

Tiparul executat Ia S.O. S A  m % m ,M ------------------- ----------• _ — — ------------


