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Fabuloasă această lume 
a școlii! Fabuloasă prin 
tinerețea, prin milioanele 
de gînduri care o animă 1 
Fabuloasă prin emoție și 

'neprevăzut, prin dialogul 
permanent copil — învăță
tor, profesor — părinte l 
Fabuloasă prin fiecare în
ceput de an,'același pentru 
privitor, dar inedit pentru 
personajele șale, care vin 
cu drag, dar mai. ales cu 
„regrete" că au lăsat in 
urmă o vacanță, cea mai 
„colosală" care au petre
cut-o vreodată și care 
a fost atît de... scurtă! Pî- 
nă va ma veni o alta.,.

Cu tot regretul începutu
lui, brațele copiilor, .ale pă
rinților celor mici, erau 
încărcate de flori. Florile 
recunoștinței, pentru cel 
mai apropiat om sau oa

meni, după părinți. Oame
nii de la catedră, care cu 
drag, an de an, le sporesc 
zestrea de cunoștințe, de 
personalitate. Am văzut și 
o copilă care, în- lipsa pă-

terile ei. Și asemenea aces
tei eleve. sînt mulți alții, 
triata nu e pentru toți la 
fel!

La Școala Generală nr. 
4 Deva, cea măi mare din

și de bucuria revederii cu 
colegii, cu prietenii. Cîte 
năzdrăvenii nu-var avea ei 
de -povestit î'n primele zi
le 1 KȘi cît de frumos le-au 
vorbit prof. Maria Seeoșan,

flori! învățătoarea Doina 
Ocoș, deși cadru didactic 
cu experiență, era la fel 
de emoționată ca și elevii- 
ei din clasa a IV-a A, 
deși nu se văzuseră doar

rinților, și-a adus ea 
frățiorii mal mici la des
chiderea anului școlar, du
pă ce i-a spălat, le-a pus 
ceva de-ale mîncăril înain
te și i-a îmbrăcat'după pu-

capitala județului nostru — 
lumea de pe lume. Copil 
frumoși, mulți ochi lumi
noși, unii încărcați de la
crimi. Numai privind in o- 
chiî copiilor te cuprinzi de 
puritatea sufletului lor. Dar

directorul școlii, Zoe Ivă- 
nuș, inspector al Inspecto
ratului Școlar Județean! Și 
cît de cald le vor vorbi 
profesorii diriginți, învăță
torii, pe care i-am văzut 
cu brațele încărcate de

de o... vară!
In bunele tradiții ale 

școlii românești, și aici la 
Nr. 4 din Deva a avut loc 
o slujbă religioasă pentru 
ca această casă cu atîția 
copii, să fie păzită de bu

nul Dumnezeu, care să-i 
apere pe cei mici de cele 
rele. Slujba a fost oficiată 
de preoții Cornel llica. ca
re a predat atîtea ore de. 
religie aici, în anul trecut, 
și Gheorghe Hațegan. Mo
ment încărcat, cu adevărat, 
de adinei semnificații!

Așadar, lumea fabuloasă 
a școlii -pornește din nou 
la drum, într-up alt an de 
învătămînt. Să fie unul 
mai bun decît cdlălalt di
naintea sa ! Noi i-o dorim 
din toată inima, iar rezul
tatele la. învățătură și pur
tare să fie pe măsura 
speranțelor oamenilor de la 
catedră, a părinților, a 
noastră, a tuturor!

MINEI. BODE \
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Doresc să ajut județul care mă 
va alege deputat

Interviu cu dl POP TEOFjțL F^l^T J01 Ti 
fost ministru al Justiției după d» ție yjijfpst pre. 
ședințe al Curții Supremede Justiție.______

— Die Teofil Pop, am a- 
flat că sîntețî înscris pe 
listele de candidați de de. 
putat ale Partidului Unită
ții Social Democrate în ju
dețul nostru. Corespunde 
adevărului informația ?

— Observ ’că aveți un 
sistem informațional foarte 
bine pus la punct. într-a- 
devăr, sînt înscris pe lis
tele de candidați pentru 
deputați ale Partidului U. 
nității Social Democrate, 
care are ca semn electoral 
un , trifoi cu patru foi, 
pentru a ne aduce noroc.

Acest partid, dacă nu a- 
re forța numerică — fiind 
angajat în competiția poli
tică de mai puțină vreme 
— are forța spirituală și 
intelectuală dată de cîteva 
personalități publice, ca. 
re-i vor duce la îndeplini
re programul de reconstruc
ție economică și • socială, 
menit să scoată România 
din actuala criză economi
că și politică.

— Datorită căror împre
jurări ați optat pentru a 
candida pe liștele județu
lui nostru ?

— Sînt legat sufletește 
de acest județ, întrucît am 
copilărit pe meleagurile hu- 
nedorene, în localitatea 
Mintia, unde tatăl meu a

fost preot. După abșo.lv'irea 
Facultății de -D^pt, .nurpm 
început cariera ,wt .în ju
dețul - Hunedoara, dync- 
țîonînd, în perioada 1060— 
1963, ca avocat pledant în 
baroul din acest județ. Mai 
tîrziu, ca director în Mi
nisterul Justiției și, după 
revoluție, ca ministru al 
acestui minister, am spri
jinit cu toată capacitatea 
instanțele judecătorești, no
tariatele de stat și baroul 
de avocați din acest județ, 
de care eram atașat spiri
tualicește.

— Ați putea să ne .fjpți 
cîteva date biografice de
spre dumneavoastră ?

— Foarte lapidar : • .li
cențiat în științe e^pnomice, 
licențiat în științe juridice, 
doctor în drept. Inpinte.de 
revoluție am fost directo
rul Direcției de:Studii și 
[Legislație din Ministerul 
Justiției, iar după revolu
ție ministru al Justiției și 
președinte al Curții -Supre
me de Justiție. Sînt autor 
a peste 100 de lucrări și 
studii juridice, publicate în 
țară și străinătate. In anul 
1901 am fost premiat de 
Academia Română pentru 
publicarea unei cărți juri
dice, scrisă în colaborare.

— De ce ați optat pentru

.Partidul Unității Social 
democrate ?-

— Pentru că social-de- 
.piocrației din România îi 
va reveni, mai devreme 
sau mal tîrziu, sarcina de 
a guverna țara. Prin pro
gramul .pe care-I are, a- 
cest partid este capabil să 
scoată țara din actuala 
criză economică și politică 
și să asigure progresul ra
pid al societății românești.

De altfel, viitorul aparți
ne social-democrației, în
trucît astăzi, în cele mai 
multe țări din Europa, • la 
putere se află partidele so- 
■eial-democrate, care și-au 
dovedit capacitatea de a 
guverna și de a asigura 
propășirea țărilor respecti
ve.

— Ca jurist, ce ne puteți 
spune despre programul 
juridic al Partidului Uni
tății Social Democrate ?

— Întrucît Partidul U- 
nitățiî Social Democrate își 
propune ca principal o- 
biectiv democratizarea ță
rii, recunoașterea și garan. 
tarea drepturilor și intere
selor legitime ale tuturor 
cetățenilor, din programul 
acestui partid nu puteau 
lipsi prevederi referitoare 
la crearea și consolidarea

A consemnat 
NICOLAE T1RCOB

(Continuare in pag. a 2-a)
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• TRAGEREA IA SORTI A PREȘEDINȚILOR 

SECȚIILOR DE VOTARE
La [sediul Tribunalului județean a avut loc recent 

tragerea Ia sorți a președinților secțiilor de votare din 
județul nostru. Reamintim cu acest prilej că în Cir
cumscripția electorală nr. 22 Hunedoara vor fi orga
nizate 410 secții .de vot, unde, cetățenii ce au acest 
drept vor putea opta în ziua de 27 septembrie a.c, 
pentru candidați! care doresc să-i reprezinte în Camera 
Deputaților și Senat. • •
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l lor pentru Camera Deputaților și Senat.
I

• ORDINEA ÎNSCRIERII ÎN BULETINELE DE VOT

Biroul electoral al Circumscripției nr. 22 Hune
doara a procedat, în prezența reprezentanților parti
delor și formațiilor politice, la tragerea la sorți a or 
dinii înscrierii candidaților de deputați și .senatori în 
buletinele do vot. (Listele complete cuprinzînct candi- 
dații pentru Senat și Camera Deputaților se publică 
în pagina a II-a).

• BULETINELE DE VOT SUB TIPAR

La S.C. „Polidava” S.A, Deva a început procesul 
tipărire a buletinelor de vot. Buletinele vor avea 

înscrise numele partidului sau al formației politice în 
ordinea tragerii Ia sorți precum și numele candidați-

de
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Polițistul : Ți-ai rupt umbrela de capul so
ției dumitale! Desigur că regreți.

Domnul: Cred și eu ! M.a costat o groază 
de bani !...
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dajul gustului cumpărătorilor 
nu-i doar o lozincă, ■ ci se reali
zează practic, în mod continuu. 
(E.S.)

O CANONIZARE. Luni, de săr
bătoarea Înălțării Sfintei Cruci,

0 SEMINAR. Filiala din ju
dețul Hunedoara a Societății de 
Științe Biologice anunță susține
rea celui de-al doilea șeminar de 
„Metode de autotratare prin bio- 
energie“, susținut de renumitul 
prof. dr. Alexander Fries din Vie- 
na. Seminarul are loc în zilele de 
18 și 19 septembrie a.c., ora 18, 
în sala mică a Casei de Cultură 
din Deva. In mod special sînt 
invitați să participe medicii 
și biologii. (N.T)

0 COMITETUL JUDEȚEAN U- 
NICEF. După constituirea, cu 
mai mult timp în urmă, a consi
liilor interjudețene ale UNICEF, 
se continuă realizarea în teritoriu 
a comitetelor județene. Recent 
s-a constituit și comitetul jude
țului nostru, cu sediul la Clubul 
Elevilor Deva. Va continua ac
țiunea cu organizarea în județ a 
trei subfiliale zonale, pentru des
fășurarea unei’ mai eficiente ac
tivități UNICEF. Le urăm succes 
noilor organisme, spre binele be
neficiarilor lor — copiii! (V.R.)

la mănăstirea Prislop de la Sil- 
vaș — Hațeg a avut loc ceremo
nialul religios de canonizare a 
cuviosului. Ioan de la Prislop, în 
baza hotărîrii Sfîntului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române. (I.G.)

0 PE GUSTUL CUMPĂRĂ
TORILOR. Să realizezi 2,6 milioa
ne de lei într-o singură lună, din 
vînzărl, nu-i puțin. Cum a reușit 
dna Viorica Zîrnă, gestionar la 
magazinul de stofe și textile din 
Brad, această performanță ? Ne 
răspunde simplu t „Aducînd măr
furile care se caută". Deci, son-

0 CURSURI POSTLICEALE. 
La Casa de Cultură din Petro
șani se organizează cursuri sera
le pentru Școala Sanitară Post- 
liceală, în vederea calificării ca 
asistent generalist. Examenul de 
admitere are loc în ziua de 
septembrie a.c. (S.G.)

9 Din datele referitoare 
la activitatea desfășurată 
în prima jumătate a anu
lui curent reiese că BRCE 
a realizat un profit brut 
de 26.7 miliarde lei, ceea 
ce a permis mărirea re
zervelor și provizioanelor 
cu 4,6 miliarde lei. Capi
talul băncii, reevaluat Ia 
cursul~de schimb de la 
30. 06. '92, s-a ridicat la 
54,9 miliarde lei, sumă ce 
include și rezerva legală 
de 5,2 miliarde Ici, fapt 
ce plasează BRCE în gru
pul primelor 500 bănci 
din lume din acest punct 
de vedere.
• Căile viitoare de coo

perare în domeniul tele
comunicațiilor, care se vor 
concretiza prin semnarea 
unui protocol de colabo
rare între România și 
Geimania, au fost tema 
întîlnirii primului ministru, 
dl. Theodor Stolpjan, cu 
dl. Christian Schwartz 
Shilling, ministrul federal al 
poștelor și telecomunica
țiilor din Germania.
• Dl Ion Iliescu aflat 

luni în Italia, după primi
rea, care a durat 25 de mi
nute la Papa loan Paul al 
II-Iea, a declarat că Vati
canul apreciază picului în 
care România urmărește și 
acționează pentru rezolva
rea oricăror probleme ric 
ordin religios și, în mod 
specific, abordarea în ca
drul restituirii proprietă
ților bisericești. în același 
timp, întîlnirea a permis 
tratarea unor aspecte le
gate de atitudinea statu
lui român față de biserică 
și soluționarea situațiilor 
delicate ivite după război. 
De asemenea, au fost a- 
hordate probleme ale si
tuației politicii internațio
nale în special criza iu
goslavă, făcîndu-se un apel 
Ia facilitarea contactelor 
între părți și evitarea an
gajării de, forțe militare și

-impunerii de soluții.
• La invitația secreta

rului general al Interna
ționalei Socialiste, dl. Louis 
Savolla, președintele FȘN, 
Petre Roman participă în- 
cepînd de ieri la Berlin la 
lucrările celui de al 19-lea 
Congres Mondial al parti
delor social-democrate.
• După cum a fost in

formată agenția Mediafax, 
de către ministrul învăță- 
mîntului, în noul an șco
lar 1992—1993, care a în
ceput ieri, 15 septembrie, 
uniforma nu este obliga
torie la nici a școală. De 
asemenea, am fost infor
mați că începînd din acest 
an la clasele a V-a se vă

, introduce o nouă disciplină. 
Educația Tehnologică, con
siderată ca un abecedar al 
managcriatului.

(MEDIAFAX)
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candidaților din Circumscripta~niT~22'~ ‘
Hunedoara pentru Seftat,

în alegerile de la
în conformitate cu art. 37 al. 7 din 

NAT, în ordinea stabilită prin tragere la 
candidaturi :

1. PARTIDUL „ROMÂNIA' MARE”
1. Hie I. Mitran
2. Nicolae Stăniș
3. Marin Bojin
4. loan Iancu

2. PARTIDUL SOCIALIST 
DEMOCRATIC ROMÂN
1. Maria Rttsu
2. Tudor Potra '
3. Elena Sandu

27 septembrie a.c. ?
Legea 68/1992 se constată că 
sorți, au rămas definitive

pentru SE- 
următoarele

3. PARTIDUL REPUBLICAN DE UNI
TA!® A ROMÂNILOR
1. Iosif Szabo
2 Vasile 0€*£ic

4. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
TRADIȚIONAL
1. Ion Sabin Botici
2. Liviu Huh
3. Cecilia Veronica Comța

5. PARTIDUL UNITĂȚII SOCIAL 
MOCRATE 
1; Emilian George Igna 
2. Fia viu Roșu

6. SOLIDARITATEA NAȚIONAL 
MOCRATĂ 
1. Vasile Săvescu

7. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
1. Petru Jurcan
2. Constantin Blejan
X Octavian Băgescu
4. Gheorghe Marinescu

8. PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE DIN 
ROMÂNIA
1. Ion Mireea
2. Gligor Ifasa

9. FRONTUL DEMOCRAT AL SALVĂ
RII NAȚIONALE
1. loam Diniș
2. Octavian.M'.mtean
3. Angliei țhțstor
4. Constantin Băluță

lfl. PARTIDUL REPUBLICAN
1. Anton Sainiac
2. Mireea lazăr
3. Dobre Petre
4. Zaharie Mica

11. NOUL PARTID LIBERAL
1. Constantin Trif

42. PARTIDUL DREPTĂȚII 
(NOUA DEMOCRAȚIE) 
VEST DIN ROMÂNIA 
1. Alexandru Harineo

13. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 
DIN ROMÂNIA
1. Varadi Andrei Moise
2. IJlsasser Oszkar

BE-

«.
DE-

SOCIALE 
DE NORD-

3. Boros Francisc
FRONTUL SALVĂRII
1. Valeriu Butulescu
2. Viorel Șerban Chîș
3. Gheorghe Răileanu
4. Korea Dumitru Pufai
PARTIDUL DEMOCRAT AGRAR DIN 
ROMÂNIA
1. Eugen Cernelea
2. Aurel Qprișa
3. Arrdronie Teban
MIȘCA REA -ECDLOGISTÂĂMN RO
MÂNIA
1. Sterian Dumitrescu
2. Nicolae Ungureanu
3. loan Ivaseu
PARTIDUL Am

Nicolae Vjjf
Vichente jyȘui

3. Viorel Uieț • 
loan Triîu

5. Gheorghe Moroe'TT’" 
UNIUNEA GENERALĂ A ROMILOR 
DIN ROMÂNIA
1. Titi Liviu Pienar
2. Vasile Hoțea
3. Ioan Brîndușe
4. Mihai Bonta
CONVENȚIA SOLIDARITĂȚII SO
CIALE
1. Mariana Tăipâșanu
2. Florin Simniccanu

2(1. PARTIDUL NATIONAL AL PRODU
CĂTORILOR LIBERI DIN ROMÂNIA 
1. Vasile Bogariu

21. PARTIDUL RENAȘTEREA Si INDE
PENDENȚA ROMÂNIEI
1. Petre Tudor

22. PARTIDA ROMILOR
1. Florian Căldărar -
2. Ionel Cărămidar

23. PARTIDUL UNITĂȚII NAȚIONALE 
ROMANE
1. Emil Pop
2. Aurel Vuzdugan
3. Ilie-Radu Boanta

24. CONVENȚIA DEMOCRATICĂ DIN 
ROMÂNIA
1. Tiberiu Vladislav — P.N.Ț.-ed
2. Gabriel Cristescu — P.A.C.
3. Dumitru Florin Turna — P.S.D.R.
4. Ștefan Lupu — P.N.Ț.-cd
5. George Nistor — P.A.C.

25. PARTIDUL LIBERAL MONARHIST 
DIN ROMÂNIA
1. Lia Mioara Marcu
2. Leon Ruslan Geapana ,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.

NAȚIONALE

1.
2.
4.

Ml.ISI AL MUNCII

itift S’cVestyen 
Mirten‘ Dorin- Pcfrcseu 

te-tfaliMir Cwtsii
4. Veronica Jugănaru 

lcscu
uszar 
AȚIO

Grațian Mireea ItădulCseu 
Aurelian Petre ..
Simonel Bucur W . 
MS rcea Bozdog b-J..-
Oetavian Bomemisa 
Gheorghe Bunea — 
Octavian Zepa 
Vasile Almășan 
Dotael Crișan 
Ionel Pușcaș

7. PARBBIX NATIONAL AE PRODU.
CĂTORFLOTJ LIBERI DIN ROMÂNIA 
1, Viorel .Unrvaf >

8. PARTIDUL REPUBLICAN DE UNITA
TE A ROMÂNILOR
1. loan Mihuț
2. loan Doru Braia

9. NOUL PARTID LIBERAL
L Emil Danciu
2. Gabriel , Dimira^he
3. Ștefan Sucmânaru

10. CONVENȚIA SOLIDARITĂȚII 
CIALE
L Alexandru Nagy
2. Mihai Florian Noaghia

11. partidul liberal MONARHIST 
DEN ROMÂNIA
1. Gabriel Kandttt

12. PARTIDUL SOCIALIST DEMOCRA
TIC ROMÂN
1. Gabriela Elvira Petra
2. NRhaela Raus
3. Aurelia Neg.u 

Dragomir Grama 
Florica Costân 
Ioan Chezan 
Gabriela Mihaeht Băefu

8. Ene Iancu _

Liberal

candidaților din Circumscripția nr 22 
Hunedoara pentru Camera Deputaților, 
în alegerile de la 27 septembrie a. c.

în conformitate eu art. 37 al. 7 și art. 38 al. 7 din Le| 
tind rămînerea definitivă a < 
procedai la stabilirea prin tragere 
candidați pe buletinele de vot. după

PARTIDUL UMANIST ROMĂN
1. Constantin Neagu 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
TRADIȚIONAL
1. Petra Samfirișeă
2. Marin Alexandru Negruțiu
?. Tfberîti Melță
4. Victor Chirca 
PARTIDUL UNITĂȚII SOCIAL 
MOCRATE

37 al. 7 și art. 38 al. 7 din Legeâ 6&/1992, consta- 
candidaturiFor pentru CAȘ0ERA fe^*®TAȚIEOR, s-a 

la s-rți a ordinii de imprimare a,MstSI<5r de 
cum

1.
2.
3.
4.

DE-

urmează :
TeofB DttmMra Psp
Spiridon Smrion
Vasile Sirca
Ligia Viorica Rist

5. Marlefa Anasrasesrtr
6. Maria Branea

A GOMUNII AIEA IX-ÂUANĂ DIN RO- 
X MÂNIA

1. Eugenio Di Gaspcro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

®9.

4.
5.
6.
7.
8. joiie iancu , ■

13. MIȘCAREA BCOLOGISTA DIN 
MANIA

Radu Girleanu 
Sigismund Duma 
Marcu Ghemeș 
Ioan Filip 
Gabriel Boman 
Florian Todea 
Gheorghe Ludoțean 

8. Pomniliu Budulan 
PARTIDUL „ROMÂNIA MARE”
1. Ion Uortopan
2. Anghel Radulescu
3.
4.
5.

14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

19. î’MtTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE 
DIN ROMÂNIA
1. Vasile Isac
2. Gheorghe Hîe \
3. Mircea MihaH Stănescu
4. Costică Chirițescu

20. FRONTUL SALVĂRII NAȚIONALE
1. Ioan Timiș .
2. loan Marcu
3. 'Nicolae Cătăniciu
4. Dumitru Armășescu-
5. Ovidiu Avramescu
6. Gheorghe Barbtt
7. Gheorghe Bânțu
8. Ion Florea
9. Ana Rodica Enețfy ,

10. Petre Calota
21. PARTIDUL DEMOCRAT l DEPEN

DENT • ;,ij-
1. Mihai Burdușel

22. LIGA NAȚIONALĂ A EXPROPRIA- 
ȚII.OR IMN ROMÂNIA
t. Edttard Gyongyosi
2. Ioan Cocota
3. Iosif Perîni

23. SOLIDARITATEA NAȚIONAL DE
MOCRATĂ t
1. Georgeta Moș 
PARTIDUL DREPTEI NAȚIONALE 

Vanwa'^
:rat al salvă-

KO-

ci ah
«t !.J incii;

.CNSOboru-
s-L.-oi7‘K <Vasile Ianc

Sevastian Dinu Rusu
Aurel Sen ea

6. Marinela Plcța 
PARTIDA ROMILOR
1. Marcel Rad
2. Idalia Lazăr
3. IJie Lingurar
l. Gheorghe Căldare 
CONVENȚIA DEMOCRATICĂ 
ROMANIA

Mihail Bucur — P.N.Ț.-cd
Dumitru Ifrim 
Szabo Laszlo 
Mihai Prodan — P.N.Ț..cd 
Dorin Crișan — P.N.Ț.-ed 
IHe I.iveseu — P.N.Ț.-cd.
Constantin

P.SJMÎ. , .,
8. ©«tatu Babe? — P.S.D.R, , .

17. PARTIDUL MM0CRAT COOEKRâ- 
TIST
1. Petre Iacob
2. Ioan Rus
3. Ovidiu Cornel Pripaș
A Sfantea Adameseu
& Maria «alamă 
A lean Moț

tte tfNlUNEA DEMOCRATA MâGWTARĂ 
SMI ROMÂNIA
9. TH&cs Csaba libert
2. Eekate 2Mt Zoltan
& HaȘcr Raicb
4. Burjan Anton
5. Biro Arpad
®. Sthmîdt Alfred
■?, JeihitȘ -Tiherin
8. Talpai Ștefan Ludovic
9. Doboli Danii

15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P.S.D.R. 
P.E.1Î.

DIN

Alexandru Gjtdaci

’SDNRLE
jhe Ana ;
Știrbo % 

țel Răican ' 
Ioan Cucu 
Traian Inulescu ■ 
Nfctrtae Petrii # 
Ana Armășescu 
Gheorghe Suciu 
Alexandru 
Ioan Slbișan

26. PARTIDUL UNITĂTM NAȚIONALE 
ROMÂNE
1. Petru Steolea
2. Gheorghe Doru Th. Bocănici
2. Cornelia Mândrescu
4. Fon Ciobanu
5. Sintinic Ștefoni- 
®. Ioan Blescun
7. Ștefan-Gavril Demeter 

.27. PARTIDUL DEMOCRAT
ROMÂNIA., ■
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

28. PARTIDUL SOCIALIST
Grîgore Popescu 
Anton Ștefan 
Gheorghe Agiu 
Costică Cornel Creța

5. Tadorel Draiea
6. Marusia Stoica
7. Petru LungH
8. Ion Carvațcbi
9. Domrțian Brișcaș 

10. Ștefan Cura
29. PARTIDUL REPUBLICAN

4. Cornel Medrea
2. Serafim Cristian Leacian
3. Dorin Gheța
4. Ludvig Mudrețchi
5. Alfred liatzinger
6. loaehim Dvidiu Romul Pmciu 
Z. IHc Sărban
8. Gheorghe Stagdan

3» BSffiKNEA GENERA I,Â A ROMILOR 
BIN ROMÂNI A
f. Nieolăe Bologa 

■2. Urne! Inelar 
STMtriH Hirta 
< GotMeă CShSraș 
5. Gheorghe Silaghi 
« DmM Nhîtor 
U BS» LitiMU» 
» Mmrids «urii '
9. VMw CMtBrar

31. PARTIDUL DREPTĂȚII SOCEHS 
CNOI7A DEMOCRAȚIE) DE NORD- 
v EST DIN ROMÂNIA
1. loan Bara

EmH Maiorescu 
Gheorghe Dreghici . 
Matei Cean 
Dumitru Bfiseolean 
loan Curteanu 
Nicolae Crăciun 
Sergiu S buchea 
Iacoh Mor ara

•r
'?

Mohora 
AGRAR DIN

AL MUNCII
1. 
2.
3.
4.

/

»<*<»» *♦ *■»*■•* ■« * » * a * a -*•*♦*«*♦*♦*»* • *'< » «* < * » * • * • * »

Doresc să ajut județul care mă va alege deputat
(Urmare din pag l>

statului de drept în țara 
noastră. In concepția par
tidului nostru, la baza sta
tului de drept trebuie a- 
țezăte trei mari princ pii, 
Sie^arația puterilor în 
■pluralismtil politic și 
prematia legîi.

Din lipsă de spațiu 
Zetăresc, dintre aceste prin
cipii m-aș referi doar la 
Ultimul. arătind eă parti
dul pe care-1 reprezint sus
ține ideea că legea este e-

toți. 
tutu- 
legii. 
la o

stat, 
su-

ga-

gală pentru toți și trebuie 
respectată de către 
Trebuie să inoculăm 
ror cetățenilor cultul 
Acum, cîrrd asistăm
recrudescență a fenomenu
lui infracțional, trebuie să 
luptăm cu toate forțele îm
potriva celor ce încăfcă le
gea și, mai ales, a celor ae 
comit infracțiuni.

Trebuie să eradicăm co
rupția, specula, contraban
da, hoția, care sînt cele 
mai grave flagele'' trie so
cietății noastre, actuale.

Sînt convins că, printr.un 
efort conjugat, vom reuși 
să stîrpim fărădelegile ți, 
pf-într-o reformă a con
științei — care trebuie să 
însoțească reformă econo
mică — vom asana clima
tul moral din societatea 
noastră.

— Ce șanse vă acordați 
pentru reușita în alegeți ?

■— în general, programele 
tuturor partidelor aJÎate tn 
eșichierul politic se asea
mănă, deosebirile fiind da- 
ie de tfiwre nnsnșe e
stingă sau spre dreapta. De

aceea, ■ cred că electoratul 
se va orienta nu a'tît spre 
partide, cit spre personali
tăți publice aflate în com
petiție.

Dacă cei aflați pe melea
gurile hunedorene doresc 
să aibă în Parlament o 
personalitate, care să le re
prezinte eu demnitate in
teresele și năzuințele și ca
re să se zbată atît pentru 
binele națiunii cit și pen
tru binele cetățenilor din 
acest județ, vor vota cu 
PartlehA TJftității Soeial De
mocrate. ___ . ------

i■te
I
I

»

Informa ii -
ÎNSILOZÂRI PENTRU 

IARNĂ

La cea mai mare can- 
j ’ ; — cantina 

Societății Comerciale „Si
derurgica” S.A. Hunedoara 
— au început însilozările 
pentru iarnă. Domnul loan 
Hodor — șeful depozitului 
cantinei, tocmai dirija că
tre boxele — magazii un 
camion cu cartofi. „Am

I
■ tină din județ 
’ * Cnm
î
I

Iă
I

■ 6

îi te - Opinii;
însilazat pînă acum — ne I 
spune — 14 tone de ceapă, ’ 
80 de tone de cartofi, 10 4 
tone de murături și 8 tone j 
de fasule boabe”. î
însilozările continuă, dar I 

cînd auzi prețul îa care ' 
se achiziționează cartoful j 
— („pînă astazi ca 60 Iei/ > 
kg, iar (fin 9 sep- î 
tembrie, n.țt., — 100 de} 
lei kilogramul”), te caml 
lasă pofta de mîncare. |
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Un conflict a
a fost doar aminată

rezolvare
IT

- Ai ■
Liderii de sindicate din privind subordonarea regiei 

au măi existat, inițial ea 
ffind subordonată Consili- 

s-a 
sub 

a-

Deva au invî-R.A.G.C.Iî. — . _ — ,—
tat vineri, 11 septembriea.c., ___  __________ _
conducerile Primăriei Btedihi ului Județean. Cînd 
și Consiliului Județean ., la , 
o discuție, avertizîn^^jcă).înfi.,t,a.uioritatea primăriei, 
cazul in care nu se va aa ‘ ceasta a promis — s-a sus- 

țhitrt lâ MtHidrea amintită

convenit trecerea sa

curs solicitărilor lor vor re- I
curge la „toate formeid de — pwitrarea Componenței 
luptă sindicală” legalel/Jel&fc .ponșUș^lui de administrație, 
4 sindicate ale ------—
nemulțumite de ,ș

£se doar reprezem- 
tiuhii Județean______ ___ ..........................................................................

consiliului de adttWntttrat.*:' Bar prin bo
ccea ee în opinia tsrîrea wl^tată în ședința
deregla activitatea 'dangăte Consiliului, Vipșicipal din -8 
pedărie comunală și loca- 
■tivă în anotimpul rece care 
se apropie. _ ■ •

septembrie 1992 a fost sta
bilit un' alt consiliu de ad
ministrație eonsultîndu-se 

în' stare conHictuală'- S-a — an singur lider sindical din 
ajuns după trecerea rentei 
sub autoritatea Primăriei 
Deva, conform Legii 6!) de 
descentralizare administra
tivă. Cei din regie susțin 
eă nu sînt de interes local 
ci județean, avînd în admi
nistrare sistemul de alimen- 
_ e cu apă constînd

i

Ș nisu
■ tore

din magistrate Stotâmă. 
ria
stația de captare — tra
tare Sintămăria. Discuții

Orlea Deva și

patru GÎți £tee, R.A.G.C.L. 
In componența acestui con
siliu de administrație au a- 
părut persoane plecate cu 
cîteva luni în urmă din 
c^drui regiei și pe care 
lucrătorii săi -nu-î acceptă, 
considerîndu-i incompetenți 
profesional și fără persona
litate. Instalarea unui ase
menea consiliu, în condi
țiile în care .regia dispune . 
de specialiști mult mai

CONSH IUL LOC At AL MUNICIPIULUI 
DEVA

€ « MU NEGAT
Hotărirea Consiliului local a! municipiului Deva nu 

a putut fi aplicată la rtata stabilită, datorită opoziției fî- 
ziee a vechii conduceri, a. K.A.(J,C.L. Deva care refuză 
să recunoască autoritatea rotfdS.

Incunoștiințăm -• Ioepîtbrii wMirwaipililui Deva că "în a- 
eeastă situație primăria ne m»i pnMe «Vpa «ici o respon
sabilitate în gospodăria /^pșuiuLaJgî ftinlp cit Guvernul 
României nu tși îndeplinește ătrtbufuîc prevăzute de art. 
115 din Legea nr. 69/1991, Iar organele județene nu re
cunosc faptul Că gospodăria comunală este atributul Con- 
silwlai local municipal, așa Cum legea stabilește.

buni, s-a afirmat că ar duce 
la o ruptură între partea 
de decizie și cea de execu
ție.

Toți cei prezenți la șe
dință — lideri sindicali, 
membrii consiliului de ad
ministrație vechi și, In fi
nal, ingineri 'și muncitori 
care au dat buzna în sală 
după trei ore de parlamen
tari — toți susțin că rezul
tatele bune obținute se 
datorase competenței con
ducerii existente. Atunci de 
ce dorește Primăria Deva 
s-o schimbe ? în principal 
Primăria îi reproșează con
ducerii R.A.G.C.L. abuzul 
săvîrșit prin construirea a 
două blocuri pe strada Cuza 
Vodă, pe an 'teren a cărui 
intabiila.-e n-ar fi legală, 
iar atribuirea spre cumpă
rare a apartamentelor 
cîndu-se doar celdr 
conducere.

Tonul discuțiilor a 
dur. S-an fermulat 
de o parte și de alta, mem
brii regiei reproș ind Pri
măriei datoriile mari pe 
care n te.a onorat. S-a
ajuns la aluzii jigni
toare, discuția avînd pe a- 
locuri și accente politice. 
A pus punct confumtării 
intervenția dlui Coste! Alic, 
președintele Consiliului Ju
dețean, care a propus ca 
vechiul consiliu de adminis. 
trație „să-și vadă de trea
bă”, urmînd ca împreună 
cu reprezentanții sindicate
lor din regie, pe de o parte, 
șî cei ai Primăriei, pe de 
altă pacte, să se pună de 
acord în privința convocării 
unei noi ședințe a Consi
liului municipal..Și, de ase
menea, a promis reana li za
rea sriiteitării celor din. re
gie de a fi sub subordonare 
județeană.

ViORH A ROMAN

fă- 
diin

fost 
acuze

CONSILIUL LOCAL AL MT'NWrPTIIl.UI DBVA

-i

1

Ordinul 561 a! Ministerului Sănătății
este egal cu zero?

Nu intimplător vom lua 
în' discuție prevederile Or
din ui ui 581/30. 04. 1991 ai 
Ministerului Sănătății rare, 
la punctele I și V prevede: 
• „Medfcamrntele, substan
țele de uz farmaceutic, cele 
produse farmaceutic, produ
sele <Ie uz uman, precum și 
materialele sanitare prevă
zute în nomenclatorul de 
medicamente, și produse bio-^ 
logice de uz uman, autori
zate și înregistrate, precum 
și cete probate pentru uti
lizare -de către Ministerul 
Sănătății, Se eliberează de 
către personalul farmaceutic 
calificat și numai prin uni
tățile farmaceutice autori
zate de Ministerul Sănă
tății ; • Comercializarea 
medicamentelor, preparate
lor și materialelor sanitare, 
de către personalul necaii, 
ficat și unități neautorizaie 
de către Ministerul Sănă
tății, este interzisă și se 
sancționează potrivit legii”.

Dară acest ordin este 
oarecum clar, paradoxul îl 
întîlnim oriunde în piețe 
(Deva, Honednara, Brad 
etc.), loc unde comerțul cu 
medicamente (mai ales de 
către turiști străini) înflo
rește. A devenit o psihoză 
a oamenilor ca. odată cu 
piața, mul ți să-și cumpere 
diverse nzedienmente cure 
sînt folosite după sfatufi 
empirice, fără a consulta un 
medic.

Mai mult decit atît, alte 
produse, precum vata, le

găsești unde nu te aștepți : 
aprozare, alimentare etc., 
mai puțin în farmacii.

Sini doar cîtcva dintre 
aspectele care vin în con
tradicție cu acest ordin, fă-

ră a mai lua m discuții 
factorul de risc.

Și totuși, un ordin există, 
Cine face însă... ordine?

CORNEL POENAR

HOTARÎREA Nr. 56/1992

numirea Consiliului de administrație al Regiei
Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Deva

Examinînd referatul nr. 
M159/4 septembrie 1992, 
din care rezultă că în ur
ma unui control efectuat la 
Regia autonomă de gospo
dărie comunală și lopativă 
Deva, s-au constatat 
mătoarele :

L Pe terenul situat
Blendea Zamfir

Raia Aurica
Tudoran Nicolae
Petruse Vasile

Ticula loan

Ionescu Corneliu
Para Gheorghe

Hapcea Gheorghe
Suciu Adriana

Ghergan Florian

Simina Ttfltena 
Chirilă Lucian

ar

in

Deva, str. Cuza Vodă, In
tabulat In prezent to pro
prietatea RAGCL Deva se 
construiesc, începînd din 
luna martie a.C., 2 blocuri 
de locuințe in favoarea u- 
nei asociații particulare 
compusă din :

— Contabil șef RAGCL DE
VA

— Șef birou RAGCL Deva
— Subinginer RAGCL Deva
— Șef Secție RAGCL De-— Șef Secție ‘RAGCL 

va
— Contabil șef C-țîi
— Dlr' adj. RAGCL
— Dir. general 

-Deva
* — Con tabfl șef C5E.C.

'A— "Stea SestuSut consilier 
.RAGCL REm ^Stiriu 
Dan PJ.

— Șef serviciu RAGCL Efe- 
va w.

— Contabil RAGCL Deva
— fiul dir. Chirilă Mircea 

CONDOR SA Bva

f0-

Deva
RAGOL

lege sînt destinate exclusiv 
construirii de locuințe; .

Avînd în vedere că po
trivit ari. 13 din Legea 15/ 
1990 nu pot fi membri ai 

Consiliilor de administrație a 
regiilor autonome cei care 
sînt asocia ți la persoane 
juridice care intră în re
lații de afaceri ea regia pe 
care o conduc, iar în pre
zent mai mulți membri ai 
Consiliului de administrație 
al RAGCL "Deva -sînt nso- 
ciați tn asemenea societăți.

Intmeît potrivit aSta-
« 

Ski

nedoara, RAGCL Deva es
te o regie de interes local;

In temeiul art. 12 și 15 
dan Legea nr. 1S*199O pri
vind reorganizarea unită
ților economice de stat ca 
regii autonome și societăți 
comerciale, ale act. 21 lit. 
At” și „l” precum- și ale art. 
29 din Legea administra, 
ției publice locale ;

CUM SE POATE 
ÎMPĂCA SI CAPRA

ȘI VARZA

la

l-a' închiriat unui între
prinzător particular. Acesta

l-a transformai intr-un 
cochet -și util chioș de a- 
limentație publică, ampla
sând de jur împrejur bănci 
sub acoperiș, păstrîndu-i 
astfel și funcționalitatea 
de loc de așteptare a au
tobuzului. Și ceea ce este

Pe -strada Republicii, 
limita parcului din fața 
gării C.F.R. din Hune
doara, se află un refugiu 
acoperit, făcut din zidărie, 
destinat celor ce așteptau 
autobuzul local în stație, ma-i important, i se asigură 

Ajunsese un fel de ves- decența de loc public, 
pasiană publică. Primăria (I C.)

VOTATI 
reforma 

COJOC ARU-RUGlNA
Informații și colaborări': Vasile Săvescu, 

str. A. Ian cu tir. 14, ap. 31, Hunedoara, tei. 95/724143

lui nr. 1107/7. «8. 1392
Consiliului județean
4. Ăsca Virgit

HOTĂRĂȘTE:
Art. î. Namește-consiliul 

_de administrație al Regiei 
de gospodărie comunală și 
locativă Deva în următoa
rea componență :
- viceprimar, reprezen

tant al Consiliului mu
nicipal Deva ;

- EawOMKt, inspector 
-JTi-'S, repreiâartant el 
Ministerului Finanțelor ;

VARIANTA COJOCARII (pe scurt)
(Urmare din nr. 704, din 11 septembrie a.c.)

4. Reforma Cojocarii -Ruginăpreconizează 
cate exact inversă : față de reforma Km»:

” hnrarrsa avuție naționala să fie împărțită GRAITIT 
i i către cei care au creat-o : cric 6 mitioane de fami- 

ta de români.
PRIN APLICAREA I NISI ASTFEL DE REFORME, 

FIECĂREI FAMILII I-AR REVENT, ÎN MEDIE, UN 
CAPITAL ECHIVALENT CU 7 MILIOANE LEI (LA 
PRETURILE ACTUALE), CARE I-AR ADUCE A- 
NTJAL UN BENEFTCro BE «WUOO LEI.

Se vă forma astfel o clasă dh mijloc cuprmzînâ 
majoritatea populației, care Va deține grosul avuției 
naționale (structura de proprietate similară cu Cea 

, din- cele mai dezvoltate țări afe lumii : SUTA, Canada, 
Europa de Vest, Japonia, Australia).

5. Mecanismul de împroprietărire șc bazează pe 
niște bani speciali — LEI iMVltOl-RlCTARIRE — ca
re seamănă cu cei Obișmiîți, dar au un format și o 
culoare diferite. Vor fi emise bancnote cu valori de 
la 1 000—1 000 000 lei. Pe spatele acestor bancnote 
se află un spațiu alb pe care vor fi notate datele de 
identitate ale posesorului lor (pentru a se evita în
străinarea acestora prin furt, tdeedere, -ori vinzare pe 

l nimica). Acești bani speciali nu pot folosiți deeft 
de către persoana ale cărei date xle identitate sîrtt 

I trecute în spațiul alb. Cu ei nu se pat cumpăra bunuri* 
| de consum, ci fiecare posesor de astfel de bani își 

va patea prelua partea cei se cuvine din avuția na
țională. Acești barti vor fi fmpărțUi HRATUIT către 
cetățeni în funcție de VECHIMEA IN MUNCA, indi. 
fertfnt de domeniul in care aii lucrat (industrie, a- 
gricultură, wmerț. transporturi, construcții, învăță, 
muri, cultură, artă, sănătate, armată, administrație, 
poliție eic,).

ACEASTA ESTE ADEVARATA CALE DE IEȘIRE 
din CRIZĂ : ÎMPROPRIETĂRIREA CETĂȚENILOR 
DUPĂ VARIANTA COJOCARU SI NU REÎNTOAR
CEREA LA COMUNISM, 053 INSTAURAREA UNUI 
Î APiTAlto-M SAlIfATK W W I^ATINO-AMERI. 
CAN.

Partidul care promovează reforma Cojocaru.Ru.

ll
in-Severin,

I
i

‘i

igină este SOLIDARITATEA NAȚIQNAL DEMOCRATA 
»tpreședhrte ♦. C. Ce^oaHft. SrmbnWf săH electaral 
‘ «te -CEASUL,, imtiriiri eta 3 mimate țuirima

(«16»)

v
1

t

A

Trebuie menționat 
cuparea terenului 
construire s-a făcut cu în
călcarea dispozițiilor art.
10 din Legea nr. 50 din

1991; prin care se prevede 
obligativitate concesionă
rii terenurilor destinate 
«wistrucțiilor prin Mcităție 
publică și că somațiile nr. 
6(WI și nr. 2S79/1992 prin 
care Prftnand rtîurrtcipîu- 

’ în! Deva a solicitat sista
rea lucrărilor pînă la de
finitivarea sffrsțtei jtrrtdt- 
ee a terenului nu au pri- 

<Mn 
cbn- 

ĂP

3-eă 
pentru

realizare a ceiot 2 blocuri;
If. Prin reorganizarea re

giei din lana așpilie a.c., a 
fost desființat comparti
mentul juridic deși la acea 
dată -regia era ’parte în 93 
procese aflate pe rolul di
feritelor instanțe. Măsura 
aceasta a dăunat activității1 
de evacuare a locuințelor 
ocupate fără îndreptățire de 
diferite persoane ,

III. Din actul anexat pre
zentei (fără număr și fără 
dată) rezulta eă s-a aprobat 
de eătre conducerea RAGCL 
Deva cumpărarea unor u- 
ti!aJe în valoare de 29 030 000 
tei tfftt fondurile tare prin

2. Hotăran Cornel

3. Ifrim Dumitru — Tng. mecănic, dir. 
CIF S'A Deva ;

corn.

4. Lungu Florin — Ing. RAGCL Călan
5. Macra Silviu — Tag. constructor. adj.

șef brigada de p-ții
montaj

6. Popescu Valentin
7. Rus Ionel

8. Lila Nicolae .

9. Ardelean Nicolae
Ari. 2. Consiliul de ad

ministrație prevăzut la art. 
1 va înlocui actualul con
siliu de administrate al 
regiei în data de 9 septem
brie 1992.

Art. 3. Avizează numirea 
in fwMțÂa de director al 
Jtegiei autonome de guspd* 
dărte ernnunaftfi și tocativă

— Subinginer ;
— Consilier Juridic 

PANCPOST
Lider sindical cu 
de vot

— Inginer
Deva, a 
Dumitru.

Ari. 4.
octombrie 19S2, Consiliul 
de administrație va redac
ta regulamentul de organi
zare și funcționare al re
giei pe care-1 va supune 
spre «probare Osnriihriui 
municipal Deva.

Deva, 8 septembrie 1992

drept 
consultativ;
RAGCL Brad
domnului Ifrim

Pînă la data de 1
k! 
ț

*

S.C. „AldJlfcM ARA" S.A. DEVA 
«a sediul in bdui 1 Decembrie 1918, nr. 38, 

etajul II
ORGANIZEAZĂ

la sediul societății, în data de 25 septembrie 
im ora 10,

LICITAȚIE PUBLICĂ
potrivit H.G. nr. 1228/1990 pentru închirierea 
spațiului situat în Deva, cartierul „Oituz", bl«- 
cul 15, în suprafață de 122 mp — profil ali
mentar.

Prețul de începere a licitației este de 
1 000 lei/ntp.

Garanția de participare este de 10 la sută 
din valoarea totală a chiriei lunare, ee se Va 
depune la casieria societății.

Informații suplimentare la telefon 616106. 
La amenajarea spațiului pentru închiriere 
Chettnit pînă îtt prezent stwta de 425 765 
sumă ee se va încasa de la persoana care

s-a
tei, 
cîstigă Kcitațta.

1

(1070)

Cojocaru.Ru
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PUBLICITATE
VTNZARI— 

CUMP4RARI
• VÎND linie îmbuteliat

suc, -stare perfectă. Sebeș 
Alba. tel. 967/32020. Infor
mații după ora 18. (7203)

• VIND 2 boxe Vermona, 
50 W, 8 Ohmi, și saxofon 
Timiș. Irrformații Boșorod, 
tir. 55, tel. 290 și 294 (7201)

• VÎND verighetă 14 
carate, 3,30 grame, 15 000 
lei Hunedoara, tel. 711829.

(7394) 
'î VIND negociabil a- 

partament două camere, e- 
taj T Bălcescu, Deva. Leș. 
nic. nr. 5. (7721)

• VÎND apartament două 
camere. Deva, tel. 613964.

(7668)

• VIND chioșc metalic
2x2, mașină de cu'sut „I- 
lcana". Tel. 613079. (7733)

• VÎND ARO 243, 80 000 
km fabricație 1990. Oraș-* 
tic. tel. 641871, Stoica.

(7596)
• VÎND (schimb) apar

tament 2 camere Brad cu 
Deva. Tel. 613448, după ora 
18 sau 618487, orele 8—16.

(7726)
• VÎND dormitor lemn 

masiv, canapea extensibilă. 
Tel. 618908, seară. (7734)

• VÎND cutie viteze, pla
netare, trompe, electromo
tor, parbriz, capotă spate, 
geamuri, uși, discufi, etrieri 
frînă, aparatură bord Dacia 
1100. Tel. 625684. (7735)

• VÎND video player cu
Long-play, stație amplifi
care 2x35 W Deva, tel. 
613167. (7736)

DIVERSE

• SC COMBOR SA 
Orăștie vinde prin li
citație publică în data 
de 10 octombrie 1992, 
ora 10, mijloace fixe. 
Lista mijloacelor fixe 
se poate consulta la 
sediul societății. Infor- 

i mâții suplimentare la 
i telefon 642350, secreta- 
* riat. (7717)

t VÎND apartament 2 
camere, central, etaj J. 
Deva. tel. 614769. (7719)

• VIND acordeon ita
lian. 40 bași. Deva, tel. 
622218 (7724)

• S.C. „NISTOR” SNC
Simeria vinde en-gros : 
parchet fag uscat, suc 
1,5 litri Royal-Crown Cola 
(USA). Informații tel. 
661699. (7720)

• VÎND mașină de spă
lat cu storcător. Deva, tel. 
621673, după ora 16.

• VÎND garsonieră, zo-_ 
nă centrală. Deva, AL Vii
torului. bl. O 4, sc. 2, ap.>

(7727)

• FAMILIA Berbec 
aduce stimatului doc
tor Gheorghe Basarab, 
celorlalți medici și per
sonalului medical din 
secția cardiologie cele 
mai cordiale .mulțumiri 
pentru înalta ținută 
profesională, cu care 
timp de aproape trei 
ani au alinat suferin
țele fostului pacient 
Neculaie Berbec. (7395)

• CU autorizația 7314/7. ■ 
08. 1992 emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara s-a 
deschis activitatea indepen

dentă reprezentată prin Pur-
descu Gabriela din Hune
doara, str. Bucegi, nr. 8/61 
avînd ca obiect de activi
tate croitorie cu desfacere 
și comercializare produse 
alimentare, - produse indus
triale, indigene si din im
port. (7723)

• CU autorizația 7147/6. 
07. ’92 emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin 
Cîrstea Mihai din Deva, 
Bălcescu, i>l. B/42 avînd ca

obiect de activitate corner, 
cializare produse alimen
tare, alimentație publică.

(7728)
• CU autorizația 7266/7.

09. ’92 emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin Tă- 
taru Florin din Hunedoara, 
Zambilelor, nr. 1/3, avînd 
ca obiect de activitate co
mercializare produse ali
mentare, produse indus
triale. (7731)

ÎNCHIRIERI

• PRELUĂM contract a-
partament (cu recompensă), 
eventual cumpărăm în De
va, exclus Micro 15. Tel. 
613984. (7718)

■ • CAUT apartament de 
închiriat, 2 camere,- parter 
sau etajul I, Deva, zonă 
centrală. Tel. 617418, după 
ora 13. (7725)

• OFERIM spre închi
riere spațiu pentru birou, 
atelier proiectare, cabinet, 
atelier depanare. Deva, tel. 
618908, seara. (7595)

• OFER pentru închiriere
două camere nemobilate. 
Informații Deva, Horea, 2, 
bl. 4, sc. 3, ap. 34, orele 
15—18, (7732)

OFERTE 
DE SERVICII

• AGENȚIA de Turism 
„Euro-Friends 90” organi
zează excursie în Turcia, 
în perioada 30. 09. ’92 — 5. 
10. ’92. Preț 10000 lei și 5 
DM, cu O cazare. Relații la

Telefon 621840, după ora 18.
(7722)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• APARTAMENT două
camere, gaze, proprietate, 
București, schimb cu simi
lar, variante, în orașul 
Brad. Tel. 90/805021, 95/
656506. (7730)

• SCHIMB . apartament, 
două camere cu garsonieră, 
exclus Micro. Tel. 629296.

(7729)

PIERDERI
• Pierdut legitimație 

handicapat eliberată de A- 
sociația Handicapaților neu- 
romotori Deva, pe numele 
Kelemen Anton Levente. Se 
declară nulă.

COMEMORĂRI

1 l
j CLUBUL „SIDERURGISTUL" HUNEDOARA j

în atenția cititorilor ziarului
* „Cuvîntul liber”

abonamentele
ț la ziarul nostru se fac la oficiile poștale, factorii

1 
I

V

poștali și difuzorii de presă !
Costul unui abonament lunar este de 

lei la care se adaugă taxele poștale.
Abonamentele pe luna octombrie se 

pînă în data de 28 septembrie, inclusiv.

140

fac

‘ direcția generală pentru
AGRICULTURĂ Șl ALIMENTAȚIE

' . HUNEDOARA — DEVA
J Face înscrieri, pînă la data de 25 septem

brie 1992, pentru achiziționarea de tractoare 
și mașini agricole de către societăți și asociații 
agricole cu proprietate privată și agricultori 
individuali. Se acordă credite bancare ram
bursabile în 5—6 ani cu dobîndă de 15 la sută 
pe an.

Informații suplimentare privind prețurile, 
precum și alte amănunte la sediul Direcției A- 
gricole sau la telefoanele 617453, 615570,

1 611612. (1079)
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U.J.C.C. HUNEDOARA —
\ ATELIERUL DE PRODUCȚIE DEVA
j Organizează în data de 1. 10. Ip92, ora 10, 
î la sediul unității din str. Ardealului, nr. 1, 
I licitație pentru mijloace de transport.

Relații suplimentare la telefon 615060, 
J unde se pot consulta și listele mijloacelor de | 
| transport. (1076) ț

0 STRABATÎND tot 
mai greu singurătatea 
anilor, ■ opresc o lacri
mă, păstrez un gînd 
bun, șoptesc un cuvînt 
drag pentru mama, ne
uitata

CLARA ENESCU 
Comemorarea celor 
șapte ani de la deces, 

duminică, 20 septembrie, 
la Mintia. În veci ne- 
mîngîiată, Lenuta.

(7696)

DECESE

0 FAMILIA Berbec 
mulțumește din suflet 
locatarilor din bl. E 5 
și ce] o/ care au fost a- 
îături de ea la greaua 
pierdere â celjui care a 
fost un bun soț, tată 
si bunic,
- NICULAIE BERBEC

(7395)

0 SOȚIA Maria și întrea
ga famiiie anunță încetarea 
din viață a celui care a fost 

MIHUȚ LOGHIN
Înhumarea — miercuri, 

16 septembrie, ora 16, de 
la Casa mortuară la Cimi
tirul din str. Eminescu. 

(7202)

0 SINCERE condo
leanțe și întreaga com
pasiune familiei cole
gei noastre Plasser A- 
flriana, greu încercată 
prin decesul tatălui

LOGHIN MIHUȚ, 
din partea colectivului 
Secției prestări con

strucții de la R.A.G.C.L.
Deva. (7743)

- - Wa ■ *
R.A. ACTIVITATEA J

I
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Jl sio- J 
(1077) I 

--------------------------------! 
SOCIETATEA COMERCIALĂ CASIAL S.A. I

DEVA — CHISCĂDAGA
ANGAJEAZĂ |

• Mecanic pompagiu banc centricubat J 
pompe injecție BG—12.

Salariul este negociabil. >
Informații suplimentare la Biroul Perso- j 

nai, telefon 13140, interioare 194, 195. (1078) |

cu sediul în Orăștie, strada Piața Victoriei, 
nr. 19,

Prin reprezentanții săi legali organizează 
licitarea spațiilor comerciale din comuna Be- 
riu, in data de 25. 09. 1992.

Profilul stabilit este următorul: —
• pentru tronson A față — desfacere de 

mărfuri industriale și prestații servicii.
• pentru tronson A spate — cabinet sto

matologic. .

S.C. PRODIMPEX — COM S.R.L. DEVA !

str. Libertății, bl. L4, parter. Telefax: 612145 I

I*
I k
I k
1

VINDE EN-GROS
• zahăr
• țigări Viceroy
• ciocolată Ungaria
• camere auto 165—13 Korea
• pantofi damă Siriâ
• mese si scaune din plastic Italia

CAUTĂ
închiriere ppartament et. 1—2, parter sau casă |
3—4 camere, în Deva, zonă centrală, cu destina- ■> 
tic birouri. (1051) |

*
t f t t t g gg^t g g g t •

ANUNȚA
Deschiderea următoarelor cursuri practice 

și artistice în anul de învățămînt 1992—1993, 
începînd cu data de 1 octombrie 1992.

• Steno-dactilografie
• Ospătari — barmani
• Cofetari — bucătari
• Vînzători comerciali
• Contabilitate
• Croitorie
• Depaijare radio TV
• Limba engleză — începători și avansați
• Limba germană —începători și avansați
• Gimnastică aerobică
• Curs canto — muzică populară și _u- 

șoară
• Dans de speietate — fete și băieți —

vîrsta — 4—«14 ani s
• Dans de societate — fete și băieți — 

vîrsta — 15—25 ani
• Curs de balet — fete — 4—14 ani 
înscrierile se fac zilnic la Clubul „SIDE-

RURGISTUL", între orele 8—15 și 18—20.
(1069)

l

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CORVINTRANS" S.A.

1
i-

i

*

iY 
buc. 
buc. ț 
buc. ț

buc. ț 
buc. i 
buc.

buc. |

Prețurile de vînzare sînt cele stabilite an- \ 
terior și sîdt valabile numai pentru luna sep
tembrie 1992.

Relații suplimentare la sediul societății sau 
la tel. 95/713330, 713331. (1071)

cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2. 
Reamintește celor interesați că în fiecare 
din luna septembrie 1992 ține licitație 

pentru vînzarea următoarelor mijloace fixe:

• Autoturism ABD Oifi-—1
• Autofurgonetă
• Autotractor cu sa sHâfl215FS
• Autotractor cu 'șa tfrȚ2215FS
• Autobasculantă JM2215DFK 10
• Autobasculantă R19215DFK 16

joi

1
1
4
1
1

buc. 
buc.;

t 
t 
11
18

2
• Semiremorcă portcontainer 1ASTC

2

• Remorcă 2RPF7
• Semiremorcă platf. 10ATM2

I
j
J

i

)î i
• programatori aplicații tehnico - econo ț

mice — studii superioare; - ț
• programatori asistenți de gestiune, stu-1

dii medii: }
• utilizatori, studii superioare și medii; ’
• operatori, studii medii.

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ, INSTRUIRE 
SI INGINERIE SOFTWARE, 

CONSOFT — COMPUTER SIBIU

Organizează în municipiul DEVA, înce- 
pînd cu 21. 09. 1992, cursuri de specializare în 
informatică la microcalculatoal^ compatibile 
I.B.M. — P.C. pentru următoarele specialități:

Informații și înscrieri la DEVA, str. Pru
nilor, 13, tei. 95/613678, SIBIU, Str. Crișanei, 
14, tel. 924/18155. (1050)

|
i

S.C. EUROVENUS S.R.L. DEVA

Desface la baza sa din Sîntuhalm 
toarele tipuri de anvelope noi:

• 135SR/13
• 145SR/13
• 165SR/13
• 165SR70/13
• 175SR70/13

( 
urmă-

X

tipuriDe asemenea, mai desfacem două
de semiremorci Dacia și un tip de semiremorcă
Aro. Relații suplimentare la telefon 95/626294. 

(1075)
I
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