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învăţământul preuniver- 
sitar *+jâ*ff« s*t *<» mo» 
ment important — debutul 
noului an  şcolar. O peri
oadă in care se anticipează 
un proces instructiv-edhca- 
tiv de calitate, sporirea, pe 
cât posibil, a ponderii ia* 
turii educative, fără a se 
neglija aspectul informativ. 
După cum dădea asigurări 
însuşi ministrul învăţămân
tului, prof. univ. dr. Liviu 
Maior, în acest an şcolar, 
atei precis în această toam
nă;, se vor discuta şi a- 
proba în Parlamentul Ro
mâniei Legea învăţământu
lui, se v® definitiva Sta-

AZI SE DESCHIDE 
UN NOU AN ŞCOLAR

‘f â e t i . T W S '

tutui cadrelor didactice, va 
lua fiinţă Consiliul Naţio
nal pentru Reforma învă
ţământului. Toate acestea 
vor aduce clarificările ne
cesare structurilor învăţă
mântului românesc, pro
cesului de reformă în care 
acesta este angrenat.

Azi, porţile şcolilor se
vor deschide miilor de 
copii. Intenţia vădită a
factorilor responsabili, prin-

tr-o mai strânsă colaborare 
cu familia, este aceea de 
reducere a numărului co
piilor neşcolarizaţi sau a 
elevilor care din anumite 
motive îngroaşă rândurile 
„copii" ar străzii". O moda
litate binevenită de redu
cere a neşeolarizaţilor sau 
a tinerilor care abando
nează şcoala este şi aceea 
de acordare a alocaţiilor 
pentru minori prin şcoli.

• astfel a- ~de«a-* 
casă, cu părinţi generoşi 
— profesori şi învăţători —, 
oameni pasionaţi şi devo
taţi meseriei. Cele mai 
mari emoţii le vor trăi 
cei din clasa 1, luând pen
tru prima dată contact cu 
şeoala şi oamenii de la ca
tedră, cu exigenţele mun
cii ordonat^ Tuturor, pro
fesori şi învăţători, elevi 
acum, la început de an 
şcolar, le dorim mult suc. 
ces ,

MINEL RODEA
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TRĂIRE ŞI SIMŢIRE PATRIOTICA, !
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î Vreme de două zile, municipiul de reşedinţă a * 
J judeţului nostru a găzduit, într-o excelentă organizare,!
» cea de a IlI-a Conferinţă Naţională a  Uniunii „Vatra ;  
I Românească" — eveniment marcat de o vibrantă ma- 1 
* nifestare a dragostei de neam şi ţară, menit să U-J 
|  nească pe toţi cei ce gândesc şi simt româneşte în-* 
J tr-un şuvoi de forţă care să scoată ţara din criza*

(profundă în care se scufundă mergu şi s-o ducă p e |  
drumul devenirii sale demne. '  |

l în deschiderea lucrărilor conferinţei — Ia carej 
|  au participat delegaţi aleşi d« conferinţele filialelor I 
» teritoriale, oameni de seamă din viaţa politică şi so- *
|  cial-culturală a ţării, reprezentanţi ai formaţiunilor 1 
* politice, ai Consiliului judeţean Hunedoara şi al Con- »

I siliului local Deva, un mare număr de ziarişti al* 
presei centrale şi locale, alţi invitaţi — s-a cântat im-*

(* nul „Deşteaptă-te române", iar preotul Nicolae Gher-Î 
«nan a rostit „Tatăl Nostru". Un grup de copii de î a |

2 Şcoala generală nr. 5 Deva, îmbrăcaţi In frumoase*
|  costume ce ftnbinau culorile Tricolorului, membrii 
% ai recent înfiinţatei organizaţii „Crăişorii", pentru*

I prima dată In ţară, au rostit patetice cuvinte şi Şte*»,
r î a m r t i i - r î  n o l m c i f i n a  n r t f f Q i â n ^ n _ o ^  c S  r f â m n î  ot 1î demnuri patriotice, angajându-se să fie demni urmaşi I 

|  ai celui care i-a unit pe moţi in lupta pentru eman-J 
cipare naţională şi socială şi care îşi doarme somnul •I

I'  de veci la Ţebea.
Dl Gligor Georgiu, consilier la Preşedinţie, a dat 1
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acţiunilor stabilite cu pri. 
lejul Adunării Regiunilor 
Europei, ce a avut loc in 
lima mai a.c. la Deva, o 
constituie deplasarea dlui 
Jean Mărie Aubry, şef al 
serviciului de popularizare 
agricolă al Cantonului Ju
ra (Elveţia). După ce a 
vizitat comuna Râu de Mori 
(care este înfrăţită cu o 
localitate din cantonul res
pectiv al Elveţiei, în cadrul 
acţiunii „Satele româneşţi” 
— n.n.) şi alte localităţi din 
judeţ, el s-a întâlnit la
Deva cu reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean şi cu 
specialişti din agricultură

pentru a expune progra
mul de lucru, parte in
tegrantă din Programul

Phare al A.R.E. şi a stabi
li modalităţi concrete de 
colaborare cu România, în
deosebi cu judeţele Hu

nedoara, Timiş şi Bistriţa 
Năsăud, în domeniul agri
culturii.

Deoarece scopul deplasă
rii spre informare la faţa 
locului, impresiile ce le-a 
cules şi dialogul purtat la 
întâlnire au cuprins o a- 
rie largă de probleme, in 
prima parte vom prezenta 
aspectele legate de intenţii- 

. le serviciului pe care-1 con
duce dl Aubry şi de con
statările sale despre si
tuaţia actuală şi de perspec
tivă a agriculturii româ
neşti. • i

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare In pag. 8 2 -a )

Z IU A  P O M P IE R IL O R  D IN  R O M Â N IA
Luni, 13 septembrie a.c., 

la Deva au avut loc ma
nifestări dedicate Zilei 
Pompierilor din ţara noas. 
tră. La acestea au partici
pat reprezentanţi ai Pre- • 
fecturii, Consiliului Jude
ţean, ai unor unităţi ale 
Ministerului de Interne şi 
Ministerului Apărării Naţio
nale, directori de societăţi 
comerciale .părinţi ai mi
litarilor, alţi invitaţi.

Manifestările au debu
tat cu Raportul către co
mandant, după care a ur

mat trecerea în revistă a 
unităţii.

Comandantul Grupului 
de pompieri ni judeţului 
Hunedoara, lt. col. Gheor- , 
ghe Dima, a evocat apoi 
faptele eroice ale pompie
rilor, contribuţia lor la 
desfăşurarea activităţii e„ 
conomico-şpeiale din judeţ.

în faţa auditoriului, au 
fost citite apoi Ordinul de 
zi al Ministrului de In
terne pentru avansare în 
grad la excepţional şi Or
dinul de zi al comandantu

lui Grupului de pompieri 
al judeţului Hunedoara."

După defilarea trupelor, 
militarii au prezentat câ
teva probe specifice de 
pregătire fizică şi de spe
cialitate.

Un grup de pâraşutişti de 
la Aeroclubul „Dacia" din 
Deva, care au aterizat în 
curtea unităţii, au încheiat 
o  zi cu semnificaţii deose
bite în viaţa şi activitatea 
tuturor pompierilor.

V. NEAGU

Imagine în (impui desfăşurării lucrărilor conferinţei.

U N A  PE Z I !
I

— Daţi bere la ţap ? i j

— Dăm la oricine !... J

F L A S H !

\
lea nou-născut din acest ţ 
an. Viaţa să-i fie bună 1 

şi inima veselă ! (E.Ş.) *

Aspect din timpul solemnităţii.

© „MAŞINA DE RÂS‘. 
Se intitulează spectacolul 
ce va avea loc în data 
de 22 septembrie a.c., o- 
ra 19, la Sala sporturlbr 
din Deva. Spectacolul se 
bucură de participarea ex
traordinară a lui Doru 
Octavian Dumitru. Evo
luează, de asemenea, ba
letul Teatrului „Savoy" 
din Bucureşti, în organiza
rea lui Alexandru Mihu. 
Un spectacol care va ge
nera cascade de râs şi 
bună dispoziţie, va satis
face cele mai exigente 
pretenţii artistice, ale spec
tatorilor. , Biletele se gă
sesc la casieria Sălii Spor
turilor Deva. (M.B.)

O  PUIUL MAMEI. Un 
băieţel frumos, pe nume 
Vlad-Cătălin, s-a născut a 
Orăştie, la sfârşit de au
gust ’93. Este al doilea 
copil al familiei Boşoro- 
gan, înregistrat la servi
ciul de stare civilă al 
Consiliului local, al 274-

Q ÎN VITRINA Agen
ţiei de Voiaj din Brad 
este organizată o atracti
vă expoziţie a Secţiei de 
Aeromodele de la ASA 
Aurul Brad, care cuprinde 
trofee, cupe, medalii şi 
diplome obţinute de spor
tivii brădeni, în confrun
tările interne şi in-e/nă- 
tionale, în perioada 1981— 
1993. (S.C.)

© EXPOZIŢIE. Clubul 
„Sarmis" din oraşul O- 
răştie găzduieşte pâr^ă lâ 

data de 17 septembrie 1993 
o interesantă şi atractivă 

. expoziţie de pictură, în 
cadrul căreia expune pei
saje, portrete, naturi sta
tice şi compoziţii tână
rul şi talentatul pictor o- 
răştian Marius Petruţa, n -  

flat cu acest prilej la pri
ma sa confruntare cu pu
blicul iubitor de artă plas
tică. (I.V.)

F L A S H !
Foto PA VEL LAZ A
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Subliniind interesul Eu
ropei Occidentale pentru a 
sprijini dezvoltarea demo
cratică spre economia > de 
piaţă a Europei de Est, 
sperând ca în viitorul nu 
prea îndepărtat să se vor
bească doar despre o sin
gură Europă, dl Aubry a 
afirmat că a trecut vremea 
ajutoarelor conjuncturale, 
sosind timpul stabilirii u- 
nor legături de cooperare pe 
termen lung şi ou progra
me concrete de realizat. în
trucât noi, respectiv Ro
mânia, avem nevoie de 
ajutor, important este ca >- 
niţiativa să vină din par
tea noastră, să ne formu
lăm clar şi precis ce obiec
tive trebuie să înfăptuim 
şi de ce anume sprijin a- 
vem nevoie. Viitorul fiind 
în mâinile noastre, esen
ţial este să- ne conturăm bi
ne drumul ce-l vom urma.- 
în acest context, s-a ară
tat că judeţul Hunedoara 
poate fi asemănat, prin 
poziţie geografică, condi
ţiile naturale, posibilităţi şi 
tradiţie, cu o hjică Elveţia, 
cerându-se do%r structuri 
organizatorice, resurse fi
nanciare şi muncă perseve
rentă în vederea dezvol
tării bazei materiale pen
tru a atinge performanţele 
elveţienilor, îndeosebi în 
scopul creşterii producţiei a- 
gricole şi promovării pe

scară largă a agroturismu- 
lui, astfel încât acesta să’ 
devină un suport de pros
peritate a agriculturilor şi 
ţării în ansamblul sau. Vor. 
bind despre programe, a- 
cestea se adresează numai 
agricultorilor particulari 
sau celor cuprinşi neapărat 
în forme asociative. Un a- 
semenea program se deru
lează la Ceacova (judeţul 
Timiş) nnde se acţionează 
cu material seminal pro
venit din Elveţia pentru

le permită şi o dezvoltare 
a propriilor exploataţii a. 
gricple. •

Referitor la exploâtăţii- 
le agricole familiale din
Cantonul Jura, acestea au 
în medie suprafeţe de câte 
30 ,ha şi deţin câte 20—22 
vaci cu lapte, cu producţii 
de cel puţin 6000 1 lapte de 
la fiecare .precum şi utila
jele agricole necesare. Din 
asemenea exploataţii s-a
ajuns la un surplus de pro

VIN ELVEŢIENII (1}
ameliorarea rasei locale de 
bovine Siemental. Consta
tând că cei 57 de ţărani 
de aici, care au 180 vaci, 
întâmpină greutăţi în va
lorificarea laptelui, se va - 
căuta posibilitatea de a-i 
ajuta să vândă mai bine 
producţia. O asemenea pro
blemă este valabilă şi 
pentru ţăranii din Râu de 
Mori, unde laptele se vin. 
de cu 100 lei/1, în timp ce 
la Haţeg şi în alte oraşe 
preţul este mai mult de
cât dublu. Iată de ce tre
buie urmărit ca şi agricul
torilor care produc măr
furile alimentare să li se 
asigure condiţii să valori
fice mai bine producţia, să 
obţină câştiguri care să

duse, care sunt exportate 
în alte ţări.

Având în vedere aseme
nea considerente, s-a sta
bilit ca,‘ în cadrul progra
mului de cooperare cu Ro
mânia, începând din anul 
viitor, 20 de tineri români 
care lucrează nemijlocit în 
agricultură, să facă un sta
giu de trei luni (posibil în 
perioada 15 aprilie — 15 iu
lie) în exploataţii familiale 
din Cantonul Jura, pentru a 
deprinde metodele şi teh
nologiile aplicate aici. Ei 
trebuie să fie iniţiaţi an
terior în cunoaşterea limbii 
franceze, fiind plătiţi pen. 
tru munca ce o vor presta 
în exploataţiile agricole 
elveţiene. Astfel vor reuşi

să dobândească o experien
ţă şi cunoştinţe pe care să 
le aplice în gospodăriile 
proprii din România, să 
contribuie la răspândirea 
metodelor avansate de cul
tivare a pământului şi de 
creştere a animalelor. Tot
odată există intenţia de a 
traduce şi difuza unele ma
nuale necesare liceelor cu 
profil agricol. în acelaşi 
timp, se vor angaja trei 
ingineri agronomi ce vor 
fi în serviciul dlui Aubry 
(din aceştia unul la Deva), 
care se vor ocupa să-î a- 
jute nemijlocit pe ţărani în 
realizarea proiectelor ~ ce 
doresc să le iniţieze pentru 
a putea beneficia de avan
tajele 'oferite prin accesul 
la finanţarea externă. Pen
tru a perfecţiona întrea
ga producţie agricolă este 
nevoie, fireşte, şi de un 
cadru . legislativ adecvat, 
urmărind şi apărarea me
diului. în  acesţ sens s-a 
arătat că, dată fiind situa
ţia actuală' a agriculttţrii 
româneşti, nu sunt lipsite 
de însemnătate formele 
de asociere între gospodării
le ţărăneşti (fără a ; mai 
avea teamă sau a mai men
ţine mentalitatea fostelor 
colective) pentru a-şi pu
tea procura diverse utila-, 
je, precum şi pătrunderea 
creditului' agricol la sate 
prin organizarea de bănci 
rurale. (Va urma)

DIVIZIA f
MINERUL GHELARI —

MINERUL ŞTIINTA VULCAN 
2—2  -

Meci viu disputat din primul minut şi până în 
final, eu multe acţiuni de atac, multe ratări la am
bele porţi. După marile ratări ale gazdelor prin Dun- 
goci, Mureşanu, .Timpău şi ale oaspeţilor prin Mol- 
dovan şi Bejan, gazdele insistă mai mult, domină cu 
autoritate şi în minutul 45 Gordan reuşeşte deschi
derea scorului primind o pasă foarte bună de la FI. 
Pop : 1—0.

La reluare, oaspeţii nu se împacă cjj acest scor, 
domină mai mult şi la o lovitură bine executată de 
lă 26 m, Bejan Înscrie în min. '52 cu capul şi 1—1.

Sensibilizaţi de acest gol, oaspeţii atacă şi lâ o 
lovitură acordată gratuit de arbitru, în min. 60, Mol- 
dovan înscrie spectaculos cu capul şi este 1—2. Vă- 
zându-se conduse, gazdele încep să joace tot mai bi
ne, domină,- dar nu reuşesc decât un egal în min. 75 
prin L. Pop care de la 30 m şutează puternic peste 
portar şi scorul devine 2—2. Rezultatul de egalitate 
nedreptăţeşte formaţia gazdă care a dominat mai mult.

A arbitrat brigada din Deva : Stanca, Csiki şi 
Ilamzi. Minerul G helari: Tarau, Stachi, Pop FL Pă
sat, Timpău, DUngaci, MUreşân (Nariţa), Sîrbu, Se- 
lagea, Pop Liv. Gordan. Minerul Ştiinţa Vulcan: 
Cimpan, Dumitru, Rusu, Mihai, Fâge, Postelnicu, Bar- 
bu, Voicu (Ambruş), Bejan, Farcaş, Munteanu.

La juniori: Minerul Ştiinţa Vulcan — Minerul 
Ghelari 1—1. (FI. Opriţa, colaborator)
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citire Mesajului adresat de dl Ion Iliescu, preşedin
tele României, de deplin su cces lucrărilor conferinţei, 
iar dl Coste! Alic a rostit un patetic şi fierbinte salut 
al Consiliului Judeţean Hunedoara, al cărui preşedinte 
este şi care a asigurat baza materială pentru desfăşu
rarea în cele mai bune condiţii a manifestării de In 
Deva. Pe parcursul conferinţei au adresat mesaje şi 
formaţiile politice cele mai de seamă ale ţârii.

Spicuiri din Raportul asupra activităţii
Intrându-se în ordinea de zi, dl Zeno Opriş, pre

şedintele Uniunii „Vatra Românească",, a prezentat ra
portul asupra activităţii desfăşurate între conferinţe
le a n -a  şi a IlI-a, precum şi Programul acţiunilor 
viitoare, din care spicuim : •  „Vatra Românească" a- 
re menirea de a realiza unirea tuturor celor ce gân
desc şi simt româneşte, trăitori de milenii pe aceas
tă străbună, frumoasă şi bogată vatră; de a trezi şi 
ţine mereu trează mândria de a fi români în inimile" 
urmaşilor celor ce şi-au vărsat sângele pentru dăi
nuirea, în ciuda vicisitudinilor istoriei, a acestui po
por mândru şi talentat. •  „Vatra Românească" este 
’o organizaţie apolitică şi neguvernamentală şi există 
pentru că; atât în ţară cât si în afara ei, se manifestă 
tot mai periculoase tendinţe antiromâneşti, ce aten
tează la suveranitatea, integritatea şi unitatea statu
lui român. •  „Vatra Românească" colaborează cu 
toate formaţiunile politice, neaflându-se în trena nici- 
uneia. •  „Vatra Românească" condamnă politica pe- , 
ricploasă a U.D.M.R. care voieşte dezmembrarea Ro
mâniei, exemplul cel mai recent fiind memoriul în
mânat de liderii acestei organizaţii secretarului gene
ral al Consiliului Europei, dna Caterine de Lalumiere, 
care nu este altceva decât o „pâră urâtă şi mincinoa
să la adresa României". •  „Vatra Românească" nu es
te o organizaţie gălăgioasă şi militează pentru tole
ranţă faţă de toţi cetăţenii României, fără nici o 
deosebire, cu condiţia să o respecte şi s-o slujească 
cu credinţă. •  Un obiectiv de seamă al „Vetrei Ro
mâneşti" este acela de a educa tinerele generaţii, în 
colaborare cu familia, biserica străbună şi şcoala, în 
spiritul iubirii de neam şi. ţară. •  „Vatra Românească" 
urmăreşte cu consecvenţă atragerea în rândurile sale 
şi a românilor ce trăiesc în afara graniţelor ţării, pen
tru a contribui la clădirea demnităţii României în 
lume, a o înălţa la respectul care-i merită prin dăi
nuirea sa în EUiropa şi prin mândria şi inteligenţa 
poporului său. e în inimile şi cugetele tuturor ro
mânilor trebuie să prindă puternice rădăcini iubirea 
neabătută de aceste frumoase plaiuri pe care ni le-au 
lăsat strămoşii, iar România avem datoria să o lăsăm 
urmaşilor integră, independentă, suverană şi tot mai 
bogată în Europa de mâine.

Din dezbaterile Conferinţei
Pe marginea Raportului şi a Programului de ac

tivitate prezentate au luat cuvântul un foarte mare 
număr dintre participanţii l a . conferinţă. Toţi, fără 
excepţie, — deşi uneori s-a apelat şi la exagerări — 
au subliniat necesitatea imperioasă a „Vetrei Româ
neşti" în actualele condiţii istorice, precum şi a spo
ririi activităţii ei în atingerea ţelului ce-1 are — a- 
cela de a-i uni pe toţi românii în aceeaşi vrere — 
înălţarea României între naţiunile prospere si dem
ne ale lumii. în cuvântul fiecărui vorbitor a vibrat 
puternic iubirea de neam şi de glie, înfierându-se cu 
vehemenţă acţiunile, indiferent din partea cui vin, 
de subminare a suveranităţii, independenţei şi unită
ţii patriei. Iată, în continuare, câteva dintre cuvân
tările rostite, redate pe scurt.

Senatorul Ioan Coja:
•  „Vatra Românească" nu trebuie să fie gălă

gioasă, dar 1 se cere mai multă fermitate în comba
terea teoriilor mincinoase cu privire la trecutul, pre
zentul şi viitorul ţării •  Preşedintele Ion Iliescu este 
preşedintele tuturor românilor şi trebuie să se mani
feste ca atare •  Românii din afara graniţelor sunt mai 
numeroşi decât minoritarii din România şi trebuie 
să-i atragem în uniunea noastră •  Memoriul liderilor 
U.D.M.R. este un gest cât se poate de urât şi subli
niază încă o dată caracterul antistatal şi antinaţional 
al acestei organizaţii, /

' ■, Academicianul Ştefan Pascu :
•  „Vatra Românească" se confundă cu vatra 

strămoşească — locul unde s-a format poporul ro
mân şi a stat, demn împotriva tuturor celor ce au ve
nit cu gânduri necurate peste el •  Nemţii, de pildă, 
au putut să stea şi să-şi savureze berea. în linişte,

i i
Vatra Românească"

fiindcă ştiau că, aici Ia confluenţa a mari imperii, stă 
un popor demn şi dârz ce nu se lasă îngenuncheat. 
•  în vremea lui Tuhutum, un rege al hunilor, a ve
nit un sol la Menumorut care i-a cerut să i se în
chine trufaşului rege pentru a fi linişte. ' Viteazul 
voievod i-a răspuns : „Nu vom ceda nici o palmă de 
pământ, atâta vreme cât suntem în viaţă". Această 
hotărâre a caracterizat întreaga noastă istorie şi va 
trebui s-o însufleţească în continuare.

Prefectul de Covasna, Adrian Vlad Căşuneanu:
•  „în judeţele Harghita şi Covasna U.D.M.R. des

făşoară o diabolică activitate pentru purificare et
nică, aşa că numărul de români este tot mai mic pe 
aceste meleaguri, fiind nevoiţi să plece •  în cele 
două judeţe U.D.M.R. acţionează foarte decis pentru 
autonomie totală e Din păcate, Preşedinţia, Parla
mentul şi Guvernul nu contracarează astfel de acti
vităţi, manifestă prea multă toleranţă. •  Sâmbătă va 
avea loc la Sfântu Gheorghe (a avut loc oare ?) un 
miting pentru impunerea înscrierilor bilingve şi alte 
cereri ale maghiarilor. Organizatorii m-au invitat să 
iau şi eu parte. Le-am spus: „Mă duc la Deva, la 
Conferinţa Naţională a „Vetrei Româneşti", apoi Ia 
Ţebea, acolo unde se află -mormântul lui Avram lan- 
cu. Dacă'aveţi nevoie de mine, haideţi acolo.

Alte idei exprimate în cadrul Conferinţei
•  Să intrăm în Europa ? Păi noi suntem acolo 

dinainte de a exista ţările care sunt în Consiliul Eu
ropei. o Să fim toleranţi, dar şi fermi faţă de cei ce 
poartă gânduri ascunse României •  Să ne opunem 
şovinismului, xenofobismului, dar să fim naţionalişti, 
să susţinem şi să promovăm tot ceea ce este roma
nesc*  Limba română este unica limbă a poporului, ceea 
ce nu înseamnă să împiedicăm naţionalităţile să-şi fo
losească limba, să-şi promoveze tradiţiile, obiceiurile,

aniversările, dar într-un cadru precis delimitat şi în 
, conformitate cu legile ţării •  Istoricii au datoria să 

combată cu mai multă tărie teoriile false şi minci
noase cu privire la trecutul ţării •  Biserica ortodoxă 
este mama neamului românesc, de aceea ea trebuie 
mai mult sprijinită în misiunea ei •  Tactica U.D.M.R. 
se stabileşte la Budapesta şi se caracterizează prin 
paşi mărunţi, dar fermi •  Tineretul este debusolat. 
El ţiu trebuie îndoctrinat cu idei politice, dar se cere 
educat pentru a deveni iubitor de nfeaffl şi ţară •  

' Românii Vor să 'trăiască în linişte şi pace cu toţi ce
tăţenii ţării, dar numai cu condiţia că ei să, fie cin
stiţi la gând şi la faptă •  „Vatra Românească" este, 
într-adevăr, apolitică, dar, de fapt, are o politică — 
slujirea şi promovarea a tot ceea ce este românesc — 
însămânţarea dragostei de ţară în toate conştiinţele.

Conferinţe de presă

în fiecare din cele două zile, seara, au avut loc 
întâlniri ale conducerilor Uniunii „Vatra Româneas
că" — cea veche şi cea nouă — cu ziariştii prezenţi 
la  lucrările conferinţei. Iată principialele aspecte ' a- 
bordate : •  Acordarea cetăţeniei române românilor de 
peste Prut este o tactică periculoasă întrucât de ea 
pot uza şi statele vecine •  „Vatra Românească" va 
ieşi din defensivă şi va intra în ofensivă cu cei ce 
vor răul românismului •  Când este vorba de ţară’, de 
destinele ei, trebuie să ne unim, în „Vatra Româ
nească, toţi românii, indiferent de convingerile poli
tice * * Acele formaţiuni politice ce nu promovează 
sentimentul mândriei naţionale sunt antiromâneşti şi 
sortite la pieire •  Este salutară atitudinea luată de 
formaţiunile politice în legătură cu Memoriul lideri
lor U.D.M.R. adresat Consiliului Europei, dar mai 
sunt lideri care încurajează astfel de manifestări an
tinaţionale. Istoria îi va trimite, în anonimat •  „Va
tra Românească" nu este subordonată nici unui par
tid, dar se aliază cu oricine colaborează la îndepli
nirea misiunii ei •  U.D.M.R. şi-a asumat rolul de „cal 
troian" desfăşurând o politică ucigătoare •  Zvonul 
cu înfiinţarea unui Consulat' S.U.A. la Cluj-Napoca 
este, cum se spune, o capcană sau1 o gogoriţă’ a lui 
Tom Lantoş, senatorul american de origine maghiară.'

Patetice apeluri către ţară

Intr-o atmosferă de puternică însufleţire Confe
rinţa' a adoptat textul unui Apel către ţară în care 
se spune printre altele : « „Vatra Românească" chea
mă poporul român să acţioneze intr-o unitate depli
nă pentru redescoperirea şi cultivarea tuturor valori
lor ce alcătuiesc dintotdeauna patrimoniul inaliena
bil al neamului •  Cere Parlamentului, Guvernului şi 
Preşedintelui să facă uz de prerogativele ce le sunt 
atribuite prin Constituţie pentru reconstruirea ima
ginii ; României muncitoare, apărătoare a gliei stră
moşeşti, sănătoasă în spirit şi puternică prin bogă
ţiile unice de care dispune solul şi subsolul său •  
îndeamnă Biserica, Şcoala, Armata, instituţiile şi 
asociaţiile de cultură să lanseze o ofensivă susţinută 
pentru sensibilizarea patriotismului tuturor generaţii
lor, cetăţenilor ţării şi mândriei acestora că aparţin u- 
nui popor glorios prin trecut şi viitor * Cheamă pe 
toţi fiii patriei, dintre fruntarii sau, risipiţi dincolo de 
ele, să sărbătorească prin gând şi fapte întruparea Ia 
1 Decembrie 1918 a idealului de veacuri al poporului 
român o  Avem convingerea că visul .nostru fierbinte 
de reîntregire a teritoriului naţional strămoşesc se va 
săvârşi curând printr-un şet justiţiar al istoriei.
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darul Bârcea uh everiiment
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deosebit —■ sfinţirea unei
capele ortodoxe, lăcaş de . - •».  

j maicult, unde persoanele a-

SPITALUL ORĂŞENESC ORĂŞTIE 
A N U N Ţ Ă  - 

LICITAŢIE PUBLICA

flate în detenţie pot parti- 
.cipa la slujbele religioase.

Capela ortodoxă a fost 
construită din iniţiativa 
conducerii penitenciarului 
şi sub îndrumarea directă 
a preotului acesteia, Ştefan 
Czeteni.

Obiectul licitaţiei : Reabilitare dispensar u- ' 
Orăştioara de Sus ; S

J Investitorul: Spitalul orăşenesc Orăştie ; J 
1 Finanţatorul : Direcţia Sanitară a judeţului ( 
J Hunedoara ; j
I Organizatorul licitaţiei ! Spitalul orăşenesc 
j Orăştie ; |
\ închiderea licitaţiei: 8 octombrie 1993, o- J 
| ra 12 ;
» Deschiderea ofertelor : 11 octombrie 1993,
I ora 10, Spitalul orăşenesc Orăştie.
• Documentele licitaţiei se pot cumpăra de * 
| la Spitalul orăşenesc Orăştie la preţul * de ( 
' 18 500 lei. Vizitarea amplasamentului: 12—20î 
I septembrie 1993, orele 9—14- I
k %

--------------------------------------------------~ l

Realizată în mare parte 
•prin efort propriu, la ca
re se adaugă sprijinul ma
terial al S.C. „Marmosim" 
S.A. Simeria, capela orto_ 
doxă reprezintă nu numai 
un nou lăcaş sfânt în pei
sajul bisericesc, ci mai cu 
seamă o operă de artă în 
care elementul artistic se 
împleteşte cu măreţia di
vină.

Slujba de sfinţire a ca
pelei a fost oficiată de că
tre Prea Sfinţia Sa Timo- 
tei Seviciu, episcopul Ara_ 
dului, Ienopolei şi Hălma- 
giului, preoţi din judeţ. La 
ceremonia religioasă au 
participat reprezentanţi ai 
Judecătoriei, Tribunalului 
judeţean şi Parchetului, ca
dre ale penitenciarului, de
ţinuţi.

De asemenea, în peniten
ciar, la solicitarea ; altor 
confesiuni religioase, se 
pot oficia diverse slujbe 
specifice fiecărui cult în 
parte.

CORNEL POENAR

lA
I

I
*»

!
V

I
V-

I

!
h

I«

I%
I*

\%

I
V

r
•.%

i• *
i%
[*
\

■

i

SINDICATUL LIBER „SIDERURGISTUL“ j 
CLUBUL ŞIDERURGISTUL HUNEDOARA * 

A N U N Ţ Ă  f
deschiderea următoarelor cursuri, |

începând cedata de 1 octombrie 1993.
1. Stenodactilografie
2. Contabilitate ^
3. Croitorie
4. Ospătari - bucătari
5. Cofetari - bucătari
6. Depanare radio-TV — color
7. Vânzători comerciali
8. Limba engleză — începători 
9- Limba engleză — avansaţi

10. Limba germană — începători
11. Limba germană — avansaţi
12. Curs de pian
13. Dans de societate — vârsta 6-
14. Dans de societate — vârsta 14—20 ani
15. Arte marţiale
16. Dans modern — fete, 14—20 ani
17. Break-dance fete — băieţi, 14—20 ani
18. Rapp-dance fete — băieţi, 14—20 ani 
19- Gimnastică aerobică 
20. Balet fete, 6—12 ani.

Relaţii suplimentare si înscrierile se faecf 
la Clubul SIDERURGISTUL, telefon 711766.

(729)|

Hi

5—14 ani î
1 a on  î '

\
s

I%

CONSUMCOOP ORĂŞTIE j
str. N. Bălcescu j

A deschis începând cu data de 1. 09. 1993, j 
un auto-service şi garaj situat în Orăştie, ştr.j 
N. Titulescu, situat între Întreprinderea Meca-| 
nică Orăştie şi Fabrica de Lanolină, care exe-J 
cută: i

•  reparaţii pentru autoturisme şi autoca-,
mioane 1

•  închirieri de mijloace auto pentru trans-! 
porturi la persoane fizice şi agenţi economici-1

Tarifele practicate sunt minime. j
Informaţii suplimentare la telefoanele s 

642806 sau 642338. (73311

S-a răspândit, pe ce bază 
nu ştim, zvonul că emisi
unile postului particular de 
televiziune SOŢI nu pot 
fi recepţionate de recep
toare din municipiul Deva 
din cauza unui presupus 
bruiaj al S.C. „Devasat" 
S.R.L. Deva.

O reclamaţie scrisă în 
acest sens a fost înaintată 
şi Oficiului Judeţean pen
tru Protecţia Consumatori
lor. Verificând pe întreaga 
filieră această presupunere, 
domnul inginer Gheorghe 
Socaciu, inspector O.J.P.C., 
ne informează : „SOŢI a 
primit de la C.N.A. licenţă 
de emisie doar pentru Ca
pitală şi oraşul Timişoara. 
Dacă alte companii de te
leviziune din teritoriu do
resc să preia programele 
SOŢI, reţransmiţătorii tre
buie să plătească acest 
drept la retransmitere. Nici 
o companie'de televiziune 
ale cărei programe sunt 
recepţionate pe teritoriul ju
deţului Hunedoara nu a 
cumpărat acest drept". (I.C.)

S.C. „MERCUR" S.A. BRAD |
str. Cuza Vodă, nr. 5—7,.judeţul Hunedoara J 

Scoate la vânzare prin licitaţie publică des-i 
chişă cu strigare, în baza L 58/9J, H-G, 634/1 
91, 788^91 şi 545/92, pe data de 18 octombrie* 
1993, ora 10 : ’ |

® chioşc achiziţii nr. 35, în piaţa A. Ian* * 
cu Brad ; preţ pornire licitaţie 700 000, taxă de |  
jiarticipare 7 000 ; î

® chioşc nr. 89 din Gurabarza, preţ porni |
re licitaţie i  500 000, taxă de participare 15 000 î 
lei. I

Informaţii la telefon 95/650958. î
Sumele se vor depune la casieria societăţii, J

—  ---------—   ̂ ----------------- - j
COOPERATIVA .„PROGRESUL" DEVA j

cu sediul în str. Cuza Vodă, nr. 37 *
Angajează de urgenţă : I
® responsabil Unitate la unitatea de croi- î 

torie serie. I
Condiţii de încadrare : |
— calificare în meseria de croitor şi o ve- *

chime în meserie minimă de 5 ani- J
Alte informaţii la •• '• •ud nr, 613129. s

»
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| AZI ŞI MÂINE IN CUPELE EUROPENE j \
începând de azi se desfă 

ţoară prima manşă a me
ciurilor din cupele europe
ne. Modul din Cupa Cam
pionilor Europeni Steaua 
— Croaţia Zagreb se des
făşoară azi, miercuri, În
cepând de la orele 20,00 
şi va fi transmis în di
rect la televiziune şi In 
cadrul pregătirilor, a sus
ţinut duminică un joc 

şcoală eu surata lor, Steaua 
- Mizil. La Steaua nu vor 
putea juca Gâlcâ, Bogdan, 
Bucur şi Fjulga (carto
naşe galbene). Militarii 
simt favoriţi t n  această

partidă. întâlnirile din
tre Universitatea Craiova 
— Havnar Boltpeiag şi 
Gloria Bistriţa — Mari- 
bor Branik (din Cupa 
UEFA) se desfăşoară tot 
miercuri, dar la orele 16,30 
şi se vor transmite alter
nativ la televiziune. U- 
niversitatea Craiova nu 
are probleme deosebite şi 
nici nu se pune semnul 
întrebării asupra rezulta
tului. Bistriţenii s-au pre
gătit câteva zile la Bra
şov şi cu toate absenţele 
din echipă, speră că vor 
învinge echipa slovenă.

Nu vor evolua la Gloria 
Balaur (pentru cartonaş 
galben) Sevastiţa şi Ho- 
losta (accidentaţi). Răduţă 
şi-a scos ghipsul dar e in
cert

Dinamo îşi dispută 
partida sa în compania 
cunoscutei echipe italiene 
Cagliarl, Joi, 16 septem
brie, de la orele 20,30, la 
lumina reflectoarelor. Gaz
dele au câţiva indisponi
bili, pe Moga, Ad. Matei 
şi Grozavu şi nu le va fi 
uşor, chiar pe teren pro
priu.

Rapid — Inter este u- 
nul dintre cele mai grele 
examene pentru echipa ce- 
feri- ilor din care pot să 
iasă cu fruntea sus sau să 
fie înjosiţi (în cazul că 
în deplasare vor ceda lâ  
un scor mare). Giuleşte-' 
nii âu plecat la Milano 
cu un moral bun — după 
ultimele două victorii In 
campionat — şi cu lotul 
aproape întreg valid. Tu
turor formaţiilor noastre 
le ţinem pumnii, le dorim 
rezultate cât mai bune.

SABIN CERBII

•  Vând apartament 4
oemere, zonă centrali. Ds- 
jm, teL 627479. (921517)

•  Vând 2*80 mp (29 ari) 
fit 7612 mp (76 ari) pă
mânt Bretea Streiului. Iri- 
fbrmaţii Deva, tel. 613479.

(921488)
•  Vând dozator suc trei 

braţe cu refrigerator bere; 
ARO 320 D carosat, fabri
caţie 1992, agregat frigori
fic nou. Tel. 641234.

(921491)
a Vând dubă, Ford Tran- 

BÎt, benzină 1.6, înmatrlcu. 
lată. 1979, preţ convenabil, 
stare foarte bună Tel. 
711939. (921520)

•  Vând apartament 3
oşmere, cu gaze, cărămidă, 
parchet. Orăştie, Pricazului, 
KL 42, .ap. 17, tel. 647146 
(©rele 18—20). (921529)
•  Vând Ford Sierra combl, 

fabricaţie 1985, stare ire
proşabilă. Deva, teL 621090, 
după ora 16 . * (921527)

a S.C. VITIVINICOLA 
Baraţca S.A., judeţul Arad, 
comuna Păuliş, oferă spre 
vânzare struguri de masă 
de cea mai bună calitate, 
la preţul zilei, negociabil, 
din podgoria Aradului.

Doritorii se pot adresa 
la telefoane: 6960/61119,
0960/65246. (921312)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, strada Mio
riţei. nr. 1, blocul 34, apar
tamentul 5, Micro 5, etajul 
8, Hunedoara. Familia Ne- 
delca. (921313)

*• Vând garsonieră, Deva, 
bdul Libertăţii, bloc 1, 
scara A, ap. 11, tel. 612957, 
667104. (921540)

0 Vând VW Golf şi bu- 
ielie aragaz, tel. 629212.

(921549)
a  Vând osie spate R.M. 

8 completă cu roţi, arcuri, 
suspensie, sistemul de frâ
nare foarte bun şi roată 
de rezervă, capacitate 3000 
kg. Orăştie, str. Progresu
lui, nr. 59. (921548)

a Vând garsonieră con- . 
fort 1, Hunedoara. Infor
maţii 71112«. (921538)

a Vând urgent Dacia 1100, 
stare foarte burjă. Deva, 
tel. 618216. (921536)

a Vând urgent, negocia
bil, apartament două ca
mere, parter înalt, cen
tral. Tel. 616885. (921531)

a Vând urgent cărămi
dă pentru construcţii, for
mat deosebit un gard me
talic 30 m din fier forjat 
şi instalaţie de gaz auto. 
Informaţii Haţeg, str. Flo
rilor, nr. 9. (921412)

a Vând lucerna, str. Gri
gorescu, nr. 14, Deva.

(921496)
•  Vând Urgent Trabant

1981, stare bună. Telefon 
0856/13923. (921516)

a Vând frigider Arctic 
240 1, sigilat, preţ 250 000 
lat. Tel. 615449, Deva, după

ora 16. (921497)
a Vindem brutărie, linie 

îmbuteliat bere, izotermă 
— 5,7 tone, camion Gaz 
nou, multicar. Tel. 627558, 
8-44. (921513)

a Vând fân. Informaţii 
Deva, tel. 613880. (921501) 

a Vând grâu. Arad, teL 
0966/42251. (921239)

a Vând motor VW 1600, 
Diesel, stare perfectă, vi* 
brochen Mercedes 240 D, 
cota 0 +  cuzineţi, pompă 
apă, pompă ulei tip 123. 
Tel. Gurasada 144 sau 121.

(921532)
a Vând microbuz Mer

cedes Diesel, tel. 614218.
(921535)

a Vând Ford Transit 1.5 
t, tel. 612579. (921542)

a S.C. Agromec S.A. 1- 
lia organizează ia sediul 
unităţii. licitaţie pentru 
vânzare de tractoare şi ma
şini agricole în fiecare zi 
de vineri, ora 12, în luni
le septembrie şi octombrie 
1993, până la vânzarea mij
loacelor fixe oferite prin 
listele afişate. (921534) 

a Vând casă central în 
Deva. Informaţii telefon 
613901. (921555)

a Vând Audi 100, fără 
talon, stare foarte bună. 
Tel. 611674. (921558)

•  Vând dubiţă VW şi 
cutie viteză, Renault 18 cu
5 trepte. Deva, telefon
616363. (S21650)
- a Vând .maşină ARO cu
motor de Braşov, preţ con
venabil, Dacia papuc şi 
Dacia berlină, anul fabri
caţiei 1988—1989. Deva, tel. 
625050, str. Dragoş Vodă, 
nr. 18. (921551)

a Vând urgent aparta
ment 2 camere, gaze la bu
cătărie, Simeria, str. I. L, 
Caragiale, bl. 2, sc. C, ap. 
20. (921563)

•  Vând chioşc aluminiu,
absolut nou, 4x4,  Olteit 
franţuzesc, 45 000 km, preţ 
convenabil. Tel. 095/713861 
(8—12), 095/714316 (19—
23). (920141)

•  Vând „Istoria litera
turii române" de G. Căli- 
nescu. Informaţii, telefon 
717094. (920253)

•  Vând camion IFA, de
6 tone, carosat, în circula
ţie, tractor Universal 650 
(1992), Hunedoara, str. Pic
tor Grigorescu, 7, telefon 
713487. (92025$)

•  Vând remorcă cister
nă autovidanj, 4 mc, re 
morcă basculantă 8,5 t, mo- 
locuitori de 5—9 CP, cu 
motoare americane, fabri
cate în 1992. Hunedoara, 
Pictor Grigorescu, 7, tel. 
713487. (920258)

•  Cumpăr pompă de in- 
jecţie-pentru Mercedes -300 
Diesel (în cinci pistoane). 
Hunedoara, str. Pictor Gri
gorescu, 7, tel. 713487.

(920258)
•  Vând bloc Dacia 1300

— 1400, cutie • viteză, cu
planetare lungi. Telefon 
721693. (920259)

a Vând caroserie şi două

motoare BMW 323, stare 
foarte bună. Tel. 717563.

(920263)
a Vând fân, preţ conve

nabil, relaţii Hunedoara, 
tel. 722357. (820265)

o  Vând parte faţă a- 
’ samblată, nouă, Dacia 1310, 

cumpăr Ford Fiesta, ava
riat sau talon. TeL 723629.

(920268)
a Vând garnitură baie, 

vernil, faianţă, vană şi in
stalaţie sifon. Tel. , 714224.

(920276)
a Căutăm urgent pen

tru închiriat apartament. 
2—3 camere cu telefon, gaz 
şi cablu satelit (posibil 
vilă) exclus p arte r. (exclus 
Micro 15). Rel. Timişoara, 
tel. 096/159009. (921490)

a închiriez spaţiu 300 mp. 
Informaţii tel. 623468, după 
ora 19 - (921418)

a Primesc două eleve In 
gazdă. Deva, tel. 616472.

(921504)
a închiriez rochii mirea

să şi accesorii import, stra-' 
da Primăverii, 19, Orăştie.

(920617)
a Angajăm muncitori con- 

.tract prestări servicii (băr
baţi). Tel. 613281, (921539) 

a Restaurantul „Intim" 
Deva organizează concurs 
în ziua de 16' septembrie, 
ora 10, pentru ocuparea a 
patru posturi de bucătar — 
ospătar. Vechimea minimă 
5 ani. Informaţii telefon 
623889. (921569)

•  Pierdut geantă cu a-
cumulator, cameră video 
Panasonic, în zona Dealu 
Mare — Vălişoara, şoseaua 
Brad — Deva. Găsitorului 
recompensă. Adresaţi la 
tel. 621433. (921495)

•  Pierdut adeverinţă
242002/17. 08. 1993, pe nu
mele Bouraş Stanca. O 
declar nulă. (921498)

a Pierdut carnet de şo

mer, pe numele Şimon Mă- 
rioara. fi declar nul.

(921530)
a Pierdut legitimaţie ser

viciu, pe numele Grădlru- 
rlu Constantin, eliberatfi de 
Siderurgica S.A. Hunedoa
ra. O declar nulă. (920252) 

a Schimb urgent apar
tament 3 camere, parter. 
Deva, Salcâmilor, bL 30, 
ap. 23, cu apartament 2 
camere (exclus Micro).

* (821567) 
a Schimb apartament 2 

camere, ultracentral Deva 
şl casă cu grădină în Mâ- 
nerău, pentru apartament 4 
camere, ultracentral Deva. 
Relaţii la tel. 619209, după 
ora 17. (921557)

DECESE
•  Cu adâncă durere, ne 

despărţim de vărul nostru 
LUPEA MIRCEA

Suntem alături de tine, 1- 
ca. Tenzi Cioancă şi fa- 
milia. ______ (921314)

a Soţia Viorica, ma
ma Ludovica anunţă 
cu tristeţe dispariţia 
fulgerătoare^ a bunu
lui soţ şi fiu

MIRCEA IOAN * 
LUPEA 

de 54 ani
Corpul neînsufleţit se 

află depus la- Capela 
catolică Gh„ Apostol 
Hunedoara înmormân
tarea şi slujba religioa
să vor avea loc în ziua 
de 15. 09. 1993, ora 13.

(921543)

a Suntem alături' de 
familia greu încerca
tă prin dispariţia pre
matură a celui care a 
fost •

MIRCEA LUPEA
Colegii din Uzina nr. 
7. (921568)
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Lista cU preţul de pornire a licitaţiei se a- I 
flă afişată la sediul societăţii. i

Taxa de participare la licitaţie — 2000 lei- J 
Garanţia de participare — 10 Ia sută din I 

preţul de pornire a licitaţiei.
înscrierile se fac zilnic la sediul societăţii |  

până la data de 24 septembrie 1993, ora 12. j 
Informaţii suplimentare se obţin la sediul | 

societăţii şi Ia telefoane 616625, 625880. (737)2

S.C. FARES S.A. ORĂŞTIE
oferă spre vânzare următoarele sortimente :

1. Benzen tehnic — 175 tone, 180 lei/1
2. Tolucn — 2 tone, 180 lei/1
3. * Saci jută zahăr — 15 000 buc., 190 lei/buc.
4. Lăzi tip P — 2000 buc., 400 «lei/buc.
5. Lăzi PVC mari — 295 buc., 700 lei/buc.
6. Butoi fag 100 litri — 12 buc., 1640 lei/buc
7. Butoi fag 200 litri — 17 bwu, 2300 lei/buc.
8. Lădiţe fag — 83 m ,  200 lei/buc.
0. Bidon PVC 60 litri — 1000 buc-, 1050 lei/ 

buc. -
10. Capace borcane — 14 500 buc., .2 lei/buc.
11. Lăzi metal 1/24 — 800 buc., 73 lei/buc.
12. Lăzi PVC 1/12 — 236 buc-, 625 iei/buc.
13. Lăzi PVC 1/24»— 543 buc, 500 lei/buc.
14. Sticle 1/1 — 12800 buc, 40 lei/buc.
15. Sticle 3/4 — 9300 buc, 35 lei/buc-
16. Lăzi lemn 1/10 — 930 buc., 340 lei/buc.
17. Lăzi PVC 1/25 — 70» buc, 750 lei/buc.
18. Lăzi PVC 1/20 — 600 buc-, 650 iei/buc.
19. Lăzi lemn mici — 52 buc, 200 iei/buc.
20. Pungi univ. 1/4 — 280 kg, 200 Ici/fcg
21. Anhidridă maleică — 500 kg, 330 lei/kg 
22» Acid benzolc — 10000 kg, 500 lei/kg
23. Alcooli graşi — 1000 kg, 800 lei/kg
24. Epiciorhidrină — 730 kg, 300 lei/kg
25. Fenol (lichid) — 296 kg, 300 lei/kg. ,

Aşteptăm să ne contactaţi la telefoanele J
095/641940 şi 641941, birou aprovizionare. ,

(728)J

S.C. MACON S.A. DEVA
Organizează la data de 1 octombrie 1993, 

ora 9, vânzare mijloace f ix e :
1. Autofrigorifică 31 HD 1676 — preţ porni
re licitaţie — 2 500 000 Iei

Taxă participare — 500 Iei.
• Garanţie participare — 256 000 lei-

2. Diverse mijloace fixe aprobate la casare. 
Informaţii la telefon: 613930/144.

3, |

S.C. RESIGA « COMP S.N.C. DEVA,
Vinde din stoc făină albă pentru panifica

ţie, import Slovacia, tip T 650.
Informaţii suplimentare la tel- 623123.

(921049)

S.C. DEVACOMB S.A. MINTIA 
(F. N- C.)

cu sediul în MINTIA, str. Gării, nr. 26 |
Organizează în data de 28 septembrie 1993, j 

ora 10, licitaţie publică pentru vânzarea urmă- | 
toarelor mijloace fixe :
1. Tractor U 650 1

Remorcă tractor 1
Multicar 1
Cabină multicar 1
IFRON 204 D (carcasă) 2 buc.

6. . Remorcă Raba 1 buc. |
7. Autobenă (fără motor) 1 buc- *

Batoză porumb staţionară 1 buc. |
Bandă transportoare mobilă 1 buc. j
Instalaţie pentru măcinat furaje I )
grosiere

S.C. „FORICON" S.A. DEVA 
str. Dorobanţilor, nr. 28

Organizează licitaţie publică in data de 
4 octombrie 1993, ora 10, la sediul societăţii, 
pentru contractarea asistenţei de specialitate in 
vederea privatizării, în baza Legii 58/1991.

' La licitaţie se pot prezenta agenţi atestaţi 
ANEVAR şi agreaţi de F.P.S- şi F.t».P.

Documentaţia de organizare a licitaţiei şi 
caietul de sarcini- se pot procura contracost 
(1500 lei) de la sediul societăţii din Deva.

. Relaţii la telefoahele: 095*620713, 621880.
■ f  ; (736)

' S.C. ENERGOCONSTRUCflA S.A.
BUCUREŞTI

SUCURSALA DEVA —̂  MINTIA 
cu sediul In str. Şantierului, nr. 1

Angajează ingineri şi maiştri „Construcţii 
drumuri şi poduri" cu o vechime în specialita
te de cel puţin 5 ani, pentru lucrările de reabi
litare a D-N. 7 Lipova — Deva.

Informaţii suplimentare la telefoane: 
613220.613221 (interior — 14, 18) sau direct la 
sediul unităţii.

S.C. EURO VENUS S.R.L. DEVA

Angajează urgent fete cu aspect fizic plă
cut, vârsta între 20—30 ani, specializate în me
seriile : ospătar şi cameristă.

Informaţii suplimentare — vila Venus, str. 
Eminescu, nr. 16, tel. 095/612243 si 095/619507.

(723)
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