
Un veteran - erou aflat
Pentru reporter repre

zintă -o bucurie neașteptată 
reîntîlnirea cu veteranul și 
invalidul de război Aurel 
B. Radovici în incinta 
Pantheonului neamului ro
mânesc de la Țebea, unde 
iși doarme somnul cel lung 
eroul național Avram Ian- 

cu. Veteranul, moț din Brad, 
venise, ca orice bun român, 
■să-l omagieze, la 13 sep
tembrie,, pe „Craiul mun. 
ților“ care, in floarea vîr- 
stei, a condus Revoluția de. 
la 1848 din 7'ransilvania. 
Asemenea legendarului său 
inaintaș. Aurel B. Radovici, 
care se apropie de optzeci 
ani, a participat, in tinerețe 
la războiul pentru libertate 
și reîntregirea neamului, 
încercînd să-i înfrlngă pe 
cei care, apoi, cu tancurile 
au adus și impus comunis

mul în România. A căzut 
rănit la Malaia Belojovska, 
la 4 septembrie 1941. Do
vadă a vitejiei sale stau 
decorațiile, însemne ale u- 
nui curaj extraordinar; 
„Virtutea militară", 
„Bărbăție și credință'!, 
„Crucea serviciului de cre
dință", „Medalia serviciului 
credincios", „Cruciada îm
potriva comunismului", „Re
cunoștință eroilor".

Aminteam de bucuria re- 
întîlnirii. Ne-a fost hărăzit 
să ne cunoaștem cu un, alt 
prilej comemorativ — la 
Cimitirul Eroilor Români 
din Deva, unde se depuneau 
coroane ■ de flori la Monu
mentul dedicat- celor căzuți 
pe cîmpul de luptă pentru 
libertatea. și neatirnarea 
neamului. Atunci, Aurel 
B. Radovici făcea parte din 
delegația veteranilor de

război care iși cinstea ca
marazii căzuți. Și tot atunci, 
Aurel B. Radovici a fost 
desemnat să strîngă un 
pumn de țarină, țarină sfin
țită de un sobor de preoți, 
pe care apoi a pus-o într- 
un săculeț tricolor cu care 
a plecat la București, pen
tru a o depune la Mormîn- 
tul Ostașului Necunoscut 
care revenea de la Mără- 
șești în Parcul Carol din 
București. Mișcătoare, aten
ție pentru un soldat, un 
erou- aflat încă printre 
noi, căruia îi dorim viață 
lungă și sănătate. Ca de 
altfel tuturor veteranilor — 
eroi aflați printre, noi ce ne 
dau tăria să rezistăm prin 
ani pe acest- sfînt pământ 
românesc.

MINEI. BODEA
Veteranul — erou Aurel B. Radovici.
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• Mai multe state mem
bre ale Comunității Eu
ropene și ale Parlamen- 
tului European vor trimite 
observatori • la alegerile din 
România, a' anuțat amba
sadorul la București al 
Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de
Nord (țară care deține 
președinția Consiliului Co, 
munității), care ?i-a ex. 
primat speranța că alege, 
rih vor marca lin pas i. 
nainte în dezvoltarea de
mocrației.

» Ministrul telecomunica
țiilor, dl Andrei Chirica, a 
deschis campania de sen
sibilizare și instruire a 
utilizatorilor rețelei tele- 
f< nice, practic a întregii 
populații în vederea ptine- 
r’i în aplicare, cu înce
pere de Ia 15 noiembrie a 
noului sistem de numere 
telefonice. Acaastă acțiune 
fere parte din ir.un plan 
amplu de numerotare și 
conectare în rețeaua de 
telefonie ale cărei începu
turi se situează la nivelul 
anului 1986. Punerea în 
aplicare a acestui plan 
durează peste 15 ani pe 
parcursul cărora 1992 și 
1994 sînt două momente 
hotărîtoare — conectarea 
Bucurcștiiilui la sistemul 
Cu numere de apel din 7 
cifre și. respectiv, începe, 
rea introducerii și genera
lizării sale Ia nivelul în
tregii țări. *
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IAstăzi se încheie cam
pania electorală pentru 
alegerile prezidențiale și 
parlamentare. în cadrul . 
campaniei ziarul nostru 
a oferit un spațiu gra- < 
tuit tuturor formațiunilor» 
politice .și coalițiilor. In-J 

i că au | 
fost satisfăcute toate ' 

_ > publicitate 
gratuită, fără a se înre. 
gistra nici un refuz.

Formațiunile și coali
țiile care au solicitat 
spațiu în plus față de 
cel acordat gratuit de 
ziarul nostru, au bene- 

» ficiat de rubrica „Pu
ii blicitate electorală", în | 
| cadrul căreia și-au pre- » 
' zentat, contra cost, pro. | 
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| nile și coalițiile politice 
. au fost mulțumite 
| modul în care 
' „Cuvîntul liber" 
| ținut campania 
' rală, le dorim mult 
| ces în alegerile de 
' 27 septembrie a.c. !
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lecțorale. Și la această | 
rubrică au fost satisfă- J 
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Sperând că formațiu-

Este de-a dreptul o cu
riozitate să afli azi o uni
tate economică a cărei ac
tivitate productivă să se 
situeze peste nivelul anu
lui 1989. Aproape în tbta- 
litate, întreprinderile in
dustriale se află în declin, 
într-b cădere liberă care
nu se mai oprește. Deși
capacitățile de producție 
sînt cam aceleași — nu 
puține chiar de înaltă fia
bilitate -Ț-ț cu toate că oa
menii sînt. în general, a- 
ceiași — pensionările legale 
sau cele dictate de o hotă
râre strâmbă, care a trimis 
la odihnă oameni în plină 
putere de muncă sau dis
ponibilizările de personal, 
din diferite motive, nu au- 
afectat prea mult calitatea 
unor colective —, starea 
economiei locale și națio
nale s-a degradat in mod 
spectaculos.

— Cum se vede indus, 
tria județului nostru de 
aici, , dnă Maria Crișan, 
directoarea sucursalei Deva 
a Băncii Comerciale Ro
mâne ?

— Cit se poate de neclar. 
Are o situație mai mult 
clecît îngrijorătoare. Și mă 
refer, îndeosebi, la cîteva 
sectoare de bază ale eco
nomiei județului și a țării 
— mineritul și metalurgia, 
—, care operează financiar 
prin banca noastră, dar și , 
la cele din industria u. 
șoară și din fosta industrie 
mică, ale căror pulsuri a- 
bia mai bat. Produc puțin, 
desfac puțin — ■ din lipsă

de comenzi —, au pierdut 
piețe externe, n-au găsit 
încă altele, prețurile au 
crescut amenințător și con
tinuă să urce, ce mai.' o 
duc foarte, foarte greu.

Și nici în bănci nu 
mai au mare ajutor, do. 
bînzile fiind, de asemenea, 
de nesuportat.

— Aceasta este realita
tea. însă încercăm, totuși, 
să-i sprijinim cit putem 
pe cei care fac eforturi, ca
re caută soluții de menți
nere a activității produc
tive, chiar .și la aceste ni
veluri mult .reduse. In au--

limita datoriilor minime u- 
nele întreprinderi proce
dează la compensări reci, 
proce. De pildă, „Comat" 
— „Siderurgica", „Carate- 
taplast" — C.F.R. și altele.

într-aclevăr, băncile ajută 
și ele industria atit cit țot. 
Numai că dobînzile exage
rate la acest moment al 
tranziției la economia de 
piață nu le permit agenți- 
lor economici — fie că sînt 
cu capital de stat, fie că 
sînt cu capital privat — 
să ia credite prea mari, 
imp »vărîndu-se cu dobînzi. 
Iar dacă mai avem în ve-

INDUSTRIA
văzută de la... Bancă

gust a.c., de exemplu, am 
dat credite însemnate fili
alelor electrocentrale Deva 
și Paroșeni, societăților co
merciale „Siderurgica” Fiu- 
necloara... ți „Sidermet" Că- 
lan, Regiei Autonome a 
Huilei Petroșani, pentru 
a-și plăti furnizorii și pres
tațiile, percepîndu-le do
bînzi reduse de pînă la 15 
la sută. Creditele acordate 
pîna la această oră depă
șesc suma de nouă mili
arde de lei. De asemenea, 
înlesnim unele . deblocări 
între exploatările miniere 
și preparațiile de cărbune 
din Valea Jiului și cele 
două termocentrale ' .de la 
Mintia și Paroșeni, iar în

dere și lipsa piețelor de 
desfacere a produselor și 
prețurilor îfirobitoare ale 
materiilor prime, materia
lelor, combustibililor și e- 
nergiei, ale transporturilor, 
prfeeum și faptul că statul 
nu alocă la timp sumele 
de bani unităților deloc 
puține pe care le subven
ționează, avem aproape 
complet tabloul blocajului 
financiar, oglindit acut in 
starea dezavantajoasă a e- 
conomiei naționale.

— Sînt ’ uni tăi i, precum 
S.C. „Metalotex” S.A. De-, 
va, care, nu mai,, au nici o 
posibilitate de plată a da
toriilor către bancă — ne 
mai spunea dna Maria

Grișan, Altele, din indus
tria ușoară, se îndreaptă 
spre același ’punct critic. 
Nu știm, deocamdată, ce 
rezolvări se vor găsi pen
tru asemenea situații. Pe 
cei de la „Matcx” Deva, 
aflați aproape trei luni în 
inactivitate, i-am creditat 
cu o sumă importantă pen
tru procurarea de materie 
primă. Sperăm să găsească 
piețe de desfacere, în țară 
dar mai ales în afară, să-și 
poată i-inde marfa produ
să, ca și pe cea din stoc și 
să iasă din conul de um
bră în care au intrat.

Este de dorit, desigur, ca 
declinul dur al economiei 
naționale sa fie oprit, ca 
industria românească și a 
județului Hunedoara să se 
redreseze. Aceasta presu
pune deopotrivă măsuri 
clare, eficiente, luate de 
guvern, angajament și res
ponsabilitate din partea fie
cărui colectiv, a fiecărui 
salariat, fermitate și chib
zuință, decență, și corecti
tudine, ale. managerilor, 
pentru că nu în puține lo
curi chiar conducătorii ac
ționează fără forță. fiind 
timorați de sindicate, dar. 
in același timp, încurajează 
corupția, afacerile dubioas ■. 
con euren 1 a neloialâ.

Cam așa se vede azi in
dustria de la o bancă im
portantă și de pe alte mo. 
tereze. Să sperăm că nu 
pește mult timp se va ve
dea mai clar...

DUMITRE gijeonea

• In legătura cu inci
dentul de la Timișoara 
pentru început dl Coposu 
a afirmat : „Avind în .ve
dere că noi contăm pe a. 
proape jumătate din elec. 
toraf, este posibil ea per. 
soanele implicate iii ace
le manifestări să fie sim
patizante ale Convenției”. 
Dl Păuncscu a afirmat că 
versiunea poliției din Ti
mișoara este falsă. ..Doi 
dini re cei 10 oameni nu 
se aflau la fața Jocului 
Unul dintre cei zece este 
Infirm îu cîrje. Alții erau 
împreună cu ofițerii și 
subofițerii de poliție la 
distanță de cel puțin 100 

. metri de locul evenimen. 
tului. Poliția din Timișoa. 
ra neglijează detalii im. 
portante din desfășurarea 
acestor tulburări, de pildă 
acela că cel puțin un om 
din suita dlui Funar a 
scos pistolul în Catedială. 
Provocînd indignarea ce. 
lor prezenți. Subliniem că 
poliția din Timisoar t. iii 
ancheta sa a comis deJi. 
berat un act de provoca 
re împotriva CD și de 
tulburare a ca.nmli:- a 
cestei campanii electorale. 
Pt de altă pa te, Cerem 
s.i se publica rezultatul 

l anchetei făcute de un alt 
j colonel, trimis de la Bu. 

cu rești.

de 
ziarul 
a sus- 
electo- 

suc- 
la
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— Despre ce 7
— Asta nu mi-a spus

— Soția mea mereu 
vorbește.A

i

• PENTRU TINERI. Proaspăt- 
zugrăvit, Căminul cultural din 
Certej își așteaptă oaspeții. Ba
lul organizat în vederea inaugu
rării proaspătului lăcaș va fi ur
mai, după cum speră și Vișinica- 
Vancu, director, de seri distrac- 
taie. Intenția dumneaei de a 
constitui o nouă echipă de dan
suri, un nou grup de soliști vo. 
caii trebuie însă sprijinită de

' către tinerii comunei, (E.S.)
i'—i—Ir—

• VĂ DOR MĂSELELE ? Da
că aveți necazuri cu măselele, 
cu dinții, la cabinetul dentar 
deschis de curînd pe strada Li
bertății, nr. 13, din Hațeg, dna 
medic specialist stomatolog Li
liana Damian vă așteaptă. Un 
cabinet .dotat, cu aparatură ultra 
modernă, din import, asigură pa- 
cienților toată gama de lucrări — 
plombări, extracții, proteze, con
sultații etc. Toate lucrările. sînt 
făcute la preturi avantajoase. 
(Gh. I.N.)

• VA FI... DRUM BUN ! Abia 
teșiți din Teliuc, în drum spre 
Ghelari, am văzut cum cei care 
au grijă de drumuri au și un 
pronunțat simț preventiv : pe

%—*—*—*—*—*—*—*—*——* - *—*
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marginea drumului sint deja gala 
pregătite grămezi de. nisip, zgură, 
pietriș etc. Zăpada, gheața, po
leiul, care spre Ghețari sînt. frec
vente, au deja pregătite materia
lele. de. combatere.. Să fie drum 
bun și la iarnă ! (Gh. I.N.)

• AFACERI CU BENZINĂ. Pe 
fondul crizei actuale, se fac tot 
felul de afaceri cu benzină. Ci- 
teva aspecte, constatate de Poliție 
și. sancționate la stațiile PECO 
din Deva, cu cite 30 000 lei a- 
mendă pentru, fiecare caz in parte, 
sînt. edificatoare.. Vînzâtorul vln- 
drei Tomuța, în noaptea de 21/ 
22 septembrie, a.c., a vlndnt, la 
doi cetăț<'3 din județul Timiș 
cantitatea de 985 l benzină (?)•

* — •— t — * —*—4r — A —A — A — A—A — A — A— A— a 

1
Floarea Alba a vîndut (zice sub 
presiune și amenințări — n.n.l 
mai mult, de cite 40 l benzină la 
unii posesori de autoturisme, iar 
Alexandru Oprița a valorificat 
preferențial același prodțțs.

De. asemenea,. loan Opreau, 
de 59 de ani, ’ pensionar din De
va, sir. Călugăreai, nr. 59, a fost 
găsit în ziua de 16 septembrie 
a.c. vîhzînd 20 i benzină, în a- 
propierea stațfhi PECO din Sin- 
tuhalm, Unui turist german. .
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Partidul Social 
prat Tradițional este 
tinuatorul modem al 
cării social-democrate, 
mează și promovează 
trina social-democrață 
iemporană, adoptînd-o
realitățile și specificul Ro
mâniei. Partidul Social De
mocrat Tradițional, /fidel 
democrației, este adeptul 
unei linii politice de cen
tru. Principiile de bază ale 
P.S.D.T. sînt conforme cu 
cele înscrise în programele 
social-democrației interna
ționale :

• libertatea

— condamnă brice for
mă de șovinism cultural, 
de fundamentalism religios 
sau politic, de discriminare 
națională.

în esență, platforma- 
program atestă clar că 
Partidul Social Democrat 
Tradițional militează pen-

tru o societate democratică, 
ce respectă dreptul la viață 
și prosperitate pentru fie
care dintre membrii acestei 
societăți.

PETRU SAMFIRIȘCA, 
președintele 

Filialei Județene 
Hunedoara a P.S.D.T.

NOȘTRI

democrația

echitatea

dreptatea socială

sol idaritatea
oP.S.D.T. promovează 

politică națională de auste
ritate controlată, care să 
mpiedice specula și do- 
ipția, asigurind un minim 

viață garantat de stat;
— se pronunță pentru o 

privatizare a economiei na
ționale care să nu nedrep
tățească pe cei care produc 
bunurile naționale ;

— consideră că pămîntul 
trebuie să aparțină pro
prietarilor săi naturali ;

— prin politica sa, face 
posibilă eliminarea spectru
lui șomajului, stăvilirea in
flației și întărirea monedei 
naționale ;

— susține asigurarea a- 
ustenței medicale gratuite, 
pensii garantate de stat, 
ocrotirea copiilor și a bă- 
trîniior, ajutoare de șomaj, 
achiziționarea de locuințe 
in condiții rezonabile, în- 
vățămînt de stat subven
ționat ;

♦

hrtidiii Democrat Agrar
un

CANDIDAȚII 
PENTRU SENAT

• IOAN SABIN BOTICI — inginer. Născut la 28 
august 1947, în comuna Bucureșci, județul Hunedoara. 
Căsătorit, are un copil. A absolvit I.M. Petroșani, Fa
cultatea Exploatări 
I.M. Barza pînă în 
Ia E.M. Deva.

Miniere, în anul 1973. A lucrat la 
anul 1980. în prezent, este angajat

• LIVIU HUH — inginer. Născut la 15 iulie 1956, 
în Hunedoara. Căsătorit, are doi copii. A absolvit I.M. 
Petroșani, Facultatea Electromecanică, în anul 1982. 
în prezent, lucrează la „MINEXFOR” S.A. Deva.

• VERONICA CECILIA COMȘA — inginer. Năs
cută Ia 7 aprilie 1957, comuna Sîntandrci, jud. Hune
doara. Căsătorită. în prezent, lucrează la „REMPES" 
S.A. Deva.

PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR :
• PETRU SAMFIRIȘCA — subinginer. Născut la 

iulie 1946, Zlatna, județul Alba. Căsătorit, are un2
copil. A absolvit I.M. Petroșani, Facultatea Electrome
canică, în 1976. în prezent, lucrează la Regia Autonomă 
a Cuprului Deva.

• ALEXANDRU NEGRUȚIU — medic. Născut la 
7 august 1962 în Cluj-Napoca. Căsătorit, are un copil. 
Absolvent al Institutului Medico-Farmaceutic Cluj-Na
poca, 1987. în prezent, angajat la Spitalul Județean 
Deva.

• TIBERIU MEIȚA — tehnician. Născut la 1 fe
bruarie 1951 în Zlatna, jud. Alba. Căsătorit, are un co
pil. In prezent, lucrează Ia Liceul Industrial Energe
tic Deva.

• VICTOR C11IRCA — subinginer. Născut Ia 24 
mai 1938 în Ocnele Mari, jud. Vîlcca. Necăsătorit. în 
prezent, lucrează la E.M.M. Vețel. •

VOTAȚI CANDIDAȚII P.S.D.T.!

Mă numesc Constantin 
Trif. Sinț născut în comuna 
BAIȚA, județul Hunedoara. 
Am copilărit și învățat pe 
meleaguri hunedorene. Am 
Lucrat ca inginer electronic" 
.an ic minier în Maramureș, 
la E.M. Baia Sprie, iar din 
anul 1983 lucrez ca inginer 
proiectant specialist la 
I.C.P.M. Petroșani. Sînt in
ventator, am 10 brevete de 
invenții. Din anul 1988 pî- 
nă în prezent am fost invi
tat la o serie de conferințe 
și congrese internaționale 
din SUA, Anglia, Australia, 
Belgia și Germania. La a- 
ceste congrese am participat 
atît înainte de decembrie 
1989 cît și în prezent, deși 
nu am primit sprijinul ma
terial necesar din partea 
statului român. Fiind inte
resată în cooperare, firma 
germană V.S.R. Industrie- 
technik Gmbll din Mulhei- 
ruhr. mi-a asigurat cheltu
ielile de deplasare în Ger
mania în anul 1991. în lu
na octombrie 1992 urmează 
să mă deplasez în Germa
nia pentru finalizarea coo
perării. Am trimis 15 pro
puneri de lucrări pentru 
cooperare cu Comunitatea 
Europeană. Sînt interesate 
de lucrările mele o serie de 
firme din Occident ca: 
Putzmeis — Germania, NEI 
Anglia și Mercedes Benz —

V 0 T A T I
Germania.

Candidez la funcția de 
senator din partea Noului 
Partid Liberal din județul 

Hunedoara, partid care, pen
tru rezolvarea problemelor 
economice și sociale pro
pune realizarea următoa
relor obiective principale :

— privatizarea întreprin
derilor mici și mijlocii, 
transformarea întreprinde
rilor mari în societăți pe 
acțiuni, crearea unor so
cietăți mixte româno-stră- 
ine :

— privatizarea fondului 
funciar, crearea de ferme 
familiale și asoeiații cu 
dublu scop (producție și 
comercializare).

Pentru realizarea âcestor 
obiective principale, după 
opinia mea se. impune rea
lizarea unor obiective se
cundare, acestea fiind :

— crearea unui fond de 
cercetare și proiectare com
pus din fondul de stat, fon
dul întreprinderilor care 
realizează profit, și alte im
pozite care să acopere o 
parte cît mai mare din va
loarea investiției elaborate;

— creșterea salariului 
minim pe economie la 39 000

lei, diferența fiind asigu
rată din fondurile statului 
și nu ale Societăților co
merciale ;

— asigurarea pentru pen
sionarii de la oraș a unei 
pensii minime de 20 000 lei 
lunar, iar pentru pensio
narii de Ia sate a unei pen
sii minime de 12 000 lei 
lunar ;

— reanalizarea prețurilor,

Partidul Democrat Agrar 
din România se adresează 
atît țăranilor cît și munci
torilor, orășenilor și întregii 
intelectualități, tuturor ce
lor ce mănîncă pîine și care 
vor să aibă o pîine mai bu
nă și ca problema alimen
tară să nu constituie pen
tru ei una din cele mai 
mari griji ale existenței.

Partidul Democrat Agrar 
din România este un partid 

• republican, ce are ca 
scop fundamental recon
strucția țării, bazată pe 
principii de drept și justi
ție, cu structuri și institu
ții profesionale, politice ki 
statale care să garanteze și 
să apere drepturile și li
bertățile fundamentale ale 
omului, întronînd cinstea, 
ordinea și dreptatea, res- 
pectînd și aplicînd preve
derile constituționale și le
gile țării.

Continuator al tradiției 
mișcării agrariene din Ro
mânia P.D.A.R. este un par
tid al țăranilor proprietari, 
al viitorilor fermieri, al 
specialiștilor și. ăl tuturor 
celor ce vor să slujească 
cu credință o agricultură 
modernă, dezvoltarea rurală 
în ansamblu și prin aceasta 
progresul întregii societăți 
românești.

P.D.A.R. pune în centrul 
preocupărilor sale organiza
rea, revitalizarea și moder
nizarea agriculturii româ
nești prin ridicarea rolului 
și importanței gospodăriei 
familiale în cadrul vetrei 
satului românesc, în ansam
blul economic, social și cul
tural al țării.

Se consideră că la nivel 
național, județean și lo
cal, trebuie aplicate toate 
măsurile necesare pentru ca 

agricultura să poată produce 
alimentele de care țara are 
nevoie, materii prime pentru 
industrie- și să creeze și u- 
nele disponibilități pentru 
export. în acest scop vor 
fi organizate corespunzător 
noilor condiții, aprovizio
narea tuturor producători
lor cu semințe, material să- 
ditor? animale de rasă, în
grășăminte, produse chi
mice, de uz veterinar, ma
șini și unelte agricole, mij-

partid al viitorului
loace de transport, piese de 
schimb și diverse alte ma
teriale necesare producției 
agroaliment'are.

Pentru rezolvarea acestor 
obiective, se va ține sea
ma de faptul că țăranii, în 
calitatea lor de proprietari 
asupra pămîntului pe care 
1-au apărat și-1 muncesc, au 
dreptul să decidă. în depli
nă libertate modul de ex
ploatare a acestuia, indivi. 
dual, în gospodării familiale 
sau sub formă de asociații. 
Gospodăriile familiale vor 
fi sprijinite prin credite, 
subvenții, precum și 
semințe, animale de 
silă, mașini și utilaje 
cole corespunzătoare 
tui tip de exploatare, 
gospodăriile familiale
resc, în deplină libertate, 
să se asocieze întife ele, fie 
pentru executarea împreună 
a unor lucriîri de pregătire 
a terenului și de semănat, 
fie pentru executarea îm
preună a volumului de lu
crări agricole,- vor fi de a- 
semenea, sprijinite cu toate 
cele necesare desfășurării

cu 
pră- 
agri- 
aces- 
Dacă 

do_

în bune condiții a activi, 
tății.

Partidul Democrat A- 
grar din România își pro
pune să ducă o politică ac
tivă și realistă de dezvol
tare complexă economico- 
socială și de sprijinire a 
populației din zonele mon- - 
tane, pentru punerea 
valoare a resurselor 
turale (pășuni, finețe 
și ridicarea nivelului 
viață al celor ce locuiesc 
șr lucrează în aceste Io- 
curi, pentru ajutorarea gos
podăriilor familiale prin 
credite pe termen lung și 
în condiții avantajoase, 
pentru construirea de lo
cuințe și adăposturi pen
tru animale, procurarea de 
animale de rasă și echi
pamente gospodărești, pro
movarea agroturismului 
montan și a micii industrii 
bazată pe resurse locale.

în 
na- 

etc.) 
de

Dr, irig.
EUGEN CERNELEA, 
candidat pentru Senat 

din partea Filialei județene 
a P.D.A.R.
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CANDIDAȚI P.D.A.R. FILIALA HUNEDOARA
PENTRU SENATUL ROMANȚEI

EUGEN CERNELEA — născut la 24 aprilie 1921, în 
Parcani, Republiea Moldova. Absolvent al Fa
cultății de Agronomie. Doctor.

OPRIȘA AUREL — născut la 30 aprilie 1940, în Riș- 
eulița, județul Hunedoara. Medic veterinar.

TEBAN ANDRONIC — născut Ia 13. 05, 1949 îi» co
muna Ocland, județul Covansa. Inginer zooteh
nist.

PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR
MAIORESCU EMIL — născut Ia 7 mai 1927, în co

muna Săliște, județul Alba. Inginer silvic.
DREGHICI GHEORGHE — născut la 10 aprilie 1950, 

în Vulcan, județul Hunedoara. Economist.
CEAN MATEI — născut Ia 18 mai 1952, în comuna 

Rișculița, județul Hunedoara, Inginer zootehnist. 
RASCOIjEAN DUMITRU — născut Ia 19 iunie 1953, 

în Pefriia, județul Hunedoara. Subinginer miner.
CURTEANU IOAN — născut la 3 februarie 1934, în 

Ocna Sibiului, județul Sibiu. Medie veterinar.
CRĂCIUN NICOLAE — născut la 14 mai 1944, în Zăr- 

nești, județul Brașov. Inginer agronom.
SBUC1IEA SERGIU — născut la 10 iulie 1938, în Moi- 
/ sciu, județul Maramureș. Inginer agronom.

MORARU IACOB — născut la 10 ianuarie 1943, în 
Petroșani, județul Hunedoara. Medic veterinar.

• . • ♦ •—r • . •
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COCOȘUL !
la sută din salariu pentru 
perioada de un an, în acest 
an șomerii urmînd să nu 
plătească impozit pentru 
ajutorul de șomaj ;

— crearea unui fond de 
asigurări sociale plătit de 
fiecare persoană care des
fășoară activitate produc
tivă sau comercială cea 10 
la sută din valoarea sala
riului lunar ;

CONSTANTIN TRIF, 
CANDIDAT PENTRU SENAT DIN PARTEA NOULUI 

PARTID LIBERAL (N.P.L.) — JUDEȚUL 
HUNEDOARA

cred că prețurile stabilite 
de guvern sînt incorecte, cu 

am ajuns la 
nivel ridicat 
Europa

unele prețuri 
cote cu un 
chiar pentru 
dentală ;

— acordarea unor 
prumuturi pe termen 
reducerea dobînzilor la va
lori modeste, care să încu
rajeze inițiativa particulară 
(maxim 20 la sută);

— reducerea impozitelor 
aplicate pe salarii, de la 20 
la sută în prezent la ma
ximum 10 la sută. Creșterea 
ajutorului de- șomaj, func
ție de vechime, pînă la 80

occi-

îm- 
lung,

— crearea, prin cooperare 
cu firme specializate din 
Occident a unei industrii tu
ristice competitive, a unei 
rețele de căi de comunica
ții în general la nivel eu
ropean, asigurîndu-se noi 
locuri de muncă ;

— asigurarea unor fon
duri de investiții pentru 
creșterea capacităților de 
extracție a cărbunelui," pe
trolului și gazului metan, 
încheierea unor contracte 
cu producători de petrol 
pentru folosirea disponibi
lităților în industria petro
chimică românească ;

— ajutorarea familiilor 
cu mulți copii, pentru crea
rea unor condiții modeste 
dar sigure de exiștență, in
terzicerea cu desăvîrșire a 
oricăror tentative de intro
ducere a taxelor de școla
rizare în învățămîhtul de 
stat;

— reducerea impozitelor 
pe profit la acele între
prinderi care varsă din a- 
cest profit anumite sume 
pentru institute de cerce
tări și proiectări, institute 
de învățămînt, asistență me
dicală și socială.

Pentru incur '■•'u-ea pri
vatizării fonduu. , imJar se 
impun și unu o_
biective :

— acordarea unor îm
prumuturi pe termen’ lung 
(20—25 ani) cu dobîndă re
dusă (10 Ia sută), pentru 
achiziționarea de utilaje, 
îngrășăminte, sămînță și 
chiar realizarea unor in
vestiții cu caracter agricol;

— stabilirea unor prețuri 
corecte pentru produsele a- 
gricole, corelate între pro
ducător și cumpărător, pre
țuri stabilite în funcție de 
prețurile aplicate Ia nivel 
mondial;

— sprijinirea materială 
și financiară pe termen 
lung, cu dobîndă scă
zută a' celor, care doresc

. să cumpere utilaje ca mori, 
gatere, brutării, abatoare, 
etc. și pentru construirea 
acestora ;

— agricultura are ne
voie de specialiști. Aceștia 
trebuie sâ fie grupați, o 
parte în institutele de cer
cetări naționale și județene, 
altă parte să primească pă- 
mînt, iar o altă parte să 
fie sprijiniți în diverse ac
tivități cu caracter produc
tiv sau comercial.

în încheiere, promit ale
gătorilor mei că, dacă voi 
fi ales, voi respecta și voi 
lupta pentru îndeplinirea 
promisiunilor făetrte acum 
în campania electorală. în 
cazul în care nu voi res
pecta p omisiunea făcută, 
din motive independent 
de voința mea, îmi voi 
cere demisia din funcția de 
senator, comunieîndu-le a- 
legătorilor motivele care au 
cauzat această demisie.

Așa să îmi ajute Dum
nezeu !

Votați cocoșul ! Gîndiți-vă 
la cocoșul din „Punguța cu 
doi bani”.

Trăiască România Mare 
Reîntregită, Liberă, Inde
pendentă și Prosperă !
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STIMAȚI ALEGĂTORI

este:
REPUBLICAN

așezăm familia 
preocupărilor 
asigurîndu-i o

apărăm ființa și u- 
națională a Româ- 
pe noi înșine.
nu credem că alții 
ajuta mai mult de-

* Ol N£-4, te 1
■in Sg .4

In buletinele de vot sîntem la nr. 9 pentru 
Senat și la nr. 25 pentru Camera Deputaților.

Votați pentru domnul ION ILIESCU, pen
tru F.D.S.N., și nu veți fi dezamăgiți.

Organizația județeană 
HUNEDOARA' 

F.D.S.N.

DECAL06UL
PARTIDULUI Filiala Hunedoara

Conferința de presa a Filialei județene a 
P.U.N.R.

MUNCĂ, LEGALITATE, DEMNITATE, 
UNITATE Șl CREDINȚĂ IN DUMNEZEU

Sub această chemare, sub
liniată cu consecvență în 
cadrul actualei campanii e- 
lectorale de către dl Gheor
ghe Funar, candidatul 
P.U.N.R. la Președinția Ro
mâniei, s-a desfășurat re
cent conferința de presă 
Filialei județene a sus nu
mitei formațiuni politice. 
Manifestarea a avut un 
dublu scop și anume punc
tarea, în cadrul discuției cu 
ziariști, a principalelor as
pecte cuprinse în Progra
mul economic și .de protec.

e-

1. Să 
nitatea 
niei ca

2. Să 
ne pot 
cît propria minte, hotărîre 
și acțiune.

3. Să fim convinși că ac- 
a

a fost provocată 
și că poate fi de- 
cel mult trei ani, 
astfel și o pro-

ție socială a P.U.N.R. și, 
în al doilea rînd, prezenta
rea candidaților Filialei 
județene în Parlamentul Ro
mâniei la alegerile ce vor 
avea loc duminică, 27 sep
tembrie a.c. Iată principa
lele aspecte abordate : •
Oprirea declinului economic 
al țării este o cerință de 
cea mai mare stringență și 
așa ceva se poate realiza 
prin încurajarea și sub
venționarea agriculturii — 
prin credite cu dobînzi 
mici, asigurarea cu tractoa
re și mașini agricole — ca 
și prin privatizarea urgen
tă a industriei ușoare, 
serviciilor etc. • Se impu
ne, în primul rînd, valori
ficarea rațională a ceea ce 
există — forță de muncă 
bine pregătită, introduce
rea disciplinei muncii, re
generarea morală a socie-

tății ș.a. • Redresarea 
conomică trebuie să se ba-- 
zeze, în primul rînd, pe e- 
forturile proprii. ,Asta nu 
înseamnă. însă să nu se 
permită venirea capitalului 
străin. Dimpotrivă, dar cre
ditele să nu fie înrobitoare 
pentru țară • P.U.N.R. a 
luat ființă ca replică la 
crearea U.D.M.R. și este 
un partid național, dar nu 
naționalist. în ce privește 
problema națională, PUNR 
susține : cetățenii Româ
niei, fără nici o excepție, 
sînt pe deplin egali în drep
turi, dar și în obligații, iar 
România — conform Con
stituției — este un stat na
țional, suveran și indepen
dent, unitar și indivizibil 
• Monarhia nu are ce cău
ta în România, forma de 
guvernămînt cea mai potri
vită este Republica • Ro
mânia nu este un stat fe
derativ, iar limba oficială
— singura — este limba ro
mână • P.U.N.R. este a- 
deptul Partidei Naționale 
ce se poate crea după a- 
legeri, fiind gata să intre 
în alianțe cu partide și 
formații ce au în progra
mele lor puncte de vedere 
identice sau apropiate în 
ce privește problema națio
nală. • Partida Națională 
are șanse să fie majorita
ră în viitorul parlament 
ceea ce va fi- un lucru foar
te important • Dl Gheorghe 
Funar este cel de care a- 
re nevoie țara în momen
tul dificil prin care trece
— fiind un om de acțiune 
ce se poate implica puter
nic în redresarea Româ
niei • Europa viitoare nu 
va fi o amestecătură de 
națiuni, ci va fi a tuturor 
națiuni'or independente 
suverane, egale deplin 
drepturi și. obligații. 
România va deveni un fac
tor important al acesteia.

tuala criză economică 
României 
artificial 
pășită în 
asigurînd 
tecție socială eficientă.

4. Pămîntul aparține din- 
totdeauna țăranilor și, de 
aceea, ei trebuie ajutați cu 
prioritate, pentru a deveni 

‘proprietari adevărați și a 
dispune de mijloace pentru 
a obține, recolte dorite.

5. Proprietatea particu
lară nu este un privilegiu, 
ci un drept natural și sa
cru al fiecărei ființe u- 
mane și, trebuie garantată 
prin lege.

6. Pentru a produce va
lori, omul are nevoie de 
hrană materială și spiritu.

ală, de confort și odihnă, 
de recreere, pace și liber
tate.

7. Să 
centrul 
cietății, 
cuință decentă și conforta. 
bilă corespunzătoare 
voilor și aspirațiilor 
sonate.

8. Să 
ajutăm 
ceea ce 
copiii și tinerii pentru ceea 
ce vor deveni, iar mamele 
pentru rolul lor de neîn- 
locuiț în educarea copiilor 
ți stabilitatea socială a Ro
mâniei.
9. în fața lui Dumnezeu 
și a țării toți oamenii sînt 
egali în drepturi, iar func
țiile de conducere nu con
feră privilegii, ci numai 
îndatoriri în plus.

10. Omul nu are ca ideal 
doar supraviețuirea, ci și 
cultivarea spiritului și înăl
țarea spre iubirea de Dum
nezeu și de semeni.

ne- 
per-

sărespectăm și 
bătrînii pentru 

au fost și au făcut,

CANDIDAȚI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 
PENTRU PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENATORI :
1. SAIMAC ANTON — prof, urtiv.
2. LAZAR MIRUEA — inginer
3. PETRE DOBRE — șef sector
4. MICA ZAHARIE — jurist

DEPUTATI :
1. MEDREA CORNEL — inginer
2. LEUCIAN CRISTIAN -r șef formație PRAM
3. GHETA DORIN — reprezentant presă
4. MUDREȚCHI LUDVIG — inginer șef
5. HATZINGER ALFRED — sing.
6. PINCIU ROMULUS — medic
7. SARBAN ILIE — inspector principal
8. BOGDAN GHEORGHE — inginer

C.D.R.

(7611)

Județene a P.U.N.R.

i

Frontul Salvării Naționale, Filiala județului nu. | 
nedoara propune, la alegerile din 27 septembrie 1992, 
4 candidaturi pentru Senat și 10 pentru Camera De- 
IHitaților. Iată-i pe doi dintre aceștia :

I
I t

VALERIU BUTUl.FSt l

Candidează pentru Se
natul României sub deviza : 
„Nimic pentru mine, talul 
pentru oameni 4” Date bio
grafice : • Are 39 de ani, 
• Este inginer miner • 
Autor ă mai multor lucrări' 

12 • 
limbi • Are trei cărți pu
blicate în S.U.A. « Vorbeș
te curent cinci limbi e Es
te vicepreședinte al Co. 
misiei Parlamentare pen
tru Cultură, arte și mijloa
ce de informare în masă și 
secretarul Comisiei Specia
le pentru analiza condiții
lor de muncă în Valea Jiu
lui. Ca parlamentar, a con
tribuit la restituirea pădu
rilor țăranilor, reducerea 
costului biletelor CFR pen
tru elevi și studenți, ma
jorarea dobînzilor CEC etc

Ce-și propune să realize, 
ze ca senator ; • Reduceri 
definitive la bilete 
pentru elevi, studenți 
pensionari • Grăbire»

literare, traduse îr

CFR 
Și 
e- 

laborării Legii resurselor 
miniere • Să fie un bun 
mediator între Guvern ș: 
sindicate • Șă apere dem
nitatea și interesul județu
lui nostru.

10AN TIMIȘ

Este prepus candidat pen
tru Camera Deputaților. De
viza sa este : „Nu vreau de- 
cît să fiu util, alegătorilor 
și județului meu”. Date 
biografice : ■ S-a născut în 
Hațeg, la 17 septembrie 
1901. Este licențiat în drept 
și filozofie ■ Este președin
te al F.S.N., Filiala Hune
doara, președinte al Comi
siei de politică externă â 
Parlamentului, președinte al 
delegației României în Par
lamentul european Esta 
primul român care a „con
dus o ședință a Parlamen
tului european. • A parti
cipat la elaborarea proiec
tului de Constituție • A 
luat adeseori cuvîntul în 
Parlamentul României, a a- 

--ordat numeroase interviuri 
presei române și străine.

Cc.și propune să realizeze 
ca deputat: • înființarea 
judecătoriilor din Hațeg și 
Orăștie • Sprijinirea 1- 
genților economici cu capi
tal de stat și privat • Re
zolvarea solicitărilor cetă
țenilor din județ • Are în 
lucru proiecte pentru ame
najarea Castelului de la Na- 
lați și a Parcului National 
Retezat.

Scrisoare către toți românii C.D.R

și 
în 

iar

Candidatîi Filialei 
PENTRU SENAT:

1. EMIL POP — născut la 19.09.1945, în comuna 
Bobilna, județul Cluj. Prof. dr. jng. Ia Universitatea 
Tehnică Petroșani.

2. AUREL VUZDUGAN — născut Ia 5.68.1937 
comuna Vata de Jos, județul Hunedoara. Director 
școala din Tomești.

3. ILIE RADU BOA NT A — născut la 14.07.195S 
Petrila, județul Hunedoara. Laborant automatizări 
Universitatea Tehnică Petroșani. 
PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR :

1. PETRU ȘTEOLEA — născut la 01.03. 1952, 
comuna Ccrtej, județul Hunedoara. Director Ia Socie
tatea dc exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare.

2. DORU Th. BOCANICI — născut la 10.08.1946, în 
comuna Crișcior, județul Hunedoara. Sociolog la S.C. 
„Siderurgica” S.A. Hunedoara.

3. COBNELIU AUNDRESCU — născut La 18.09, 
1953, în comuna Berezeni, jud. Vaslui. Inginer, șef 
de lucrări la Universitatea Tehnică Petroșani.

4. IOAN CIOBANU — născut la 3.12.1955, în Be- 
rești — Tazlău, jud. Bacău. Miner, șef de schimb ia 
I.M. Petrila.

5. SIMINIC ȘTEFONI — născut la 29431.1945, în 
comuna Lunca Cernii, jud. Hunedoara. Subinginer la 
Fabrica de Mobilă Hațeg.

«. IOAN BLESCUN — născut la 
muna Victor Vlad Delamarina, jud. 
la Școala din Vața de Jos.

7. ȘTEFAN DEMETER MOHORA 
06.1965, în com. Sălașu de Sus, jud.

în 
Ia

în 
la

în

7.10.1917, în co- 
Timiș. Profesor

— născut la 8. 
__  ___ Hunedoara. Di

rector Ia Școala Generală din Aninoasa.

Vorbesc în numele fiecăruia dintre noi, cei care am 
trăit umilința dictaturii. împreună am sperat apoi ca în
treaga țară să ajungă, în fine, la liman. Voiam ca, regă- 
sindu-și locul între națiunile Europei, România să rede
vină prosperă, demnă și respectată pentru inteligenta și 
vrednicia locuitorilor ei. Vidam o țară bine rînduită și 
bine 'guvernată de conducători respectabili. Drumul era 
greu, dar îl vedeam limpede cu toții.

Forțele politice care rîvneau doar să-și împartă moș. 
tenirea dictaturji și să nu schimbe în bine destinul țării, 
și-au simțit atunci amenințate privilegiile. Ele au încer
cat să ucidă această speranță comună; Au creat haosul. 
Ne-au făcut să credem că iedul este complicat și primej
dios. Ne-au luat în rîs acuzîndu-ne de naivitate. Ne-au ex
plicat că numai ei știu și pot să țină cîrma țării. Ne-au 
cerut să-i lăsăm tot pe ei sa ne conducă. I-am lăsat. Și 
iată unde am ajuns : România este mai săracă șl mai 
stingheră ca orieînd. Avem legi îneîlcite pe care nici mă
car cei care Ie ■fac nu Ie respectă. Economia.se sufocă în 
chingile trecutului. Viața politică pare o încăierare fără 
rost. Armata, învățământul și cultura sînt neputincioase 
din lipsă de mijloace materiale. Sănătatea populației este 
în pericol. Disprețul guvernanților ne înjosește pe toți. 
Nu doar prezentul, ci și viitorul țării sînt primejduite. 
De ce ? Pentru cine ? Pentru ca o mină de oameni ai 
trecutului să-și păstreze funcțiile și pentru ca România 
să rămînă o biată provincie a răsăritului. Nu asta am 
vrut noi.-

Noi vrem cîteva lucruri simple de care avem nevoie 
ca de aerul pe care toți îi respirăm. Vrem ca bătrînii 
noștri să aibă liniște și un trai tihnit. Vrem ca tinerii 
noștri să pășească cu încredere în viață. Vrem ca soțiile 
și mamele noastre să nu mai alerge pe la cozi. Vrem ca 
fiecare să fie stăpîn pe avutul și pe munca lui. Vrem ca 
munca fiecăruia să fie răsplătită cum se cuvine. Vrem 
siguranța zilei de mîine,- bunăstarea și hucuria fiecăruia.

Vrem să punem capăt haosului. Vrem legi simple, 
clare șl respectate de toți. Vrem instituții puternice care 
să-i apere pe cetățeni. Vrem bună cuviință și ordine, de
mocrație și responsabilitate. Vreai ca școala să poată da 
fiecărui copil învățătură și biserica să poată da fie- 
cărui om credință. Vrem ca inteligența țării să fie res
pectată, iar geniul poporului nostru să se dezvolte liber.

Vrem întregirea pașnică a lipii, vrem să trăim în 
bună înțelegere între noi și cu toți vecinii. Vrem un loc 
demn al României între națiunile Europei și ale lumii 
împreună vrem toate acestea. Să le realizăm împreună. 
Vă chem să reclădim împreună speranța. România are 
nevoie de schimbare. România trebuie să renască. Cine 
poarte să realizeze această schimbare ne întrebăm cu 
toții dezamăgiți, neîncrezători în noi înșine și în toți cei
lalți. Răspunsul este totuși la îndemîna oricui. Noi înșme.

Nimeni altcineva. Noi, oamenii aceștia simpli, derutați 
și dezamăgiți, dar nu lipsiți de speranță.

Sîntem săraci , trăim greu, trăim prost, muncim mult 
pe bani puțini, avem datorii și nu vedem nimic limpede 
pentru viitor. Familii după familii renunță la multe, la 
mult prea multe, pentru a se putea hrăni, pentru a se 
îmbrăca decent, pentru a-și trimite copiii la școală.

Ce putem face» ce putem aștepta ? în cine putem a- 
vea încredere ? Există cîteva lucruri simple ți clare. A- 
proape trei ani unii au condus cum au vrut, au putut să 
facă orice, pentru că au avut toată puterea în mînă. 
Rezultatele le vedem,, ie suportăm în fiecare zi. Trei ânl 
de zile au condus, au mințit, au avut grijă numai de el 
înșiși, de banii lor, de fotoliile lor. Trei ani președintele 
Iliescu a fost de acord cu sărăcirea României, cu ex
tinderea corupției, cu violențele din stradă, a fost de a- 
cord cu eșecul total. Retras la Cotroceni a aprobat totul s 
falimentul Roman, agresiunile lui Cozma, haosul din in
dustrie și agricultură. A fost aceasta o politică pentru 
români, pentru România ”

Hotărît, nu !
Avem de partea cealaltă oameni care trei ani s-au. 

pregătit să poată face bine, ceea ce primii n.au știut slt 
facă Oameni pentru care situația de astăzi este de ne. 
suportai ; sînt ca și noi . oameni simpli, care au trăit ceea 
ce am trăit cu toții : sărăcie, umilință, dezamăgire.

Rectorul Unt. -sității din București, dl Emil Can- 
stantinescu a fost, este și va fi unul dintre no:. Un om 
care știe ce trebuie făcut, care poate face ceea ce tre
buie și care este hotărît să facă ceea ce trebuie. Nu era 
foarte cunoscut ? Aceasta înseamnă că activitatea sa a 
mers pe un drum drept și cinstit. Un om cinstit și 
puțin știut ca și dumneavoastră care. în plus, știe, poate 
și vrea să fie garantul instaurării legii în România. Un 
om care este îmbrățișat de toți oamenii cinstit’, de toți 
românii care vor o viață mal bună.

Emil Constantinescu nu poate accepta minciuna, nu 
poate acceptă nedreptatea și sărăcia unui întreg popor. A- 
cesta este mesajul dînsului. NimV.ni nu poate face pro
misiuni deșarte, nimeni nu 'pcate spune că totul se re
zolvă pe loc, dar se poate spune, așa cum o face dl Err.’l 
Constantinescu că există voință fermă da a impune legea 
și dreptatea socială în România.

Victoria lui Emil Constantinescu nu poate fi 
victoria dumneavoastră, a oamenilor care, neștiuți,
tulesc acest popor. Victoria în ajcgc.i va fi garanție că 
noi toți vom putea face ceea ce este drept și necesar, 
ceea ce acum nu putem face, pentru că puterea aparține 
cîtorva care nu au dedt interese și ambiții. Cu această 
cheie vom deschide drumul României spre dreptate so
cială, unitate națională și bunăstare economică.

EMIL CONSTANTINESCU

deeft

Economia.se
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Azi, la ora 16, la Primăria din orașul Brad are 
foc o întâlnire a filialei organizației locale a P.U.N.R. 
cu membrii și simpatizanții acestui partid.

£

• UN CANDIDAT INEDIT
Mă simt dator să fac unele precizări pentru cei

■ care mă cunosc mai puțin. Mă numesc Tit Liviu Pie. 
nar. M.am născut în 1916, în comuna Vințu de Jos 
și am copilărit în această localitate și în Aurel Vlaicu, 
unde bunicul meu locuia. Sînt medic primar interne, 
la Spitalul Județean Deva, membru al Societății Ro
mâne de Gastroenterologie, mertibru fondator și pre
ședinte de onoare al Asociației Ilandicapaților din 

g Hunedoara, membru al FIMITIC, organizație umani. 
1 tară internațională. Sînt căsătorit, am o familie fru- 
" moașă, o soție deosebită, farmacistă, o fată studentă, 
«căsătorită, și o mare bucurie : sînt un bunic tânăr. Deși 

sînt român din tată în fiu, am acceptat Ia propunerea 
Î Uniunii Generale a Romilor din România, în persoana 

dlui Bologa Nicolac, să merg pe listele acestei forma- 
' țiuni. din două motive-importante. Principiul meu de-o 
] viață a fost că pentru un medic nu contează națio. 
« nalitatea, etnia, religia, dacă este ministru sau mătu- 
| rător de stradă. Eu nu întreb bolnavul ce este, ci ce-1 
. doare. In al doilea rînd, în cei 22 de ani pctrccuți în 
| județul Hunedoara, mi-am dat seama că romii și han- 
’ dicapații sînt marginalizați și trebuie făcute multe 
I pentru ei, iar eu pot să fiu omul care-i ajută. Și nu 

în ultimul rinei nu am vrut să mă înrolez în nici un
' partid actual. Nu am încredere. Am fost înscris în u- 
I nul și mi-a fost de ajuns.

Tuturor mă adresez : „Votați roata", votîndu-mă 
| astfel pe mine. Figurez pe lista electorală la nr, 18, 
. cu sigla roata.

I)r. TIT LIVIU PIENAR

• DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIALIST 
AL MUNCII

La sediul Casei de cultură din municipiul Hune
doara, Comitetul Municipal al Partidului Socialist al 
Muncii a organizat un miting electoral. La miting a 
participat domnul Ilie Verdeț, președintele Partidului 
Socialist al Muncii. In cadrul ^mitingului au fost pre
zentați candidații pentru parlament propuși de or
ganizația județeană a Partidului Socialist al Muncii, 
în continuare, președintele P.S.M. a răspuns întrebă
rilor ce i-au fost adresate de participanți. Referindu-se 
la evenimentele din decembrie 1989, a afirmat că nu 
putem vorbi despre o Revoluție, ci, eventual, despre 
o 'involuție. Această afirmație a fost motivată de fap
tul că orice revoluție â adus un progres, ori în Româ
nia, după decembrie 1989, asistăm la o degradare con
tinuă a vieții social-economice. Pentru a ieși din ac
tuala criză economico-financiară și socială a țării, Par. 
tidul Socialist al Muncii își propune să revitalizeze 
sectorul industrial-agrar plecînd de la principiul „să 
nu schimbi nimic care merge bine” sau „dacă schimbi 
ceva, să meargă și mai bine”. Realizarea în practică a 
acestui principiu conduce în mod inevitabil la rezol
varea altor ; deziderate cu caracter economico-social, 
printre care enumerăm doar reintegrarea în muncă a 
șomerilor, crearea condițiilor necesare ca tineretul să 
poată accede la un nivel de trai corespunzător, pro
tecția pensionarilor.

Domnul Ilie Verdeț a asigurat participanții că 
Partidul Socialist al Muncii este capabil să scoată 
țara din actuala criză și .să o înscrie în rîndul țărilor 
cu un nivel mediu de dezvoltare. De asemenea, și-a 
exprimat convingerea că la alegerile din 27 septem
brie 1992, se vor prezenta la urne cît mai mulți ale
gători care, conștienți de faptul că numai Partidul 
Socialist al Muncii le reprezintă adevăratele interese, 
vor vota „SOARELE”.

Organizația municipală Hunedoara 
a Partidului Socialist al Muncii
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I CENTRUL DE CONSULTANȚA, INSTRUIRE, . 

INGINERIE SOFTWARE, CONSOFT — 
COMPUTER SIBIU

Organizează în municipiul Deva, pentru 
anul școlar 1992—1993

• Școala tehnică postliceală cu profil de 
informatică

în cadrul căreia, pe lingă pregătirea de 
specialitate, se vor preda intensiv : limba en
gleză, contabilitate, legislație economică, or
ganizare și management.

înscrieri și informații 
lor, 13, tel : 95/613678; Sibiu, str. Crișanei, 
14, tel. 92/418155. (1075) j
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Deva, str. Pruni-1
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V1NZĂRI— 
CUMPĂRĂRI

• VÎND motocicletă CZ
175’ și multe piese schimb. 
Informații tei. 624132, du
pă ora 17. (7932)

• VlND boiler electric, 
noii. Deva tel. 620201.

(7909)

r ■ • AGROMEC S.A. 
CALAN, \tr. Tabăra 
Militară tir. 3. organi
zează la data de 9
octombre 1992. ora 
10, la .edilii unității, 
licitație pentru vîn- 
zarea tractoarelor și 
mașinilor agricole. Re
lații suplimentare la
tel. 730-1711. în caz de 
nevînzare a mijloacelor 
fjxe licitația se reia 
în datele de 17 și 24 
octombrie, Ora 10.

(7914)

. • VÎND Dac.ilr 1300, O.
răstie. Orizontului, nr. 60, 
teii 642479. (7918)

• S.C. QUASAR ELEC
TRO SRL vă oferă Ia un 
preț avantajos televizoa
re .color Samsung, 51 cm. 
Deva tel 95/611261. (7758)

• Vi ND 80 capre și Da
cia break, puțin avariată. 
Deya, tei. . 612679. (7917)

• 'ViND'armă de vină»
toare. Informații Lugoj, tel. 
963/74445 (7912)

• VÎND ARO 10 camio
netă, 1 toni Informații 
Constantin Daicoviciu, nr. 
1 A, Caraș Severin. (7913)

• VÎND TV izoter
mă, ’2 tone. motor 
Brașov Deva sir. Gri- 
goreseu nr. 8. (7920)

*

« SOCIETATE COMER
CIALA vinde din stoc ca
se de bani. Deva telefon 
626746. (7932)

• VlND apartament • 3 
camere, ultracentral și mo
bilier, Deva tel. 612864.

(7935)
• VÎND bilete Michael

Jackson, preț oficial. De
va. tel. 617472. .

• VÎND convenabil 
morcă auto 5 tone, 
tel. 623039.

• VÎND lemne' 
construcții. Deva 
615892, orele 16—20. (7941)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, preț con
venabil. Tel. 715383. (7417)

ÎNCHIRIERI

• VÎND 
Rank-Xerox 
în garanție, 
gociabil. Tel.

(7937) 
re- 

Deva 
(7938) 

pentru 
telefon

copiator
50—26, 

preț ne-
711302. 

(7420)

• VÎND casă, gaze, apă,
grădină. Hunedoara, str. 
Severin, nr. 13. (7422)

• VÎND apartament 2 
camere,' Zarand, Deva. In
formații, Al. Păcii, bl. A 7, 
sc. I, ap. 3, .

• VÎND urgent
nieră. Deva, Dorobanți, bl. 
29 B, tel. 613089. (7946)

• S.C.
TIMIȘOARA vinde 
gros zahăr Germania a- 
daos zero, informații De
va, 616254 sau str. _ 
Narciselor, bl. 1, se.
23, lingă piață. ’

(7945) 
garso-

.FIESTA” • SRL
en

PIERDERI

Poiana' 
B, ap.
(7948)

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de „Si
derurgica” SA Hunedoara, 
pe numele Marinescu A- 
drian. Se declară nulă.

(7421)

• PIERDUT chitanțier 
4701—4748 și bonier 2932 
- 2969, aparținînd Coope
rativei „Solidaritatea" De
va. Se declară nule. (7916)

i
S.C. „DEVACOM“ S.A. MINTIA /

(FOSTA I .N.C.)
Preia porumb Ia prețul de 35 lei/kg boabe 

STAS. (1102) )

• CAUT urgent să în
chiriez în Deva garsonieră 
nemobilată și 
tor TM Lux. 
620433.

• PRIMESC 
levi (eleve) de 
tel. 624557.

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

• TÎNARA, necăsătorită, 
deosebit de liniștită, caut 
garsonieră mobilată de în
chiriat ,pe timp nelimitat, 
sau gazdă. Deva telefon 
625201, între orele 7—14.

‘ (7942)

vînd dormi- 
Deva tel, 

(7923) 
în gazdă e- 
liceu. Deva 

(7915)

OFERTE 
DE SERVICH

• ȘOFER, posesor au
toturism Oltcit, ofer servi
cii. de transport unei fir
me.; Deva tel, 629501

. ‘ (7928)
• OFER transport pen

tru o persoană pe ruta De
va—Freiburg (prin Austria) 
în 29 septembrie 1992, cu 
mașina personală. Relații 
la tel. 95/616593, după ora 
16. ■ (7947)

COMEMORĂRI

• PIOS omagiu și 
veșnică amintire la lin 
an de la trecerea în 
eternitate a dragului 
nostru soț, tată și bu
nic deosebit

GHEORGIIE 
MOLAN (GUTĂ) 

Comemorarea sîmbă- 
tă, 26 septembrie 1992, 
la Cimitirul Catolic 
Deva. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace ! 
Familia îndurerată.

(7939)

• PIOS omagiu și gîn_ 
duri duioase pentru 
care a fost

NELU IOVAN

cel
>

din Câinelu de Sus. in 
vîrstă de numai 38 de ani.

Comemorarea de șase 
săptămîni va avea loc du. 
minjeă, 27 septembrie.

Dumnezeu să-1 odihneas
că, Soția Dorina și fiul 
Cristi,

decese

• CU adîncă dure- 
, re, colectivul Liceu

lui „Traian” Deva ă- 
nunță dispariția celui 
care a fost un . bun 
coleg

DORIN OLTEANU
' Sîntem alături de fa
milia îndoliată la a- 
ceastă grea încercare. 
Sincere condoleanțe.

(7927)

• COLECTIVUL Spi
talului de "Psihiatrie 
Zam, este alături de 
familia dr. loan Ne- 
gruleșcu, greu încercată 
prin pierderea ma
mei dragi. Sincere 
condoleanțe și întrea
ga compasiune ! (7940)

• COLEGII din cadrul 
I.F.E.T. Deva sînt alături 
de familia celui care a fost 
contabilul șOf al întreprin
derii, ec.
CONSTANTIN MĂRUȚĂ 
cu ocazia trecerii în eter
nitate a acestuia, a cărei 
capacitate' profesională și 
deosebit caracter va rămî- 
ne în amintirea ’noastră. 
Înmormîntarea va avea loc 
astăzi, 24 septembrie 1992, 
la Cimitirul din Tîrgu-Jiu. 
Dumnezeu să-1 odihnească !

(7929)

• FAMILIA anunță cu 
adîncă durere încetarea 
din viață a celui care a 
fost un bun soț, tată și 
bunic

LUNGU LAURIAN 
(Puiu) 

înhumarea în Sime- 
ria, în 24 septembrie, ora 
14. (7214)

R.A.G.C.L. DEVA l
Vinde din baza Gojdu, nr. 83. î

LEMNE FOC la prețul de 7 200 let/mc si ț
. \ . .................... ... (1093) j

V . . 
țiglă profil Ia prețul, de 50 leVbucata.
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I SOCIETATEA COMERCIALA „ROMCAMION“ 

S.A. DEVA

Str. Depozitelor, nr. 17, reamintește celor I 
! interesați că vinde în rate prin licitație publică j 
| în fiecare zi de "Vineri, ara 10, la sediu] unității,, 
» următoarele mijloace de transport auto : 
[ • 7 autobasculante R 19 215 DFK ;
' #9 autocamioane basculabile R 8
Ibd 7;*
I*
I
Iw
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• 1 autocamion R 8 135 F ;
• 1 autofurgon izoterm R 10 215
• 4 autotractoare cu șa R 10 215

I
135 F— |

I
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F I; 
FS;

• 2 autotractoare cu sa R 12 215 DFS ;
• 1 autoremorcher TATRA 813 KOLOS
• 10 remorci — 2 R P F 7 ;
• 4 remorci izoterme — R P F 1 ;
• 5 remorci furgon — 2 R P F ;
• 1 remorcă — 2 RPBB 6,3 ;
• 6 semiremorci portcontainer SRTAC
• 2 semiremorci cu coviltir 10 ATM 2
• 1 semiremorcă furgon 10 A T M2 ;
9 1 remorcă trayler 40 T.
Lista se află afișată la sediul unității.
De asemenea, execută transporturi de măr-. 

I furi in trafic internațional (Germania, Olanda, I 
, Grecia, Ungaria, Cehoslovacia, Turcia, Siria). > 

Cei interesați pot obține relații suplimentare J 
»la sediul unității sau la tel. 95/613030, 613031,1 
| FAX 625911, TELEX 72317. (H05)’
*
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| ganizează, in sala de festivități a restaurantului ; 
' Casinoului din Constanța, prima expoziție chi- |
I neză de bunuri de larg consum.
î Vor participa peste 20 de firme producă- | 
I toare și exportatoare din Cbina, vor fi expuse » 
> peste 150 produse, reprezentînd bunuri de larg | 
J consum și produse industriale de cele mai di- J 
I versp utilități. '

Informații la telefon : 91/665494, 618348 ; j 
I 613007 sau Camera de comerț și industrie Hu- J 
» nedoara — Deva, telefon 95/614865 ; 612924 său ] 
| 95/618973, între orele 8—15.
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SOCIETATEA COMERCIALĂ
AGROTRANSPORT S.A. HUNEDOARA DEVA 

cu sediul în Deva, str. Portului, nr. 2
ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS

• un inginer mecanic auto sau tehnician 
auto.

Condiții: să fi lucrat in transporturi.
Concursul >se va ține la sediul societății în 

data de 14. 10. 1992, ora 10.
Pentru relații : telefon 614341. (1103) |

I
i

IwI
Camera de Comerț, industrie și navigație Con- J
stanța și Consulatul chinez din Constanța or-1

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA A 
Al ENTIEI NÂȚIONALE PENTRU 
PRIVATIZARE SI DEZVOLTARE A 

ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 
Anunță că în perioada de 24—27. 09. 1992

(1107): 
— I

w
IBIJUTERIA MIEN SRL DEVA,

str. Libertății, bl. L 4, tel. 618487, t
• Vinde bijuterii din aur (14 karate) la I 

prețul de 4200 Iei gramul
• Execută bijuterii la comandă din ma

terialul clientului
• Dispune de bijuterii Ia schimb de mate- J 
(se plătește manopera)
Program zilnic : 9—17,.
Sîmbăta, duminica închis,.

rial
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