
De curînd. Legea nr. 12/ 
1990, privind protejarea 
populației împotriva ac
tivității comerciale ilicite a 
fost revizuită și adăugită. 
Rațiunea care a stat la 
baza acestui demers — nu
meroasele abateri ale mul
tor agenți economici și a- 
menzile uneori simbQlice 
prevăzute de legislația fi
nanciară în raport cu ci
frele de afaceri care se ri
dică, nu in puține cazuri, 
ia zeci de milioane de lei. 
Din respectiva lege, modifi
cată prin ordonanța din 
luna august 1992, am reți
nut elementele principale 
ce constituie contravenții, 
precum și sancțiunile afe
rente în cazul eludării le
gii :

Art. 2 — Constituie con
travenții faptele prevăzute 
la art. 1 lit. a—k, dacă nu 
au fost săvârșite în astfel 
de condiții încît să fie con
siderate, potrivit legii pe- 

\ nale, infracțiuni după cum 
urmează :

• Se sancționează cu în-

UN „ VLAD ȚEPEȘ" PENTRU NECINSTE 
SAU LEGEA 12/1990 REVĂZUTĂ

chisoare contravențională 
de ia 15 zile la două luni 
sau cu amendă de la 10 000 
de lei la 20 000 de lei ex
punerea spre vînzare sau 
vînzarea de mărfuri sau 
orice alte produse fără 
specificarea termenului de 
valabilitate ori cu terme
nul de valabilitate expirat 
(lit. d) ; omisiunea întoc
mirii și afișării, în unita
te, la bunurile de desfa
cere sau servire, de către 
agenții economici, a prețu
rilor și tarifelor, a catego
riei de calitate a produse
lor sau serviciilor ori, a- 
colo unde este, cazul, a lis
tei de prețuri si tarife (lit. 
h).

• Cu închisoare contra
vențională de la o lună la 
trei luni sau cu amendă 
de la 15 000 de lei la 30 000 
de lei : condiționarea vîn-

zării unor mărfuri de cum
părarea altor mărfuri (lit. 
c) ; nedeclararea de către 
agenții economici la orga
nele fiscale, înainte de a- 
plicare, a adaosurilor co
merciale și a celor de co
mision (lit. f).

■ Cu închisoare contra
vențională de la trei la 
șase luni sau amendă de 
la 30 000 de lei la 60 000 
de lei: efectuarea de acte 
sau fapte de comerț de 
natura celor prevăzute de 
Codul comercial — sau în 
alte legi, fără îndeplinirea 
condițiilor stabilite prin 
lege (lit. a); vînzarea am
bulantă a oricăror mărfuri 
în alte locuri decît cele 
autorizate de primării sau 
prefecturi (lit. b); efectua
rea de acte sau fapte de 
comerț cu bunuri a căror

proveniență nu poate fi do
vedită, în condițiile legii 
(lit. e) ; cumpărarea de 
mărfuri sau produse în 
scop de revînzare de ■ la 
unitățile de desfacere cu 
amănuntul — alimentație 
publică, cantine, unități de 
turism și alte unități simi
lare (lit. g) ; refuzul furni
zorului de a încheia con
tractul pentru livrarea pro
duselor necesare consumu
lui populației stabilite prin 
hotărîri ale Guvernului și 
repartizate pe bază de ba
lanță (lit. i) ; livrarea sau 
cumpărarea, fără reparti
ție, a produselor (prevăzute 
prin H.G.) în defavoarea 
titularilor de repartiție (lit. 
j); neexpunerea la vînzare 
a mărfurilor existente, vîn
zarea preferențială, refuzul 
nejustificat al vînzării a.

cestora Sau al prestării de 
servicii cuprinse în obiec
tul de activitate al agen
tului economic (lit. k).

• Se sancționează cu a- 
mendă de la 100 000 de lei 
la 700 000 de lei faptele de 
la lit. d și h, în cazul în 
care au fost săvîrșite de 
persoane juridice ;

• Cu amendă de la 
150 000 de lei la 750 000 de 
lei faptele de la lit. c și f 
săvîrșite de persoane juri
dice ;

• Faptele de la lit. a. 
b, e, g, i, j, și k, în cazul 
în care au fost săvîrșite 
de persoane juridice, cu 
amendă de la 300 000 de 
lei la 800 000 de lei.

Sancțiunile prevăzute în 
prezenta Igge se aplică și 
persoanelor din cadrul re
giilor autonome, societăți
lor comerciale și altor a-

genți economici care, prin 
activitatea lor, au participat 
în orice mod la săvîrșirea 
faptelor ce constituie con
travenții.

Contravențiile prevăzute 
de prezenta lege se con
stată de către corpurile de 
control comercial ale pre
fecturilor și primăriilor 
municipale și orășenești, 
împuternicit ii primăriilor 
comunale, organele Gărzii 
Financiare, organele con
trolului financiar și ale 
poliției ;

• Agentul economic sau 
persoanele care consideră 
sancțiunea organului de 
control neîntemeiată se pot 
adresa instanței care .se 
pronunță asupra legalității 
și temeiniciei procesului- 
verbal și, după caz, aceasta 
aplică sancțiunea ori anu
lează procesul-verbal.

Așadar, legi avem. Im
portant este să fie aplicate 
corect și totodată, respec
tate.

CORNEL POENAR
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ECONOMIA JUDEȚULUI HUNEDOARA ÎN LUNA AUGUST 1992
Nir. crț. Specificare U/M . i Realizat 

aug. 1992
% față de
aug. 1991

0 A B 1 2
1. Producția industrială mii. Ici 12887 82,3
2. Stoc de produse finite in industrie 

la 31. 08. 1992 mii. Iei 11561 X
3. Productivitatea muncii în industrie lei/pcrs. 128762 86,9
4. Numărul mediu al personalului 

din industrie pers. 10009(1 94,7
5. Export mii | 7388 191,6
6. Desfaceri de mărfuri prin comer

țul de stat și cooperatist mii. lei 2138 114,5
7. Profit (7 luni) mii. lei 4685 327,9
8. Pierderi (7 luni) mii. I.-i 17341 281,3
9. Producția principalelor produse in

dustriale
— huilă' netă mii to 261 92,5
— oțel mii to 94 72,0
— laminate mii to 67 723
—• ciment mii to 35 36.8
— bere mii ht 43 100,0
— carne tăiată în abatoare to 922 75,7
— lapte de consum mii hl 7 62.4
— piine io 7568 101,0

10. Intrări de produse agricole ia fon
dul de consum al populației
— carne to viu 1107 71,9
— lapte vacă hl 7312 443
— OUă mii buc. 2971 54,0

j Agenda electorala ii

i
«ța pe 7?

• — Vasilc, ce-ai pățit, parcă vii de pe front ? !

— Nu, am coborît din tren...

*

*
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• DL, CAIUS TRAIAN DRAGOMIR LA DEVA ț 
Dl Caius Traian Dragomir, candidat la Președinția l 

României din partea Frontului Salvării Naționale, a ? 
sosit sîmbătă, 19 septembrie a.c., la Deva. După în- 1 
tîlnirea cu membri ai Consiliului Director al Organi- 
zației Județene F.S.N., dl C.T. Dragomir a făcut ui» < 

. popas, pentru reculegere și rugăciune, lă Catedrala Or- J 
todoxă Sfintul Nicolae. ț

In piața din fața Palatului Culturii a avut loc t 
apoi un miting, la care a luat parte o marc mulțime ’ 
de oameni, In cuvântarea rostită cu acest prilej, dl i 
Caius Traian Dragomir a trecut în revistă starea ac- 
tuală a vieții cconomico-sociale a României, precum < 
și strategia Frontului Salvării Naționale, pentru re- > 
dresarea țării. Vorbitorul a subliniat necesitatea ț 
continuării reformei elaborată de formația politică ce 1 
o reprezintă — singura cale pentru programul Ro. / 

1 mâniei. ț

• DL gheorghe funar la PETROȘANI 1 
Di Gheorghe Funar, candidat la Președinția Ro- J 

mâniei din partea Partidului Unității Naționale din ț 
t România, a fost prezent duminică în municipiul Pe- } 

troșani. In cadrul mitingului ce a avut loc cu acest î 
prilej, dl Funar a prezentat succint programul for- ’ 
mațiunii politice pe care o reprezintă în ce privește î 

> redresarea vieții economico-sociale a țării, evoluția 
României in viitor, subliniind principiile pentru care ț 
va milita dacă va cîștiga in alegeri. J

In continuare, dl Gheorghe Funar a purtat un ț 
dialog cu cei prezenți răspunzînd numeroaselor între- i 
bări puse de un marc număr de oameni. Dialogul a 
vizat prezentul șl viitorul mineritului in Valea Jiului, j 
viața acestei importante categorii de oameni precum și o I 
paletă largă de aspecte referitoare la drumul pe care i 
va păși România in viitor. J

(Continuare in pac. a 2-a) l

0 SIMPOZION fiVTERNA- 
TIONAL DEDICAT ÎMPĂRATU
LUI TRAIAN. La Palatul Cui. 
turii din Deva s-a desfășurat, in 
organizarea'Ministerului Culturii, 
Prefecturii și Consiliului Jude
țean, Inspec'^ra^uu. pentru Gui
țară, Muzeului ' Ju&țțțean. Hu
nedoara — Deva, Simpozionul 
internațional dedlcgt aniversării 
împăratului Țroian.. Genericul 
său „XVIII septembrie die Tro
iani*. Manifestarea a fost pro
gramată în plen și pe secțiuni, 
fiind urmată de o excursie <fe 
documentare la Ulpia Tralana

Augusta Sarmizegetusa, Capitala 
Daciei Romane, aflată pe terito
riul județului nostru. Simpozionul, 
de o înaltă ținută științifică, s-a 
constituit,' dacă mai era nevoie, 
într-o zdrobitoare dovadă a a- 
partenențel noastre la marea fa
milie a popoarelor latine, a per
manenței noastre de-a lungul mi

leniilor pe aceste meleaguri. (M.B.)
0 PENTRU GOPII MICI Șl 

MAI MARI. Totul tu materie de 
vestimentație oferă pentru cei 
mici magazinul de profil din 
Gertej.Dar viteza de rulare a 
mărfurilor este încetinită din 
cauza creșterii prețurilor de a- 
proximativ patru ori — ue spu
nea dna Maria Popa, gestionară. 
De curinA, aprecia, c» nșmulța- 
miret „Uniformele școlare pen

tru fete au rămas pe bară. Nu 
se măi vînd. Elevele le concu
rează pe profesoare în materie 
de vestimentație".- (E.S.)
0 TOMBOLĂ MICHAEL J AR

SON. O șansă pentru vizionarea 
gratuită a spectacolului marelui 
star american, la I octombrie 
1992, pe Stadionul Național din 
Bucureștii Fundația Județeană a 
Tineretului Hunedoara — Deva 
organizează, cu.numai 50 de lei, 
Tombola MICHAEL J ARSON. 
(GP.)

0 IN SPRIJINUL POPULAȚI
EI. Există întreprinzători care 
inițiază activități concrete, în 
sprijinul populației. Astfel, dl 
Mihai Geaușu a deschis în holul 
cinematografului „Zarand“ Brad o 
unitate care desface-produse de

cofetărie,. dulciuri, sucuri, cafele, 
la prețuri care nu depășesc pe' 
cele - din comerțul de stat. Ast
fel, vizionarea unui film devine 
mai plăcută. La Crișcior, dl Tra
ian David a deschis un abator 
prin care desface carne și pre
parate de bună calitate. Sacrifi
cările de animale și preparatele 
se realizează sub directa supra
veghere a medicului Cornel Cio- 
flică, iar produsele se desfac la' 
Crișcior și Gurabarză. (AL. J.)

0 DIN EROARE. La coborîre 
în gara Deva din acceleratul Ti
mișoara — Iași s-a făcut, din 
greșeală, un schimb de bagaje, 
în ziua de 17 septembrie 1992, 
ora 18. Rugăm informare reci
procă la telefonul 95/717885.

• La ora actuală prin 
BRCE se derulează aproxi. 
mativ 50 la sută din ope. 
rațiunile de export-import, 
față de circa 80 la șută 
cât era ponderea. acestei 
bănci anul trecut, a arătat 
dl Dan Pascariu, președin. 
tele acestei instituții finan
ciare în cursul unei con
ferințe de presă.

• Lă Kiev .s-a încheiat 
protocolul asupra conți, 
nuării colaborării între 
România și Ucraina la 
Combinatul de îmbogă. 
țire a minereului de fier 
— Krivoirog. Documentul 
semnat de miniștrii indus
triei celor două țări, Dan 
Constantineșcu și Victor 
Vladus, prevede ca pen. 
tru anul Viitor României 
să.i fie livrate în avans 
minimum un milion 3e 
tone produse specifice, ca. 
re vor contribui, la reali, 
zarea utilajelor'' românești 
într-un grafic ce se va, 
stabili. Echipe de experți 
ai celor două părți vor 
examina și alte posibili, 
tăți de cooperare la Kri. 
voirog; cea mai mare lu
crare de investiție din 
străinătate la care participă 
constructori români.

• Cele 10 persoane in. 
vitate la sediul poliției mu. 
nicipiului Timișoara atir. 
mă că nu l-au agresat pe 
dl Gheorghe Funar și pen. 
tru motivul că după nai 
bine de 4 ore de așteptare 
nu li s-au pus lă dispoziție 
documentele incriminatoare 
și avînd in veicro gravc’e 
prejudicii moca care li 
c.au adus prin învinuiri 
nefondate, toți semnatarii 
acestei sesizări își rezervă 
dreptul de a acționa în 
justiție Inspectoratul Ge. 
ncral al Poliției.

• La sfârșitul lunii au
gust peste 766 000 persoa. 
ne erau fără loc de mun. 
că. , Datele Ministerului 
Muncii și Protecției Socia
le relevă că rata șomaju. 
lui ■- atins 6,9 la sută fa. 
ță de 3 la șută la finele 
lui 1991. Femeile reprezintă 
59,9 la sută. 88 la sută 
sînt muncitori calificați și 
necalificați, 10 lă sută per
soane cu studii medii și 
2 la sută cu studii supe, 
rioare in special ingineri.
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In virtutea dreptului ia 
replică vă rugăm să co
municați in ziarul dvoastră 
răspunsul Consiliului de 
Administrație al R.A^G.C.L. 
Deva cu privire la artico
lele publicate in nr. 707/ 
16. 07. 1992. articole pu
blicate la solicitarea Pri
măriei Deva.

Cu privire la Comunica
tul „Consiliului local al 
Municipiului Deva”.

— Consiliul de Admi
nistrație al R.A.G.C.L. De
va nu s-a opus „fizic” la 
punerea in aplicare a Ho- 
tărîrii nr. 56/1992 a Con
siliului local al Municipiu
lui Deva ci a cerut în șe
dința din data de. 9. 09. 
1992, ora 11, la care a par
ticipat conducerea Primă
riei Deva, împreună cu 
noul cohsiliu de adminis
trație și domnul Pogan, 
președintele P.A.C. pe ju
deț — nu am înțeles în ce 
calitate a fost adus un eon-, 
ducător politic la o ședință 
administrativă ? — ca a- 
ceastă Ilotărîre nr. 56/ 
1992 să fie validată de 
Prefectura județului Hune
doara așa cum prevede Le
gea 6971991 a administra
ției publice locale. De a- 
semenea, s-au cerut expli
cații cu privire Ia cauzele 
și motivele pentru care în
treg consiliul de adminis
trație a fost schimbat în- 
trucît în formula actuală 
funcționează doar de 4 
luni și a fost numit de Con
siliul județean și în con
formitate cu legea, cel care 
a numit și organizat are 
dreptul să revoce și să re

organizeze , Acestor între
bări nu li s-au dat răs.

’ punsuri.
R.A.G.C.L. Deva nu a 

fost trecută în subordinea. 
Primăriei Deva întrucît 
H.G. 113/1992 nu a apărut 
încă, iar controlul efectuat 
de Primăria Deva în baza 
Dispoziției 157/1992 a pri
marului deși s-a știut de 
Ia început că nu este le
gal, a urmărit nu modul 
cum se asigură serviciile 
de calitate în gospodăria 
comunală ci aspecte din 
activitatea regiei cu care 
să se acuze Consiliul de 
Administrație și a fost 
tendențios.

De asemenea, vă infor
măm că referatul final al 
controlului nu a fost în
soțit de un program de 
măsuri cu termene și res
ponsabilități. Acest mate
rial — Hotărîrea 56/1992 a 
fost cunoscut de conduce
rea R.A.G.C.L. cu 5 mi
nute înainte de începerea 
ședinței în care s-a adop
tat liotărîrea nr. 56/1992, 

încunoștințarea locuitori
lor orașului cu privire la 
faptul că primăria nu mai 
poate avea nici o respon
sabilitate este o manevră 
politică și nu administra
tivă. în fapt și în drept 
Primăria Deva de la ale
gerile din februarie 1992 

nu s-a implicat în probleme 
de gospodărie comunală 
decît unde a avut interes 
— locuințe disponibile — 
și executarea de lucrări 
pentru care nici la data 
respectivă nu și-a achitat 
aproximativ 11 milioane lei

Dreptul ia replică
către R.A.G.C.L. Deva, o- 
bligînd regia prin aceasta 
să apeleze la credite cu 
dobînzi.păgubitoare. De ce
le mai multe ori proble
mele transmise de Primă
rie către R.A.G.C.L. Deva 
se fac direct la secții în- 
cepînd să ocolească con- 
ducereh executivă.

La ora actuală Hotărîrea 
56/1992 a Consiliului Lo
cal Deva a fost suspendată 
de Prefectura județului 
Hunedoara și a fost ata
cată la contenciosul ad
ministrativ de către aceas
ta.

Cu privire ia Hotărîrea 
nr. 56/1992 a Consiliului 
Local al Municipiului Deva 
publicată în același număr 
al ziarului „Cuvîntul li
ber” dorim să informăm 
populația orașului Deva cu 
următoarele :

— Construcția de locuințe 
din str. Cuza Vodă se face 
în baza autorizației de 
construcție nr. 6/17787/ 
1992 emisă de Primăria 
Deva și care nu a fost a- 
nulată. Construcția se exe
cută din banii asociației a- 
mintite și nu din fondurile 
R.A.G.C.L. Deva. Terenul 
a fost concesionat de 
R.A.G.C.L. Deva acestei 
asociații și R.A.G.C.L. Deva 
primește în afara prețului 
pentru concesionare și un 
comision - pentru asistență 
tehnică.

— în urma reorganizării 
din luna aprilie 1992 nu a 
fost desființat comparti
mentul juridic ci au fost 
redistribuiți juriștii Ia re
giile nou înființate care nu 
aveau juriști, pentru a Ie 
sprijini în activitatea cu
rentă întrucît pînă Ia acea 
dată R.A.G.C.L. Deva asi
gura asistența juridică și 
pentru E.G.C.L.-urile din 
Brad, Călan, Hațeg, Sime- 
ria. în această perioadă pî
nă la ocuparea postului de 
jurisconsult care va avea 
Ioc pe bază de concurs în 
data de 8. 10. 1992,
R.A.G.C.L. Deva a fost 
reprezentată în instanță de 
un delegat' al baroului de 
avocați Deva.

— Cumpărarea utilajelor 
in valoare de 29 milioane 
lei s-a făcut în mod legal 
cd aprobarea ordonatorului 
de credite. Trebuie reținut 
că aceste utilaje sînt strict 
necesare pentru gospodăria 
comunală iar destinația fon
durilor rezultate din 50 la 
sută din vînzarea locuin
țelor are trei direcții clare 
stabilite prin lege : con
strucții locuințe, lucrări de 
gospodărie comunală și do
tări cu utilaje inclusiv au
tobuze pentru transportul 
în comun — și nu una sin
gură cum explică Primă
ria Deva.

— Asociația constructori- 
lor de locuințe la care face

referire Hotărîrea nr. 56/ 
1992 este o asociație — non 
profit — nu intră în rela
ții de afaceri cu R.A.G.C.L. 
Deva și ca atare nu încalcă 
Legea cu privire la concu
rența neloială.

— Numirea noului con
siliu de administrație pe 
lingă faptul că este ile
gală — Primăria Deva nu 
a înființat regia din Deva 
și în baza Decretului 31/ 
1954 nu are dreptul să 
facă aceasta — nu a fost 
discutată cu salariații 
R.A.G.C.L. Deva, ne refe
rim la toate sindicatele și 
Ia nesindicaliști, a fost 
pregătită anterior contro
lului, întrucît un consiliu 
de administrație la o regie 
cu 1300 salariați nu poate 
fi numi: ad-hoc, iar cu pri
vire ia persoanele propuse 
în consiliul de administra
ție pe lîngă că unii sînt 
asociați în firme de 
prestări în construcții 
făcînd într-adevăr • con
curență neloială, salariații 
R.A.G.C.L.-ului Deva - nu 
sînt de acord deoarece unii 
dintre aceștia : Lungu Flo
rin, Popescu Valentin, Rus 
Avram Ionel, au, mai lu
crat la R.A.G.C.L. Deva 
și li se cunoaște slaba ac
tivitate în acest domeniu 
iar alții nu au ce căuta în 
acest consiliu — Lila Ni- 
colae — la timpul respectiv 
lider la Sindicatul „Drep
tatea”.

— Avizarea numirii nou
lui- „director al R.A.G.C.L. 
Deva s-a făcut cu încălca
rea Legii 15/1990 art. 15

care prevede că directorul 
se numește de Consiliul de 
Administrație cu avizul 
conducătorului administra
ției locale de stat.

Cum se explică faptul 
că a fost avizat directorul 
înainte de a fi numit con
siliul de administrație, con
siliul care în prima șe
dință trebuia să își aleagă 
directorul — doar dacă 
anticipat Hotărîrii nr. 56/ 
1992 — conducerea execu
tivă a primăriei a preme
ditat acest lucru.

Considerăm că publicarea 
acestor două articole în zia
rul dvoastră a adus daune 
morale celor 1 300 de sa
lariați ai R.A.G.C.L. Deva 
și deservirii activității de 
gospodărie comunală în mu
nicipiul Deva, creînd prin 
aceasta o atmosferă ten
sionată în oraș și între sa
lariații regiei.

Rugăm în mod insistent 
să informați prin ziarul 
dvoastră că R.A.G.C.L. De
va, cu toate piedicile ca
re i se pun din partea Pri
măriei Deva, își continuă 
activitatea de reparații și 
pregătiri de iarnă asigu- 
rînd prin aceasta funcțio
nalitatea sistemelor de dis
tribuție a energiei termice, 
apă rece — caldă, canali
zare și salubrizarea orașu
lui fapt dovedit că furniza
rea apei calde s-a reluat 
la data, termenele și pro
gramul anunțat. (1093)

Ec. PARA GIIEORGHE
Președintele Consiliului 

de Administrație
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prezentat candidați! pentru Camera Deputaților 
Senat, la alegerile de la 27 septembrie a.c.

Agenda electorală
(Urmare din pag. 1)PUBLICITATE EttCiTOALiI

DIVERSE

pacientului Popa Ștefan. 
Familia Popa Ștefan și E- 

■1. (7784)

Ci DIALOG. ÎNTRE CANDIDAȚI ȘI ALEGATORI 
La Casa de cultură a municipiului Hunedoara, a 

avut loc o adunare electorala in cadrul căreia Orga
nizația județeană a Partidului Socialist al Muncii și-a 

și
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PROCLAMAȚIA DE LA CLUJ
1

prezentată în numele Convenției Democratice 
din România

de dl. EMIL CONSTANTINESCU, 
candidat la Președinția României

Anii lungi de întuneric și teroare au împins țara 
intr-o criză dc amploare și de profunzime unice în is
toria noastră modernă. Este o criză generalizată, dar 
în prunul rînd morală, economică și de autoritate. în 
cele mai grele împrejurări, credința în Dumnezeu a 
menținut în inimile neamului nostru speranța și în
crederea în viitor. Și acum, în momente de cumpănă, 
purtăm aceeași credință în renașterea țării. Această 
mîntuire nu poate fi, însă, așteptată de Ia alții, din 
afara țării, ti ea se va realiza prin voința, curajul și 
patriotismul întregii națiuni. De.noi depinde să faecm 
din ziua dc 27 septembrie 1992 o răscruce istorică și 
ziua învierii României.

Marii dușmani ai neamului, care conduc țara 
de aproape o jumătate d6 veac, se folosesc și astăzi 

. de armele lor obișnuite — ura, minciuna, învrăjbirea 
| și amenințarea — în scopul de a înfricoșa și șantaja.

■»
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Prezcntîndu-se drept urmași ai celor care au realizat 
Unirea, ei pîngăresc memoria înfăptuitorilor Actului 

I de Ia Alba Iulia și a înaintașilor lor, manifestând un. 
• naționalism primitiv, șovin și demagogic, care este cu 

evidență potrivnic intereselor țării. Singurul tor gînd 
este manipularea sentimentului național în scopuri 
meschine, electorale. Ei lucrează, de fapt, în consens 
cu extremiștii maghiari din țară și străinătate, care 
tot prin crearea dc false tensiuni și învrăjbiri prezintă 
poporul român ca pe un popor șovin, xenofob, opri, 
mator al minorităților și, inventând o „problemă tran
silvană", propun soluții ce prejudiciază în același 
timp comunitatea românească și pe cea maghiară.

Toate aceste pericole, care încarcă momentul is
toric de o gravitate deosebită, ne determină să facem 
prezenta declarație privind concepția, intențiile și 
aspirațiile noastre.

Ne reafirmăm astăzi cu solemnitate fidelitatea 
noastră față dc spiritul și principiile Marii Adunări 
Naționale dc la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

1. Ne mărturisim aceeași dragoste fierbinte față 
de neam, pe care nu o vom lăsa umbrită 
cii, resentimente sau interese egoiste.

2. Ne mărturisim aceeași convingere 
mânii din ținuturile earpato-dunărene, 
prin singe, limbă, credință, spiritualitate, tradiții și 
aspirații — o singură itețiune.

3. Ne mărturisim aceeași hotârîre ca 
torii Munteniei, Moldovei, Transilvaniei, 
Dobrogei, Olteniei, Basarabiei și Bucovinei 
și să trăim intr-un singur stat național, 
veran, liber și independent

4. Sîntem convinși, ca și frații noștri 
cembrie 1918, că toți credincioșii, preoții 
Bisericilor Ortodoxă și Greco-catolică, de la opincă Ia 
vlădică, trebuie să fie uniți în aceeași dragoste față 
de Hristos, împletită cu dragoste de neam și semeni. 
Această dragoste i-a adunat atunci și aceeași dragoste 
trebuie să ne adune și astăzi.

I 5. Ne mărturisim aceeași hotărîrc de a aplica, in.
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de prcjudi-

că noi. re
formăm —

toți locui- 
Banatuluî, 
să formăm 
unitar, sti

din 1 De
și ierarhii

diferent de poziția pe care o vom ocupa în stat, prin
cipiul Iui Iuliu Maniu :

ț,Nu vrem să devenim din asupriți asupritori”... 
In consecință :
a) Vom elimina din societatea noastră orice fel 

de discriminare, realizînd absoluta egalitate a cetă
țenilor, nu numai în fața legii, dar și în ceea ce pri
vește șansele fiecăruia de a-și realiza optim însușirile 
și munca.

b) întreaga noastră activitate și deciziile' noastre 
vor fi .pătrunse de responsabilitatea față de orice ce
tățean român, indiferent de convingerile sau naționa
litatea sa, pe care îi» egală măsură îl vom ocroti și 
ajuta.

c) Vom acorda și garanta toate drepturile, pre
văzute în reglementările internaționale, tuturor cetă
țenilor români, respectînd principiul după care co
munitățile minoritare să fie libere de a-și folosi lim
ba, de a-și cultiva tradițiile și de a-și dezvolta cultura 
în scopul menținerii identității lor etnice. Respectul 
față de concetățenii noștri nu ne este impus numai 
de reglementările internaționale, ci rezultă din con
cepția și firea poporului nostru, în care toleranța și 
dorința de bună înțelegere sînt trăsături esențiale.

Momentul de răscruce pe care îl trăim este nu 
numai al țării noastre, ti al Europei și al lumii în
tregi. Popoarele lumii se îndreaptă spre un nou echi
libru și spre o nouă ordine de drept. Solidaritatea in
ternațională va fi o solidaritate a minții, a inimilor 
și voințelor, izvorîtă din valorile și principiile uma
niste, democratice și creștine. România trebuie să se 
înscrie în prezentul curs istoric al Europei, iar acest 
lucru este vital nu numai pentru comunitatea româ
nească, dar și pentru comunitățile minoritari -

Facem, deci, un apel către toți cetățenii Româ
niei, să fie conștienți de importanța- acestui moment și 
de responsabilitatea pe care o au față de țară, față 
de ei înșiși și față de familiile lor.

Prezentul ne impune tuturor datoria de a fi u- 
niți în:

1. Dorința de a desprinde țara de comunism și, 
prin adevăr, patriotism luminat și reconciliere, să rea
lizăm un stat de drept, liber și suveran în cadrul gra
nițelor firești din 1918, stabilite pe baza principiului 
autodeterminării.

2. Respingerea oricărui .naționalism primitiv, șo
vinism și extremism, a unor pretenții iredentiste ab
surde și diversiuni patriotarde, care prejudiciază în
treaga națiune, inclusiv comunitățile minoritare. Avem 
convingerea că maghiarii transilvăneni ee își iubesc 
cu adevărat neamul sînt, în același timp, buni cetă
țeni, principiu care, de altfel, este valabil în raportu
rile dintre minorități și majoritate în orice țară a

' lumii.
Astfel, hotărîrile noastre de dreptate vor fi bine- 

cuvîntate de Dumnezeu, care va fi alături de noi in 
această întoarcere a poporului român la propriile sale 
valori și printre popoarele Europei, în această întoar
cere a României Ia înălțimea istoriei și a visului eL

La 27 septembrie, de noi toți depinde ca România 
să devină ea însăși.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
CONVENȚIA DEMOCRATICA DIN ROMÂNIA, 

Cluj, 12 septembrie 1992. (1088)

• DL PETRE ROMAN LA VULCAN ȘI HAȚEG 
Dl Petre Roman, liderul Frontului Salvării Na

ționale, candidat în Parlamentul României la alege
rile ce vor avea loc în 27 septembrie'a.c., a efectuat 
sîmbătă, 19 septembrie a.c., o vizită la Vulcan și Ha
țeg. Cu acest prilej au avut loc mitinguri în care dl 
Roman a prezentat stadiul re ormei elaborate de 
F.S.N, și evoluția ei viitoare, precum și strategia de 
guvernare a Frontului Salvării Naționale.
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Hune- 
activi- 
repre- 
Ema.

• CU autorizația 6217/
4. 02. ’92 eliberată de Pre
fectura județului Hune
doara, s-a deschis activița. 
tea independentă reprezen
tată prin Pleș loan din Câ- 
lan, str. Gării, nr. 7, avînd 
ca obiect de activitate des
facere produse alimentare, 
dulciuri, nealimentare, ți
gări, preparate și desfacere 
sifon și cafea. (7780)

• CU autorizația 6717/ 
23. 03. 1992 emisă de Pre
fectura județului

. doara, s-a deschis 
tatea independentă 
zentată prin Barbu
noii din Orăștie, Gării, nr. 
70, avînd ca obiect de ac
tivitate producere și co
mercializare băuturi răco
ritoare. (7793)

• CU autorizația 7256/
7. 08. 1992 emisă de Con
siliul județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea ' in
dependentă reprezentată 
prin Gabor Romulus din 
Orăștie, str. Bălcescu, ftr. 
53 avînd ca obiect de . acti
vitate, tăiat sticlă. înrămat 
tablouri, montaț geamuri 
tîmplărie, comercializare 
produse alimentare, indus
triale, agroalimentare. (7794)

• MULȚUMIM din ini
mă doctoriței Cîmpeanu E- 
lena și personalului din 
cadrul Secției contagioase 
a Spitalului Deva pentru 
deosebita îngrijire acordată

o CELE mai mari 
sporuri de recoltă le 
puteți obține prin ad
ministrarea îngrășă
mintelor odată cu a- 
răturile de toamnă. S.C. 
„Siderurgică” S.A. Hu
nedoara, str. Traian 
Lalescu, nr. 8, vă oferă 
la cele mai scăzu-te 
prețuri sulfat de amo
niu cu 20,7 la sută a- 
zot și 24 
în forme 
labile de 
carbonat de magneziu 
și calciu cu 17 la sută 
oxid de magneziu și 
28 la sută oxid de cal
ciu, Sulfatul de amo
niu este un excelent 
îngrășămînt 
cartofi (chiar 
soluri acide), 
ovăz, orez, 
varză, răpită, 
țelină, porumb, pajiști 

naturale, Magneziul este 
un element indispensa
bil tuturor plantelor, a- 
vînd un rol predomi
nant catalitic. Plante 
foarte sensibile la lip
sa magneziului sînt: 
cartoful, porumbul, rf- 
nepa, sorgul, varza, 
sfecla de zahăr, tri
foiul, lueema, tomate
le, x ceapa, ridichile. 
Prețurile sînt negocia
bile. Relații la telefoa
nele : 712904, 711462,
716121 ; interioare : 
1130, 2824, 1360 și
1075. - (7398)

la sută sulf, 
direct asimi- 
către plante.

perftru 
și pe 
secară, 
cînepă, 
muștar,
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Performerele etapei sînt 
„U" Cluj, Oțelul Galați 
care și-au adjudecat vic
toria^ la Bacău și respec
tiv Reșița, precum și Glo
ria Bistrița, ce a obținut 
un prețios egal la- Poli 
Timișoara. Dar surpriza 
ș-a produs la Craiova,

mul eșalon al țării.
S-au însiris în 

a Vil-a 31 goluri, 
ce ne-a interesat cel mai 
mult au fost meciurile 
„europene" Duminică, 
nici Dinamo nu a reușit 
în partida cu Rapid să-și 
șteargă în întregime din

etapa 
însă

I
b

I
DIVIZIA NAȚIONALĂ
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unde, Electroputere, după 
ce a fost îngenunchiată 
de către Panathinalkos A- 
tena, a reușit să adminis
treze prima infringere e- 
chipei militare Steaua, 
ceea ce exprimă cu des
tulă claritate „valoarea” 
fotbalului nostru, în pri-

rușinoasa înfrîngere su
ferită la Lahti. A învins 
greu pe Rapid care, din 
minutul 37 a jucat în 10 
oameni! Ce să se mai 
spună despre Universi
tatea Craiova după ce i 
s-a administrat 4—1 pe 
teren neutru de către In-
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REZULTATELE ETAPEI: Electroputere — Stea
ua 1—0 ; Dinamo — Rapid 2—1 ; Sportul Stud. 
Brașov 4—1 ; F.C. Bacău — 
sul Buc. — F.C. Ploiești 2—0 ; C.S.M. 
Oțelul Galați 1—2; Dacia U. Brăila — 
4—1 ; Poli. Timișoara — Gloria 0—0 ; 
Univ. Craiova 4—1,

— F.C. 
„U” Cluj 0—2 : Progre. 

Reșița — 
F.C. Farul 

F.C. Inter —

ter ? E drept că studenții 
i din Bănie au făcut un 
i drum obositor, dar sco- 
t rul va rămîne, în palma- 

resul lor ca un vis urît. 
, Vorbind despre „euro- 
i penele" noastre trebuie 
! să spunem că returul 
; din prima manșă ce se 

va desfășura miercurea 
viitoare este așteptat cu 
multă înfrigurare. Dacă 
în campionatul nostru 
Dinamo și Steaua, parțial 

' și Universitatea Craiova 
și Poli Timișoara de
monstrează o anumită 
clasă, iată că miercurea 
trecută, din cinci echipe 
participante în cupele eu
ropene, doar Poli Timi
șoara a reușit să înscrie 
un gol celei mai valo
roase partenere — Real 
Madrid dintre cele ce 
au disputat meciuri cu 
echipele noastre. în rest, 
rezultate slabe (să nu 
vorbim de scorul astro
nomic înregistrat de E- 
lectroputere pe teren pro
priu), pe măsura jocurilor 
făcute de Dinamo și Stea-
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Clasamentul
1. Dinamo 7 5 2 0 19— 5 12 ua, de la care — e și nor
2. Steaua 7 5 1 1 21— 5 11 mal — că se așteaptă mai

3.4 . Rapid 7 3 3 1 9— 5 9 mult. Șă vedem însă ce
Sportul Stud. 7 3 3 1 12— 8 * 9 se întîmplă miercurea vi

5. Gloria Bistrița 7 3 3 1 9— 6 9 itoare.
6. Univ. Craiova 7 3 2 2 12— 8 .8 Alarmantă situația
7. F.C. Inter 7 3 2 2 14—14 8 chipelor C.S.M. Reșița
8. Oțelul Galați 7 3 2 2 6—10 8 (preluată de antrenorul
9. Poli. Timișoara 7 2 3 2 S-^ll 7 Dudu Georgescu) și F.C.

10. Dacia U. Brăila 7 1 4 2 8— 7 6 Selena Bacău (noul antre
11-13. Electroputere 7 3 0 4 5— 6 6 nor fiind Costică Ștefă-

F.C. Brașov 7 3 0 4 8— 9 6 nescu). E greu de afirmat
Progresul Buc. 7 2 2 3 8— 9 6 că acești doi valoroși fot

14. „U” Cluj 7 3 0 4 5— 7 6 baliști ai noștri vor reuși
15. F.C. Ploiești 7 2 1 4 10—11 5 să salveze aceste două e-
16. F.C. Farul 7 1 3 3 11—14 5 ebene le la retrograiare.
17. C.S.M. Reșița 7 1 2 4 6—22 4 Fiindcă, loturile celor
18. F.C. Selena Bacău 7 0 1 6 2—16 1 două formații sînt sub-

Oțelul Galați Eleetro-I
b

I
*

I

ETAPA VIITOARE:
putere ; „U” Cluj — Progresul Buc. ; F.C, Ploiești — 
C.S.M. Reșița ; Univ. Craiova — F.C. Bacău ; Steaua
— Dinamo ; F.C. Brașov — Poli. Timișoara ; Rapid
— Sportul Stud. ; Gloria Bistrița — Dacia U. Brăila; 
F.C. Farul — F.C. Inter Sibiu,

țiri. Puținele valori ce au 
fost, au plecat care pe 
unde au putut. Sponso
rii se agită, dar degeaba. 
Pînă acum.

I
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Divizia C
Două echipe, foste divi

zionare C în anul trecut, 
Minerul Știința Vulcan și 
Parîngul Lonea, au pornit 
în actualul campionat de
cise să ocupe primul loc 
în clasament și promovarea 
în Divizia B. Ambele for. 
mâții se țin bine, obțin 
puncte în deplasare și au 
golaveraje foarte bune 
+ 10, fiecare. La o mică 
diferență se clasează apoi 
Victoria ’90 Călan, antre
nată de Florică Văetuș. 
în pluton se află apoi Mi
neral Aninoasa, Haber Ha
țeg și C.F.R. Simeria. e- 
chipe ce au pregătit cum 
se cuvine meciurile din noul 
campionat. Remarcăm pre
ocuparea conducerilor clu
burilor și a celor tehnice 
de la aceste echipe atît 
pentru buna organizare și 
desfășurare a meciurilor 
pe teren propriu, cît și în 
deplasare, unde nu se pre
zintă dinainte învinse.

Continuă degringolada 
formațiilor din Orăștie și 
Brad, echipe rămase fără

antrenori. Atît Metaloplas- 
tica cîț și Aurul s-au pre
gătit în vară cum au pu
tut, fără efective complete 
și fără antrenori, cu spri
jinul unor sufletiști — ju
cători mai în vîrstă — și 
iată, rezultatul se vede.

De Ia Metaloplastîca. mai 
noul lor antrenor (Gal) a 
plecat la Mureșul Deva, 
iar la Aurul Brad Se o- 
cupă de pregătirea forma
ției ■ Rudisuli, care măi 
apără și în poartă. Ce să 
faci, lipsă mare și de ju
cători. ■

După cum ne declara ob
servatorul de la meciul 
Minerul Certej — Metale- 
plastica Orăștie (N. Stan- 
ciu), publicul din Certej, 
conducerea clubului i-au 
primit eu flori pe oaspeți, 
jocul s-a desfășurat în 
mai bune condiții, în 
plină sportivitate. Un 
cer Bravo jucătorilor 
publicului din Certej I

cele 
de- 
sin-

C. SANDU

REZULTATELE ETAPEI: Met. Crișcior — Afin. Ghe
lari 1—3; Haber Hațeg — Min. Bărbăteni 1—0; Min.

u

Corvinul continuă cursa neînvins
F.C. Corvinul continuă 

să conducă în clasamen
tul Diviziei A, seria a 
II-a, după ce în etapa a 
Vl-a a obținut un egal, 
1—1 cu Tractorul Bra
șov. Din urmă vine pu
ternic însă Jiul —echipa 
ce este principala adver
sară a Corvinului în. lupta 
ce se dă în această serie 
pentru promovare in Di
vizia Națională. Și nu 
este în urmărire doar 
Jiul, ci și F.C. Maramu
reș, ce s-a apropiat doar 
la 2 puncte de lider. Și 
sîmbătă joacă acasă cu 
Metrom Brașov, iar Jiul 
vine la Hunedoara- Orice 
punct pierdut de Corvi-

DIVIZIA A 1
REZULTATELE ETAPEI: Unirea Foc

șani — F.C. Argeș 1—0 ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Steaua Mizil 2—1 ; C.S.M. Su
ceava — FAUR Buc. 1—0 ; Ceahlăul P.N.
— Foresta Fălticeni 2—0 ; Poli. Iași —
Flacăra Moreni 0—0; '
Portul C-ța 2—1 ; Gloria C.F.R. Galați
— Chimia Rm. V. 3—2 ; Callatis Man. 
galia — Unirea Slobozia 1—0 ; Autobu
zul Buc. — Gloria Buzău 0—1.

i-i

nul în deplasare, să nu 
vorbim despre meciurile 
de acasă, cintărește foarte 
greu pentru Corvinul. 
Lupta e așa de strînsă, 
în seria a II-a, că nu

este imposibil să apară 
alte pretendente la titlu, 
dintre cele 9 echipe ce se 
înșiruie în clasament de 
la locul 5 la. locul, 13 (!) 
cu 6 puncte fiecare. Prin
tre acestea, se numără si 
Unirea A. lulia cu U.T.A. 
Se pare că F.C. Bihor

nu o să mai refacă tere
nul pierdut, aflîndu-se pe 
locul 16, la 6 puncte de 
lider. Desigur, timp mal 
este destul pentru schim
bări esențiale.

Oricum, sîmbătă la Hu
nedoara se va desfășura 
primul derby al seriei a 
II-a, dintre Corvinul și 
Jiul Petroșani, echipele 
cele mai bine cotate din 
seria noastră, a echipelor 
divizionare A hunedorene. 
Sperăm că, pentru prima 
oară în ultimii trei ani, 
tribunele stadionului hu- 
nedorean vor fi pline. Va 
fi meciul care trebuie vă
zut !

SABIN CERBU

DIVIZIA A 2
REZULTATELE ETAPEI : Olimpia 

S.M. — F.C. Maramureș 0—1 ; Metrom 
Brașov — C.F.R. Timișoara 1—0 ; Glo
ria Reșița — U.T. Arad 2—0 ; F.C. Bi
hor — i.C.I.M. Brașov 1—3; Tractorul 

C.S. Olt ’90 — Brașov — F.C. Corvinul 1—1 ; Jiul Pe- 
Bocșa 2—1 ; Jiul

A.I. 2—0; Metalur- 
Drobeta Tr. S. 1—0; 
C.F.R. Cluj 5—0.

troșani — Metalul 
Craiova — Unirea 
gistul Cugir — F.C. 
Armătura Zalău —

1. Gloria Buzău
iniu

6
IS J
4

«JXj

0 2 20—11 8 CLASAMENTUL
2. F.C. Argeș 6 4 0 2 12— 5 8 1. F.C. Corvinul 6 4 2 0 21— 6 10
3. Flacăra Moreni 6 3 2 1 9—3 8 2. Jiul Petroșani 6 4 1 1 12— 7 9
4. Portul C-ța 6 4 0 2 16—14 8 3. F.C. Maram. 6 4 0 2 14— 5 8
5. Ceahlăul P.N. 6 3 1 2 8— 5 7 , 4. I.C.I.M. Brașov 6 3 1 2 12— 9 7
6. Foresta Fălt. 6 3 1 2 7— 6 7 5-6. Met. Bocșa 6 3 0 3 12— 9 6

7-8.. Poli. Iași 6 3 1 2 5— 7 7 > Unirea A.I. 6 3 0 3 10— 7 «
C.S.M. Suceava 6 3 1 2 8—10 7 7. Metrom Bv. 6 2 2 2 6— 5 6

9. Steaua Mizil 6 3 0 3 19— 6 6 8-9. Gloria Reșița 6 3 0 3 8— 8 6
10. Gloria Galați 6 3 0 3 10—10 6 Drobeta Tr. S. 6 3 0 3 7— 7 6
11. Chim. Rm. V. 6 2 2 2 11—11 7 10. Armăt. Zalău 6 3 0 3 10—11 6
12. A.S.A. Tg. M. 6 3 0 3 5— 9 6 11-12. C.F.R. Tim. 6 3 0 3 9—11 6
13. Unirea Slobozia 6 2 1 3 10—12 5 U.T. Arad 6 3 0 3 7— 9 6
14. Unirea Focșani 6 2 1 3 6— 8 5 13. Jiul Craiova 6 3 0 3 10—11 6
15. FAUR Buc. 6 2 0 4 8—10 4 14. Metalurg. Cugir 6 2 1 3 10—22 5
16. Callatis Mang. 6 1 2 3 5—10 4 15. Tractorul Bv. 6 1 2 3 8—11 4
17. F.C. Olt ’90 6 2 0 4 7—20 4 16. F.C. Bihor 6 1 2 3 4— 7 4
18. Autobuzul Buc; 6 1 0 5 8—17 2 17. C.F.R. Cluj 6 2 0 4 7—17 4

ETAPA VIITOARE; Portul C-ța _ 18. Olimpia S.M. 6 1 1 4' 8—11 3
Ceahlăul P.N ; Flacăra Moreni — C.s. ETAPA VIITOARE : Metalul Bocșa —
Olt *90: Chimia Rm. V. — Poli. Iași ; 
Steaua Mizil — FAUR Buc.; F.C. Ar
geș — A.S.A. Tg. Mureș; Foresta Făl
ticeni — Unirea Focșani; Gloria Bu
zău — Callatis Mg, ; Unirea Slobozia — 
Gl. C.F.R. Galați; Autobuzul Buc. — 
C.S.M. Suceava.

F.C, Bihor ; Corvinul — jiul Petroșani; 
Unirea A.I. — Tractorul Bv ; C.F.R. Ti
mișoara — U.T.A.; F.C. Maramureș — 
Metrom Bv.; I.C.I.M. Bv. — Olimpia 
S.M. ; C.FR Cluj — Mctalurg. Cugir; 
F.C. Drobeta Tr. S. — Jiul Craiova ; Ar
mătura Zalău — Gloria Reșița.

SELECȚIE PENTRU COPII LA DEVA

Certej — Metaloplastîca 5—2 ; Parîngul Lonea — Con
structorul 6—1; Mureșul Deva— Min. Teliuc 3—0; Fa- 
vior — Min. VULCAN 1—2; Vict. ’90 Călan — C.F.R. 
meria 2—0 ; Min. Aninoasa — Aurul

CLASAMENTUL

Si-
Brad 3—0.

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

-10.
11.

Vulcan 
Lonea

Min. Șt. 
Parîngul 
Victoria Călan 
Ațin. Aninoasa 
Baber Hațeg 
C.F.R. Simeria 
Minerul Certej 
Constructorul Huncd. 
Metaloplastîca Orăștic 
Minerul Ghelari 
Minerul Bărbăteni

12. Aurul Brad
13. Mureșul Deva
14. Minerul Teliuc
15. Favior Orăștie
16. Metalul Crișcior

5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
0

1

1
0 

o

2 
t 
0 
o 

o

2 
0
1 
0 
o
o 

o

o
1
2
2
1
2
3
3
3
2
3
3
4
4
5
8

5
8
3
6
6
8

15— 
18— 
15—
10—
9—

15—
14— 9
15— 13
16— 15 
12—17
5—11
5—10
5— 10
9—17
8—23
6— 16

11
9
8
8
8
7
6
6
6
6
6
5
4
4
2
0

Lo- 
Min.

ETAPA VIITOARE : Min. Șt. Vulcan — Parîngul 
nea; Metaloplastîca — Favior; Min. Ghelari — 
Certej; Haber Hațeg — Metalul Crișcior; Min. Teliuc 
— Victoria *90 Călan ; Aurul Brad — Mureșul Deva ; 
Constructorul Hunedoara — Afin. Aninoasa ; Min. Băr. 
băteni — C.F.R. Simeria.

S.C. Fotbal START ’91 
^te prima ‘școală parti
culară de fotbal din ju
dețul Hunedoara, unde se tate” din Deva, 
pregătesc Viitorii fertba- ; Părinți l Dorii- 
liști, sub conducerea 
noscutului antrenor 
tică Cojocaru. Iată 
S.C. fotbal START 
anunță organizarea 
noi SELECȚII pentru co
piii născuți între 1 au
gust — 1979 — 1 august 
1986. Doritorii se 
prezenta în zilele 
marți, miercuri, joi 
vineri, în fiecare 
neață. între orele

și între orele 15—18, du- 
pă-amiază, cu echipament 
adecvat, la stadionul „Ce-

cu-
Mi- 
că, 

’91 
unei

pot 
de 
Și 

dimi- 
8—11

să se 
dezvolte copiii dumnea
voastră armonios, să 
crească sănătoși, puter
nici, să descoperiți că au 
talent la fotbal, sportul 
cel mai îndrăgit și frec
ventat de spectatori, dar 
și cel mai bine răsplătit? 
Trebuie să-i îndemnați și 
să-i ajutați sfi se pregă
tească, sa-și însușească 
tainele atît de frumoase 
și spectaculoase ale fot
balului. (S.C.'j

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 20 SEPTEMBRIE ’92

F.C. Bacău — „U” Cluj 0—2 2
Electroputere — Steaua 1—0 1
F.C. Inter — Univ. Craiova 4—1 1
Brescia — Pescara- 1—0 1
Cagliari — Lazio 1—1 X
Fiorentina — Ancona 7—1 1
Genoa — Juventus 2—2 X
Milan — Atalsnta 2—0 1
Napoli — Inter 1—2 2
Roma — Foggia J 3—1 1
Torino — Parma 3—0 1
Udinese — Sampdoria 1—2 2
Piacenza — Bari 2—2 X

Fond de ciștiguri : 23 078 036 ,lei.
r—»-*—*--*—*—*—*_*_*_*_*— . .
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PUBLICITATE
ANIVERSĂRI

• GU ocazia zilei de naș. 
fere dorim „La inulți ani”, 
Sănătate șl fericire dragu
lui nostru tată șl bunîo 
Wraian Simulesc — Mihăi- 
lenî, 115. (7877)

VÎNZARI-

C'JMPĂRĂRI

• VÎND pentru piese 
schimb Citroen 25 GTX, 
fabricație 1986, avariat. Cu. 
gir, tel. 967/52591.

(7819/7820)
• CUMPĂR tichete ben. 

zină. Deva tel. 617859.
(7856)

• VlND mașină spălat 
automată, nemțească, preț 
convenabil, far Renault 18 
— stingă. Tel. 616862.

(7878)
• VlND motor ARO Die

sel, cu piese schimb. Brad 
iei. 650314. (7815)

■. • S.C. QUASAR ELEC. 
®RO SRL Deva vă ' oferă 
Ia un preț avantajos tele, 
vizoare colo? ’ Samsung, 
51 cm Deva tel. 95/611261.

(7758) 
■ • S.C. D1AROM CRA. 

IOVA tel : 94/116972. 94/
162482, vinde en gros făi. 
hă și mălai. (7828)

• VÎND casă, grădină, 
corn. Brănișca, nr. 175. De
va tel. 620445 sau 622815.

(7848)
• VÎND video player ja

ponez marca Orion, sigi
lat, Deva tel. 615313. (7850) 
. • VÎND casă, livadă cu 
pruni, în Răchitova, In
formații Sarmizegetusa tel. 
124. fam. Hibais Viorel.

(7859)
• VÎND tractor U-650. 

Deva, str. Horea, nr. 134.
(7861)

• VÎND căsuță din lemn, 
dimensiuni '360/240 pen
tru amenajări spații co. 
merciale. Deva tel. 629716

(7853)
• VÎND cuzineți pen. 

tru Dacia (reparația 2). Re. 
latii Hunedoara tel. 717532

(7854) 
r \ ÎND casă, curte, gră

dină. Orăștie. Informații
tei. 95/123002. (7701)

• VÎND apartament 2 
camere. 1 500 000, negocia
bil. Leva, Al. Romanilor, 
bl. 21, ap. 6, et. I. (7860)

• VÎND garsonieră, Goj.
du, sir. Zamfirescu, bloc 
Q4 (chiu), ap. 30, orele 
18 -20. (7845)

• i ‘NO convenabil, ur
gent. casă. Simeria, Piața 
Unirii, ț>I. 2. sc. A. et. 3, 
ap. 12. (7867)

• VÎND video Orion la 
preț convenabil. Deva, Gri- 
șan, ns, 4 te; 615202.

(7873)
• VÎND apartament 3

camere. conl< rt 3, preț 
1600 000 (negociabil). De- 
va, Dada, bl. 21, sc 2 et 
3, ap. (7872)

• VÎND apartament 2 
camere, Gojdti. Informa
ții Deva tel. 12357. (7876)
• VÎND video player, nou, 

sigilat, marca Orion. Hu
nedoara tel. 722820.

(7412)
• VÎND 40 oi. Informa

ții sat Arănieș, nr. 9. (lin
gă Hunedoara). (7413)

• VÎND apartament 3
camere, confort I, lingă 
teatru. Hunedoara tel 
711893. (7414)

• VÎND video player ja
ponez, sigilat. Hunedoara 
bdul Dacia, 21/135. (7415)

PIERDERI

• PIERDUT motan ne
gru, bot și lăbuțe albe, zo
nă Baia sărată, Horea (Pro
gresului). Găsitorului re
compensă. Deva tel. 612994.

(7862)
• PIERDUT legitimație

serviciu, eliberată de S.G. 
„Vidra” Orăștie, pe nume
le Iuga Angela. Se decla
ră nulă, (7849)

SCHIMBURI
□E LOCU’NIE

• SCHIMB apartament
Deva cu Hunedoara. In
formații Sîntandrei nr. 2 
sau tel. 712483. (7765)

Deva angajează zidari, 
mozaicari-faianțari. Rel. la 
tel. 616116 sau 615058, du
pă ora 17. (7857)

• AGENȚIA DE TU
RISM EURO-FRIENDS 90 
organizează excursie în 
Turcia în perioada 30. 09— 
5. 10. 1992, preț 7000 lei. 
Informații la tel. 621840, 
după ora 18. (7858)

• S.C. „PREMAGRAN”
SRL cu sediul în Simeria, 
str. Biscaria, nr. 1, anga
jează bărbați pentru ac
tivități productive în do
meniul prelucrării mar
murei, zilrfic între orele 
14—15. (7796)

• S.C. CONFORT PRO
IECT SRL, cu sediul în 
Deva, angajează dulgheri, 
zidari, muncitori necalifi
cați. Informații zilnic, în
tre. orele 8—15 la- tel. 
619595. (7797)

ÎNCHIRIERI

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C. PĂLĂRII 
TEXTIL „CRISTINA” 
import-export SRL, cu 
sediul în Deva, str. A. 
Vlaicu nr. 19, organi
zează concurs pentru 
.ocuparea a trei pos
turi de comis-voiajori, 
pentru țară, în vede
rea comercializării pă
lăriilor. (7869)

• S.C. CONFECT SER.
VICE TRANSTURISM SRL 
organizează excursie la Is
tanbul în perioada 4—7 
octombrie cu autocar Ive
co, aer condiționat, la pre
țul de 13 000 lei. înscrieri
le se fac la sediul socie
tății din bdul Decebal, bl. 
„N", parter, lîngă Pati- 
bar Deva. (7865)

• FILMĂRI VIDEO de 
calitate, jocuri pe calcula
tor. Deva tel. 627689. (7244)

• S.C. caută vînzătoare
și contabil. Deva tel. 
618233 sau 613193. (7852)

• S.C. CONMAR SRL

• OFER de închiriat gar
sonieră, zona pieței, 1000 
mărci anual. Deva tel.
626660. (7799)

• QFER de închiriat â-
partament 4 camere Orăș
tie. Tel. 642413, 642177, du
pă ora 18. (7855)

• CAUT garsonieră de 
închiriat (eventual cum
păr). Deva xtel. 621530.

(7868)
• CAUT pentru închi

riat garaj în Hunedoara. 
Informații tel. 715408.
' ■'>- (7781)
• CAUT pentru închi

riat garsonieră sau apar
tament, preferabil cu" tele
fon (exclus Micro-15). De
va tel. 619232. (7824)

OFER de închiriat â- 
pârtament 2 camere, mo
bilat în Hunedoara. Tel. 
729174, 617338, după - ora 
20. (7874)

A O!V=RSF

• CU autorizația 6920/
15.05.92, emisă de Consi
liul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Crișan Răduț, din O- 
răștie, str. Mureșul, nr. 
16/44, avînd ca obiect de 
activitate comercializare en 
gros și cu amănuntul pro
duse alimentare, nealimen
tare, textile, încălțăminte, 
confecții, marochinărie, tri
cotaje, bijuterii, mărfuri 
industriale, țigări, cafea, 
legume, fructe, flori, con
signație, preparate came, 
băuturi alcoolice, răcori
toare etc. (7863)

• CU autorizația 2407/ 
2240.1990, emisă de Pre
fectura jud/Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Tarkanyi Paraschiva din 
Hunedoara, str. T. Vladi- 
mirescu nr.' 66, avînd ca

obiect de activitate con
fecții cojoace, argăsit, vop
sit, confecționat căciuli, 
confecționat îmbrăcăminte 
din piele etc. (7878)

• CU autorizația nr. 7130 
din fc.07.1992, eliberată de 
Consiliul Județean Hune
doara, a luat ființă Asocia
ția familială „Arieșul” cu 
sediul în Cîrjiți, sat Cher- 
gheș, nr. 1, reprezentată 
prin Șerban Doru, cu o- 
biectul activității comer
cializare mărfuri alimen
tare, nealimentare, indus
triale, băuturi alcoolice, 
nealcoolice, prestări ser
vicii alimentație publică.

(7851)

COMEMORĂRI
• ASTĂZI, 22 septem

brie, se împlinește un an 
de la moartea fulgerătoare 
a celui care a fost

IULIAN ALBULESCU 
în vîrstă de 45 ani, un 
soț, tată, fiu și frate de 
aleasă omenie. Parastasul, 
duminică, 27 sept. 1992, la 
Sarmizegetusa. Dumnezeu 
să-1 ierte și să-l odihneas
că. Familia. (7859)

DECESE
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tație pentru vînzarea unui autobuz IKARUS |
O-vS 4-11 <’4-4 rt 4- . rt J _ ’

. —— . —- • 9 —9 9 9 9*9^ 9 9 —9 9 9 —*9 9 9 ~~9

* 
in atenția cititorilor ziarului |

„Cuvîntul liber" j

ABONAMENTELE j
' i i ziarul nostru se fac la oficiile poștale, factorii J 
| poștali și difuzorii de presă ! |

Gostul unui abonament lunar este de 140» 
Hei la care se adaugă taxele poștale. |
j Abonamentele pe luna octombrie se fac| 
’ pînă în data de 28 septembrie, inclusiv. I

I---------------------------- --------------- I
j CONSILIUL ORĂȘENESC LUPENI î 
! Anunță scoaterea la concurs a unui post de J 
| arhitect sau inginer (subinginer) construcții, în | 
»cadrul biroului urbanism și amenajarea terito- « 
| riului. }
* Concursul va avea loc în data de 8 oc- » 
| tombrie 1992, la sediul consiliului. |
J Relații suplimentare la telefoanele 60680,î 
I 60725. (1091)I
’» »

• FAMILIA îndo
liată anunță cu dure
re încetarea din viață 
a celei, care a fost ma
mă, soacră și bunică 
iubitoare, doctor 
ELISABETA varză

Înmormîntarea va a- 
vea loc azi, 22 sep
tembrie 1992, ora . 14, 
la Cimitirul Ortodox 
din strada Călugăreni 
Deva. , . (7870)
• COLECTIVUL Tea

trului de Estradă De
va este alături de di
rector, prof. Petru 
Mărilă, în greaua în
cercare pricinuită de 
decesul mamei soacre.

(7890)
• -TATĂL Pătru, f 11- 

cele Lu creț ia ș i . Ma- 
rinela Rusu, ginerele 
Viorel Rusu anunță cu 
durere încetarea din 
viață a

ELENEI POPA 
în vîrstă de 68 ani. 
înmormîntarea va a- 
vea loc astăzi, 22 sep
tembrie, ora 14, la 
Cimitirul Ortodox din 
Brănișca. (7871)

• SOȚUL, copiii și 
familiile lor anunță 
decesul dragei lor

CORNELIA 
GRUIEȚ, 

în vîrstă de 63 ani.
Înmormîntarea va a- 

vea loc astăzi, 22 sep
tembrie, ora 14, în 
Crișcior.

Nu te vom uita nici
odată. (7893)
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| Deputaților.

Cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 12—14 
Organizează în data de 24. 09. 1992 lici-

255 turistic, cu preț de începere a licitației de ’ 
5 000 000 de lei.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul societății sau la telefoanele 612160, 612161, 
compartiment producție. (1092)
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IMPORTANT !
CĂTRE DELEGAȚII LA SECȚIILE DE 

VOTARE AI CONVENȚIEI DEMOCRATICE |
DIN ROMĂNIA, JUDEȚUL HUNEDOARA - 

Membrii birourilor electorale ale secțiilor I 
de votare, delegați de Convenția Democratică I 

- - î
*
J
I%

din România, vor solicita președinților secții- î 
lor de votare (înainte de întocmirea proceselor i 
verbale) eliberarea unei copii a procesului ver
bal refr ritor la desfășurarea și rezultatele ale-1 
gerilor din secția de votare, cerere ce a fost ■. 
expediată de către Biroul Județean al C.D.R. | 
la fiecare secție de votare, sau vor întocmi sin-' 
guri o cerere. |
COPIILE PROCESELOR VERBALE VOR FI - 
ADUSE ÎN MAXIM 12 ORE LA SEDIUL DIN| 
DEVA AL P.N.Ț.-cd. !

în buletinele de voj, candidajii C.D.R. fi-1 
gurează la poziția 24 — Senat sf 16 — Camera J 
- " (7597)1

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA - DEVA |

Informează abonații de posturi telefonice,' î persoane fizice și persoane juridice, din muni-1 
cipiul Deva, proprietari de aparate telefonice J

I
I
!■._____ . ....______.......... - ... .
I cu abonament sau fără abonament de service, I I „ » - ----- “
* 1
| L1ER — LABORATOR" la care se repară a- 
■ parate telefonice de orice tip, produse în țară | 
| sau procurata din import.

I 
b 

I 
* 

I
I
I
I* tuia, ia cerere, ia uuiiiiiiiiui auunaiuiui icie- 

fonic — dacă solicită deplasarea, sau la sediul 
atelierului, (1086) |

S.C. „AGROSIM" S.A. SIMERIA 
FERMA DE LEGUME SIMERIA VECHE 

ANGAJEAZĂ FORȚĂ DE MUNCĂ pen-l 
tru lucrări agricole de sezon. Informații la te-' 
lefon 660894.

că în cadrul unității noastre s-a deschis „ATE-1' - - -------------—~ ț

*
De asemenea, se experiizează tehnic apa-1 

ratele telefonice procurate din import, care nu» 
au fost avizate de către Ministerul Comuni-1 
cațiilor.

Sediul atelierului — laborator este la par
terul bocului nr. 33 (al poștei) din spatele se- j 
diului Direcției de Telecomunicații, din strada 
Libertății, nr. 2, telefon 601294.

Reparațiile aparatelor telefonice sfc exe-

I■»
I
i

cută, la cerere, la domiciliul abonatului tele-1

R.A.G.CX. DEVA
Vinde din baza Gojdu, nr. 83.I LEMNE FOC la prețul de 7 200 lei/me și ( 

| țiglă profil la prețul de 50 Iei/bucata. (1093) ț 

l ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI
i în baza art. 13 din Legea 53/1992, toți agenții e- ' 
? conomici. toate institutele (excepție fac doar cele bu-I conomici, toate instituțiile (excepție fac doar cele bu

getare) au obligația ca începind cu 4.06.1992 să verse 
lunar la „Fondul de. risc și de accident” o . cotă de 
1 la șută aplicată asupra tuturor sumelor brute ce se 
plătesc ea salarii și alte drepturi salariale, potrivit 
statelor de plată.

Pentru nevărsarea la termen a sumelor datorate 
, se aplică o majorare de 0,3 la sută pentru fiecare zi 
I de întîrziere, dar nu mal mult decît totalul sumelor 
i datorate (precizare MBF 182484/10.09.1992).
! în contul nr. 64115.80.0ft.01.08 deschis la B.R.D. se 
ț varsă lunar atît fondul-do risc, cit și sumele aferente 
i numărului de persoane handicapate neîncadrate de 
! unități cu peste 250 de salariați, potrivit prevederi- 
i Iot art. 10 din Legea nr. 57/1992, privind încadrarea 
ț în muncă a persoanelor handicapate.
i . Constituirea corespunzătoare a fondului de riso 

reprezintă participarea populației la rezolvarea pro- 
) blemelor persoanelor handicapate ca semn al soli; 
( darității cu cei în nevoie.  
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I SOCIETATEA COMERCIALĂ „CONDOR’
' DEVA
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(1081)j

S.C. METALO „STEF“ S.N.C. DEVA j 
angajează

• Cizmar pentru secția Băița. |
Informații suplimentare la tel. 625872 sau» 

628915. (7608)|

/’ S.A. I 

î cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bloc! 
;H3. ■ . W |
I Organizează concurs pentru absolvenții din» 
I promoția anului 1992 — în*vederea ocupării | 
I următoarelor posturi: 
| V 5 inginer
’ triale și agricole
| 9 1 inginer secția instalații.
! Se acordă prioritate pentru bărbați, care 
| își vor desfășura activitatea in șantierele din 
* Orăștie, Brad, Deva, Hațeg.
I Relații suplimentare la telefon i 616267, 
î interior 22. (1095) |
I

S.C. HORTICOLA S.A. DEVA 
FERMA VITICOLĂ, NR. 10 ȘOIMUȘ 

Oferă spre vînzare loco — fermă struguri' 
pentru vin — soiuri superioare. 

Prețuri avantajoase.
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• 5 ingineri secția construcții civile, indus- |
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Tiparul executat Ia S.G. „POUPăYă’’


