
(Campania pentru plegerUe locale ne-a 
familiarizat 'cil ritualurile și retorica

I lectorală. Azi, cînd am intrat in ultima 
| linie dreaptă în vederea alegerilor par-

■ J, lamentare și prezidențiale, sîritem ca- 
pabili să privim spectacolul cu /nai 

* >muli calm și detașare. îmi amintesc că 
I atunci, fascinat de figurile candidaților 
’ care se perindau prorflițîndu-ne marea 

I eu sarea, nu pierdeam nici o emisiune 
electorală. Acum, abia dacă le mai 

I privesc din întîmplare, cînd n-am alt- 
I ' ceva mai bun de făcut. Ceea ce se în- 
J tîmplă destul de rar. Celor mai mulți 
j dintre noi ne-a devenit limpede ade- 
' Vărul că aceleași măști ne oferă aceeași 
; ptesă a promisiunilor, dintre care va 
’ să alegem pe cele realiste de cele fan- 
| teziste ori pur și simplu mincinoase. 
t Disocierea nu c simplă din cauza va

carmului și a confuziei pe care le cre-
I cază puzderia de partide și de candi- '
* dați prezidențiali. Oare nu e acesta 

un simptom de infantilism politic? Cam
's .parați și judecați: într-o țară imensă, 
I cu o veche tradiție democratică, pre- 
(' cum S.U.A., se confruntă două partide 

și doi virtuali președinți. Atit. La noi,
| țară mijlocie, cu o firavă tradiție de

mocratică, au luat în schimb startul e~ 
lectorat peste 150 de partide și vreo 18 
prezidențiabili. Spre deosebire de ame
rican, biet român săracul are de făcut 
întîi o migăloasă cernere pentru a deo
sebi semnificativul de nesemnificativ 
sau derizoriu. Fiindcă marea majori
tate a partidelor șînt niște înjghebări 
penibile, unele de-a dreptul ridicole, în 
care veleitarismul se împletește cu di
letantismul politic. Odată despărțite a- 
pele de uscat, vom constata că pe us
cat n-au mai rămas decît vreo treiț pa
tru partide relativ puternice, oricum se
rioase, singurele care merită luate in 
considerare. Urmează să facem cuveni
tele deosebiri între acestea, ținînd sca
ma de ceea ce vor și ne propun ele. 
De data aceasta distincția nu mai e pur 
tehnică, ci echivalează cu opțiunile noas

tre politice și morale. Să deosebim, deci 
partidele și prezidențiabilii care vor o 
reformă in sensul unor schimbări reale 
și cele (cei) care aspiră doar la o res
taurație mascată în ambalajul îmbietor 
al reformei. Și să ținem seama de rea
litatea specifică momentului că restau
rația visată poate fi comunistă dar și 
monarhistă Sau extremistă de dreapta, 
după cum poate fi și numai nomencla- 
turistă, adică a celor care n-au fost nici 
măcar comuniști din convingere, ci 
doar profitori privilegiați ai comunis
mului, bătindu-se acum spre a rămîne 
și profitorii privilegigți ai democrației, 
așa cum o înțeleg ei.

Oricit ar părea de ciudat și .de. șo
cant chiar, pentru a reuși aceste clari
ficări absolut necesare e nevoie să avem 
în vedere in primul rînd interesele „și

necesitățile prioritare ale ințrcgii na- * 
țhjni, intr-o viziune strategică, de per- » 
spectiră deci, și abia în al doilea rind " 
■principiile eterne și oriunde valabile. > 
In excelentul său volum, exerciții, de I 
memorie, pe care l-am citat și cu alt ' 
prilej și probabil îl voi mai cita, poli- | 
toiagul Paul Dimitriu rostea adevărul că - 
„politica nu este — așa cum se crede în | 
moți curent — o chestiune de principii, , 
ci de interese ale colectivității sau na- I 

. țiunii. care nu pot fi servite și apărate * 
decît prin Strategii1*. Pentru d-sa, în ■ 
politică nu există principii absolute, ci I 
«.strategii și oportunități**. Iar realitatea ' 
de zi cu Zi dovedește valabilitatea a- | 
cestei aserțiuni. De aceea nu pot inspiră ' 

' încredere decît acel partid și acel om | 
care dovedesc că au identificat exact, , 
profesionist, oportunitățile actuale ale I 
întregii națiuni, avînd totodată o stra- ' 

' tegie realistă și bine articulată pentru > 
realizarea lor. Fără promisiuni populiste, |

• fără aspirații egalitariste, fără exaltări | 
naționaliste, fără a împroșca lături asu- * 
pra celorlalți. Chiar dacă ceilalți nu sînt | 
decît aceleași măști, cu aceeași piesă. «
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Șl ÎN GARASIMERIA

Călătorii trebuie să

mi-a spus că am 
prea mult față de 
ce îl 
nouă 
loare de 2560 lei’ (restituind 
restul). Ca urmare, nu mi 
s-a mai încheiat nici con
tractul cuvenit, la care a- 
veam dreptul. în luna mai 
m-am interesat de 2 «1
direct la Timișoara penata

După nota „La primele 
ore ale dimineții", apărută 
recent în ziarul nostru, Ia 
redacție a venit dea Floa
re Boldea, din Simeria, ca
re he-ă declarat; .Jfejsed 
autorizația hr. ' 3955 din 4 
martie 1991’ pentru activi
tate Independentă „Presa*’, 
ceea ce îmi dă dreptul să 
desfac ziare, reviste ete, 
Și toate au fost bune ptaă & lămuri lucrurile, dar, da
te 10 ianuarie auc. cînd mi /geaba.' în schimb, di 'Vljg 
s-a l~*—
ziare pe peronul gării din 
Simeria, oprir>du-mi acce
sul aici, ații, conducerea 
stației C.FH. cît și poliția. 
Menționez că te {Sarma- 
nenți. am achitat tezele 
cuvenite (eu toate chhan-

• țele) șt mereu am insistat 
să închiriez spațiul pentru 
desfacerea presei. In luna 
august anul- trecut, an» în- 
toamit cele necesare parti
cipării la licitație, dar do
cumentul respectiv mi-a 
fost oprit de dna. Maria I- 
vonici de la casierie pe 
motiv că îmi ajunge chi
tanța participării Ia lici
tație în valoare de 10 000 
lei, După aceea, am insis
tat de cîteva, ori să intru 
in posesia ’ documentului 
respectiv, insă mi s-a spus 
că i-a dispărut de pe bi
rou (!) Ba mai mult, după 
licitație, dna Ivonici a ve
nit la mine pe peron și

ocup și mi-a 
chitanță doar

plătit 
spațiul 
adus o 
în va-

interzis să mai vînd Micu, șeful stației, n-a mai 
.aprobat desfacerea presei 
ambulant, de, către mine, 
pe peron, motîvînd că nu 
am încheiat cuvenitul con
tract I Ș* așa a trebuit să 
măvetrag”.

Discutăm problema di
fuzării presei în gara Si- 
meria șj ia Consiliul local 
Simeria, exprimîndu-ne ne
dumerirea câ In spatele 
gării stat tot felul de ba
răcii ușa chiar lipită de 
clădirea gării (!) fără fir
mă și „ștaif” comercial, 
dan pentru presă greu se 
găsește spațiu, deși posibi
lități există.

— „Cunoaștem bine pro
blema. Din păcate C.F.R.- 
ul aici, la Simeria, se con- 
sideră stat în stat — ne-a " 
declarat dl primar Păun

• t •

Ieri, la Orăștie s-a încheiat faza zonală a Concursului pompierilor militari. Fo
toreporterul nostru a surprins pe peliculă aspecte din timpul desfășurării con
cursului care a reliefat faptul că pompierii mlitari sînt bine pregătiți să îndepli
nească misiunile încredințate. Foto PAVEL LAZA

SABIN CERBU

(Continuare fn pag. a 2-a)

— Cînd te gîndești să te măriți ? 
Tot timpul.

ÎN ZIARUL DE AZI; (

♦ Considerații de bun î
simț asupra campaniei l 
electorale J

• „Ne-a impresionat J
căldura publicului** l

• Informații, note, ț 
opinii i
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• FERICIRE! La cîrma coră
biei vieții, începînd de mîine, se 
află Sanda-Pompilia Jurca lingă 
Dorian-Radu Giurgiu, din Criș- 
cior. Fericire, casă de piatră vă 
doresc toți cei apropiați. . „La 
mulți.anii" (Ghd.N.)

rului nostru, mulțumiri din MT? 
tea acestei instituții adresate fi
lialei Deva a Societății „Caritas* 
din Alba lulia, condusă de dl 
Szdts Ludovic, pentru sprijinul 
deosebit acordat, care constă jp 
alocarea sumei de 200 000 lei pen
tru procurarea de alimente, pre
cum și pentru ajutoarele mate
riale destinate reparației la clă
direa internatului. (N.T.)

• PODUL DE PIATRĂ. Nu-i 
vorba de podul de piatră 
cîntecele copilăriei, pod care „s-a 
dărtmat, a venit apa și l-a luat". 
E vorba de împlinirea unei mai 
vechi dorințe a locuitorilor sa
tului Sîntămăria de Piatră : un 
pod peste rîul Strei, care va le-

ga satul lor de lumea largă și 
pe care-l construiește, din beton, 
Regia Județeană de Drumuri si 
Poduri (I.G.)
• GUNOAIE Șl FUM. In ulti

mul timp, mai mulți cetățeni din 
Deva ne-au sesizat faptul că gu
noaiele din containere se aprind, 
în special după lăsarea nopții, 
degajînd perdelele dese de fum 
care „inundă" locuințele. Să se 
fi schimbat „tehnologia" de în
treținere a curățeniei în oraș ? 
(C.P.)

Ză — în calitate de vicepreșe
dinte — că în această comună 
s-a înființat „Asociația țăranilor 

■ cu case fără grădină", solîcitînd
că cei aflați într-o asemenea si
tuație și sînt dornici să adere la 
asociația respectivă, să-i facă, în 
scris, cunoscut acest lucru, indî- 
cînd adresa și numărul membri
lor de familie. Ce vrea și ce-și 
propune o astfel de asociație nu 
se spune însă, (N.T.)

I
I 
I
I
I
I 
I

A-• MULȚUMIRI PENTRU 
JUTOARE. Dl prof. Ovidiu Su- 
ciu. directorul Casei de copii șco
lari din Baia de Crlș, dorește să 
transmită, prin intermediul zia-

• O NOUĂ 'ASOCIAȚIE ? 
Printr-o scrisoare adresată re
dacției ziarului nostru, dna Ana 
Lupșa, din Șoimus, ne informea-

din

• Domnul Rpittrt Lion, 
președintele >r.aiMetului 
de Donatori ai. Bbganiza- 
ției umanitare ” „Mofecins 
du Monde”, a făcut o vizită 
a proiectelor finanțate* tfe 
Comunitatea Economică Eu
ropeană derulate in jude, 
țoie Timiș și Hunedopfa. 
Aceasta este a doua vizită 
în mai puțin de un an Dlui 
Lion. In cursul acestei - vi
zite, el a avut ocazia să 
se întîteeaSCă cu diferite 
personalități ale vieții po
litice și medicale românești.

• La Tokio predomină 
grijile interne, in pofida 
situației internaționale ten
sionate. Indicele NIKKEI a 
reușit, în timpul ședinței 
bursiere de luni, să depă

șească 15 Q00 de puncte, dar, 
cu un volum redus de tran
zacții și iA lipsa stimule'n- 
telor, a închis la 14 929,55 
puncte, comunică REUTER. 
„Investitorii așteaptă re
zultatul convorbirilor ofi
ciale în privința susținerii 
economiei și nu vor face 
nici o mișcare pînă cînd 
vorbele nu vor fi materia
lizate în fapte", a declarat 
un analist bursier. Guver
nul nipon trebuie să facă 
public, la sfîrșitul acestei 
luni, noul pachet de mă
suri destinate a înviora e- 
conomia națională.

• Guvernul Chinei a de
clarat că va continua să 
înființeze noi burse de va
lori, în pofida ultimelor 
tulburări de lâ Shenzen. 
Ministrul comerțului și «1 
relațiilor economice inter
naționale a afirmat că cioc
nirile au fost rezultatul 
lipsei de experiență a au
torităților de la Shenzen și 
a pretinșilor investitori, dar 
incidentul nu va modifica 
politica guvernului, infor
mează BBC.

• Ministrul britanic al 
finanțelor, dl Norman La
mont, susținînd puternic 
politica economică a gu
vernului, a exclus devalo
rizarea lirei sterline sau 
retragerea ei din cadrul 
mecanismului de schimb 
european. El a afirmat că 
o asemenea acțiune ar fi 
dezastruoasă, deoarece ar 
duie Ia creșterea ratei do- 
bînzilor și ar împiedica e- 
xercitarea unui control a- 
supra inflației, informează 
BBC.

• După două luni de Ia 
reforma monetară din. Es

tonia, în regiunile industria
le din nord-estul țării are 
loc o nouă criză financia
ră. Se înregistrează un de
ficit de zeci de milioane 
de coroane. Drept urmare, 
s-a sistat plșta pensiilor, 
transmite RADIO MOSCO
VA^

(MEDIAFAX)
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Campania electorală no 
este un curs de calificare 
pentru ageamii insignifianți, 
ci instituția politică supre
mă care consacră valori 
și personalități umane în
delung verificate de viață, 
de colectivitățile și adevă
rurile ei, de teoria și prac
tica socială. Ea nU își pro
pune, cu atît mai puțin, să 
descopere însușiri ori să 
atribuie merite celor care 
nu le-au avut vreodată, ci 
să încununeze biografiile 
morale și politice ale can- 
didaților desemnați.

în campania electorală se 
rezolvă doar probleme de 
natură tehnică și organiza
torică, de alianțe și gru
pări politice. Cele care țin 
de prestigiul și încrederea 
formațiunilor sau a candi- 
daților nu mai au nici o 
importanță acum, pentru 
că nimic nu se mai poate 
face. Totul s-a hotărât pînă 
în acest moment. Cine nu 
a mișcat un deget pentru 
interesele acestui popor 
sau cine a jucrat împotriva 
voinței șl șîștegtărilor lui 
să nu mireze pe vreo șan
să. Omul simplu știe de 
pe acuni ce' are de făcut în 
fața urnei,,

Cinet^re. totuși, ceva de 
spus să* vorbească despre

gîndurile și proiectele sale 
proprii și nu despre slăbi
ciunile adversarului. Ni
meni tiu se vă putea ridica 

prin uzurparea sau defăima
rea contracandidatului. Au
toanaliza sinceră și cura
joasă prețuiesc aici mai 
mult decît toate ■ celelalte

oricînd. Mulțimii i s-a" fă
cut lehamite de ele. Mult 
mai convingătoare și mai 
apetisante sînt soluțiile 
practice, argumentele știin
țifice și experiențele verifi
cate.

Elementele de design ves
timentar, de artificii ver-

Considerații de bun simț 
asupra campaniei electorale 

sau ce ar mai trebui să
știe unii candidați

strategii electorale la un 
loc.

Cine contează pe averile 
proprii sau pe sprijinul Oc
cidentului poate de pe a- 
cum să se retragă din
cursă. Românul nu ac
ceptă filantrppiiie infatuate 
și nici compasiunile gra
tuite, el dorește să ajungă 
la fericire prin eforturile 
sale nemijlocite, prin pu
terea și capacitatea sa de 
gîndire și de muncă.

Angajamentele patetice 
și promisiunile emoționante 
au devenit acum mai ino
perante și mai riscante ca ■

bale ori de organizare a pi
lozităților faciale nu au nici 
o însemnătate în campania 
electorală. Contează doar 
forța înțelepciunii și ri
goarea bunului simț.

Este mai onest să vor
bească fiecare despre- ce 
poate el să facă și nu de
spre cit nu au fost în stare 
să realizeze cei de dinainte. 
Căci pînă nu ai trăit a ex
periență, nu ai areptal să 
te ridici deasupra ei. An
gajarea. directă este singura 
instanță care are puterea 
să valideze ori să invali
deze capacitatea politică și

T

profesională a candidatului. 
Aprioric nimeni nu se 
poate considera -ntai buA 
decît adversarul său. Apri
oric nimeni nu poate oferi 
garanțiile exercitării optime 
a unei răspunderi cum este 
cea consacrată prin votul 
electoral. Aprioric putem 
doar să chibzuim dacă sîn- 
tem sau nu îndreptățiți să 
ne angajăm în lupta pentru 
un mandat de încredere și 
răspundere în fața alegăto
rilor.

Pînă atunci însă, adică pî
nă cînd ne vom afla locul în 
competiția electorală, să 
manifestăm respectul cu
venit față de contracandi- 
dații noștri, indiferent de 
opțiunea lor politică. Iar 
dacă cineva dorește cu tot 
dinadinsul să rămînă un 
occidental, preferabil ar fi 
să împrumute mai cu sea
mă modelul francez, despre 
care un filozof de-al nostru 
spunea că are în el ce! mai 
puțin mahalagism. Aici ni
meni nu pîndește pe ta col
țuri de stradă să vadă ce 
face vecinul șău, ce mă- 
nîncă, ce citește și cu rine 
stă de vorbă. Este, spun 
el, modelul absenței ori
cărui filistinism civic sau 
politic.

SABIN SELAGBA
. . . • . 4 •

Șl IN GARA SI MERIA

Călătorii trebuie si găsească presă!
(Urmare din pag. 1)

Jura. Ai noștri (ne place să 
le spunem așa, că îi cu
noaștem) n-au nici o vină, 
execută (cum e normal) or
dinele ce vin de Ia Direc
ția Regională C.F.R. Timi
șoara. Dar, haideți să ve
dem realitatea la fața lo
cului”.

Și ne-am dus împreună 
Ia șeful stației C.F.R., dl 
Vlad Micu, de la care am 
aflat toate amănuntele. „Noi 
nu facem decît să aplicăm 
Ordinul 223 din acest an, 
care nu permite desfacerea 
ambulantă a presei pe pe
roanele stațiilor C.F.R.”. 
„Dar, în toate stațiile C.F.R. 
Importanta din țară și ta 
noi în județ, la Deva, Pe
troșani. călătorii găsesc zia
re, reviste...” „Așa este, în
să noi respectăm ce ni s-a 
ordonat. ® rtOrașc șă vă,.- 
precizez că intr-o ncăpe- 
re g stației noastre — ce 
era la dispoziția autogării 
— se desface presă de că
tre „Mira—Pres” S.A. De

va” „Dar tutungeria, unde 
se vindeau și ziare, înce- 
pînd de la ora 6, de ce 
continuă să fie închisă ?”• 
„A fost scoasă la licitație, 
s-au prezentat trei partici
pând, prețul de licitație s-a 
ridicat la 3560 lei metru 
pătrat, cel care a cîștigat, 
a renunțat și nu sra mai 
prezentat să preia spațiul. 
Insă, miercuri, 18 august 
a.c., Serviciul Contencios, 
biroul de afaceri patrimo
niale a organizat o nouă 
licitație a următoarelor 
spații din incinta stației — 
frizeria, tutungeria, punctul 
farmaceutic și grupul so
cial. Licitația a fost anun
țată din timp în presă și 
anunțuri locale".

Deci, în timp ce. presa a * 
fost obstrucționată un timp 
să intre pe peron sa. în. 
incinta stației, în spatele 
gării -a crescut numărul 

«te tot felul 
pe jua disputat înțes 
” du. orășenesc Simeria . 

rșiW.R. Dar, O să vedem' 
după licitația de miercuri, 
Mkwgusț a.c.

-------- —---------------,,
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• ‘CU autorizația nr.
3339 din 14. 01. 1991, elibera
tă de Prefectura ■ județu
lui Hunedoara, a fuat fii 
ță Asr ’a*ia familială „Bră
duțul” cu sediul fa satul” 
Cerbîa, com, Z r tar, 47, 
reprezentată prin Mariș 
Constantin, ăvîrid ca obiect 
de âctivitate desfacere ' de 
produse alimentare; textile, 
cosmetic^, îhcăițșmînte fn 
local și ambulant, comer
cializarea produselor . aii- 
men.tare, £ăuțurî Mlcoolîce și 
neaioobiKie, ’ îmbuteliate, 
tfcdl'e-încălțămiirte, me- 
talo-chimjce, produse fi-~ 
nite și semi Ute 'cftn masă’ 
lemnoasă. ’ ’ '(6792)

• CU autorizația nr. 
7227, din 10.08.199?, ' «fe
rata de Consiliul 5 defe"-. 
Hunedoara, a luat ființă

■ Asociația familială „Ba
roana" cu sediul în De1 
repc< ențață prin ,^eîe 
Gbeorghe, avînd ca obieirt de 
activitate import, export, 
comercializarea de produse, 
agroalimentare, . nealimen
tar reairi «lațe și rieperi;- 
sabile și mărfuri industria
le, mijloace de transport, 
piese schiriih șl utilaj 
agricol. țigări, cu ridicata 
si amănuntul. (6784)

• CU autorizația nr-
7230 dm 8.08.1992, elîttera- 
tă die: Consiliul județean 
Hunedoara, a luat ființă A- 
sociatia familială „Baza
rul” eu sediul în Deva re: 
prezentată prin Ian< viei 
Lina, avînd ca obiect de 
activitate producere și co
mercializare produse neali
mentare, ’ agroalimentare, 
preambalate și neperisabile, 
produse industriale, bău
turi răcoritoare și alcooli
ce, îmbuteliate, indigene și. 
import intrate legal în ța
ră. (6783)

• CU autorizația nr. 
7228 din 10.08.1992, elibera-, 
tă de Consiliul jud. Hune
doara, a luat ființă Aso
ciația familială .Andreea” 
cu sediul în Rapoțțu Ma
re, reprezentată prin Mi- 
eiea Mircea, avînd ca os 
biect de activitate produce-* 
rea și comercializarea măr
furilor alimentare și nea- 
limentare, produse de co
fetărie, carmangerie, sucuri 
răcoritoare, băuturi alcoo
lice, țigări, alimentație pu
blică. comercializare ani
male, confecții, încălțămin
te, îmbrăcăminte, tricotaje, 
lenjerie, casă comenzi, Au-

toserviee, vînaări piese de- de Prefectura jud. Hune- 
scBBttk - - - uoara, a luat fiUA A**»”..

• CU .....................
7229 din 07.08.92,
tă de '■* șiliul
Hunedai—*■' *
Asociați 
na” cu” 
prezeng
Dan, $1 
activjw 
produag 
preamb; 
produse.

(67W ■ doard, a luat ființ»
ția nr. ția familială „Dragoi”, cuautorizația 
elibera- 

județean

icnțaee, prMț
duse irtdashiHte, băuttiii ■ 
booliceși rgei®tear®73^7 
teliate.-iikiiMilteți' tasptalt- Orăștuic

Bi«; casă »

jar.

intrate legălî 
de ci ftzi

• CU'-taj 
5042 din It(___
tă de Prefectura ju$ă|u- 
lui Hunedoara, a luat fiin
ță Asociația ■ fe iii -fej. 
prezentată prin Radu C-tin

reprezentată prin
Qțtansa. eu obiectul
vii ii coii ili'zăre 
furi alimentare, industriale, 
țigări, cafeaj, indigene și

,’Br. 
ki 

Su- 
■at
filă
Jpîn

tely 
ac
notivității

Popa rată de Prefectura jude- tivității comercializare^ pro- 
acți- țuluî Hunedoara, a luataSSiuse alimentare, mărfuri 
n3f- ființăa Asociația famffiaîă Industriale, ftMflgaae șt im*.: 

cu sediul în Hațeg, SilvA-; port, cafea, răcoritoare, a- 
șul de Sus, reprezentată limentație publică. (6408) 
prin Bociat Victor, cp o- • CU autorizația nr.prin Bociat Victor, cu o-
biectul aativiWU •mfS.rtt ^6614. dip J^maftip IȘ92, 
comercializare ck; &m£î ți j telibeța^ă'î j ^Ițr^feHjira 
produse

igt^Ș, dă-

_ _ ______ . „ nr,
„ din’ UO februarie 1992, _ 

pberată Prefectura ju-'
- «ftț&taî Hunedoara, a luat 

ființă Asociația fam-elă 
. „Stejarul” cu sediul în Hu
nedoara, re-iwezentati prin 
■Stanca Rodi®,.CU C^j^țul

__  . . y-
-T— ...-r-?,—■- * -4 C® -1 autodotaducere și dm . i din-10 fabruarfe 5g
toane, za-»^
haraase, rirAJfrnaț!. wit J 
local și amov__ WS8J

___ r.,„ ______ ___ • CU autorizația - nr. 
Elvis, cu sediul* fa State- -6417 din 11 arție 1992, 
ria, avînd că obiect de ac-_ eliberată de Prefectura jud.

iivitate desfacere eăutari țunedetera, a iu 
răcoritoare- "i jEroduse ali
mentare,. ' ..<uafi iș 
produse irfdustriale, cărți,' 
presă, produse industriale, 
băuturi alcoolice, ambulant.

. • CU autorizația - rir;” 
4915/91 s-a'deschis Asocia
ția familială Stoica Elena 
în Hunedoara — Bătiz, nr. 
11/38, comercializează măr
furi indigene și din im-- 
port. (6690)

• CU autorizația hr. 
7164 din 6.07.92, eliberată 
de Consiliul județean Hu- : 
nedoara, a luat ființă Aso
ciația familială cu sediul 
îh Geoagiu, reprezentată 
prin Cismașiu Teodora, ou 
obiectul activității produ
cerea produselor de pani
ficație, patiserie, cofetă
rie, băuturi răcoritoare, pro
duse alimentare ți indus
triale, servicii de alimenta-

' ție publică, Comerț. (8650) 
'*• CU autorizația

6327 din 4.02.92, eliberată 
de Prefectura; jud. Hune
doara, a luat ființă Asocia
ția familială „ADY” cu se
diul în Deva, reprezentată 
prin Froanda Susana cu 
obiect de activitate comer
cializare produse alimenta
re și industriale, casete vi
deo Ișî audio, consignație. 

(6671)
• CU autorizația nr. 

7226 din 10. 08.92, elibera
tă de Consiliul județean 
Hunedoara, a luat ființă A- 
sociația familială „Avram” 
cu sediul ta Sfatandrei, r€- 
prezentată prin Avram Ma-

. rinei, cu Obiectul actii ta
ții comercializare produse 
alimentare, produse in
dustriale indigene și im
port. (6705)

• CU autorizația nr. 
3470 din 29.01.91, eliberată

■iațis - 
___ pv/cu 

Serec?C rSprtezenfâi 
Gugerean Viorel, cu obiec
tul activității alimentație 

(67iMB*» publteă, uaoturi râeoritea^ 
—re, băuturi alcoolice, cafea, 
> comercializare) produse a-. ■ 

limentare și nealimentare, 
țigări, indigene și import. 

(6591)
• CU autorizația nr. 

509] din 1 lie 1991, eli
berată de ^Prefectura, jud. 
Hunedoara,’ a, isjat 
Asociația fam^âH cU * 
diul în Vulcan^’ reprezentat: 
prin Friciu Susana, cu o- 
biectul activității produ7, 
cere și come rcializare vadă

' de zahăr și citrice, produ
se alimentare și băuturi al- 
cooBcfr.- . H60961.

• CU
7140. din 6 
berată^de 
Hunedoar?. a 1 
Asociația familială „Făgă- 
dar Carmen” cu sediul In 
Hunedoara, str. Aurel Vlai- 
cu nr. 63, reprezentată 
prin Făgădâr Carmen cu 
obiectul activității croitorie 
cu desfacere. (6630)

• CU autorizația nr. 
7094 din 15 iunie 1992, e- 
ljberată -de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familială cu 
sediul în Hunedoara, repre
zentată prin Nichescu pe
tru, cu obiectul activității 
comercializare mărfuri ali
mentare, mărfuri industria- 
fe indigene și import (fă
ră băuturi alcoolice).

(6382)
• CU autorizația nr; 

.7165 din 6 iylie 1992, eli
berată de Prefectura jud. 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația familială „Tenzi” 
cu sediul în Hunedoara,

imul 
tiuse 

- -tete,
neperisabile, Wlasfriale, 
băuturi alcoolice și răco
ritoare. (6276)

* CU gutorizâțiq nr. 
5147 dîn-.l iulie 19911, eli- 
befată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, piața 
Libertății nb. 4, reprezen
tată ' “.............
dru, 
tății

<

i
i

nr.

prin Drăgoi Ălexan- 
avtad obiectul activi- 
sifonerie ‘ in local.

(6265) 
itorizatia nr. 
iănt 1992, eli- 

---------- , .nfitetura jude- 
țiBui Hurtedoara, a luat
ființă ■ Activitate indepen* 
dentă reprezentată priit
Bulinschî Ion Călin, cu se
diul ta Dobra, cd obiectul 

^activității ^comercializare 
aTite^iâ en: ^^raco^^**56* țffi 
PreflwZtaA-; Drowse jndustrjale.. (6019) Prefe^a^ ludre - aut(lriza^

na 7136 din 6 ‘“lie 1992, eli-

& 70891' CnL
irai

berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara,- a luat 
ființă Asociația familială 
cu sediul fa Deva, repre
zentată prin Rostaș loan, 
cu obiectul activității co
mercializare produse ali
mentare preambalate și 
industriale indigene și im
port, intrate legal în tară.

(60414
• CU autorizația nr. 

5233 din 8 iulie 1991, eli
berată de Prefectura jud. 
Hunedoara, a luat .ființă 
Activitate independentă cu 
sediul în Orăștie, 
zentată prin Baba 
stantîn, cu obiectul 
tății achiziționare, 
cializare produse

nepre-
Con- 

aetivi- 
comer- 
indus- 

triale, îmbrăcăminte.._ ți
gări, dulciuri, cafea. Indi
gene și import. (6021) 

• CU autorizația nr. 
4476 din 6 mai 1991, elibe-

de panificație.
, < ^Q24)

autorizația S ■nr.
6 măi 1991, elibe- 
Prefectura jude.- 

a luat 
familială 

cu sediul în Batiz, repre
zentată prin Doda AUfel, cu 
obiectul activității comer
cializare produse alimen
tare și nealimentare fără 
băuturi alcoolice, ambu
lant piețe tîrguri ta țară.

(6187) 
: • CU autorizația nr. 
1307.din 13 iulie 1990, eli
berată de Primăria' jude
țului Hunedoara, a ’ luat 
ființă. Așoctațiâ familială ■ 
eu sediul'în Hunedoara,- str. 
J’aringUlui rtri 9,’ reprezen
tată prin Păuneseu Măr- 
lene, cu obiectul activității 
desfacere mărfuri- &negăle1 ■ 
preambalate.

• CU autoriza.Ua s nr.
?12î din 15 iunie 1992, eli
berată de Consiliul jude
țean Hunedoara, a . taat 
ființă Activitate ndepen- 
dehtă. cu sediul in dpua, 
reprezentată priți Baterie 
Mireeâ, 'avînd obiectul ac
tivității comercializare pro
duse aiimentare-țî’ * Ci
mentare. ■ (6335)

-•CU autorizația nr. 
6804 din 11 mat 1992, libe
rată tie I’refectara . inde- 
țului Hunedoara, a itaat 
ființă Asociația familială 
cu sediul în Deva, str. Li
liacului 21/7, reprezentată 
prin Gulaș Emil, eu-obiec
tul activității eomertăaHza- 
re L ’ " .1 - ' .
dustriale, indigene șl 
port.

• CU autorizația 
5136 din 1 iulie 1991, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familială 
„LiliacuT* cu sediul în Pe
troșani, reprezentată prin 
Lazăr Idalia, avînd ca o- 
biect de activitate comerț, 
flori, tricotaje, alimentație 
publică, operațiuni de co
misionare, •> intermedieri 
mărfuri, comercializare o- ' 
biecte electronice, înregis
trări casete audio, încălță
minte, obiecte casnice

(6005)
• CU autorizația nr. 

6789 din 11 mai 1992< eli
berată de Prefectura - ju
dețului Hunedoara^., a. Luat 
ființă Asociația familială 
„Bon-Com" cu sediul 
Deva, reprezentată prin 
ne Lenuța, cu obiectul

• CU
4501 din
rată de 
țuluî Hunedoara, 
ființă Asociația

produse alimentare 
triale, indigene și îm- 

(6251)
nr.

în 
Bo- 
ac-

județului Hunedoara, a 
Iltal fiiuță Activitate in- 
deperteenjă ^toșetata", re
prezentata prin' Sttciu loa- 
chim. cu obiectul activită
ții tricotaje și confecții eu 
desfacere; (5776)

• CU
2517, din 22 octombrie 1990, 
eliberată 
județului

autorizația nr.

de Prefectura 
Hunedoara. a 

luai tiintă 'Asociația fa- 
mifrTÎâ cu‘ sștiiul în Hune
doara; -Grigbre Preoteasa 6, 
repre7®ntat§ ' prin Șueta 
Mării btî Obiectai, activită
ții COhfcrții, trltoțăje, cU 
ntefiriaî p Jpriu și desfa
cere fa țară.’ (6537)

•_CU autorizația nr. 
6225 din 4 februarie 1992, 
elibferatâ de' prefectura jui-- 
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familială 
„Sic(?e" cu s&âjuf în Rapolt, 
reprezentată prin Sieoe Ni- 
eolae, cu s obiectul: activi
tății transport de mărfuri 
șl ■ persoane, teoăierciaiiza- 
re- produse- inthistriak

| . (găsi)
• CU ‘ -aâtorizatra 

7264 din. Y-^ugust'1992, e- 
liberatâ de ’ Consiliul ju
dețean ‘HfciH’ ■r*'-’ra, a luat 
ființă Asociația familială 
„Racada” cu sediul In Hu
nedoara, 'reprezentată prin 
Lupltu Dăhuț, avînd ca o- 
biect de activitate comer
cializare produse alimentare 
preambalate șl nCperisabi- 
le’șf produse hidustt-ialg in
digene și import intrate le
gat în țară. (6839)
“• » CU autorizația ' nr. 
4035 din țf martie J9M, 
eliberată de Prefectură ju

sta ui Hunedoara, a luat 
flintă Așoeiatia familială 
«lUBA” eu sediul în Cin- 
ciș-Cerca, reprezentată 
prin Vlad Hortenzîa Do
rină avînd că obiect de ac
tivitate desfacere băuturi. 
alcoolice, răcoritoare și ți
gări în local (6799)
’ • CU autorizația nr. 
7251 din 7 august 1992, e- 
liberată de Consiliul ju
dețean Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familială 
„Cora”. cu sediul în comu
ta Romos, ' reprezentată 
prin Cora Gheorghița, a- 
vînd ca obiect de activita
te alimentație publică, co
mercializare produse ali- 

.menthre preambalate și 
neperisabile și industriale 
ind’gene si imnort intrate 
legal în tară, la sediu 

(6854)

nr.

>
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„Ne-a impresionat căldura publicului"
De vorbă cu 
conducătorul 
Ansamblului 

„Conjuncto Folkloriko 
Magisterial” din Mexic

cu

la-

— Care sînt impresiile 
după primul contact 
țara noastră ?

— Sînteți un popor 
tin, deci avem șansa să
fim aproape frați. Sin- 
tem foarte mulțumiți să 
ne aflăm aici. Ne-a im
presionat căldura publi
cului. Oamenii sînt foar
te amabili și receptează 
folclorul nostru. Avem 
deja amintiri deosebite de 
la Gura Văii, unde am 
prezentat un spectacol 
pentru copii, care ne-au 
aplaudat furtunos, scan- 
dind in final „Mexic- 
Mexic”.

— De cînrl sînteți în 
România și dacă mai par
ticipați la alte festivaluri ?

— Am sosit pe 11 au
gust. După spectacolele 
in județul dv — la Geoa- . tare a folclorului! Ne o- 
giu-Băi, aici la Ghețari,, cupăm însă de descoperi- 
apoi la Orăștle — vom rea și promovarea fol

clorului mexican- Majo
ritatea sintem învățători. 
Sîntern interesați ca ele
vii noștri să cunoască și 
cultura mexicană. Și a- 
poi lumea să cunoască au- 
tentlca noastrăculturii, ,.

Mauricio Martinez, conducătorul Ansamblului me
xican „Conjuncte Folkloriko Magisterial” fi una din 
membrele formației rid în ritm de „La bamba”

) apoi la Orăștle — 
Ț ptectT la Costineșîi. Apoi 
I vom fi la un festival tot 
| în județul dv., la Cos.- 
I tești. Vom răniăng. toi Ro- 
... mânia pînă în 7 septem- 

brie, deci aproape o lu
nă. • .

— Ce zonă a Mexjcuiui . ■ — Folclorul -1 ’■omânvhC 
reprezentați ? . - . -

— Cei mai wiujți mem
bri ai, formației sînt, din 
Mexico Cit^. Dtir sini oa- 
nieni din tbăte zonele 'ță
rii. S-ar putea spune deci

V
V

rv
I
i. “Pi-

’ samblu. ndțtonaL

'se dansează.
-»■ Ați dori să transmit 

teții ceva cititorilor din 
judtețul nostru ?

-r Mulțumim pentru 
primirea făcută aici. Do
rim»- că spectcBCOlede noas
tre ș'să arate ceva din . 
foișorul mexican și ast
fel să menținem, prin cul
turi, strivise neiuții irțfre 
țărite noostoOs Și. mai a- 
fes ^între grupul nostru 
și jțLdețui dv.

-4 Vă mulțumim și... ța. 
Revedere!

li.R. In loc de râma» 
burț dî Martinez ne-a

i
J

>«*•*•* »*•*•*• >g •"*

PROSPECT DE EMISIUNI*
1 - . 1

iB wderea majorării capitalului social 
ăl Băncii Agricole - S.A. prin 

subscripție publică
AGRICOLĂ — S.A., cu sediul 
strada, Smîrdan, nr. 3, sector 3, 
eu sucursale, filiale, agenții și

ce impresie v-.a/ășat7 
-T Cuîțooștem folclorul' 

românesc, pentru ca în 
feftivălurtle Hodstre he-om 
frttlbiit cit formații- din 
tara dv. Este foarte inte- 

că .șîntem aprprțpe un an- resaat că fătciorul'^it. a-
' samblu national, . multe în comun cu cel .-'cînfat la chitară „La bant-
1 — MCmbrîl ansamblului sud-amerîcan r multe că- ,ba’\ eîntec emblematic

.se ocupă ' cercetarea vinte. melodii, fr&e sau perțtru folclorul mexican. 
folclorului mekieart 7 motive muzicale sb?t a-folclorului mekieart 7 

— Nu Zucreoaă ntci semănătoare. Ppr. mai a-
* • ’ J-i care >urtul în'.institute de cerce- Ies, sentimentul eu care

Au consemnat 
VIORICA ROMAN 
I si PAVEL LAZA

BANCA 
centra! în 
București, 
reprezentanțe in toate județele țării, s-a 
constituit ca societate comercială pe ac
țiuni pe un termen de 99 ani prin Hotă. 
rirea Guvernului, nr. 1198/1990, publicată 
în Monitorul Oficial, nr. 129/12. 11. 1990.

Banca Agricolă — SA. este înmatri
culată în Registrul Comerțului al Muni
cipiului București sub nr. J 40/Wlă. 81. 
1991.

Capitalul social subscris și vărsat de 
stat integral în numerar pînă la data pre. 
zentului prospect este 6000 000800 lei, 
reprezentat printr-un număr de 1200 000 
acțiuni nominative a cite 5 000 lei fiecare.

La data de 28, 11, 1991. Consiliul fm- 
puterniciților Statului, care în fapt exer. 
cită atribuțiile adunării generale, a hotă- 
ift majorarea capitalului social ai băncii 
M suma de 9000 000000 lei.

Valoarea totală- a acțiunilor ce se vor 
emite pentru majorarea capitalului social 
este de 3 800 086 995 lei.

Emisiunea se va realiza cu un număr 
de 600000 acțiuni nominative în valoare 
de 5 000 lei fiecare.

In funcție de valorile subscrise și opc- 
rațiuaite viitorilor acționari, banca poate 
emită fi titluri comutative de cite 5, 10. 
20 și 100 acțiuni.

Acțiunile ee se vor emite sini acțiuni 
de capital, jpdîțixiblle, negociabile, cu 
drept de vot pentru deținătorul acestora 
în adunările generate.

Subscripția a început la data de 1 ia. 
nuarie 1992 și se va îâcheia 
3*. 12. 1992. Subscritorii vor 
cazia subscrierii ;

Ia data de 
vărsa cu o-

50 Ia sută din valoarea totală a.................... ._ ____ _  ac
țiunilor subscrise, iar restul de capital se 
va vărsa pînă la data de 31. 12.. 1992.

Subscrierea și vînzarea de acțiuni se va 
face la sucursalele Băncii Agricole — SA.

Dividendele ce se vor plăti acționarilor 
după Încheierea subscripției se var stabili * 
în Adunarea Generală a Acționarilor, după 
aprobarea bilanțului anual, proporțional 
cu cota de participare la capitalul sociaL 
din profiturile nete, în cel mult 3 luni de 
la încheierea exercițiului financiar.

La sfîrșitul anului 1990 banea a plătit di. 
vidende unicului acționar, respectiv statului 
român, în sumă de 451100 000 lei. 4’

Obiectul principal de activitate al Sto
cii este : +

— finanțarea în Iei și valută a agenți» 
lor econo mici și a altor persoane fizico 
și juridice, care acționează în cadrul e_ 
conomîei de piață, din țară șl străinătatea

— mobilizarea resurselor bănești tem
porar disponibile, finanțarea prin credite 
pe termen scurt, mediu și lung. în lei șK 
valută, a activității de producție, corner* 
etatizare, prestări de servicii, comerț ex~ 
terior, investiții, finanțarea investițiile» 
statului, potrivit convenției cu Ministerul 
Finanțelor:

a- efectuarea tuturor genurilor de ope* 
rațiuni bancare și acordarea de asistență , 
economico-financiară agenților economici 
și altor persoane fizice și juridice.

•!
Subscrierile pentru procurarea do ae^, 

țimri se pot face lă Sucursala din Dcvul 
Ia filialele băncii din Călan, Hațeg ■ șli' 
Orăștle, precum și la Agenția din Ilia.

(971)

BANCA AGRICOLA

„CoiijutoSe Folkloriko . Mag istoria!” «țin Mexic în 
de cînt și dor”, 1992, . din Ghelari.

Festivalului „La izvor 
Foto PAVEL LAZA

INFORMAȚII • NOTE • OPINII
DUPĂ CINCIZECI

DE ANI

Absolvenții de acum cinci 
decenii ai Liceului comer
cial „I, Ci Brătianu”, 
din Hațeg, s-au reîntîlnit 
într-o emoționantă readu
cere aminte. Dintre profe
sori nu a mai putut urca 
să strige catalogul niciunuj. 
Nici în bănci nu au mai 
luat loc toți foștii elevi. 
Cu nostalgică și pioasă trăi
re de suflet, cei prezenți 
au pus o floare și o lacrimă 
în memoria celor care au 
fost „bunii noștri profesori, 
bunii noștri colegi...” (N.S.)

SUBUMANUL

Pentru unii evenimentele 
din Decembrie 1989 au a- 
dus, în sfîrșit!, libertatea 
de a se putea manifesta așa 
cum simt* și judecă, adică 
subuman. In gîndirea lor, 
termenul libertate, adaptat

și terfelit cu binefăcătoare 
plăcere, înseamnă jigniri, 
scuipat pe jos, beții, vio
luri, tîlhărif, înjurături, 
lipsă de bun sfanț, și, în 
general, grosolănii nerăb
date de această bîrtie... De 
regulă, acest tip .de indi- 

' vid, care doar din neaten
ție mai poate fi numit om, 
vorbește și acționează în 
numele unei democrații 
doar de el înțeleasă și in
vocată ori de cite ori are 
vreo senzație <de frustrare/ 
lezare a orgcdndul. De-aici 
și pînă la a se considera 
„buricul pămîntului”, aces
tui ins nu-i trebuie decît 
un pas mic - pe care îl și 
face fără efort, îngrijorător 
de des și, mai ales, cu o 
diabolică plăcere. însă a- 
cest tip de beneficiar al 
democrației,nu se limitează 
doar la exteriorizarea pro
priilor inepții și vulgarități, 
cu sau fără .țintă, ci o face 

atît de tendențios — agresiv, 
încît se creează în jurul său

o atmosferă urlt mirositoa
re. (D.I., Deva)

CĂLDURA MARE..
Nenea Iancu ne-a delec

tat și ne mar delectează cu 
„Căldură mare". Noi n-o 
să vă delectăm în aceste 
cîteva rînduri decît cu o 
realitate urîtă. Scurt.

— Vă rugăm o pizza.
— Nu servim pizza pînă 

nu terminăm berea...
— Atunci vă rugăm o 

bere.
— Stați acolo Ja coadă, 

nu vedeți...
Ce să facem ? Stăm. Aș- 

teptînd „culegem” păreri 
din sală: Asta-i bere ? 
Caldă. Halbe nespălate. In 
plus este și „îmbunătățită”. 
Servesc la sonde, că halbele 
au totuși o linie, sondele 
sînt mai binevcitoare...

Păreri, păreri. Este păcat 
să le auzi la „Lido” Deva. 
Păcat că sînt șl'adevărate... 
(Gh, I.N.)

VINDE

WUN.TOA.TE SUCURSALELE SALE 
600 000 ACȚIUNI NOMINATIVE

In VM.QMW OE 6.000 LEI FIECARE

• Societate bancară Cu a veclwns de peste toc de ar.: vă sta 'a dispoi.l>e penlrp a plasa ir. siguranțe 
economie Oumeavoastra
• Bane» cu cea m* mare rețea Se sucursale. "Sale. agertSți reprezentante dm România
• Banca cba mai solicitata se întreprinzătorii pamcu'ari - și a sporit numărul clienjilo' de peste 15 on. 
st uBima doi ani

ACTIUHiț.E VÂ CONFERĂ DREPTUL LA DIVIDENDE Șt DREPTUL LA VOT IN ADUNĂRILE
• l GENERALE ALE SOCIETĂȚII
’7 “ rACȚIUNILE VOR PUTEA FI VALORIFICATE PE PIAȚA FINANCIARĂ

ORICE PERSOANĂ FIZICĂ SAU JURIDICĂ
DINȚARĂ SAU STRĂINĂTATE POATE DEVENI QOPBOP®J£rAR

>
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• CU ocazia zilei de naș.
fere a lui Alexandru Osa- 
dici și Mirelei Osadici din 
Dfiva, soția, mama Elena, 
copiii, frații Sandu și Da
niel le doresc sănătate, no
roc în viață și un călduros 
„La mulți ani!“. (6678)

VlNZARi— 
CUMPĂRĂRI

• VIND teren 1500 
în orașul Brad. ' Telefon 
655073.

• VÎND 200 metri 
ton asfaltat. Deva, 
613308.
• VIND* Oltcit 

motor francez. Hunedoara, 
tel. 720957.

• VÎND casă în
- Relații Deva. tel. 

după ora 18.
• VÎND chioșc metalic.

Deva. tel. 613265. (6882)
• VÎND țiglă, lemn con

strucții, geamuri, uși, co_

mp,

<6830) 
car
tel.

(6774) 
Club,

(6425) 
i Zam. 

611771.
(6886)

în ■ schimb coatraot închi
riere 2 camere, închiriez 2 
camere nemobilate. Tel, 
622264. (6887)

• TÎNARA necăsătorită 
caut de închiriat garsonieră, 
cameră sau eventual gazdă. 
Relații între orele 8—14. 
Deva, tel. 625201. (6885)
• OFER spațiu depozitare

ert gros lîngă gara Orăștie 
(500—1000 mp). Tel. 614423 
sau 92/122593. (6775)
• ORGANIZAȚIA umani

tară „Medecins du Monde" 
caută să închirieze un a- 
partament de 3 camere mo
bilat, cu telefon, disponibil 
începînd cu sfîrșitul lunii 
august 1992. Răspunsuri De
va, tel. 613871, între orele 
9—17 sau în scris pe adre
sa : „Medecins du Monde, 
Mission Hunedoara", str. 
Cetății, nr. 31, 2700 Deva.

(6801)

«6. * A - a *

• LA 25 august se 
împlinesc 3 ani de cînd 
ne-am despărțit pentru 
totdeauna. de scumpa 
noastră soră, șotie, ma
mă și cumnată,'

• ELEVII Școlii Me
dii Tehnice Deva, pro
moția 1952,-își exprițnă 
adîncul 
decesul

regret pentru 
fostului lor co-

NOU IN DEVA

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

MOGOȘAN 
REMUS

(6898)

- . -... „ - - 9
FIRMA INVESTiS iMPORT-EXPORT 

SRL.
VINDE i

• SCHIMȘ apartament 2 
camere, str. Eminescu, bl. 

voăre- lină, mese stil (tip.;, 35/33 cu_garsonieră central 
bar). Deva, tel. 621113.

vjfe, - (6837)
-• V

ANA GBADINABIU
Comemorarea are 

loc sîmbătă, 22 august 
1992, la Biserica Or
todoxă din str. A. Ian- 
cu. Deva, ora 12. Dum
nezeu s-o odihnească 
în pace 1 Familiile Gră- 
dinariu, Nistor, Mănăs
tire Nicolae. (6871)

B camion Iveco 
£ tone, fabricație 
iSnetă Mercedes

și vînd Dacia 1310, an fa
bricație 1984. Deva, tel. 
612194. (6889)

• LA atît de trista 
și neașteptata despăr
țire de dragul nostru 

ing. REMUS MOGOȘAN 
sîntem alături de tine, 
Felicia. Dumnezeu să-l 
ierte. Familia Mogoșan 
Pavel. (6890)

EK GRQS &n BETAÎLLI,.

TAPETE si FURNIR

F98£
207 D, 3.2 tone, fabricație 
1984, microbuz Volkswagen 
9' lacuri, fabricație 1986, 
sfr.‘ Kogălniceanu, nr. 10, 
614150, orele 8—18. (6813)

VÎND urgent aparta
ment 2 camere, • mobilat. . 
Deva. Dacia, bl.,21«et. 1, 
ap 6. ,(6794)

’» VI ND urgent garso
nieră, conf. I. central. De
va. tel. 623653. (6796)

• VÎND Audi 100, fabri
cație, septembrig 19.83, 5
cilindri, 100 CP, 134 000 km.

‘ 70bti DM. Relații Hunedoa
ra,- tel. 716145. .f.:. (6837)

• VÎND Aro 243, motor
Brașov, Deva, str. Horea, 
nr. 124. (6845)

jB’ VIND urgent cameră 
de zi nouă, preț informativ 
109 000 lei. Deva, iei. 615386, 
614789. (6872)

(•. VIND mobilă' dormitor 
(dulapuri, paturi, 1 
Deva, tel. 621303.

• VÎND casă și 
In satul Tîrnava,

. Brfinișca, nr. 66. 
• Popa Maria.

• VIND armăsar
pentru mgnță și tracțiune. 
Bîrcea Mică. 81, Ghilea 

loan. (6873)
...• VÎND televizor cotor 

Grundig. Deva, tel. 621153. 
(6879)

• VIND garsonieră pro
prietate personală, confort 
f, mobilată. Tel. 724107, o- 
rele 16—19. (6430)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, Bălcescu,

convenabil. Deva, tel. 620692.
’ (6892)

ÎNCHIRIERI
, • OFER instalație satelit

bufet). 
(6874) 

pămînt 
comuna 
familia 

(6891) 
de rasă

i i

i

_ • SCHIMB casă cu teren 
circa 1000 mp, vad comer
cial lîngă gara Orăștie cu 
similar Brașov, București 
sau împrejurimi. Tel. 614423 
sau 92/122593. (6775)

• SCHIMB apartament 2
- -. 49,

3 
sau 2 garsoniere. 
Deva, tel. 629116.

(6852)

• SCHIMB 2 apartamente .
' 2 camere ' cu apartament '•u 

3—4 camere; . Hunedoara, 
str. Mureșului, nf. 14, C 48, 
ap. 26. (6435)

CO MEMO»  AR! 6 "

cajnere, .Micro 15, bl. ( 
parter, cu apartament 
camere — " 
Relații

41 • .r

.O SE împlinește 1 an de 
cînd ai plecat dintre noi,< 
bunul nostru soț, țață și. 
bunic,

IOAN FAlAITAR
Parastasul de pomenire 

duminică, 23 august, la Bi
serica Ortodoxă din Lu- 
dești. (6884)

. ■
• CIT de mult 

lipsesc dragostea 
bunătatea ei, la. 
ani de Lacrimi și 
mărginită durere, 
21 august, de cînd a 
plecat dintre 
nunata fiică, 
mamă,

OLIMPIA

a., 
ne

doi 
ne- 
în

noi mî- 
soție și

(PIA) 
FUBDUI

din Ghelari. Mu te vom 
uita niciodată. Dum
nezeu să te odihnească. 
Tatăl, soțql și copiii.

(6893)
z.

SPRIJINIȚI

REFORMA

COJOCARII — RUGINĂ

în 1990 doi economiști de valoare puneau 
la dispoziția autorităților proiectele lor de re
formare a economiei naționale.

• VARIANTA COJOCARU: distribuirea 
gratuită a avuției naționale.

• VARIANTA RUGINĂ : reformă mone
tară pentru stabilizarea leului.

Prin aplicarea acestor două variante s-ar fi

• PE neașteptate fla
căra vipții s-a stins, la 
numai 23 ani. Timpul 
zadarnic vrea să aș
tearnă vălul uitării. Ti
neretul ' din comuna J 
Vețel amintește cu a- 
dîncă durere ca se îm-‘ 
plinesc 6 săpțăinîni de 
cînd ne-a părăsit un 
prieten drag și bun, '• .

CĂLIN MARIUS 
MUNTEAN 

Nu te vom uita nici
odată, : (6875)

• UN deceniu s-a- , 
nchis pe&e heîmplifti- * 
rea vieții tale.'slnfcută 

‘.noastră mîngiiere fiind » 
puritatea ta ditwoto de 
nori lumtoînd. scupipă-

ANTONIANADÎNA
* (NANI) ' 
Familia Lung V. (Gu- 
rabarza). c ~ -4 (6878)

• SUB povara celor-
7 .ani bind a trecut ~ 
în neființă, făinilia ■' 
păstrează- neștearsă a- . 
mintirea celui care a 
fost. *
dr. MIRCEA GIURGIU 
Slujba de pomenire la

- Biserica cimitirului din 
str. Eminescu. Deva, 
sîmbătă 22 august, ora 
9,30..------ (6877)

o ÎMPĂRTĂȘIM a- 
dînca durere a familiei 
prin pierderea celui 
care a fost,

REMUS MOGOȘAN 
Odihnește-te în pace, 
nașule ! Nu te vom 
uita niciodată ! Fami
lia Ionel Șerbănesco, 
Deva. (6883)
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• SOȚIA Maria, 
fiica Voichița, ginerele 
Nicu, nepotul Călin 
mulțumesc rudelor, ve
cinilor, prietenilor, fa
miliei Porav din Tîrgu 
Mureș, colegilor de ser
viciu și tuturor celor 
care au participat la 
dureroasa despărțire de 
cel care a fost

IOAN POPA 
din Hărțăgani, un soț, 
tată și bunic iubitor și 
de o aleasă noblețe su
fletească.. Nu te vom 
uita niciodată ! (6880)

• MULȚUMIM ‘ din 
suflet- colectivelor din 
cadrul combinatelor si
derurgice din' Hune
doara și Călan, care 
au fost alături de noi 
•în clipele dureroasei 
despărțiri de cel care 
a fost
dr; fag. FRANCISC 

; SCHONBEBGER 
Familia îndurerată.

4 ' (6888)

• ALINA dragă, în
vățătoarea și colegii tăi 
de clasă nu-ți vor uita 
niciodată chipul tău 
blind.

- Dumnezeu să te o- 
dihnea'scă în pace!

(5891)

o CU mare, durere 
în sîffiet, buhicii
ghs și Elena- Mfeîflă 
conduc pe ultimul , ei 
drum pe nepoțica fer, 

ADRIANA
care s-a dus ca’ un 
firicel de riu-mă-uita, 

.în urmă cu cîteva săp- 
. tăntfni, la numai 9 
anișori, lăsîndu-le sin
gure pe lume pe cea 
care l-a fost soră gea
mănă Cristina și pe 
Irina, . surioara cea 
mare.

Dumnezeu să-ți o- 
dihnească în pace su
fletul nevinovat de co
pil. ' (6899)
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asigurat trecerea la economia de piață fără sa
crificii pentru populație, asigurîndu-se o puter
nică clasă de mijloc, structură asemănătoare 
cea din S.U.Ă., Europa de Vest, Japonia.

NU AU FOST ASCULTAȚI!
După doi ani de continuă degradare a

conomiei. Un nou partid: SOLIDARITATEA NA- 
ȚIONAL-DEMOCRATĂ, condus de cei doi e- 
conomisti, promovează reforma COJOCARU— 
RUGINĂ.

cu

e-

Simbolul său electoral: CEASUL ce indică 
ora 12 fără 3 minute (ultima oră, oră decisivă 
pentru ROMÂNIA)

Dacă doriți să obțineți GRATUIT materia
le documentare, informații ori să vă oferiți ser
viciile, adresați-vă la Savescu Vasile, Hunedoa
ra, str. A. Iancu, nr 14, ap. 31, tel. 95/724143.

(6323)

oÎMPORTATE DIN OLANDA 
o CALITATE GARANTATĂ 
oPRETURI ACCESIBILE
• 60 DE'MODELE DE TAPETE LAVABÎLE-»■
• 6 MODELE DE FURNIRURÎ PENTRU USI Si

MOBILĂ
•TOATE SE GĂSESC IN MAGAZINUL DE 

PREZENTARE DESCHIS ÎN DEVA
B-dul DECEBAL Bloc 5(fostul Artizanat)

PROGRAM 9-17 
 - SlHSOĂ 3 -IȘ

S.C. ALIMENTARA S.A. — DEVA

cu sediul în Deva,
Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 30, 
ORGANIZEAZĂ 

la sediul societății, în ziua de 7 septembrie 
1992, ora 10,

LICITAȚIE PUBLICĂ
potrivit H.G. nr. 1228/1990, pentru închi

rierea următoarelor spații comerciale situate la 
parterul Complexului Comercial Central — corp 
„B” — Deva:

• spațiul comercial de 240 m.p. — deți
nut în prezent de S.C. „AGROIND" S.A. De
va — profil — legume-fructe, mărfuri indus
triale ;

• spațiul comercial de 108 m.p. — deți
nut în prezent de U IPS AP Deva — profil — 
ape minerale, băuturi răcoritoare ;

închirierea se va face pe o perioadă de 1 
an cu posibilități de prelungire.

Prețul de începere a licitației este de 1 000 
lei/m.p.

Taxa, de participare Ia licitație este , de 
8 000 tei. •

Garanția de participare la licitație este de 
10 la sută din valoarea totală a chiriei lunare 
de Ia care pornește licitația. v .

Documentația se poate obține contra cost 
de la sediul societății organizatoare.

Taxa de participare precum și garanția de 
participare se vor depune înnumerarJa casie
ria societății pînă cel tîrziu în data de 4 sept. 
a.c.

Informații suplimentare la tel 616406.
? (970)

•t
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STIMAȚI AUTOMOBILIȘTI,
S.C. „EUROVENUS” S.R.L.

cu sediul în Sîntuhalm, nr. 1, pe șoseaua 
națională Deva — Simeria

VĂ OFERĂ

• autoturisme și autocamioane
• remorci pentru autoturisme, inclusiv 

montarea cîrligului de remorcare;
• remorci pentru tractoare și autocamioane
• anvelope
• diferite tipuri de uleiuri (Castrol, Penn

zoil, Unocal, Texaco) pentru mbtoare și trans
misie.

• lichid de frînă și antigel
• piese și accesorii auto
• servicii auto-transporturi și remorcărî
• consignație auto
In fiecare duminică se organizează tîrg de 

automobile.
PROGRAM ZILNIC 7—22
Relații — telefon 626294, fax 621386

(980)
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