
• Biroul Electoral Central a comunicat partidele, 
formațiunile politice și coalițiile care întrunesc pragul 
necesar admiterii în Parlament:

F.D.S.N
C.D.R.
F.S.N.
P.U.N.R.
U.D.M.R.
P.R.M.
P.D.A.R.
P.S.M.

CAMEK\
F.D.S.N.
C.D.R,
F.S.N.
P.U.N.R.

SENAT
28,29 la sută
20,16 la sută
10,38 la sută

8,12 Ia sută
7,58 la sută
3,85 la sută
3,30 la sută
3,18 Ia sută

DEPUT 1ȚILOR
27,71 la sută
20,01 la sută
10,18 la sută
7,71 la sută

U.D.M.R. ILir 1.. -UIT
P.K.M. 3.89 la sută
P.S.M, 3,03 la sută

• A fost semnată o înțelegere de colaborare între 
Ministerele Apărării Naționale ale României și Republi
cii Albania, cu ocazia vizitei delegației militare alba
neze, condusă de ministrul apărării, dl. Șafed Zulall. 
Delegația a fost primită și de primul ministru roman, 
Theodor Stolojan, care a prezentat situația politică și 
socio-economică a țării; evidențiindu-se dorința ambe
lor părți de a extinde dialogul pe multiple planuri.

• România și Bulgaria se află în faza finală a ne
gocierilor cu Comunitatea Europeană pentru acordarea 
statutului de membru asociat, Consiliul miniștrilor de 
externe -al Comunității a ajuns la un compromis în ceea 
ce privește lista produselor agricole care vor putea fi 
exportate de cele două țări în țările comunitare. B.B.G. 
informează că purtătorii de cuvînt ai Comunității nu au 
oferit detalii asupra produselor aflate în discuție, dar 
se știe că printre ele se află mai multe sortimente de 
carne și fructe.

tP Moldova a cerut O.N.U. trimiterea de observa
tori în vederea participării la negocierile pe care le va 
purta cu Rusia, în vederea retragerii Armatei a 11-a de 
pe teritoriul republicii, precum și la procesul de ve
rificare a acestei retrageri.
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Am auzit, în ultima vre
me, multe discuții despre 
S.G. „Sidermet" S.A. Că- 
lan. Ba că își încetează ac
tivitatea, ba că mai dă 
afară vreo 1000 de oameni, 
ba că își plătește foarte 
slab angajații, ba că exis
tă conflicte între sindicat 
și administrație. Spre știin
ța celor interesați, ne-am 
documentat și îi informăm 
obiectiv, concret, cu cele 
aflate.

— Nivelul producției a 
scăzut, într-aclevăr, sub
stanțial față de 1985 —
ne-a spus dintru început 
di ing. Viorel Coposescu, 
directorul cu producția al 
marii unități siderurgice. 
Motivele se cunosc și a- 
fectează nu doar metalur
gia, ci aproape toate do
meniile industriale ale 
țării. Nemaifiind multe

Medicina particulară încotro?
Au trecut două luni și 

ceva de cînd la Simeria 
funcționează, sub firma 
S.G. Rosenheim Med S.R.L., 
o mică policlinică parti
culară. Este, ni se pare, a 
doua din județ de acest 
fel, deși patroana socie
tății, doamna dr. Edit Stoica, 
își numește în continua
re „întreprinderea’’ cu un 
nume modest: cabinei par
ticular de medicină ge
nerală.

Am trecut, în urmă cu 
cîtva timp, din nou pra
gul acestui, să-i spunem 
șl noi ca patroana sa, 
cabinet particular de me- 

< dicină.
* Puțin obosită de truda 

multor zile de muncă în

O SĂ ÎNĂLȚĂM o TROI
ȚĂ l Mulți veterani, mulți in
valizi de război din Hațeg, își 
spun o dorință i Să fie înălțată 
o Troiță în memoria eroilor din 
localitate, eroi care au căzut 
la datorie în tprimul și în cel 
de-al doilea război mondial, pre
cum și la Revoluția din decem
brie 1989. Spre cinstea șî onoa
rea dumnealor, se angajează să 
contribuie cu bani. După pute
rile fiecăruia. Minunat gest de 
patriotism'! 'Să-t urmăm, stimați 
cititori mai tineri. (GH.I.N,).

0 COMERCIALA. In Orăș- 
tie, pe strada Armatei, la nr. 5, 
s-a deschis un magazin ,,'ABG”, 
prin care gospodinele se- apro
vizionează cu mezeluri, brînze- 
turl, dulciuri. Societatea comer
cială „Blostim” S.R.L., de care 
aparține spațiul, a amenajat a- 
lături o terasă pentru servirea 
unor gustări șl mtnuturi, a be
rii. Domnul Ovidlu Iurean, ți
nui dintre patroni, apreciază că 
sînt create aici condiții pentru 
practicarea unui comerț care 
satisface pretențiile' cele mai 
exigente. (E. S.).

0 MINA ȘI 'ALBINELE. 
Peste 85 de ani, dl loan Trifa, 
din Deva, a fost miner. La Zlat-

na, Barza, Deva, A ieșit la 
pensie. Aeu-m are o îndeletni
cire mai... dulce! albinele. ,,Ba 
nu, ne-a spus. Pentru mine au 
fost bune și dulci dintotdeauna 
și mina și... mierea I (GH. I. N.).

0 DE-A VALMA ? 1 Este 
de-a dreptul stupid ceea ce ale
gătorii din municipiul Deva pot 
vedea pe panourile de afișa) e- 
lectordl, Rușinos și degradant 
de-a binelea! Păi bine, oameni 
buni, așa credeți că electora
tul va fi cîștigat lipind de-a 
valma și fără nici un discernă- 
mînt afișe peste afișe șl rupind 
altele 2 Nu zicem că celelalte 
partide respectă Legea în pri
vința propagandei electorale, dar

Convenția Democratică se în
trece pe sine în această pri
vință. Concludent în acest sens 
este punctul de afișa) din fața 
Casei de Cultură unde, zeci de 
afișe „Acum Emil” sînt lipite 
peste portretele celuilalt candi
dat la președinție! De ce oare? 
Lucrul nu numai că este ten
dențios, dar și lipsit de elegan
ță și bun simț. Nu politic. Din 
celălalt. Păcat. (V. N).

Eforturi colective pentru
comenzi, realizăm mai pu
țin cocs, mai puțină fon
tă, mai puține Piese tur
nate, cantități reduse de 
alte produse. Altfel spus, 
producem la nivelul ce
rințelor beneficiarilor și 
al posibilităților noastre de 
aprovizionare cu materiile 
prime și materialele ne
cesare, al disponibilități
lor de plată, al combustibi
lilor,* energiei și transpor
turilor pe care le utilizăm.

Această conjunctură cri
tică a determinat restruc
turarea și reorganizarea a- 
numitor compartimente 
productive și. disponibili
zarea unor salariați, des
tul de puțini, dacă ne gîn- 

flux continuu, dar la fel 
de jovială și de optimis
tă, doamna doctor Stoica 
ne spune:

— Oamenii au început să 
se obișnuiască cu această 
prezență în orașul lor și 
ne caută cu încredere. (Gă 
adresa și profilul policli
nicii particulare sînt cu
noscute simerienilor, avu
sesem ocazia să ne con
vingem parțial înainte de 
a-1 trece pragul n.n.). Am 
început dispensarizarea bol
navilor cronici, dintre cei 
care apelează 1a servicii
le noastre șl căutăm sis
tematic să acredităm I- 
deea de asistență medicală 
prin instituția medicului 
de familie. 

dim la schema încărcată a 
combinatului. Cei rămași, 
mai mult de 4500 de an
gajați, își văd de treabă și

S C. „SIDERMET”

S.A. CĂLAN

beneficiază, lună de lună, 
de veniturile ce li se cu
vin, după munca depusă 
și rezultatele obținute. Es
te adevărat că au fost șl 
mai sînt nemulțumiri, ge
nerate atît de cauze obiec
tive, cit și subiective. Blo

Am extins colaborarea 
cu specialiștii. Pe lingă 
consultații ginecologice, ca
binetul medical acordă con
sultații specializate de car
diologie.

Actul medical nu este 
în totalitate evaluat pe
cuniar. în ceea ce priveș
te urgențele, vizitele la 
domiciliu,- mai facem în
că asistență socială, căci 
ținta noastră aceasta este : 
să ne integrăm cu activi
tatea privată înțr-un sis
tem mâi larg de asigurare 
socială, care în mod si
gur va începe să funcțio
neze ș! la noi după mo
delul altor țări civilizate a- 
le Europei.

Deci patroana S.G. Ro

cajul financiar prezintă aici 
accente puternice. „Sider- 
met" Călan are de primit 
de la beneficiarii săi circa 
trei miliarde de lei pen
tru produsele livrate și 
de plătit ceva mai puțin 
furnizorilor de materii pri
me și prestatorilor de ser
vicii. Are ceea ce se chea
mă o balanță economică 
pozitivă.

— Pentru plata energiei 
electrice, gazului metan, 
cărbunelui și carburanți
lor am primit credite cu 
dobînzi reduse, însă valo
rile mari sînt în produse
le livrate șî neîncasate — 
a ținut să precizeze dl 
ing. Octavian Vintilă, di

senheim Med S.R.I',. Si
meria aspiră la integrarea 
într-un sistem în care o- 
mul plătește asigurărilor 
sociale o cotă parte din 
salariul sau din venitul său 
iar în schimbul acesteia 
are medicul său de familie, 
care se îngrijește de sănă
tatea Iui dîn toate puncte
le de vedere. Nimic mai 
tentant și mai civilizat. Și 
dacă toți cei ce militează 
sau întreprind ceva în di
recția privatizării activi
tății medicale văd lucruri
le astfel, privatizarea nu 
poate să aducă decît fo
loase stării de sănătate a 
populației României;
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rector tehnic al societății. 
Ca urmare, a trebuit să 
identificăm soluții pentru 
menținerea activității pro
ductive și a personalului 
muncitor. Am căutat și 
am găsit parteneri ex
terni cărora le-am expe
diat deja unele cantități de 
produse : piese turnate din 
fontă (în Germania), uti
laje pentru industria chi
mică (în Iran), avem per
fectate contracte șî solici
tări de la firme din alte 
țări. De asemenea, pentru 
intern, ținem legătura cu 
beneficiarii tradiționali ai 
mărfurilor noastre, dar îi 
eontactăm și pe alții. In 
acest sens am organizat 
un serviciu special de a-

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

J — Tăticule, ce în- j. 
î scamnă elocvență?
I — Elocvența este ca- f 
ț li ta tea persoanei care, *
* explicînd ce pește a» 
; prins, are tăria să J.
• stea cu mîinile Ia spa- I
I te... I

■IN ZIARUL DE 
ASTĂZI :

• înaintea celui de-al 
doilea tur de scrutin

CANDIDAȚI!
LA PREȘEDINȚIE 

IN CAMPANIE 
ELECTORALĂ

Despre menirea Cru
cii Roșii am mai scris. Șî, 
încet, încet lumea începe 
să-i pe’rceapă corect ros
turile. Dar cu ce se ocupă 
Crucea Roșie de tineret ? 
Dorind să aflu răspunsul 
am participat la întîlnî- 
rea de la Deva a condu
cătorilor de grupe și unor 
voluntari hunedoreni cu 
Beatrice. tier, reprezen
tanta Crucii Roșii de ti
neret din cadrul delega
ției de la Cluj-Napoca a 
Crucii Roșii germane.

Dra Beatrice, care răs
punde de activitatea-- de' 
profil din județul nostru, 
a expus intenția delega- 
ților germani de a forma 
aici lideri ai Crucii Roșii 
de tineret. Se vor organiza 
în acest sens două semina- 
rii de inițiere și alte pa
tru specializate pe teme 
La aceste seminarii. or-

»*<»♦♦♦«♦**♦*♦*»**»*!*♦>•*

Crucea Rosie 
de tineret

ganizate pe rind în cadrul 
a șase județe, vor fi in
vitați și conducători de 
grupe hunedorerie.

Din tematica seminarii- 
lor speciale, cît și din ac
tivitatea grupelor din ju
deț, se *poate desprinde 
sfera preocupărilor acestei 
organizații de tineret. Ce 
cuprinde această sferă ? 
Mai multe. Ca de pildă ac
țiuni în grădinițe, concur
suri de desene pe asfalt, a- 
jutoare materiale pentru fa
milii cu mulți copii, ex
poziții de carte și obiecte 
pentru cei mici, tombole, 
concursul „Sanitarii pri- 
cepuți”, acțiuni educative 
pentru a preveni SIDA 
ș.a. Iar în cadrul semina- 
riilor tematice se vor mai 
dezbate și alte subiecte 
cum ar fi activitatea pu
blicitară, - ocrotirea me
diului, organizarea tim
pului liber și organizarea 
eficientă a jocurilor. Fi
rește, subliniindu-se în 
cadrul fiecărei tenie care 
este rolul și cît de mult 
se poate implica în aceste 
domenii Crucea Roșie de 
tineret.

Dincolo de veselia (ex
plicabilă la vîrsta lor) a 
participanților la întîlnire, 
se putea vedea că ei se iau 
în serios. Din păcate ac
tivitatea lor este puțin cu
noscută chiar de colegii de 
generație. De altfel, dra 
Beatrice spunea că nici în 
Germania Crucea Roșie de 
tineret nu este atît de cu
noscută ca... cea â „bătrî- 
nilor”. Dacă liderii hune
doreni vor persevera, be
neficiind și de activitățile 
de formare amintite, „ au 
șanse să-și facă remarcată 
activitatea. In beneficial 
copiilor și tinerilor.

VIORIC A “ROMAN
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înaintea celui de-al doilea tur do scrutin
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ÎN CAMPANIA tlECTORALfi
Măria Sa Poporul hotărăște

S-a scris mult în prgr 
să despre marea surpri-' 
zS a scrutinului din 27 
septembrie 1992. La o 
analiză mai atentă a re
zultatelor alegerilor, ori
ce român de bună-credin- 
ță, înzestrat cu luciditate, 
trebuie să accepte că în 
ultimă instanță, decizia 
supremă o ia Măria Sa 
Poporul și nu o galerie 
de politicieni mai mult 
sau mai puțin versați, 
buni cunoscători ai- de
mocrației occidentale.

Istoria noastră atît de 
zbuciumată și plină de 
surprize de ordin poli
tic consemnează cu clari
tate că intuiția și înțelep
ciunea poporului nostru 
s-au manifestat benefic 
în momentele de răscruce.

Românii au respins în
totdeauna trădarea, ura, 
minciuna. Nu vor crede 
niciodată în cei ce, afi- 
șînd o democrație de 
paradă, sînt în stare să-și 
vîndă propria conștiin
ță pe un blid de linte, să 
ceară sfaturi pe la curți
le vestite ale Europei sau 
la curtea împăratului un
de se hotărăște soarta 
popoarelor lumii. Aceas
ta să însemne oare dem
nitatea națională ?

Aplecați-vă mai bine, 
domnilor din opoziție, spre 
adevăratele forțe demo
cratice din interior, care 
vor o schimbare reală, 
dar nu numai pentru pri- 
vilegiații născuți din gre
șelile reformei.

S-a spus despre poporul 
român că este un „popor 
de țărani”. Unii încear
că să ne sperie cu urmă
rile nefaste ale votului de 
la 27 septembrie, iar 
domnul Nicolae Mano- 
lescu, întors din S.U.A., a- 
firma : „Clauza națiunii 
celei mai favorizate s-a 
pierdut la București”. Ih 
numele cui faceți ase
menea afirmații, domnu
le Manolescu 1 Cine a 
deformat imaginea Ro
mâniei în lume? Tim
pul va înlătura și aceas
tă nedreptate, îăr cine 
seamănă vînt culege 
furtună. E trist că ura 
ți-a pus amprenta pe 
chipul unor oameni de 
cultură, a căror misiune 
este de a propovădui con
cordia, reconcilierea, bi
nele.

Să nu subestimăm în
țelepciunea poporului nos
tru. A dovedit și va do
vedi mereu că filozofia 
lui milenară e mai presus

de teoriile elitiștilor, din
tre cafe mulți au uitat 
originea lor țărănească.

Nu vă disprețuiți stră
moșii, domnilor care pre- 
tindeți că vreți să re
clădiți speranța. Și noi 
avem speranța noastră pe 
care nu o legăm de îm- 
bogățiții necinstiți de du
pă revoluție. Speranța 
noastră se leagă de soar
ta celor nevoiași, a ce
lor fără loc de muncă, 
de familiile cu mulți co
pii care se luptă cu pre
țurile ce au crescut pes
te orice limită admisibilă 
în România, comparativ 
cu țările vecine.

Frontul Democrat al 
Salvării Naționale și 
candidatul la președin
ție, dl Ion Iliescu, pro
pun măsuri reale pentru 
protecția socială a bătrî- 
nilor noștri ajunși, de
seori, în pragul deznădej
dii, pentru protecția ti
nerilor care au nevoie de 
sprijin aici, nu în străi
nătate, unde inteligența 
noastră nu este prețuită 
la justa ei valoare.

Dorim continuarea re
formei, dar cu realism, 
fără a lovi în păturile 
sociale defavorizate, do
rim adîncirea procesului 
democratic.

La 11 octombrie vom 
participa la vot cu spe
ranța că domnul Ion I- 
liescu va ieși cîștigător 
în marea competiție.

Votîndu-1 pe Ion Ilies
cu, vom vota Repu
blica, Constituția, dem
nitatea și onoarea nea
mului nostru, vom vota 
omul potrivit pentru mo
mentul istoric în care 
ne aflăm. Cu experiența 
politică cîștigată în ul
timii ani, cu răbdarea, 
corectitudinea și modes
tia ce-1 caracterizează, va 
face față grelei misiuni 
pe care o are un preșe
dinte într-o perioadă de 
tranziție.

Punînd bazele unui gu
vern competent, energic și 
puternic, se vor crea con
dițiile necesare pentru 
realizarea programului de 
guvernare cerut de iar
na grea care se apropie 
și de anii care vor veni.

Cu speranța eâ înțelep
ciunea și binele vor în
vinge, Frontul Democrat 
al Salvării Naționale dip 
județul Hunedoara face 
apel la toți cetățaiil cu 
drept de vot, bătrîni și 
tineri, femei și bărbați 
din toate categoriile so
ciale, să participe la vo
tul din 11 octombrie. 
Fiecare vot hotărăște 
soarta- țării.

Prof. ANA ARMĂȘESCU. 
vicepreședintă a 

Consiliului Județean de 
Coordonare Hunedoara al 
Frontului Democrat al 
• Salvării Naționale

Mesajul Convenției Democratice 
fin România

Dl Emil Constantinescu, 
candidatul .Convenției 
Democratice din Româ
nia, s-a născut Ia 19 no
iembrie 1939. la Tighina, 
unde părinții săi se aflau 
de'cîteva luni, tatăl fiind 
detașat de Ia București 
ca inginer agronom. Fa
milia părăsește Tighina 
în iunie 1940 izgonită de 
Armata Roșie care a o- 
cupat Basarabia. Copilă
ria și-a petrecut-o în- 
tr-un sat de munte din 
județul Argeș. Urmează 
școala elementară și li
ceul la Pitești. In anul 
1960. după absolvirea Fa
cultății de Drept din 
București, lucrează ca 
jurist în domeniul eco
nomic. Stagiul militar 
l-a efectuat la Piatra 
Neamț. A urmat apoi Fa
cultatea de Geologie și 
Geografie, după absolvi
rea căreia și-a început 
activitatea în învățămînt 
ca asistent universitar. 
Activitatea didactică șl 
de cercetare pe teren i-a 
prilejuit cunoașterea prin
cipalelor șantiere geolo
gice- și întreprinderi mi
niere, a nenumărate ora
șe și sate din țară. Re
vine de mai multe ori 
în locurile natale ale 
bunicilor săi, țărani din sa
tul Lung (Transilvania) și 
Motoci (Oltenia). In dec. 
1989 avea peste 20 de ani 
de activitate în învăță
mînt, era doctor în geo
logie; publicase mal mul
te cărți de specialitate.

’ Totuși, asemenea multor 
colegi ai săi, nu fusese 
promovat, rămînînd la 
gradul didactic de lector 
universitar. In prezent 
este profesor la Faculta
tea de Geologie și Geofi
zică și rector al Universi
tății București. în 1992 a 
fost ales președinte al 
Conferinței Naționale a 
Rectorilor din România. 
Este membru fondator al 
Solidarității Universitate, 
ai Fundației „Memoria” 
și al Alianței Civice; pre
ședinte al Academiei Ci
vice și vicepreședinte al 
Alianței Civice. Este că
sătorit din anul 1962. So
ția. NacHa Ileana Con
stantinescu, născută la 
Sibiu, este consilier tn 
Ministerul Justiției. Au 
doi copii, Norina, de 21 
ani și Dragoș, de 24 ani, 
ambii studenți.

Domnul profesor doctor 
Emil Constantinescu a 
declarat: Jn toți acești 
ani nu am publicat nimic 
In sprijinul politicii și 
ideologiei comuniste. In 
nici o împrejurare nu am 
luat poziție în detrimen
tul vreunul coleg sau

student. Nu am avut 
niciodată nici un fel de 
legături cu securitatea 
sau cu SRI-ul. Din a- 
cest punct de vedere sînt 
imun Ia orice șantaj. 
M-am numărat și mă voi' 
număra întotdeauna prin
tre cei care cred că a- 
devărata putere este a 
celor fără putere, mai 
mult, că singurul fel în 
care puterea poate să nu 
fie periculoasă este de a 
o împărți la cit mai 
multi.

în legătură cu proble
ma Basarabiei s-a ajuns 
într-o situație gravă, fie 
datorită faptului că nu a 
existat o strategie clară, 
fie din neîndemînarea cu 
care s-a încercat să fie 
pusă în practică; Ori
cum, după cum știți, sînt 
născut la Tighina și voi 
face tot ce. stă în pute
rea mea pentru a merge 
acolo fără pașaport”.

CONVENȚIA 
DEMOCRATICA 
DIN ROMÂNIA, 

FILIALA HUNEDOARA 
VĂ CHEAMĂ 
SĂ VOTAȚI 

SCHIMBAREA I
• Pentru regăsirea în

crederii în noi înșine, și 
a puterii de a ne schim
ba viața, pentru binele 
nostru și al copiilor noș
tri.

• Pentru oprirea de
clinului economiei româ
nești și realizarea unei 
reforme economice reale, 
bazată pe garantarea 
dreptului la proprietate 
și asigurarea unor noi 
locuri de muncă.

• Pentru înlăturarea 
tuturor nedreptăților și 
abuzurilor în eliberarea 
titlurilor de proprietate 
asupra pămîntului ; pen
tru punerea în posesie și 
sprijinirea efectivă a gos
podăriilor țărănești cu 
credite ieftine, unelte po
trivite, îngrășăminte ne
dăunătoare sănătății o- 
mului și mediului în
conjurător.

• Pentru instaurarea 
unui stat de drept In 
care legile să apere In
teresele națiunii și toți 
să fim egali în fața lor.

• Pentru respectarea 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului.

• Pentru renașterea 
școlii și culturii româ
nești,

• Pentru regăsirea cre
dinței, pentru ca institu
țiile religioase să-și reia 
rolul fundamental ta via
ța societății.

• Peut-u combaterea 
violenței, a corupției, a 
minciună ;I a fărădele
gilor de orice feb

• Pentru apărarea in
dependenței și unității 
naționale în spiritul nor
melor de drept interna
țional, al adevărulni Is
toric și al 'dealul al na
țional de reîntregire a 
țării.

C-TIN MOCĂNIȚĂ, 
președintele 

Filialei Județene 
a C.DJt.

O experiență care 
merită a Fi luată 

în seamă
Multe universități popu

lare, unde acestea mai 
funcționează, nu și-au des
chis încă cursurile. Unele 
mai fac înscrieri, încearcă 
să mai facă înscrieri, dar 
cursanții nu se prza în
ghesuie. Probabil îi „dez
armează” taxele stabilite 
de conducerile instituțiilor 
culturale care le găzduiesc, 
deși acestea, sinceri să 
fim. nu sînt exagerat de 
mari în raport cu prețu
rile pieței libere. Un caz 
aparte îl constituie însă 
Universitatea Populară din 
cadrul Clubului „Siderur- 
gistul” din Hunedoara. Am 
putea spune — un caz 
fericit pentru că aici con
ducerea instituției, îm
preună cu consiliul de 
administrație al S.C. „Si
derurgica” S.A., au anali
zat cum se cuvine situa
ția creată, - stabilind o ta
xă de 5 000 lei pentru un 
curs organizat pe durata a 
6 luni. Amănunte în le
gătură cu aceste cursuri 
teoretice și practice, ce se 
vor organiza în acest an, 
am primit de la dl Tibe- 
riu Ilincea, directorul Clu
bului „Siderurgistul" Hu
nedoara.

— Vom continua cele 
15 cursuri din anul ante
rior : de stenodactilografie, 
contabilitate, croitorie, os- 
pătari-barmani, cofetari- 
bucătari, de învățare a 
limbilor engleză și ger
mană, depanare Radio-TV, 
căutate în primul rînd de 
tineri. De atenție se bu
cură cursurile de canto, 
pian, de dans de societa
te și balet pentru copii, 
ultimul deschis deja pe— 
trei grupe, cuprinzînd 
cursanți între 4—14 ani. 
De anul acesta, cursul de 
canto va cuprinde și o 
secție de muzică ușoară, 
datorijă numărului mare 
de doritori, fiind necesară 
aici și o preselecție.

— Cu ce noutăți tentați 
publicul începînd din noul 
an universitar ?

— Am găsit de cuviință 
să deschidem, în psrioada

octombrie ’92 — martie ’93, 
un curs de dans modern 
pentru fete între 15—20 de 
ani, cărora la absolvire, le 
vom elibera diplome pen
tru obținerea atestatului 
de dansatoare fn localuri 
publice. Inițiem, de ase
menea, cursuri pregăti
toare pentru admiterea în 
liceul de coregrafie pen
tru fete Intre 7—10 ani, 
întrucît admiterea se dă 
aici încă din clasa a V-a. 
Și, de asemenea, cursuri 
de actorie pentru copii, cu 
care vom alcătui o for
mație de teatru, viitori 
actori al Teatrului Popu
lar, care anul acesta săr
bătorește 70 de ani de 
existență la Hunedoara.

— Realmente, copiii ră- 
mîn în centrul atenției 
conducerii Universității 
Populare și a conducerii 
clubului.

— Fără îndoială. Șl ca 
o noutate, pentru ei și pă
rinți, am înființat „Clu
bul de copii preșcolari”, 
condus de dna prof. Cleo
patra Pup. cu care vom 
organiză spectacole mult 
apreciate de cei mici. Pă
rinții sînt, la rîndul lor, 
sensibili la acest lucru.

— Avîndu-se în vedere 
demarajul eeonomiei de 
piață la noi, v-ați gîndit 
să întreprindeți ceva în 
acest sens ?

— Am înființat un curs 
practic pentru 25 tineri, 
care ne-au solicitat acest 
lucru, doritori șă lucreze 
în boutiquri ș’i consigna
ții sau care vor dori să 
devină investitori ori pa
troni de asemenea socie
tăți comerciale.

Sînt modalități de in
formare și educare, preo
cupări care vin în întîm- 
pinarea preferințelor pu
blicului, ce evidențiază o 
largă deschidere spre fră- 
mîntări ce-i animă pe oa
meni în această perioadă. 
E o experiență a unei 
conduceri de instituție 
culturală care merită și 
trebuie luată în seamă

MINEI. BOBEA
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Eforturi colective

similare și cooperare, pre
cum și un compartiment 
de management și mar
keting.

Soarta producției, starea 
socială a colectivului se 
află permanent și în aten
ția sindicatului, a lideri
lor acestuia. „N-aș putea 
spune că sîntem întotdea
una și in toate privințele 
pe aceeași lungime de ury 
dă cu consiliul de admi
nistrație, precizează dl 
tog. Aurel Radi, liderul 
sindicatului de la JSider- 
met” Călan. însă ta pro
blemele jie interes major 
ale oamenilor, care privesc 
munca și viața lor, con
dițiile sociale din combi
nat, veniturile realizate, 
respectarea legilor, căutăm 
împreună soluțiile cele 
mal bune și cădem de a- 
cord asupra aplicării lor. 
Sigur, sînt multe greutăți, 
neajunsuri, stări de ten
siune, diferite abateri de

existență
la disciplină și de la teh
nologiile de lucru, dar a- 
vem obligația să gîndim 
și să acționăm fiecare cu 
discernămînt ți înțelegere 
— de Ia muncitor la di
rector —, să privim dinco
lo de interesul îngust, per
sonal, sâ vedem mai de
parte de ziua de âzi și de 
cea de mîine. Trebuie să 
muncim, să producem, să 

menținem în funcțiune com
binatul — șansa existenței, 
direct san indirect, a mii 
de oameni din Călan. Chiar 
zilele trecute, sindicatul a 
bătut palma cu adminis
trația privind compensa
țiile ți indexările ce se 
aplică de Ia t septembrie 
a.c., Ne-am toțeles la c» 
s-a putut, deși noi am fi 
vrut mai mult Trebuie să 
asigurăm derularea pro
ducției și stabilitatea co
lectivului, să na mai dăm 
oameni afară”.

Cam aceasta este situația 
S.C. „Sidermet” Călan la 
această oră...
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„EU PLĂTESC 
ȘI TOT EU REPAR”

Dl Gheorghe Duma, din Crișcior, 
ni se destăinuie. „Sînt pensionar și 
veteran de război de pe frontul de 
est. Am fost și prizonier și am 
lucrat într-o mină de cărbune din 
Donbass. Am fost pe front din iu
nie 1941 pînă în 1943, iar de atunci 
prizonier pînă în septembrie 1945.

De trei ani am scos din funcție 
televizorul, din lipsă de piese. Ra
dio nu am avut, așa că am rămas 
cu difuzorul care mă informează, pe 
lingă ziare, despre ce se întîmplă în 
lume. Dar de luni de zile nu vine 
nimeni să repare linia, deși am a- 
nunțat unitatea de defecțiune și plă
tesc difuzorul. în situația mea se 
mai află vreo 6 familii. Eu am cîr- 
pit cablul, care fiind lipit de o 
creangă de prun, ș-a defectat. Dar 
e nevoie de o reparație ea lumea, 
nu doar de puțină ■ bandă izolantă, 
cum am pus eu. Și-apoi e normal 
ca eu să plătesc difuzorul și tot eu 
să repar cablul ?”

oamenii doresc 
O SCHIMBARE

Un grup de cetățeni din Bră- 
nișca ne roagă să facem publică

supărarea locuitorilor privind apro
vizionarea magazinului local. Difi
cultăți au mai ales vîrstnicii care 
se deplasează mai greu la Obaș după 
alimente. Dacă acestea lipsesc din 
magazin, există In schimb marfă 
degradată și depășită (un costum de 
„șoim al patriei”) și praf. „Vînză- 
toarea este mereu nervoasă, aro
gantă șl sfidătoare" — se precizea
ză în scrisoare. De asemenea, nu 
poartă halatul, dna servește In ți
nută de stradă, aceeași cu care însă 
își hrănește și animalele din curte. 
Se mai' arată în scrisoare că ar fi 
amatori care să închirieze acest spa
țiu pentru a face un comerț civi
lizat, dar nu s-a putut ajunge la 
nici o înțelegere cu proprietarul spa
țiului. De aceea, doresc localnicii 
să sensibilizeze conducerea Cpnsum- 
cOop Deva și organele ce veghează 
la asigurarea igienei în comerț, pen
tru a se face ordine în Cooperativa 
de Consum Brănișca.

CITITORII PROPUN

„Subsemnatul * MIRCEA OAN- 
CEA, din Brad, str. Ardealului, nr. 
53, vă rog să ne ajutați în rezolva
rea unor probleme ce frămîntă mulți 
oameni. De fapt, acestea s-ar pu
tea rezolva de cei în drept, fără

să mai apelăm Ia dv. Dar dacă ei 
Ii-O fac, vă rugăm să publicați pro
punerile noastre: 1. la moara din 
Botău — Brad să se macine grîu, 
cum se întîmplă altădată, pentru a 
nu mai fi nevoiți să facem zeci de 
km pentru acest lucru ; 2. în ma
gazinele orașului nostru să fie sobe 
pentru lemne avînd și cuptor, țevi 
(neagră și zincată) de toate dimen
siunile ; 3. iluminatul public să • se 
facă și pe străzile mărginașe, nu 
doar pe cele din centrul orașului; 
4. Garda Financiar^ să-și facă mai 
des simțită prezența pentru ca să 
dispară neregulile din comerț”,

POȘTA RUBRICII

NORA MANASIE, corn. Vor- 
ța, sat Duinești, nr 13. în situația 
dv puteți solicita sprijinul Inspec
toratului de Stat Teritorial pentru 
Handicapați Deva. La solicitarea 
dv puteți fi internată într-un că
min de bătrîni sau puteți beneficia 
de un ajutor bănesc trimestrial. 
Pentru a primi sprijinul necesar 
trebuie să vă adresați în scris 
acestui inspectorat, precizînd ce 
doriți (internarea într-un cămîn sau 
ajutor bănesc). în funcție de ale
gerea dv, o să vi se comunice de 
ce acte aveți nevoie, pentru a bene
ficia de ajutorul cerut.

Luni, 5 octombrie, la 
Prefectura județului Hu
nedoara a avut loc con
stituirea Grupului de ini
țiativă a Fundației „Sil
viu Dragomir”. -

Materialul documentar 
despre viața și activitatea 
profesorului Silviu Drago
mir (1888—1962) a fost a- 
dunat cu sîrg și pus cu 
generozitate la dispoziția 
conducerii județu ui de dl 
Constantin Preda, a cărui 
dorință de cinstire a me
moriei istoricului român — 
de către toți cit care tră
iesc pe meleagurile unde 
s-a născut Silviu Drago
mir — s-a dovedit de-a 
lungul anilor statornică.

Au fost discutate în 
detaliu cele mai importan
te propuneri privind con
stituirea Fundației „Silviu 
Dragomir" și anume : în
locuirea toponimicului

Constituirea Grupului de inițiativă 
a Fundației „Silviu Dragomir"

Gurasada cu acela de Sil
viu Dragomir, casa natală 
(Gurasada, nr. 16) sâ fie 
răscumpărată de la actu
alul proprietar și să se 
amenajeze aici un muzeu 
memorial „Silviu Drago
mir”, după efectuarea re
parațiilor necesare ; Liceul 
teoretic din Ilia să pri
mească denumirea de Li
ceul „Silviu Dragomir” ; 
înființarea Asociației cul
turale „Prof. dr. Silviu 
Dragomir”, cu sediul la 
Liceul din Ilia și organi
zarea anuală de simpo
zioane privind viața și ac
tivitatea istoricului român; 

ridicarea unei statui a lui 
Silviu Dragomir fie la 
Gurasada. fie la Deva ; re
editarea operei lui Silviu 
Dragomir; achiziționarea 
lucrării „La Transylvanye”, 
reeditată începînd cu 1990 
în limbije franceză și ro
mână, la Paris și respec
tiv Sibiu ; organizarea unui 
simpozion dedicat vieții și 
operei lui Silviu Dragomir, 
cu invitarea unor persona
lități de marcă.

Grupul de inițiativă — 
respectiv dl Gheorghe Ivan, 
prefectul județului, dl Ovi- 
diu Hagea, primarul mu
nicipiului Deva, Constan

tin Preda, Ioan Sicoe, con
silier șef la Inspectoratul 
pentru Cultură al județu
lui Hunedoara, Adriana 
Rusu, muzeograf, director 
al Muzeului Județean, prof. 
Nicolae' Stolan — a hotă- 
rît ca din acest grup să 
facă parte, de asemenea, 
dna Florica Enescu, din 
București, nepoata ilustru
lui profesor.

S-a desprins dorința u- 
nanimă de a fi imediat 
demarate cîteva dintre o- 
biectivele propuse. Bine
înțeles, cele care nu ne
cesită cheltuieli ce ar de
păși posibilitățile financia
re ale celor care ar tre
bui să le suporte. Dar ca 
buni români să dăm cu 
toții întregul sprijin a- 
cestei inițiative.'

ESTERA SÎNA

Septembrie la Certej
Certej, mijloc de septem

brie. Ploaia nopții și pri
melor ore ale dimineții a 
lăsat oglinzi de ape pe alo
cați, chiar și de-a lungul 
străzii principale. In fața 
Primăriei — animație. 
Grupul^, mare de oameni 
de la intrare face imposi
bilă trecerea. Ce se în
tîmplă ? Sătenii așteaptă 
eliberarea bonurilor pen
tru butelii. In sfîrșit, a 
început distribuirea mici
lor pătrate de hîrtie, ștam
pilate. Se aud păreri, pro 
și contra: unii slnt mulțu
miți că cineva, adică pri
marul, a făcut toate de
mersurile spre a obține 
numărul de butelii necesar, 
alții vociferează, sînt ne
mulțumiți.

Știrile circulă cu viteză. 
Se află imediat de prezența 
unui reporter aici. Sînt 
înconjurată, asaltată, mi se 
fac chiar reproșuri că ve
nim rar în comună. Notez : 
„Autobuzul pe ruta Certe) 
—Săcărîmb și Certej—Mă
gura nu circulă de la 1 
august, de cînd șoferul a 
rămas în concediu. Urma 
ca de azi (15 septembrie 
— n.n.) să reia lucrul, dar 
se aude că nu mai vine 
deloc, că n-ar fi rentabil". 
(RODICA TOMA). „Noi 
plătim pentru o butelie 
450 de lei, în timp ce ea 
costă doar 180 de lei. De 
ce ?* — ne întreabă dl
Mircea Murgu. în numele 
mai multor consăteni. Ci
neva completează : „De ce 
nu sînt numerotate aceste 
bonuri ? Le este atît de 
greu s-o facă ?“; „Mă nu
mesc Adrian Bodrean, din 
Săcărîmb. Am făcut abo
namente pe luna septem
brie, pe ruta Săcărîmb — 
Certej', atît pentru ‘mine, 
cît și pentru, copil. Trei 
abonamente. Ce facerp a- 
cum, că banii i-am dat, dar 
de circulat circulăm pe 
jos ?” ; „De la ce ziar sîn- 
țefi ? De la „Cuvîntul li
ber’’? Dar de ce nu-l gă
sim la vînzare ?" (Z.P.);
„Venți la blocul nostru să 
vedeți în ce condiții tră
im. Nu mai știi azi la ce 
uși să mai bați”. (Ano
nimă); „Vă place balta 
din fața consiliului?” (M.M.)

„Serviciile la cabinetul 
de stomatologie sînt sub 
orice critică. Nu se respec
tă niciodată programul. . 

Azi, de exemplu, n-a eenâ 
nimeni la cabinet. De cu» 
rînd am fost nevoit să m3 
deplasez la Deva... Bani 
cheltulți (am plătit la Ur
gență 250 de lei), timp 
pierdut”. (FL. Cj. „Are 
dreptate. In general, asis
tența medicală funcționează 
defectuos. Mi-amintesc că 
umblam cu injecția în bu
zunar și n-avea dna să 
mi-o facă”. (ZITA POPI

Mai rețin că pentru cari, 
tela de pîtne s-a perceput, 
de la flecare persoană, 23 
de lei, că la magazinul a» 
limentar nu se preiau sti
clele și borcanele^ că or* 
ganele în drept nu iau mă
suri să oblige pe cei care 
au spart geamul Oficiului 
P.T.T.R. să-l înlocuiască, 
funcționarele lucrînd aici 
— și pe timpul nopții — 
cu teama că var fi ata
cate, ' '

Dincolo de mai marile 
și mai m-cilc griji ale a- 
dulților, școlarii și preșco
larii își urmează, firesc, 
drumul, chiar dacă unele 
din aceste neajunsuri se 
răsfrîng și in viața lor co
lici tonă. E prima zi a nou
lui an școlar, iar pentru 
cei din clasa l și din gru
pe mică sînt cele dinții e- 
m.cții ale unui început de 
drum, ..ale întîlnirii cu 
școala, cu educatoarea ori 
cu învățătoarea lor. Cîțiva 
din clasele V—VIU au avut 
azi nedorita surpriză de 
a veni pe jos, prin ploaie, 
de la o distanță de 8—9 
km. După cursuri, s-au 
adunat în fața primăriei, 
însoțiți de cîțiva părinți. 
„Ce ne facem cu ei — în
treabă mamele. Oare n-are 
nimeni suflet pentru a- 
cești copii ?”.

O
...Un soare luminos în

călzea, după cîteva. cea
suri, întinderile umezite 
de apa pluvială,, aducînd 
în suflete puțină speranță. 
Poate că . timpul va rezol* 
va, totuși, multe necazuri. 
Dar, deocamdată, ele se 
întîlnesc la tot pasul, iaf 
atmosfera este alterată de 
neîncredere, de suspiciune, 
de derută. „La pe uși sa 
mai bați ?” O întrebare eu» 
prinzătoare, o întrebare— 
cheie. Ce să le fi răs
puns ?

ESTERA SÎNA

Ireî doamne și 
toii trei«

— Misiunea, datoria lor 
pentru care erau plătiți 
eu bani mulți, eră să a- 
pere bunurile din vagoa
nele de cale ferată, să 
vegheze ca nimeni să nu 
se atingă de ele.

— Și ce făceau, die pit. 
adjutant Văsile Cărăbeț, 
șeful Postului de poliție dir» 
Gara Deva ?

— Furau din vagoane, 
mai cu seamă din măr
furile care veneau din 
import.

■— Faceți-le... prezentări
le.

— Onofraș loan, Gheor- 
ghe Lazăr, Gheorghe To
ma. Toți trei lucrători ce
feriști cu ftmeții de răs
pundere pentru siguranța 
circulației pe calea ferată, 
pentru integritatea și a- 
părarea produselor care so
sesc în țară.

— Cum i-ați prins ?

— Povestea e un pic 
mai lungă. îi bănuiam de 
mult. Dar trebuia dovada. 
Și în noaptea de 2 spre 3 
septembrie a.c. i-am prins 
în flagrant. Este, în pri
mul rînd, meritul lucră
torilor de poliție de la 
postul pe care-I conduc : 
Costică Bălțatu, Gheor
ghe Vidu, Valentin 
Tămaș.

— Hoții unde sînt 7
— Arestați. Urmează ju

decata.
— Cîte asemenea ca

zuri ați rezolvat anul a- 
cesta. Vreau să zic, de 
cazuri descoperite, pro
bate, trimise în judecată ?

— Peste 800. Păcat că 
numărul este în creștere. 
Dar și noi sîntem zi și 
noapte la datorie. Am spus 
vorbele acestea pentru ci
ne vrea să priceapă...

Gh. I. NEGREA

(12)

■1—*

1. x

Concursul din
11 octombrie

8 3 2 3 15—15 8
4 2 2 10— 5 10

0)CHIMIA HM.V.
— CEAHLĂUL P.N. (2) 8
Oaspeții sînț din nou prinși în lupta pentru 
movare, ei fiind hotărîți șa 
degeaba.
Pronostic : 1, X
CALLATIS MG. (14) 8 3
— C.S.M. SUCEAVA (8) 8 4
Pare a fi un meci specific 
cunde...
Pronostic: 1
F.C. DROBETA (6) 9 4 13 10—9 9 (4U
— JIUL PETROȘ. (2) 8 5 12 14—8 11 (4-3) 
Datorită bunelor prestații (și) din deplasare, Jiul 
poate obține un rezultat bun.
Pronostic: x, 2
BAR! (6) 5 2 2 1 8—6 6 (-f-2)

•—TERN AN A (17) 5 0 3 2 3—6 3 (—3)
Partida pare a fi la discreția gazdelor, dar egalul 
nu este o surpriză.
Pronostic: 1, x
BOLOGNA (14)
— FID. ANDRI A (20)
Partidă dificilă pentru oaspți, cărora Ie va fi 
te greu să recupereze. -
Pronostic:
COSENZA (4) 5 2 3 0 6—
— CESENA (9) 5 2 1 2 7—
Va fi foarte greu ca Cosenza să poati 
sul (și de această dată) cu fruntașele.
Pronostic: x

( .
(+2) 
pro- 

nu facă deplasarea

2 3 9—11 8 ( 0) 
1 3 10—16 9 (|-2) 
diviziei noastre șe-

5 12 2 2—6 4 
5 0 14 5—10 '1

. —JL—A-

7. LECCE (11)
— PADOVA (8)
Acest meci pare
cunde italiene.
Pronostic; x

a fi

5 2 12
5 2 2 1 

unul

5—10 5 (+1)
8— 7 6 ( *'

specific diviziei
0) it 

se- .,,

( 0) 
(-5) 
foar-

7
5

ține pa-

f+3)

și reciproc sa-

8. MODENA (15)
— REGGIANA (3) 
Oaspeții, singurii fără 
să nu primească nici 
duce (cel puțin) un ț 
Pronostic: x

5 2 0 3 1—9 4 ( 0)
5 3 2 0 8—0 8 (+21 

gol primit, se vor strădui 
duminică, fapt ce le-ar a- 
junct.

9. MONZA (13) 5 12 2 1—4 4 ( 0)
— CREMONESE (2) 5 4 0 1 11—5 S (4-2J
Șirul de 4 victorii consecutive al oaspeților îi
ambiționează să obțină... ambele puncte.
Pronostic: x, 2

10. PIACENZA (12) 5 12 2 6—6 4 ( Of
— LUCCHESE (16) 5 0 3 2 3—5 3 (-3)
Remiza pare să plutească în aer.
Pronostic: x

11. PISA (5) 5 3 1 1 3—2 7 (+3>
— SPĂL (18) 5 0 3 2 4—8 3 (-3J
Principalele atuurj sînt de partea gazdelor, dar
oaspeții consideră că imeciul începe de la 0—0.
Pronostic: 1, x

12. VENEZIA (10) 5 13 1 5—4 5 (4-1)
— TARANTO (19) 5 0 2 3 2—6 2 (-41
Cu gîndul de-a scăpa de retrogradare, Taranto

logiceste

13.

Consideră că „x”-ul. 
tisfăcător.
Pronostic: x
VERONA (7) 
— ASCOLI (1)
Un adevărat derby; 
șansă. Dar...
Pronostic: 1, x, 2

în

5
5
care

2
4 10

2 1 5—3 fi 14-21
10—1 9 (4-3)

Ascoli are prima
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VÎNZĂRI—
CUMPĂRĂRI

• VÎND garsonieră, con
fort I, Deva, telefon 722340.

(8271)
• VlND apartament 2 

camere, parter, pentrii spa
țiu comercial. Relații De
va, telefon 622466.

(8226)
• CUMPĂR loc de veci.

Deva, telefon 615249.
(8283)

• VÎND motor tractor 
65 CP, Timpa, nr. 48.

. (8281)
• VÎND video player 

Funai, sigilat. Deva, te
lefoane 612953, 620659.

(8286)
• VÎND teren, 1000 mp;

în centrul comercial Ha
țeg. Telefon 722273, după 
ora 20. (8383)

• VÎND microbuz VW 
— Transporter, înmatricu
lat, capacitate cilindrică 
1600 cmc, stare foarte bu
nă. Deva, telefon 623680.

(8258)
• CUMPĂR Ford Tau- 

nus, indiferent de stare, 
chiar și accidentat. Rela
ții telefon 957/16217.

(8229)
• VÎND apartament 2 

camere, gaz metan. . Ha
țeg, ■ telefoane 777035, 
777333, după ora 16.

(8288)
• VÎND video player

Aiwa. 90 000 lei, sigilat și 
garaj metalic demontabil 
— 65 000 lei. Telefon
611058. (8290)

• VÎND butelie aragaz. 
Deva, telefon 623285.

(8293)
• VÎND Dacia 1 300, per

fectă stare și piese schimb. 
Relații Mâng Niculiță — 
770503, sau Rîu de Mori.

' 56. (8292)
• VINDEM apartament

• 2 camere, et. I, Orăștie, 
■ telefoane 41746, 41704.

(8294)
• VÎND Dacia 1 300, sta- 

' re bună, preț convenabil.
Brad, telefon 650420.

' (8296)
• VÎND apartament trei 

camere, 1 200 000, negocia-
' bil. Deva, Dacia, Al. Ro

manilor, bl. 21/34.
(8297)

• VÎND aragaz, stabi
lizator curent, pick-up,

mașină scris portabilă. 
TeL 615288. (8299)
• VÎND pian vienez Ress

ner, fabricație 1840, preț 
foarte avantajos. Ilia tel. 
378. (8303)

• VÎND Dacia 1310, or
gă „Crumar” 2 manuale, 
stație 200 W și Renault 21, 
impecabil. Hunedoara tel. 
712234. (8301)

• VÎND apartament 4
camere, tuburi bioxid car
bon. Deva, str. Liliacului, 
bl. 19 A, et. 2. (8304)

• VÎND apartament 2
camere, gaz, etaj 2, Ha
țeg. Informații Bufet au
togara. (8551)

• VÎND apartament 2
camere, ultracentral, cum
păr garsonieră. Deva tel. 
618117. (8553)

o VÎND casă, apă, gaze. 
Deva str. Crîngului, nr. 4, 
tel. 617414. _ (8557)

• S.G. „DINEX" 
COMIMPEX S.R.L. 
Hunedoara vinde en 
gros : țigări SUA și 
Grecia, bere import la 
sticlă 1/2 1 și cutie 
355 ml, dulciuri — 
ciocolată 90 gr, bis
cuiți, gumă, cafea boa
be, cafea ness ,.Ami
go", confecții: damă, 
copii, bărbați, jucă
rii China. Adaosul 
practicat este între 2 
—5 la sută. (8556)

• VIND video player O-
rion, sigilat. Hunedoara, tel. 
722820. (8388)

• VÎND apartament 2-
camere, zona teatru. In
formații Hunedoara, tel. 
712989. (8390)

• VÎND apartament 2
camere sau schimb cu trei. 
Tel. 712601. (8391)

• VÎND copiator Rank
Xerox 5026, sistem I, în 
garanție, cu următoarele 
facilități: 4 culori la ale
gere, 28 copii/minut, for
mat maxim A-3, mărire 
200 la sută, micșorare 50 
la sută, service și consu
mabile asigurate, preț con
venabil. Tel. 712637, după 
ora 16. (8394)

• ■CUMPĂR pechinez 
mignion, plată în valută 
sau lei. Tel. 713374. 718090.

(8389)

PIERDERI

• PIERDUT autorizația 
6506/11.03.1992, aparținînd

j CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI DEVAj
UNIVERSITATEA POPULARĂ

! ANUNȚĂ J

I deschiderea următoarelor cursuri și cercuri teh-1
• k nico-aplicative, începînd cu data de 15 octom-» 

j brie 1992: ’

Asociației familiale „Ma
ria”, cu sediul în Orăștie, 
str. 1 Mai, nr. 72 A. Se 
declară nulă. (8291)

• PIERDUT chitanță
fond rulment, eliberată de 
Asociația Locatari 136 De
va, pe numele Cîrdei Ge- 
lu. Se declară nulă. (8298)

• PIERDUT legitimație 
veteran război, eliberată 
de Asociația Veteranilor de 
Război Orăștie, pe nume
le Socol Ion. Se declară 
nulă.

• PIERDUT carnet stu
dent, eliberat de Faculta
tea de Inginerie Hune
doara, pe numele Herban 
Radu. Se declară nul.

(8387)
• PIERDUT carnet coo

perator, eliberat de Coo
perativa de Credit Sîme- 
ria, pe numele Măgurean 
Gavril. Se declară nul.

(8560)

OFERTE 
DE SERVICII

• DUMINICĂ. 11 oct.,
excursie de 4 zile la Is
tanbul, preț 9000 lei. Re
lații tel. 95/715045. (8214)

• EXECUT foto alb-ne- 
gru și color pentru dife
rite ocazii (nunți, cununii, 
botezuri etc.), la cele mai 
avantajoase prețuri și de 
calitate ireproșabilă. In
formații Deva, tel. 628115.

'(8285)
• FIRMĂ particulară e-

xecută sobe de teracotă 
de calitate superioară și 
de înalt randament. In
formații Deva, tel. 628115, 
între orele 17—22. (8285)

• INGINER autorizat, e-
xecut operativ, la tarife 
convenabile, proiectare, 
expertizare, urmărire e- 
xecutie lucrări construc
ții. Tel. 613234. (8552)

• FILMĂRI video de ca
litate, jocuri pe calculator. 
Deva tel. 627689. (8554)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 camere, proprietate; cen
tral, cu garsonieră. Deva 
tel. 615030. (8287)

• SCHIMB apartament 
2 camere, confort I, cu 
garsonieră, confort I. Hu
nedoara, str. Viorele, nr. 
6, ap, 17, după ora 15.

(8395)
• SCHIMB garsonieră 

proprietate, central, Cu- 
gir, cu similar Deva, e- 
ventual vînd? Tel. 621470.

(8563)

DIVERSE

• CU autorizația 7434/ 
15.09.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată

prin Olaru C-tin din Lu- 
peni, Al. Gorunului, nr. 
4/28, avînd .ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare, agro- 
alimentare, industriale, ți
gări. (8140)

COMEMORĂRI

• CU inimile îndurera
te de tristețe și dor a- 
nunțăm că astăzi, 8 oc
tombrie 1992, se împli
nesc șase luni de cînd 
moartea fulgerătoare a 
smuls dintre noi pe cea 
care a fost o minunată so
ție, mamă, soacră și bu
nică,

VALERIA MATEI
de 69 ani. Durerea și tris
tețea vor rămîne veșnic în 
inima soțului loan și co
piilor Avram, loan, Lu- 
creția și nurorilor Maria, 
Mariana și ginerele Cor
nel și a nepoatelor și ne
poților. Nu te vom uita 
niciodată 1 Dormi în pace 
suflet bun 1 Comemorarea 
duminică, 11 octombrie, la 
Biserica din Tîmava.

(8559)

DECESE

• SOȚIA Neli îm
preună cu cei trei co
pii, profund îndure
rați, anunță incredi
bila dispariție, la nu
mai 37 ani, a soțului

AUREL ȘANDRU 
înmormîntarea va a- 
vea loc în 9.X.1992, 
ora 14, în localitatea 
Țebea. (8558)

• COLECTIVUL de 
salaniați de la S.G. 
EXIM COM „Crișul” 
Brad, profund îndu
rerat, este alături de 
colega Cornelia Șan- 
dru, Ia greaua sufe
rință pricinuită de 
dispariția soțului

AUREL ȘANDRU 
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace ! (8558)

• FAMILIA Luca 
Gheorghe este ală
turi de colega Șan- 
dru Cornelia, la greaua 
încercare a dispari
ției soțului ei, la nu
mai 37 ani. Să-L fie 
țărîna ușoară. (8558)

• FAMILIA îndu
rerată anunță înce
tarea din viață a celui 
care .a fost

GRUIȚA EMIL, 
suflet blind, tată iu
bitor, soț devotat.

Înhumarea — joi, 
8 octombrie, în Alba 
Iulia.

(7229)

| — croitorie
» — stenodactilografie
} — fochiști medie presiune

— macaragii grupa I și III
| — limba engleză
J — limba germanăI — foto

I 
I 
I
«»

I

^s.c.cortvîisr'sT

I — radio TV
* — cosmetică
| — gimnastică ritmică copii
’ — gimnastică aerobică
I — balet copii
’ — taragot
| — chitară
* — acordeon

Vă amintește că a. venit toamna și a pre
gătit pentru dumneavoastră un sortiment bo
gat de încălțăminte de sezon, pentru femei și 
copii, Ia prețuri accesibile, fără adaos comer
cial.

De asemenea, încheie contracte — comi
sion pentru comis-voiajori, cu mijloace proprii 
de transport, pentru vînzare de mărfuri în 
țară.

NU UITAȚI I
Dacă corbul a găsit inelul Corvineștilor, 

dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109)

| înscrierile se fac la casa de cultură, zilnic, | 
J între orele 9—19. J
I (1134)1
» *

f g r g g g a— g
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PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 
FILIALA HUNEDOARA

Mulțumește în mod deo
sebit membrilor și simpa- 
tizanților din județul flu- 
nedoara care au votat la 
alegerile generale cu par
tidul nostru.

îndrumă membrii și 
simpatizanții PARTIDU
LUI NAȚIONAL LIBE-

RAL ca la turul doi de 
scrutin, din 11 octombrie 
1992, să voteze la Preșe
dinția României pe dom
nul EMIL CONSTANTI- 
NESCU, singurul om care 
mai poate salva țara 
de comunism și aduce o 
schimbare adevărată în 
România.

COMUNICAT

I
F
I
*
I

I
•I i -
I
*
I 
w

Către toți delegații Convenției Democratice din | 
România Ia birourile secțiilor de votare. »

Cei care au participat la primul tur de scrutin, | 
în conformitate cu preveder ile legii electorale, au obli- , 
gația ca și la turul II să fie prezenți la aceleași sec- I 
tii rlnminiră 11 nMnmhrip 1Q92. txva K a.m. ’

h
IwI

I 
bdul J

•
I

lei/buc.!

I 
comer- j

I

I
-s
I

ții, duminică, 11 octombrie 1992, ora 5 a.m. 
Rămîn valabile delegațiile pentru turul I.

CONVENȚIA DEMOCRATICĂ 
DIN ROMÂNIA

S.C. COSANA S.R.L.
Vinde prin magazinul din Orăștie, 

Eroilor, nr. 21 A
• dulciuri — en gros
• acadele
• batoane
• batoane
• gumă.
Termen de

ci al zero. Zilnic: 9—18.
Informații 95/641234.

import — 13 lei/buc. 
susan — 15 lei/buc. 
alune în zahăr — 15

garanție 1994, Adaos

(8328)

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează, începînd cu data de 17 oc
tombrie a.c., curs de inițiere în contabilitate, j

Informații și înscrieri la sediul Camerei; 
din str. 1 Decembrie, nr. 35, Deva, telefoane I 
612924, 614865. (1161) *

* 
CONSILIUL LOCAL ORĂȘTIE J

In conformitate cu Legea 69/1991 și Ho-1 
tărirea Consiliului Local 164/1992, organizează ' 
în data de 22. X. 1992, ora 12, licitație publi- | 
că pentru închiriere mese amenajate pentțu ; 
vînzare carne în Piața agroalimentară Orăs-1 
tie.

Licitația va avea
Local Orăștie, str. Armatei, nr. 17, 
mentația necesară se poate procOra 
cost) de la sediul Consiliului local, 
cu data de 16. X. 1992.

*

Iîl
I
I
I*
I*
Ih
I*
I

loc la sedițil Consiliului I 
iar docu-j 

(contra- ; 
începînd 
(1160) I

I
*

I
A. C. R.

OFERĂ PENTRU AUTOMOBILIȘTI
• Ulei motor „SHELL SUPER PLUS*.* 

Schimbul de ulei se efectuează GRA-1 
TUIT pentru membrii A.C.R. j

’• Transport GERMANIA — săptămînal, I 
pentru grupuri de 6—8 persoane sau " 
individual. ' (1150)

*

I*
I*CURSURI INTENSIVE DE:

LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANĂ, | 
, asistate de calculator, se organizează la sediul J j firmei micro... MEGA COMPUTERS SRL din I 
J Hunedoara, str. Pța Libertății, nr. 8 (centrul» 
| vechi — ARDEALUL). J
j Durata cursului: 6 luni (2 ore/săptămînă). j I Preț : 200 lei/ora. J
J Primele grupe încep în săptămîna 19 — 25 | I octombrie. !
I Informații suplimentare la sediul firmei sau 
I la telefon 71 35 25. (1149)

i%
I* 
I
Iw 
I

CENTRUL DE INFORMATICĂ
DEVA

Organizează, începînd cu data 
tombrie 1992, cursuri de inițiere 
rea calculatoarelor IBM — PC.

Durata cursului este de 5 săptămîni.
Relații se pot obține Ia telefon 61 39 15.

(1156)

MINIERA

de 19 oc- 
în utiliza-

I
*

I
*

I
%

I
I
i
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