
Sloganul de mai sus es
te lozinca eu care s-a în
scris Frontul Salvării Na
ționale în cadrul actualei 
campanii electorale și a 
fost puternic și « adeseori „ 
subliniată de dl Caius Tra
ian Dragomir. candidatul a- 
cestei formații politice la 
Președinția României, la 
întîlriirea ce a avut-o cu 
ziariștii, după mitingul ce 
a avut loc recent în De
va.

Din respectiva conferin
ță de presă spicuim : • —
Declarația de la Timișoa
ra susține reîntoarcerea 
monarhiei în România. 
Frontul Salvării Naționale 
ce poziție are în această 
privință ? — Nu. cred că 
monarhia are șanse în 
România și eu nu socotesc 
că este necesară. • — Cum

* vede F.S.N. ieșirea Româ
niei din actuala criză ? 
— Economia nu poate fi 
decît de două feluri : so
cialistă și capitalistă. Este

- clar că la economia socia
listă nu ne putem întoar

ce. De aceea trebuie să ne 
îndreptăm spre economia 
capitalistă, de piață. Dacă 
țara a ajuns unde se află, 
este pentru că s-au săvîr- 
șit mari greșeli în aplica, 
rea reformei inițiată de 
Frontul Salvării Naționale. 
Cum văd ieșirea din ac-

cer privatizate urgent ra
murile alimentare, de mo' 
bilă, textilă ș.a. care au 
piață de desfacere largă, 
inclusiv peste hotare. Ro
mânia se află într-o stare 
asemănătoare celei de du
pă război, de aceea are 
nevoie de puternică infu-

ăeif credite, situație în ca- 
jjgj a fost, într-o vreme, 
România. Ideal ar fi însă 
ca nu statul să ia credite 
externe, ci fiecare agent 
economic în parte. De pil
dă, combinatul din Hune
doara să poată lua credite, 
fără intervenția statului.

Fondului Monetar Interna
țional etc ? — Aici există 
două poziții. A stîngii, ca
re susține să nu apelăm 
la credite, care este sinu
cigașă. A doua este a drep
tei, ce susține o deschide
re totală spre occident. Nici 
una nu o accept. Eu aș

Din conferința de presă a dlui Caius Traian Dragomir

SCHIMBARE FĂRĂ URĂ Șl RĂZBUNARE
tuala criză ? Punînd ac
cent pe domeniile ce se 
pot redresa în cel mai 
scurt timp. Primul dintre 
acestea este agricultura, ce 
poate fi sprijinită cu cre
dite, cu dobînzi mici, cu 
mașini și tot ce-i mai tre
buie, liberalizarea prețu
rilor la achiziții, elimi
narea monopolului „Rom- 
cereal". în industrie tre
buie privatizate unitățile 
rentabile, nu celelalte. In 
această ordine de idei, se

zie de capital străin. Se 
impune reluarea investiții
lor, în special a celor pe ter
men lung. Va trebui să rea
lizăm o deschidere puter
nică spre o economie libe
ră și autentică. •- — Ce 
datorie externă are în pre
zent România ? — Avem 
datorii mici și asta este 
rău. De aceea trebuie să 
apelăm la credite mai mari, 
în condiții avantajoase. 
Astăzi rușinos nu este să 
ai datorii, ci să nu ți se

Deocamdată trăim sub dic
tatura financiară. De pil
dă pen-tru import, banii îi 
dă banca, dar avizele sînt 
date de ministere. Ceea ce 
nu încurajează nici im
portul, nici exportul. Or, 
această activitate nu este a 
statului ci a fiecărui a- 
gent economic în parte • 
— Luînd credite foarte 
mari nu vom ajunge, cum 
zice o parte a presei* slugi 
ale băncilor internaționale,

susține o cale de mijloc. 
Credite nu se dau fără să 
se pună niște condiții. Si
gur, trebuie acceptate doar 
cele convenabile, căci au
tonomia nu se realizează 
prin sărăcie. • — Sînteți 
un timid ? Vă întreb fiind
că la miting, cînd s.a 
fluierat, v-ați oprit. — 
M-atn oprit nu fiindcă s-a 
fluierat, ci fiindcă s-a 
scandat numele meu. • 
— Dacă veți fi ales pre
ședinte, pe cine ați desem.

na ca prim-ministru ? —
Dumneavostră n-ați citit 
Constituția, ca și dl Ilies
cu de altfel. în Constituție 
se prevede clar : primul 
ministru îl dă partidul ce 
are cei mai mulți repre
zentanți în Parlament. Es
te un lucru foarte simplu 
și clar, mă mir că nu-1 cu
noașteți. • — Județul nos
tru are un minerit foarte 
puternic. Credeți că mine
ritul arc viitor ? — Cred 
că da. Mineritul trebuie 
susținut, fiind vorba nu 
doar de o problemă eco
nomică, ci și de aspectul 
social. Minerii sînt o ca
tegorie de oameni aparte. 
Ei bine, ei știu să scoată 
minereu, nu altceva. Ce să 
faci cu ei dacă închizi mi
nele ? — în turneul dvoas- 
tră electoral n.ați fost la 
Timișoara. De ce ? — Ba 
am fost și la Timișoara. 
Dacă nu mai sînt între
bări, mulțumesc ziariști
lor pentru prezență.

TRAIAN BONDOR
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Agenda electorala „Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște
Uniunea Generală a Romilor din România, Fi- 

tialâ din județul Hunedoara, a organizat la Hune
doara o conferință de presă și o consfătuire de lu
cru. Dl. Nicolae Bologa. președintele U.G.R.R.. Filiala 
Hunedoara, a pledat în fața numeroasei asistențe pen
tru credință și înțelegere, unitate și colaborare, respec
tarea drepturilor romilor, ajutorarea lor spre împlini
rea năzuințelor de dreptate, înțelegere, cinste, aseme
nea tuturor cetățenilor României, egali în drepturi.

Au exprimat păreri‘de bună credință, în numele 
tomilor din județul nostru, dnii Vasile Hoțea, candi
dat la funcția de senator ; Mihai Bonța, economist»; 
Vaier Liviu Căldărar. pensionar ; Layos Kvec, Mire! 
Bacrău, Dănuț Liteanu, Gheorghe Niculescu, loan 
Horbaș. Intr-un cuvînt, conferința romilor s-a consti
tuit într-o utilă dezbatere în preajma alegerilor da 
la 27 septembrie a c.

• Trei secții de votare sînt gata să-și primească 
alegătorii din comuna Ghelari. Cei 2028 de alegători 
au fost înscriși pe liste, liste care sînt expuse la cele 
trei secții de votare.

pe zi
• Hoțul către fiul său :

— Fiule, meseria nu se învață. Se fură.

.Legătura de suflet și 
credință făcută în primele 
zile ale Revoluției dintre 
locuitorii satului Căraciu 
și cei din Kortessem — Bel
gia se cimentează continuu. 
Consolidarea acestei prie
tenii se bazează pe sufle
tele nobile ale. ur.Jir, oa
meni de excepție I’hilty- 
ens Hugo — primar îl lo
calității Kortessem .și con
silierul Libotte-Broers Fior, 
care prin acțiunile inițiate 
și activitățile organizate, 
schimbul reciproc de vizi
te, corespondența și înfră
țirea dintre un număr mare 
de familii din Căraciu — 
Baia de Criș și Korxssem 
au clădit și consolidit cele 
mai calde sentimente din
tre oameni: dragostea și 
prietenia. Legătura sufle
tească, adevăratul pod al 
prieteniei, sfidează neînțele
gerea dintre oameni, apar
tenența lor politică, cul
tul religios și mai ales 
depărtarea dintre cele 
două localități — 1850 km.

La un astfel de moment 
emoționant am fost mar
tor în satul Căraciu. A- 
flați să-și’petreacă con
cediul pe frumoasele me
leaguri ale moților zărăn- 
deni, șase familii din Kor
tessem — Belgia : Libotte- 
Broers Fior, Iosef Nelissem,

Paul Wagemans, Jaak Lam
brechts, Ward Schevenes și 
Ludo Royen au organizat 
o sărbătoare cîmpenească 
in satul Căraciu.

Reprezentanții oficiali a? 
Primăriei din Kortessem, 
acești oameni minunați, au 
făcut o surpriză neaștep
tată locuitorilor satului în. 
frățit. în numele orașului 

_ce-I reprezintă, ei au făcut 
cadou locuitorilor din Că
raciu o combină de recoltat 
cereale adecvată terenului 
dintr-o localitate de deal. 
Cum s-a aiuns Ia acest 
lucru ? Anul trecut cîțiva 
locuitori ai satului i-au 
împărtășit dl Fior neca
zurile lor pricinuite în re
coltarea păioaselor, Și dl 
Fior n-a uitat, fapt pentru 
care sătenii s-au bucurat 
foarte mult. Prietenul a-

devărat ia nevoie se cu
noaște !

Adresăm pe această ca
le, în numele locuitorilor 
satului Căraciu, sincere 
mulțumiri pentru toți bel. 
gienii ce au fost alături de 
noi și au contribuit la 
strîngerea sumei necesare 
cumpărării combinei și a- 
jutorării noastre.

Serbarea cîmpenească și 
masa oferită gratuit locui
torilor satului, cît și unor 
invitați (peste 200 de per
soane) a constituit un mi- 
nunjit prilej de trăiri emo
ționante și satisfacții reci
proce. Cu toții. s-au bu
curat de prezența ’forma
ției artistice de amatori a 
Căminului Cultural din Ba
ia de Criș „Fluierul Ian- 
cului".

LIVIU LU( AC IU

O PROPUNERE ȘI UN 
ÎNDEMN

La data de 14 septembrie 
1992, cu ocazia adunării 
generale a Asociației Foș
tilor Deținuți Politici An
ticomuniști din județul Hu
nedoara, a fost însușită 
propunerea dnului Bucur 
Mihail, președintele aso
ciației, de a se înălța în ora
șul Deva un monument în 
memoria eroilor mar
tiri din județul Hunedoara, 
căzuți în lupta împotriva 
comuniștilor.

Întrucît acest monument 
urmează să fie construit 
numai din contribuția foș
tilor deținuți politici. a- 
ceștia vor comunica în 
scris pină la data de 15 
octombrie 1992 suma de 
bani cu care înțeleg să con
tribuie pe adresa : Asocia
ția Foștilor Deținuți poli
tici — Anticomuniști din 
județul Hunedoara — De. 
ya, str. 1 Decembrie, nr. 30.

*

*
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• SIMPOZION INTER JUDE
ȚEAN. in zilele de 24 și 25 sep
tembrie a.c.. la Sanatoriul de 
Pneumologie Brad are loc un 
simpozion interjudețean, care 
abordează teme specifice de pneu
mologie. La reușita acestei ac
țiuni își aduc contribuția re pit tați 
doctori din județul nostru, din 
chimie și institute de cercetări 
de profil. (N.T.)

• FONDURI. Pentru rezolva
rea problemelor celor 430 de a-

partamente cu condens. 68 co
loane sanitate defecte și 102 
blocuri cu subsoluri inundate, 
R.A.G.C.L. Petroșani dispune de 
10 la sută din fondurile necesare I 
Unde or fi banii ? (V.N.)

• IN 1DEEA RENTABILIZĂ
RII. O parte din fostul magazin 
„Univers”, situat în zona cen
trală a Certejului, a primit o 
nouă destinație. Aceea a unei 
cafenele, ale cărei servicii, după 
cum spune dl Mihai Gavrilă, res
ponsabil, sînt solicitate în mod 
obișnuit. Vînzările medii lunare, 
în valoare de 800 000 lei, se rea
lizează și din servirea produse
lor cum sînt: ciocolata, băuturile

răcoritoare și... a altor feluri de 
băuturi, care se servesc însă nu
mai pentru acasă. (E.S.)

• -1000 NOU NĂSCUTE Dl 
doctor Mihai Crăciunescu, șeful 
secției obstetridă-ginecologie de 
la Spitalul Municipal Hunedoara, 
ne-a făcut cunoscut că în mater
nitatea de aici au văzut lumina 
zilei, de la începutul anului, pî- 
nă la 19 septembrie a.c., 1000 nou _ 
născuți. Cel de-al 1000-lea copil
a fost al dnei Liliana Cical, mun
citoare la S.C. „Siderurgica" S.A. 
(N.T.)

• PENTRU AUTOMOBILISTE 
Doriți acumulatori pentru auto
turismele dv. ? Nimic mai sim

plu. Magazinul „Unic" deschis de 
curînd în Deva, str. Oituz, la 
parterul blocului 14, vă oferă a- 
cumulatori, produși de prestigi
oasa firmă .,Tudor". alături de 
baterii R 6 — R 20, (C.P.)

• FĂRĂ OCUPAȚIE. Pină 
în prezent, in acest an Poliția Pe
troșani a cercetat 420 de persoane, 
participante la săvirșirea de in
fracțiuni. Dintre acestea 264 nu 
au nici o ocupație ’ Relevant, nu? 
(V.N.)

UN OM VREA
SA MUNCEASCĂ !

In satul Rîu de Mori 
am întîlnit un om dispe
rat, dl Dragălin Ivancu. 
Am intrat în vorbă.

— Am lucrat mulți ani 
la Amenajarea Hidroener
getică Rîu Mare — Rete
zat. N-am avut nici o a- 
batere, nici o absență. Am 
rămas așa de necăjit cînd, 
la începutul anului 1990, 
conducerea unității m-a 
pus pe lista șomerilor — 
ne-a spus dumnealui.

— Oare de ce s.au gîn- 
dit să vă treacă la șomaj?

— Am avut un accident 
de muncă și nu am mai 
putut lucra decît paznic. 
Dar mi-am făcut datoria, 
să știți. N-am închis o- 
chii Ia fărădelegile care 
se petreceau. Așa că mi- 
am atras ura și răutatea 
unora. Chiar dintre șefi...

— Familia?
— I’ămînt nu am. Soția 

este casnică. Fetița cea 
măre, Corina, este șomeră, 
sora ei, Paulina, a termi
nat liceul, a luat baca, 
laureatul, nu are unde 
lucra, fiul Corvin este 
elev. Cinci oameni, care 
nu avem nici un leu;cîș- 
tig.

— Pe unde ați fost să 
vă rezolvați necazurile

— Am bătut eu dispe
rare pe la toate usi’e 
șefilor. în zadar... Din 
luna aprilie a.c., eu nu 
mai am nici ajutor de 
șomaj. îh ce greutăți na 
zbatem, numai noi știm... 
' Cei ce au credință, tre

buie să-1 ajute pe acest 
om. pe Drăgălin ivancu, 
pe familia -Ini

Gii. I. NEGREA
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P.N.Ț.C.D.-CINE NE CALOMNIAZĂ 
SE TEME DE NOI

Atacurile calomnioase și 
gogorițele colportate pe sea
ma P.N.Ț.C.D. în actuala 
campanie electorală” merită 
o analiză obiectivă. -Toate 
aU forma afirmației impe
rative „Dacă vin la putere 
țărăniștii... !” Le vom enu
mera pe cele mai uzitate, 
supunînd atenției cititorului 
și punctul nostru de ve
dere.

1. Că am dori redarea 
pămînturilor moșierilor. 
Un fals ordinar. Orice vîrsț- 
nic își amintește că sute 
de mii de gospodării țără
nești au fost salvate de .la 
faliment în perioada ante
belică, de legea conversiunii 
datoriilor agricole promul
gată sub guvernare țără-' 
nistă. . Sistemul de bănci 
rurale și creditele avanta
joase, de care au beneficiat 
după primul război mon
dial sute de mii de împro
prietăriți, sînt ilustrarea 
concretă a crezului econo
mic a unor iluștri țără
niști precum Mihalache și 
Madgearu.

Țărani hunedoreni din 
zona de deal și de munte! 
P.N.Ț.C.D. s-a abținut a-și 
da votul pe Legea Fondu
lui Funciar, întrucît prin 
omiterea restituirii păduri
lor comunale și a celor in
dividuale țăranilor proprie
tari vă condamnă la per
petua sărăcie. Găselnița cu 
restituirea a maximum 1 - 
ha, pe la liziere de pădure 
este o insultă și nu un fa
vor al legii. Noi vrem ca 
voi să fiți stăpînii păduri
lor voastre.
Țărani I Noi nu vom prac

tica discriminări la prețu
rile de achiziții. între a- 
chiziția de la țăranul român 
și producătorul străin -r- 
deci nu vom ignora nicio
dată principiul liberei con
curențe. Cei 7000 de lei 
datorați de I.A.S.-uri pen
tru utilizarea hectarului 
dumneavoastră în anul 1991
— scadenți în primăvara 
1992 și garantați de fondul 
de stat v-au parvenit inte
gral și la timp ? Sau unele 
Î.A.S.-uri au știut să în
tocmească în primăvară 
doar actele la bancă pen
tru ridicarea salariilor, nu 
și cele privind datoria că
tre dumneavoastră, lăsîn- 
du-vă plăcerea unor plăți 
intîrziate cu lunile ți diș- 
muită de inflație. Trustul 
I.AjS. este cumva o insti
tuție țărănistă ?

2, Dacă vin țărăniștii a- 
vantajează patronatul în 
dauna muncitorilor. Pentru 
asta nu e nevoie de guver
nare țărănistă. Simulacrul 
de lege sindicală, proaspăt 
emanată, tîrâște sindicalis
tul, liderul și grevistul — 
deci muncitorul revendicant
— în procese și proceduri 
judecătorești de urgență,
• *•*•■ *•*•*•*<

îngrădindu-i 
grevă prin 
condamnări 
cuniare. - -

Cu 60 de 
în primă criză economică 
mondială, guvern-ir?a ță
rănistă a legiferat dreptul 
la organizare sindicală, la 
grevă și interdicția de a 
desface oricui contractul de 
muncă pentru organizare 
sau participare la grevă,

3. Dacă vin țărăniștii vînd 
sau cumpără țara. Bani să 
cumpere țara au în prin
cipal nomenclatura și pro
fitorii, care j în ultimii doi 
ani, știți bine, n-au stat 
în opoziție. Cu vîndutul lu
crurile stau și mai trist, 
Coaliția nomenclatură — 
profitori nu vînd țara, ° 
dau la solduri — (vezi 
scandalul Bere Timișoara, 
vînzarea ca fier vechi a 
unei părți din flotă străi
nilor, continuarea exporti! 
lui de fier vechi în ciudă 
protestelor Sindicatului Me- 
tarom), Nu țărăniștii au 
transformat Mărginimea Si
biului în lada de gunoi a 
Europei prin „importul de 
deșeuri toxice”.

Tristul adevăr vă este as
cuns. Nu țara se vinde pe 
capitaluri străinilor, ci mult 
mai grav, săraca Românie 
a devenit exportatoare de 
capitaluri. Banii agonisiți 
de haita nomenclatură — 
profitori, în aficeri co- 
mercial-speculative, ce icîr- 
besc pe orice om cinstit, 
și e vorba de miliarde, nu 
șînt reinvestiți în interior, 
în industrie și servicii, deci 
în activități generatoare de 
locuri de muncă și produse 
indigene pentru piață ci 
mare parte din aceste su
me iau drumul altor țări 
prin bravi investitori ro
mâni ce „cumpără s ră:nă- 
tatea” și nu invers. Și 
încă ceva ! Credeți că de 
nebuni americanii au adop
tat o lege, prin care c~n-

dreptul la 
amenințări cu 
și șicane pe-

ani îiv urmă,

feră imediat cetățenia USA 
oricui investește ac alo un 
milion de dolari creînd 20 
locuri de muncă. De- ce nu 
le e teamă eă-și vînd țara? 
Dar Africa de Sud de ce nu 
interzice intrarea capitaluri
lor Străine acolo și țărmureș- 
te foarte drastic ieșirile de 
capital indigen ? Este in
teligent să strigi „HOȚII”, 
în timp ce fugi cu sacul 
de dolari peste frontiere și 
logic ca în' același timp să 
propovăduiești gogoașele 
despre capitalismul sălba
tic din România antebelică.

4. Dacă apucă puterea 
țărăniștii va fi vai de co
muniști. Am repetat me
reu, că noi luptăm nurriai 
împotriva ideilor comuniste 
și nu împotriva indivizilor. 
Confirmarea se află chiar , 
sub ochii voștri, stimați 
alegători — candidați ai 
P.N.Ț.C.D.-ului pe listele 
Cheii șînt atît nemembrj cît.. 
și foști posesori âi carne
tului P.C.R. Singurele cri
terii valabile pentru noi 
sînț cipstea, patriotismul,și 
valoarea.

Privindu-ne pe noi, pe 
țărăniști, prin prisma a- 

partenenței la doctrina creș
tin democrată, veți înțe
lege mai bine și cine și 
de ce se înverșunează atît 
de' tare să ne calomnieze 
cu găselnițele enumerate 
mai sus. Stimați concetă
țeni indeciși, nu știm dacă 
cele expuse vă vor determina 
să ne acordați votul nouă, 
Cheii, dar sperăm că v-am 
pus la îndemînă unele su
biecte de meditație, ce vă 
vor ajuta să-i identificați 
pe cei ce nu merită încre
derea dumneavoastră.

Noi credem-dS legea este 
făcută pentru om și nu o- 
mul pentru lege !

Așa să ne ajute Dumne. 
zeu !

LIVIU PETREU 
SILVIU ȘOBEA

CONVENȚIA 
DEMOCRATICA
DIN ROMANIA 7

A P E L

Uniunea Generală a Ro
milor din România ' care 
este cea mai veche organi
zație a romilor din țara 
noastră și care are în Par
lamentul României un de
putat cheamă alegătorii din 
județul Hunedoara ca la 
alegerile din ‘ 27 septem
brie să vină alături de ea,- 
votînd semnul electoral 
ROATA. U.G.R.R., orga
nizația județului nostru a 
depus liste de candidați 
atît pentru Senat, cît și 
pentru Camera Deputaților 
și o să vi-i prezentăm 
continuare pe cîțiva : 
PENTRU SENAT

Dl Pienar Titi Liviu, me
dic primar, bun profesio
nist, membru al uniunii 
noastre, ce are o mare 
contribuție în păstrarea să-

• *•*•*•*
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La Biserica romano-catolică
La Biserica romano-ca

tolică din Hunedoara, ri
dicată în anul 1912, Litur
ghia se oficiază în limba 
maghiară, în fiecare zi din 
cursul săptămînii, la orele 
7,30 și respectiv 19, iar 
duminica, de la orele 8,10 
și 18 — în limba maghiari) 
și la ora 12 — în limba ro
mână. Paroh al acestui lă
caș de cult este Pateij Be-

nedek Iosif Stelli, care o- 
ficiază aici slujba reli
gioasă de 20 de ani. Bise
rica este, zilnic, aproape 
plină de credincioși, do
vadă a credinței lor nestră
mutate în Dumnezeu. Pă
rintele Stelli își mărturisea 
satisfacția că în curînd se 
va pune temelia unei Ca
pele ecumenice In cadrul 
Spitalului mare din Hune-

existe și ceea ce putem 10
10,

10;

,10

13

13

13
14

14

15

15

16

16

16

17
17
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18

ÎS

26

26

21

22

23
22

<la-acestei țări, sîntem 
conștiința activă și ex

plicită a acestui moment de cumpănă.
Triumful sau eșecul democrației, precum 

și respectul necondiționat al legilor depind 
de măsura implicării fiecăruia dintre noi 
în această clipă a istoriei, . „ . .

Nu avem dreptul la expectativă. Acum 
sînțem chmați să alegem nu între ceea 
ce a fost și ceea ce este, ci

Gabriela Adamcșteanu, scri
itor

■conf. dr. Toțna Albu 
conf. dr. Nicolae Anastasiu 
dr. dpc. Andrei Avram 
conf. dr. Adrian Atânaslu 
Gabriel Andreescu, fizician 

și publicist
dr. Mioara Avram, li gv 
Petre Mihai Băcanii, ziarist 
dr. Ștefan Basarab 
dr. Lucian Bădescu 
Alexandru loan Bădulcscu, 

student, olimpic matema
tică

dr. Ion-Tudor Borza, geolog 
Ana Blandiana, scriitor

Noi, intelectualii 
tori să fim acum

să 
realiza, 
sprijinim candidatura proleso.

n.a încetat 
intr-adevăr

De aceea 
rului Emil Constantincscu la președinția ță
rii, convinși că doar victoria candidatului 
Convenției Democratice din România repre
zintă garanția democratizării reale și a 
ieșirii țării din izolarea Ia care au adus-o 
falșii emanați ai revoluției din decembrie.

prof. dr. Gheorghe Boldur- 
Lățeșcu

conf. dr. Eugen Borcoci 
Mihai Bucalei, sculptor 
Victor Bârsan, matemati

cian și publicist
arhs Alexandru Beldiman, 

președintele Uniunii Ar. 
hitecților

Iloria Bemea, pictor, direc
torul Muzeului Țăranului 
Român

prof. dr. Călin Beșliu 
prof. dr. Ion Bruckner 
conf. dr. Vasile Brînzănescu ■ 
Cătălina Bupoianu, regizor 
prof. dr. Ion Colojoară, de

canul Facultății de Mate
matică, Universitatea

între ceea ce
București

dr. Emil Căpraru 
Ion* Caramitru, actor, pre

ședintele uniter . 
prof, dr. Petru Caraman 
arh. Mariana Celac 
Răzvan Cernat, dirijor 
conf. dr. Ion Chițescu 
Mircea Ciobanu, scriitor 
prof. dr. Gheorghe Ciobanu 
dr. Mircea Ciumara, eco

nomist
conf. dr. Cristian Calnde 
Magda Cârneci, critic de 

artă '
conf. dr. Virgil Emil Că- 

zănescu
prof. dr. Ovidiu Cernea

BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL
SPRIJINĂ

CONVENȚIA DEMOCRATICĂ DIN ROMANIA
La 15 septembrie 1992 s-a încheiat ur

mătorul protocol între reprezentanții Con
venției Democratice din România și cei 
ai Blocului Național Sindical :

In urma discuțiilor purtate între conduce
rea Convenției Democratice din România și 
membri ai Biroului Executiv al Blocului 
Național Sindical s-a stabilit de comun a- 
cord ca parlamentarii de pe pozițiile 2 și/ 
sau 1 în listele electorale

Semnează, din partea Con
venției Democratice din 
România :
Corneliu Coposu, președinte 

al Convenției Democra
tice din România

ale Convenției
Emil Constantinescu, can

didat la președinția Ro
mâniei, 
iar din partea Blocului 
Național Sindical :

Matei Brătianu, președinte

Democratice să reprezinte, să promoveze 
și șă susțină in Parlamentul României și 
interesele, propunerile și inițiativele B.N.S, 

La nivelul fiecărui județ vor avea loc 
întîlniri între candidați! de pe pozițiile 1 
și 2 ai Convenției Democratice și Sindica
tele B.N.S. pentru semnarea individuală a 
protocolului și pentru stabilirea periodici
tății întîlnirilor și a modului de circulație 
a informației.

Marian Cazangiu 
Viorel Gănescu 
Gheorghe Baciu 
Alexandăr Petrov 
Gheorghe Caraiani (1088)

Uniunea Generală a Romilor
nătății oamenilor, indife
rent de etnie ;

Dl Hoțea Vasile, șef de 
unitate comercială, un om 
de înaltă omenie ce ajută 
mult U.G.R.R., cu multă 
experiență în munca sa;

DI Brindușe Ioan, de pro
fesie economist;

Dl Boanța Mffifil, lucră
tor comercial în Valea Jiu. 
lui, este vicepreședinte al 
U.G.R.R., om al discuțiilor 
sincere, constructive, priete
nul tuturor oamenilor 
bine.

PENTRU CAMERA 
DEPUTAȚILOR :

Dl Bologa Nicolae, vice
președintele U.G.R.R. și
• *•*•*•*•*•*•

de

un.ul din fondatorii aceste
ia, președintele organizației 
din Hunedoara, inspector 
la Direcția de Muncă și 
Protecție Socială, om ce 
pune tot sufletul pentru 
integrarea romilor în so
cietate, pentru respectarea 
legilor, pentru respectarea 
drepturilor tuturor cetă
țenilor indiferent de etnie, 
fost- delegat la Congresul 
Mondial al Romilor ce a 
avut loc în Polonia;

Dl Inelar Ionel, cunos
cut pentru afecțiunea sa 
față de oamenii săraci și 
handicapați ; i

Dl Birta Daniel din Va
lea Jiului, care luptă p?n-
*•*•* •*•*•*•*

din România
tru drepturile omului, se
cretar generpi al organiză-*’ 
ției romilor 'din județul 
Hunedoara, membru fon
dator al U.G.R.R.

După cum se poate ve
dea, pentru alegerile dih 
27 septembrie a.c.. Orga
nizația județeană a U.G.R.R. 
propune candidați nu nu
mai din rîndul romilor, fapt 
ce dovedește activitatea sa 
pusă în slujba integrării a- 
cestei- etnii în societatea 
românească, dorința de co
laborare cu tot ce este bun 
și omenesc.

După cum se știe, In 
București s-a înființat, a- 
șa-numita Partidă a Romi-

• *•*•♦•*•*•*•*

lor ce are semn electoral 
Asul de treflă. Respecti
va formație a depus can
didaturi pentru alegerile 
din această toamnă și în 
județul nostru, pentru a 
dispersa electoratul. Ru
găm membrii și simpati- 
zanții U.G.R.R. să facă deor 
sebire dintre „As” și „Roa
tă”, pentru că Partida Ro
milor nu ne reprezintă De . 
aceea adresăm electoratului, 
indiferent de culoarea pie
lii, să vOteze „Roata”, sem
nul electoral ai' U.G.R-R., 
care le reprezintă interese
le și acționează pentru in
tegrarea lor în societatea, 
românească.

Deci, votați Roata !
NICC A E BOLOGA, 

Președintele Organizației 
Județene a U.G.R.R.

• *_•♦•*•*•*•*•
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din Hunedoara
doara, unde se vor putea 
ruga bolnavii, iar slujba se 
va oficia atît pentru ca
tolici, cît și pentru orto
docși, baptiști, 1 neoprotes- 
tanți, reformați. Dacă ci
neva dbrește să contribuie 
cu o sumă de bani la ri
dicarea acestui lăcaș, se 
poate adresa Parohiei ro- 
mano-catolice în cadrul că
reia funcționează societa
tea ,,Caritas”.

Cu cîtva timp în urmă, 
Biserica romano-catolică 
hunedoreană a primit aju
toare de Ia filialele Aso
ciației „Caritas maltese” 
din Ungaria, Austria și 
Germania, care, așa după 
cum ne spunea părintele 
Stelli, au fost distribuite 
celor ce nu au primit pî- 
nă acum astfel de ajutoa
re, indiferent de confesiu
ne și naționalitate, hândi- 
capaților, celor cu mulți 
copil sau pensionarilor cu 
pensie sub 6000 lei. Ase
menea ajutoare au fost

promise și pentru anul vii
tor, dîndu-se asigurări că 
vor primi și alți handica
pați, persoane nevoiașe, 
despre care nu se știa. 
Menționăm că din ajutoare
le primite s-au distribuit 
și locuitorilor satului Fun
dul Răcăcinului din Moldo
va (38S persoane), afectați 
anul trecut de inundațiile 
catastrofale ce s-au abătut 
asupra localității lor.

în grija. ce o are pentru 
oamenii suferinzi și necă
jiți, Parohia romano-cato- 
lică a angajat pe post de 
contabilă și bucătăreasă pe

Anna Bako, handicapată, 
iar părintele superior — 2(
Andrei Benedek, din Mier
curea Ciuc, i-a dăruit a- 
cesteia o Dacia 1300. Pă-' 
rintele Stelli mulțumește 
conducerii PECO și Inspec
toratului Județean pentru 21
Handicapați pentru spri
jinul acordat in obținerea 
■unei cote suplimentare de 21 
benzină pentru mașina do
nată și se va ruga bunu
lui Dumnezeu să le dea a- 2: 
cestor oameni ce fac bine, 
lor și familiilor lor, sănă
tate și tot ce își doresc !

MINEL BODEA __
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In zilele de 16 și 17 sep
tembrie 1992 s-au desfășurat 
la Arad lucrările Comite
tului pregătitor al celei de 
a V-a sesiuni a Conferin
ței Naționale a Clerului or
todox.

Dezbaterile au fost pre
zidate de Prea Sfințitul Ti- 
motei, episcopul Aradului 
și Hunedoarei, și Prea Sfin
țitul Emilian, arhiereu-vi- 
car, la ele participînd cir
ca 60 de preoți din diverse 
regiuni ale țării.

Discuțiile au avut ca te
mă problemele actuale a- 
le misiunii și pastorației 
ortodoxe, la nivelul paro
hiilor, măsuri de sporire a 
influenței B.O.R. în planul 
vieții politice și sociale din 
România, precum și pro
blema Băncii cultelor,

Varietatea, opiniilor. ex
primate în legătură cu fie
care din aceste teme a 
condus la concluzia nece
sității studierii lor în ca
drul unor comisii speciale 
la nivelul fiecărei protoie- 
rii. înaintea convocării pro- 
priu-zise a celei de a V-a

sesiuni a Conferinței Na
ționale a Clerului.

Pe lîngă tematica abor
dată, numeroase intervenții 
au fost consacrate proble
mei recunoașterii de către 
Sf. Sinod a Conferinței Na
ționale a Clerului ca or
gan central consultativ al 
B.O.R.

Cu această, ocazie, s-a ex
primat nemulțumirea pro
fundă a multor preoți le
gată de tergiversarea ne
justificată a legalizării Con- 

. ferinței, de întîrzierea răs
punsurilor pe această te
mă din partea unora din 
facultățile de teologie, ca 
și de modul greșit în care 
a fost pusă această pro
blemă în cadrul unor pro- 
țoierii.'

A doua zi Comitetul a- 
fost onorat de o scurtă vi
zită a dlui Mircea Druc, 
președintele Frontului Creș
tin Democrat din Basara
bia, a dlui Iurie Roșea, vi-

NIC1T
cepreședintele acestui Front 
și a binecunoscutului poet 
loan Alexandru.

Informați de oaspeți de
spre surprinzătoarea ati-, 
tudine antiromânească a 
mitropolitului Vladimir al 
Chișinăului, care a început 
să lupte fățiș împotriva u- 
nirii Basarabiei cu Ro
mânia, participanții la dez
bateri și-au manifestat e- 
nergic protestul lor împo
triva acestor manifestări ■ 
profund dăunătoare pres
tigiului Ortodoxiei, atît în 
țară, cît și în străinătate.,

Cu această ocazie s-a 
propus ca la lucrările pro- 
priu-zise ale Conferinței' 
să fie invitați preoți dip 
Basarabia.

în finalul dezbaterilor 
s-a ajuns inevitabil și la 
problema importantelor a- 
legeri parlamentare și pre- t 
zidențiale de la 27 sep
tembrie a.c.'

Conștienți de importan-1

ța crucială a acestor ale
geri pentru întreaga țară, 
Comitetul apreciază foarte 
favorabil Comunicatul Pa
triarhiei Române, prezentat 
la televiziune de Prea Fe
ricitul Patriarh Teoctist. 
Pe aceeași linie de idei, 
Comitetul recomandă elec
toratului ca să-și orienteze 
opțiunea politică ținînd 
seama de necesitatea rea
șezării vieții sociale, eco
nomice și politice în Româ
nia pe temeiul despărțirii 
radicale de trecutul comu
nist, al restaurării valori
lor creștine, .al credinței în 
Dumnezeu, al deschiderii fa
ță de exigențele democra
ției occidentale, al integră
rii europene și al păcii 
interetnice și confesionale.

Lucrările ș.au încheiat 
cu propunerea participan- 
ților că cea de-a V-a se
siune a . Conferinței Națio
nale a Clerului să aibă 
loc în cursul lunii noiem
brie la Arad.
Preot MIRCEA FARCA, 
delegatul Protopopiatului 

Deva la conferință .
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de țară, 
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de rod!
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Șase gîndurL/Olimpice
j Săptămîna trecută am 

asistat la festivitatea de 
primire și premiere, la 
primăria Devei, a gimnas
telor din lotul olimpic al 
României, care ne-a repre
zentat cu strălucire la O. 
limpiada de la Barcelona, 
din vara acestui an. Lume 
rhultă, atmosferă caldă, e- 
moții, felicitări, cuvinte 
frumoase, speranțe. între 
un pahar cu pepsi și o 
-bomboană, am schimbat 
cîteva cuvinte cu celebrele 
noastre gimnaste care s-au 
întors din superbul ' oraș 
spaniol, cum se știe, cu 
două medalii de aur, una 
de argint și două de bronz, 
situî’nd România pe locul 
al. II-lea în lume la acest 
frumos sport — din cele 
173 de țări participante —, 
după fosta mare Uniune 
Sovietică.

Le-am rugat pe simpa
ticele ’domnișoare care au 
alcătuit prețiosul sextet 
al României la Barcelona 
și care, spre mîndria noas
tră, și-au pregătit atîtea 
succese răsunătoare în ora
șul de la poalele Cetății, 
Deva, să ne dezvăluie cîte

un gînd de la acel mo
ment festiv.

Mircla Pașca, elevă în 
clasa a Xlî-a, la Baia 
Mare : Vreau să termin cu 
bine școala și la anul să 
intru la Academia de E- 
ducație Fizică și Sport. Și 
tot pentru la anul mi-am 
propus să contribui mai

ridic ștacheta la nivelul cel . 
mai de sus și în sport șl 
fa școală. Mi-ar plăcea să 
oferim prilejul autorități-; 
lor din Deva să organizeze: 
cîț mai multe asemenea 
festivități. Este un gînd și 
o speranță.

Cristina Bontaș, studentă 
în anul I, la Academia de 
Educație Fizică și Sport : 
Euforia acestui moment mă, 
copleșește. Nu mi-a trecut; 
nici prin gînd vreodată că

CONVERSAȚII

substanțial la colecția de 
medalii pe care dorim s-o 
aducem de la „mondialele” 
de la Birmingham — în 
Anglia.

Gina Gogean, elevă în 
clasa a Vil-a, la Focșani: 
Un gînd 1 Adică să spun 
ceva despre mine 7 Știu 
eu... Fiind cea mai mică 
dirt echipă, mă gîndesc să 
mai cresc în... succese spor
tive, dar și la învățătură. 
Să obțin note mai mari șl 
medalii mai strălucitoare. 
Știu că nu-i ușor, însă dacă 
vrei, poți. Și eu vreau...;

Vanda Hădărean, elevă 
în clasa a Xl-a, la Cluj: 
Pentru că-mi plac îndeo. 
sebi paralelele, aș vrea să

aș putea primi o Diplomă, 
de Onoare a orașului De-- 
va. Și afirm cu mîndrie că 
noi am reprezentat mereu; 
în lume o țară — România 
— și un oraș — Deva -r-, 
unde ne perfecționăm de: 
âtîția ani măiestria sportivă., 
Chiar dacă eu sînt din; 
Onești.

Maria Neculiță, elevă îre 
clasa a XII-a, la Deva: 
Fac gimnastică de 12 ani. 
Și parcă ar fi destul pen-; 
tru înalta performanță îrt 
acest sport al vîrstelor fra
gede. Sînt fericită că în 
multe medalii, cupe, trofee 
Obținute de gimnastica ro
mânească strălucește și 
numele meu. De la anul

aș vrea să mă număr prin
tre studenții Academiei de 
Educație Fizică și Sport, 
să rămîn colegă, în conti
nuare, cu Cristina.

Lavinia Miloșovici, elevă 
în clasa a X-a, la Deva : 
Eu sînt cetățean al Devei 
de 10 ani, de cînd am ve
nit în clasa I la școala spor
tivă, dar de astăzi sînt Ce
tățean de Onoare. Numărul 
unu al acestui frumos oraș. 
Este superb, emoționant. 
N-am cuvinte să apreciez 
gestul autorităților acestui 
municipiu, să-mi exprtai 
bucuria și mulțumirea. Ele 
sînt gravate însă în cele 
două medalii de aur — la 
sol și la paralele — și în 
cea de argint — cu echipa
— cucerite la Olimpiada 
de la Barcelona. Să nu mai 
spun despre celelalte meda
lii — nu le știu numărul
— obținute la alte com
petiții la vîrf ale gimnas
ticii mondiale, pentru care 
am trudit tot aici, în fru
moasa sală de la poalele- 
Cetății.

Felicitări, fetelor! Suc
ces în noul an școlar I Suc
ces la viitoarele competiții 
sportive, unde veți duce în 
continuare numele Româ
niei și al Devei !

DUMITRU GHEONEA

r * • *■.
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s.a. r
| Cu sediul in Alba Iu-
* lia, belul 1 Decembrie I
| 1918, nr. 3. (lingă gară) î " 
I Vinde la prețuri a- fc, 
J vantajoase, pe bază de vjj 
I CEC, următoarele ma- 
' terii prime și materiale : I !•
I
wI
!.
| suri femei ; - >
* 0 cartoane pentru tort fc
(de 1 și 2 kg, oțel 

pătrat de 8x8 mm. F 
»' De asemenea, execută 
prin unitățile de pro- |- 

' ducțic mobilier corner- < 
| cial pentru orice tip de J 
. unități de desfacere, ori- J 
|cc articole de mic mo. • 
J bilier pentru holuri, I 
(dormitoare, sufragerii, * i 
bucătării, din panel, mo- |

J bilier pentru camere; 
Iholel- * I
’ Informații la telefon*'. 
(96/813253, 813622 int. 23. S 

(1096) K

drojdie uscată im- *, 
port Olanda, garan- f 
tată 2 ani, la pungi * 

de 450 g, vidată, de fc" 
o calitate excelentă, J ’ 
cu putere de 8 orit 
mai mare decît droj-1 • 
dia comprimată ;
zahăr import ; drC- F

* ;

V I IL )

J

CENTRUL DE CONSULTANTĂ, INSTRUIRE, K
INGINERIE SOFTWARE, CONSOFT — }

COMPUTER SIBIU j

Organizează în municipiul Deva, pentru Jl 
anul școlar 1992—1993 Ț-

• Școala tehnică postliceală cu profil de V 
informatică ț

în cadrul căreia, pe lîngă pregătirea de L' 
specialitate, se vor preda intensiv : limba en- fe 
gleză, contabilitate, legislație economică, or- u 
ganîzare și management. î

Înscrieri si informații: Deva, str. Pruni- n 
lor, 13, tel: 95/613678; Sibiu, str. Crisanei, I 
14, tel. 92/418155. (1075) I

PROGRAM U.L
TURULUI CAMPIONATULUI JUDEȚEAN

DE CĂDEȚI ȘI JUNIORI III
EDIȚIA 1992 - 1993

ETAPA I, 26 septembrie 1992
Minerul Uricani — Mureșul St. Deva —
Mureșul Deva — Jiul Petroșani —
A.S. Paroșeni — Victoria Călan —

C.S.S. Hunedoara
Corvinul Hunedoara — Minerul Lupeni —

ETAPA a Il-a, 3 octombrie 1992
Mureșul St. Deva — Victoria Călan —
Minerul Lupeni — A.S. Paroșeni —
Jiul Petroșani — Corvinul Hunedoara , —
Min. Uricani — Mureșul Deva —

ETAPA a IlI-a, 10 octombrie
Mureșul Deva — Mureșul St. Deva —
Corvinul Hunedoara — Min. Uricani —
A.S. Paroșeni — Jiul/Petroșani . —-
Victoria Călan — Minerul Lupeni —
C.S.S. Hunedoara

ETAPA a IV-a, 17 octombrie
Minerul Lupeni — Mureșul Șt. Deva —
Jiul Petroșani — Victoria Călan —

CJSS. Hunedoara
Minerul Uricani — A.S. Paroșeni
Mureșul Deva — Corvinul Huriedoara

t
A.S. Paroșeni, — Mureșul Deva 
Victoria Călan — Minerul Uricani 
C.S.S. Hunedoara
Min. Lupeni — Jiul Petroșani

ETAPA a Vl.a, 31 octombrie
Jiul Petroșani — Mureșul Șt. Deva ——•
Minerul Uricani — Minerul Lupeni ■
Mureșul Deva — Victoria *90 Călan ■ —*

CJb.S. Hunedoara
Corvinul Hunedoara —- A.S. Paroșeni — —

ETAPA a Vil-a, 7 noiembrie
Mureșul Șt. Deva — A.S. Paroșeni — — ■
Victoria Călan — Corvinul Hunedoara ■
C.S.S. Hunedoara
Minerul Lupeni — Mureșul Deva ——
Jiul Petroșani — Minerul Uricani —■

Echipa de cădeți Victoria ”90 Călan este cuplată cu 
echipa de juniori ni CJSJS. Hunedoara și ambele echipe 
joacă pe terenul Victoria *90 Călan In cuplaj;

Mureșul Start *91 Deva participă numai cu echipa 
de cădeți și joacă pe terenul CETATE II Deva.

CLUBUL „SIDERURGISTUL" HUNEDOARA|

I
Deschiderea următoarelor cursuri practice I 

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

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

șoară
• Dans de societate — fete și băieți —

vîrsta — 4—14 ani
• 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)

ANUNȚA

a

p

YOGA C1ȘTIGA TEREN

ETAPA a V-a, 24 octombrie
Corvinul Hunedoara — Mureșul Șt. Deva

Sîmbătă, 19 septembrie, 
la Deva și Hunedoara a 
avut loc deschiderea ofi
cială a cursurilor noului an 
de yoga, cursuri care se 
desfășoară pe o perioadă 
de cinci ani. Pînă în pre
zent, în județul nostru func
ționează cursuri în localită
țile Deva, Hunedoara, Pe
troșani cu perspective în

Brad și Simeria, la care 
sîr\t cuprinse peste 300 de 
persoane.

Conferința de deschidere 
a cursurilor, desfășurată 
sîmbătă, la Liceul „Dece- 
bal" din Deva, a scos în 
evidență utilitatea practicii 
yoga pentru individ.

CORNEL POENAR

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

ANGAJEAZĂ FORȚA DE MUNCĂ pen
tru lucrări agricole de sezon. Informații la te
lefon 660894.

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

(7819/7820)
• VI ND apartament 2 

camere, 1 500 000 negocia
bil. Deva, Al. Romanilor, 
bl. 21. ap. 6, et. 1. (7860)

• VÎND chitară bass
model Jazz, marca „Fen. 
der” cu cutie, boxă F.B.T. 
cu difuzor G.B.L. 140 K, 
statie „Shoot“ 150 W 4 
lămpi Informații tel. 
619045. (7875)

• S.N.C. ..MELIFICA"
®EVA vinde: pavilioane 
apicole, lăzi, familii al
bine, colectoare uolen, re
cipient aluminiu 500 1. trac, 
tor U-G50 cu remorcă. 
Vinde si. transportă mar 
teriale de construcții. In. 
formalii l;> te] 629078. 
61664’. (7778)'

• Vi ND apartament cen.
tru civic si garai, str. Ro. 
mar>’lf”' Hunedoara tel. 
718505 (7884)

• •' VțND apartament, et.
4 Goidu Deva tel. 616188.

<7882)
• VÎND «raid bovine,

Șoinuis- si materiale de 
eonstrpetii (țiglă si lemn). 
Informași ml. 618925. x

(7881)
• V ÎND Dacia 1310 break,

stare, excepțională și gar
sonieră confort 1 Deva tel. 
62080? ( (7880)

• VÎND video' japonez,
sigilat Deva. tel. 612953 si 
620655 (7885)

• CUMPĂR electromo
tor 12 V pentru Trabant. 
Deva tel, 619529. (7886)

• \ ÎND orgă Caus’d, ste.
reo. cinci octave. Deva 
tel. 627384. (7887)

• VÎND rulotă corner,
cială tip „Saionta“. Deva 
tel. 623669. (7888)

• \ ÎND mașină de spă
lat cu storcător. Deva. tel. 
621673. după ora 16.

• VÎND urgent aparta
ment d uă camere, con
fort I Deva, bdul Bălces- 
eu. Brad tel. 650043.' după 
ora 16. (7895)

• VÎND garsonieră con
fort T str. Cloșca, bl. 17. 
et. 2. Simeria. Relații 
985(1’5 ’3 Botoșani. orele 
8-1 (7896)

• V-ÎND casă, două 
camere și bucătărie, 
grădină 700 mp, nece
sită ample reparații, 
posibilități extindere, 
preț 6 milioane lei 
sau valută. Relații tel. 
967/52381, între orele 
18—20. (mp. 355)

• VÎND Opel Rekord —
20 E, preț convenabil, sta
re ireproșabilă. Deva tel. 
614975, sau 626512, după 
amiază. (7897)’

• VÎND mașină tricotat 
„Veritas” 180 ace și tele
vizor color. Deva tel. 615215

(7900)
• VÎND seîndură și du

lapi Brad, video player, 
sigilat, Mobra Hoinar. De
va tel. 615357. (7907)

• VÎND garsonieră con
fort I, Dacia, 650 000 lei. 
Deva tel. 615569. (7906)

• VÎND apartament 2
camere, Deva, Al. Jiului, 
Micro 15 ,nr. 4, bl. F 5 A, 
ap. 7. (7905)

>• VÎND urgent micro
buz Volkswagen, fabrica
ție 1987. preț negociabil. 
Tel. 618481, orele 19.30— 
21. (7903)

• VÎND casă, curte și
grădină, Cristur. -Hunedoa
ra tel. 715726. (7901)

• VÎND remorcă tip 
..Salonta", informații Deva 
tel. 613865. după ora 17.

(7899)
• VÎND mașină de spă

lat cu -storcător. Cumpăr 
tub color cu diagonala 37 
crn.- Hunedoara-- tei. 717841c

(7419)
• VÎND receiver "satelit, 

stereo. Deva tel. 621153.
(7911)

PIERDERI
• PIERDUT legitimație 

serviciu eliberată de E.M. 
Mintia pe numele Haizer 
Ștefan. Se declară nulă.

(7910)
• PIERDUT autorizație 

nr. 6823/11.05.1992, elibe
rată de Consiliul Județean 
Hunedoara, pe numele Ghe- 
ju Atanasie. Se declară 
nulă.

• PIERDUT carnet șo
mer 'pe numele Căploiu 
Maria, eliberat de Forțele 
de Muncă Hunedoara. Se 
declară nul. (7416)

OFERTE 
Of SF-V"

• S.C. CONFECT SER
VICE TRANSTURISM SRL 
organizează excursie la

Istanbul, în periogda 4—7 
octombrie, cu autocar I- 
veco, aer condiționat, la 
prețul de 13 000 lei. în
scrierile se fac la sediul so
cietății, din bdul Dece_ 
bal bl. „N”, parter, lîngă 
„Pati-bar” . Deva. (7865)

• SOCIETATE • CO
MERCIALA angajează vîn. 
zător ambulant (inclusiv 
perioada de iarnă). Deva 
tel. 624624, orele 17—19, 
str, 7 Noiembrie, nr. 18.

(7889)
• REPARĂM orice tip 

de frigider, garanția lucră
rilor în timp foarte scurt, 
calitate ireproșabilă Ja u- 
nitatea din ștr. O. Goga, 18 
(pe str. Politiei oraș) Deva.

(7898)

INCHIRU’
• OFER de închiriat gar

sonieră, zona pieței, 1000 
mărci anual. Deva tel. 
626660. (7799)

. • PREIAU contract gar
sonieră, ofer recompensă. 
Relații tel. 612460. (7883)

CĂUT,pentru s. închi
riat garsonieră' sau apar- 
tafnent, preferabil cu tele; 
fon (exclus Micro 15). De
va tel. 619232. (7824).

• FAMILIE serioasă cău
tăm apartament pentru în.

■ chiriat în Hunedoara, tel. 
711967. după ora 21.

(7904)

SCHIMBURI 
DE tncutXITP '

• SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, cu 
garsonieră, exclus Micro

. și Dacia , și .yînd _ sufrage
rie „Mfrcea”. Deva, Goj-! 
du. bl. E4, sc. 2, ap. 21, 
zilnic între orele 18—20.

(7879)

DECESE

• FAMILIA Szekely, din 
Hunedoara, anunță cu pro
fundă durere încetarea din 
viață a celui care a fost

SZEKELY ANDREI 
în vîrstă de 72 ani. Inmor- 
mîntarea azi, 23 septem
brie, ora 14, la Cimitirul 
Central din Simeria. Dum
nezeu să-1 odihnească !

(7418)
• LOCATARII blocului 

K4, Deva, sînt alături de 
familia îndoliată Oltean, 
la greaua suferință prici
nuită de decesul prematur 
al celui care a fost

oltean dorin 
bun soț, tată și vecin. Fie_i 
țărîna ușoară. (7926)

• SOȚIA Ștefania, 
fiul Dorin, nora Vero
nica și nepoții Dorin 
și Andrei, cu nemărgi
nită durere, anunță în
cetarea din viață a ce
lui care a fost un bun 
sot, tată si bunic

DORIN OLTEAN
Nu te vom uita nici
odată !* înhumarea va 
avea loc joi, 24 sep
tembrie 1992,'ora 13. 

(7894)

• MULȚUMIRI calde 
tuturor celor care au 
fost alături de noi la 
pierderea fulgerătoare 
a scumpei noastre soție 
și mamă
ELENA ȘEU (NELA), 
Grupului Școlar Ener
getic, nr. 2, ceferiști
lor constructori de Ia 
Brigada 4, Baza Aurel 
Vlaicu, Clubului Ele
vilor Deva, Uniunii 
Artiștilor Plastici De
va — Petroșani. So
țul, Dănut, Simona.

(7902)

■ • MAMA, sora, cum
natul și nepoții Alin, 
Nicu și Corina aduc 
un ultim omagiu celui 
care a fost

CORNEL RUS
și îi păstrează o veș
nică amintire. Nu te 
vom uita. (7908)

• SOȚIA Dorica, fi
ica Lili, ginerele Vio
rel, cuscrii Ionel, Sa_ 
veta și Silvia anunță 
dispariția fulgerătoare 
a dragului lor

CORNEL RUS 
de 53 ani. Înmormîn- 
tarea astăzi, 23 septem
brie, în localitatea I- 
lia. Veșnică recunoș
tință. Nu te vom uita 
niciodată. (7908)

• CUMNATA, cum
natul și nepoatele A- 
lina și Claudia își iau 
un ultim rămas bun 
de la cumnatul și un
chiul lor

CORNEL RUS 
Nu te vom uita nici
odată. (7908)

i

• MW < MMT < 'MW f g

SOCIETATEA COMERCIALĂ PĂLĂRII — J 
TEXTILE — „CRISTINA” — IMPORT- |

EXPORT S.R.L. :
| 

Deva, str. A. Vlaicu, nr. 19, tel, 95/612457.» 
| 

Importator unic pentru România oferă spre» 
vînzare en gros si en detail, pălării bărbătești | 

' — -.99

I 
i 
i 
i
j Vllizăirc cil £iir> ș» cu ucuiii, puium „<u oojv., 
I și pentru danie, de la firma cehoslovacă „Tonak1. j

— Eleganță

— Calitate

(5950>j 

i 
BANCA ROMANĂ PENTRU DEZVOLTARE — j 

S.A. !
Anunță persoanele care au cumpărat AC- I 

ȚIUNI LĂ FABRICA DE BERE „URSUS" că, j 
înnnnîrtrl oii OO c«z»»-* 4 r* o z» Io 4-rvo+zb ț

j țile sale din județ începe distribuirea acestora. | 
I Pentru ridicarea acțiunilor se va prezenta . 
I foaia de vărsămînt și buletinul de identitate. |

Acțiunile neridicate pînă la data de 15 oc-’ 
I’ tom brie 1992 vor putea îi ridicate numai de la | 
.sediul S.C. „URSUS" Cluj. (1098) j
i <

I
VIwIw
I»»
Iww
I
II
| incepînd cu 22 septembrie a.c„ la toate unită- *

Varietate

Pentru ridicarea acțiunilor se va prezenta .

COMUNICAT ț

Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului i 
Deva, nr. 63/1992 privind mutarea comerțului; 
de produse industriale și a .barăcilor de pe la
tura șud-vestică din Piața Centrală la Cartodrom 
se va aplica incepînd cu 5. 10. 1992.

în Piața Centrală Deva se vor comercializa 
doar produsele agro-alimentare (legume, fructe, 
cereale, lactate, carne, semipreparate, dulciuri, 

> răcoritoare, cafea, țigări, produse de patiserie- 
cofetărie) cu excepția băuturilor alcoolice, fiind 
asigurate condițiile unui comerț civilizat.

în Piața de la Cartodrom se strămută co
mercializarea produselor industriale, (confecții, 
încălțăminte, îmbrăcăminte, electrice, electro
nice, mecanice, chimicale, cosmetice, radio-TV, 
înregistrări benzi magnetice, obiecte consjgna- l 
ție, artizanat). i

Sînt asigurate condițiile necesare acestui i 
| tip de comerț prin investiția realizată recent < 
| de Administrația pieței. /
1 Barăcile de pe latura sud-vestică care nu > 
J se strămută pe amplasamentul ce li s-a repar- | 
/ tizat la Cartodrom în timp util se vor sigila iar \ 
J proprietarilor li se va retrage autorizația de ț 
i funcționare incepînd cu 5. 10. 1992, ț
I încălcările prezentei hotărîri se vor sanc- i 

ționa prin aplicarea Legii nr. 12/1990. (1097) i
i ?

S.C. „CORATRANS” DEVA

S.C. ADISON — S.R.L. BRĂILA

CONSUL DEVA S.A.

ORGANIZEAZĂ

*
I

Vinde din stoc zahăr import cu 190 lei/kg. j 
Adaos comercial zero.

Informații suplimentare Ia telefon 612160. |
(1101)j 

j

I

Anunță începerea jocului pentru întrajuto- | 
rare socială prin corespondență.

Depunere minimă 750 lei — ciștig 40001 
lei. Depunerile sînt nelimitate. Firma mai oferă ' 
griu și porumb la prețuri avantajoase.

înscrierile și cererile pentru produse agri- j 
cole se primesc pe adresa : Sorin Stoica „Adi- J 
son“ S.R.L., Of. postai 6, Căsuța poștală 645. i 
Brăila, cod 6100. (7607)’

I
*
I

Societatea de servicii informatice și con- - 
sultanță, cu sediul în Deva, .bdul Decebal, bloc | 
P, tel. 95/611130 ;

I 
i

incepînd cu data de 5. 10. 1992 următoa- j 
rele cursuri :

• utilizatori — studii medii — 8 săplămîni;.

• analiști/programatori asistenți — studii»
medii — 10 săptâmîni; . I

• programatori aplicații-de gestiune — stu- I 
dii superioare — 12 săptămini.

Pentru gama de microcalculatoare PC com- i 
patibile IBM.

|
în durata cursului este inclusă și perioada - 

de practică.

Se eliberează diplome avizate de Ministerul I 
învățămîntului și Științei și Centrul- de Perfec- j 
ționare în Informatică. înscrierile se fac la se- I 
diul firmei pînă Ia data de 2. 10. 1992. (1100) | 

-----------------------------------------------------------------f

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII

i* 
Angajează prin concurs |

*
• ingineri — specialitatea telecomunicații,! 

pentru localitățile : Petroșani, Orăștie, Simeria, j 
Hunedoara.

Cererile se depun la sediul unității — ser- | 
viciu! resurse umane — pînă la data de 28. 09. i 
1992. (1099)’

I*I*

' HUNEDOARA

S.C. AGROMEC S.A. DEVA

cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 10,1 
tel. 621902

i
I 
I

ANUNȚA
scoaterea la concurs în ziua de 5. 10. 1992, j 

ora 10, a postului de CONTABIL ȘEF. !
Condiții: studii superioare și vechime con-I 

form Legii nr. 12/1971. (CEC) »

*I* 
1

Anunță continuarea înscrierilor la Șcpala de | 
| maiștri electromecanici, pînă la data de 26. 09.- 
j 1992, la Grupul Școlar Minier Deva. (7609) |
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