
misiunii intenţionează să v
organizeze instituţionali- 
zarea pe grupe de vârstă,

Dtml odstunite umsmtăre 
de tot felu l iată că fraţii 
noştri de gintă latină —*
francezii — se oferă in  
continuare să ne sprijine 
pentru a ajunge mal repede 
la capătul tunelului»

Sâmjjătă, 13 noiembrie, la 
Prefectura» judeţului, gru
pul unei noi misiuni uma
nitare destinată capiilor 
institoţionatizaţi. ţi-a înce
put activitatea prlntr-b în
tâlnire de lucru cu factori 
de răspundere te activitatea 
de instrucţie şcolară, ae 
sănătate ţi de protecţie so
cială. Întâlnirea de lucru 
s-a desfăşurat sub patrona
jul prefecturii şi l-a avut 
coordonator pe domnul ing. 
Georgel Răican — prefectul 
judeţului.

Noua misiune umanitară, 
constituită din specialişti te 
domeniul medicteei şi edu
caţiei specifice persoanelor 
cu handicap, s-a constituit 
ca o  iniţiativă privată la

0 nouă misiune

Toulouse şi este condusă. Intenţiile declarate ' ale 
după cum am mai informat, conducătoarei grupului mi 
de doamna dr. Jâqueline skmii sunt ca. Pe lângă -
Lenoire, o mai veche cu
noştinţă a copiilor din Insti
tuţiile de protecţie socială, 
a cadrelor din aceste insti
tuţii Şi a specialiştilor care 
au avut contingenţă eu mi
siunile „Mâdecins du Mon
de" te judeţul Hunedoara.

Acreditarea noii a b U a l  
este pe lângă Casa de copil 
şcolari de la B ai, de Crtş 
şl Casa de copii preşcolari 
de la Bretea Română.

Aeţiunile misiunii sunt 
finanţate de Comunitatea 
Europeană şi de Guvernul 
francez, prin ministerul său 
de externe.

o
serie de amenajări şi do
tări de strictă necesitate în 
instituţiile respective, să 
Înfăptuiască te  paralel un 
program de formare a for
matorilor, să pregătească 
grupuri de cetăţeni aparţi
nând societăţii civile româ
neşti pentru a continua e- 
forturile de această natură 
a i ,  misiunii franceze, să 
mediteze, Munci când se 
exprimă o asemenea do
rinţă, înfierea «mor copii de 
către familii de zornăiţi sau 
Încredinţarea lor te plasa* 
atent familial.

La Baia de Criş, membrii

precum şi să rezolve pro
blema adolescenţilor care 
au depăşit vârsta d e şcola
rizare a ici ■ *

Sigur, intenţiile misiunii 
sunt bune şi generoase, cu 
atât mai generoase Cu cât 
finanţarea e i nu - implică 
deocamdată eforturi finan
ciare autohtone. Deocam
dată, pentru că, pe bază 
de mutualitate, şi România 
va trebui să participe la a- 
semenea acţiuni în alte 
părţi ale Europei. Pentru 
că nim eni nici măcar Co
munitatea Europeană care-i 
uneşte pe bogaţii Europei, 
nu este dispus la  acte fi
lantropice fără retur.

Atrăgând atenţia factori
lor de răspundere judeţeni
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La Hia

Venind in sprijinul pasionaţilor participanţi la  
sistemele de joc din comunele Uia, Dobra, Gura- 
sada, Brănişca, Burjuc, Zam, Lăpagiu, Vorţa şi Bă
trâna, sucursala Loto-Pronosport a judeţului Hu
nedoara deschide la I decembrie ă*c. o agenţie 
loto-pnmosport in spaţiul asigurat de primăria din 
Elia. care-şi va desfăşura activitatea în sistem auto-

Privatizarea încotro?
Cu mal multe luni in 

urmă, cofetăria, „Scala" din 
centrul Devei a cedat o  
parte (fiii spaţiul de ser
vire pentru a fi privati
za t (h spaţiul respectiv 
au intrat zugravii şi l-ap  
pus ia pum*. im pictor a 
scris pe sticla, vitrinei „Con
signaţie" Mai, apoi cineva 
a adus nişte haine şi alte 
obiecte. Câteva zi|e uşa 

: noii unităţi a fost deschi- 
: să. Dar, de la o yteme, 
k are pe ea un lacăt cât toa

te zilele. Ce s-o fi întâm
plat oare? Să nu fi ţintit 

■ afacerea cete! sau celei ce 
ă luat spaţiul ? N-avem 
unde întreba, am făcut-o, 
dar n-am primit nici. un 
răspuns. Oricum, spaţiul 

- cu pricină stă nefolosit de 
multă vreme. Ş | e  păcat, 
căci este situat chim In 
centrul municipiului i N*«r 
fi deloc de mirafe* ca acolo 
să apdfă o nouă cârciumă. 
Deva fited realmente sufo

cată de' astfel dă unităţi 
comerciale.

Lumea, In schimb, se 
plânge că te  municipiu Au 
există o seamă de servicii 
foarte solicitate de popu
laţie, cum ar fi, de pildă, 
pantofăriile, încălţămintea 
nouă este foarte scumpă 
şi omul răscoleşte prin 
cămară sau prin pivniţă şl 
caută pantofii care ar pu
tea fi daţi la reparat. Dar 
unde să meargă cu ei ? 
N-are  unde. Iată un do
meniu unde privatizarea 
are cftmp larg de acţiune. 
Se aşteaptă întreprinzăto
r ii .

n a- :
altă I

Predare de ştafetă j
Despre acţiunile Crucii noul. sediu a l filialei jiu-j 

Roşii germane am mai deţerve, unicul construit in I 
scris. Ajutorul dat acti- ţară te perioada post J 
vităţiţ similare din jude- decembristă pentru Cru- |  
ţul nostru a fost şi este cea Roşie, au fost inclu- » 
unul de substanţă. Şi nu se şi cele mai activei 
doar iţ\ plan material ci subfiliale. Primul popas? 
şi prin sugestiile pri- a fost la Brad, la insti-1  
vhţd structurarea Şl for- tuţii in care Crucea Ro- J 
ganizarea activităţii. La şie şi-a făcut mai mult 2 
fel de metodic ca şi a- simţită prezenţa — Casa I 
tunci c&qds-a ocupat di- de bătrâni, creşa din 
rect de Crucea Roşie hu- propiere, spital. O 
nedoreană, dl Norbert zl a fast afectată vizită- * 
Stoldt a procedat şi când rii subfilialelor din . Fe-I 
a predat ştafeta mai tâ- troşani şi Hunedoara,* 
nărului său coleg Bemd foarte active şi cu grupei 
Sakscfaewskl de la Ti- de tineret care acţionea- J 
tisee NeUstadt A ales ză efectiv. , >
judeţul nostru pentru , că In Valea Jiului nu I 
aici avea ce să-i prezinte doar câteva instituţii — j 
noului său coleg, pentru Casa de bătrâni Lenea, ţ 
că activitatea a Început cea de copii din Uricani,« 
să se  pună pe picioare, spitalele din Petroşani ş i |  
cei care şe-ocupă de ea Vulcan, cantina de aju-j 
„reacţionează şi acţio- tor social căminul de * 
nează" aşa cum personal copii nr. 1 — au sim ţiţi 
a dorit şi cum este fi- sprijinul subfilialei d e | 
resc. , VIORICA ROMAN j

In prezentarea realită- (ConUmiare In. pag. •  *-»)*
ţilor judeţului, pe lângă .. ................ . j

TRAIAN BONDOR —  * —  * —  * —  -  —  '  —  '  —  —  • —

Cuvântul care dă titlul acestui mic articol 
un barbarism. Este o combinaţie între real îs 
politică, noţiuni care, de fapt, ar trebui să se c 
prindă una pe alta. Dar aceasta este situaţia ideală, 
perfectă, ş i  cum perfecţiunea nu există, avem de obi
cei un realism fără politică şi mai ales o politică 
fără realism. Ajunge să ne aruncăm o privire peste 
toate ziarele — şi numai Dumnezeu ştie câte mai 
sunt I —, să deschidem televizorul sau radioul şi 
suntem înecaţiintr-un torent de vorbe, de politichie 
sforăitoare şi de logoree patriotard-electoral 5. Cum 
Idealul meu politic este politica economică (nicide
cum economia politică — aceasta din urmă însem
nând de fapt politizarea economiei şi ruperea ei de 
realitate), Încerc să' discern te mod obiectiv valen- 
ţele reale a le  doctrinelor politice. Din păcate, se 
constată 6 prăpastie Intre declaraţiile oameniloi 
politici (care cel mai des sunt ocupaţi cu acuzaţii 
reciproce) şi necesităţile vieţii economice ,  ţării

I n  momentul acesta sfe simte o criză acută de 
doctrine economice, care să reprezinte toate curente
le politice, de la socialişti până la conservatori, tre- 
cSnd prin liberali şi neexctezând aprioric nici o 
Ufee înainte de a o analiza. Ar fi un mare păcat 
să respiniti o idee economic viabilă doar te numele 
unei dogme, al unor principii osificate. Oamenii noş
tri polit: v  — cei care au vocaţia pentru această 
activitate — sunt condamnaţi să accepte faptul că ta 
acest moment — şi nu numai —- ţara noastră are ne- 
vole de idei economice îndrăzneţe şi realiste şi nu 
de dogme şi vorbe de dată. Am folosit cuvântul 
„condamnaţi" — pentru că oamenii politici care nil 
au înţeles interesai adevărat al ţării, punând accen
te !  pe interesul personal de a păstra puterea sau 
scaunul vor: fi eliminaţi din mâţa politică. Sper să 
rină curând vremea când tn interiorul şi în afara 
Parlamentului politicienii noştri se vor înfrunta pe 
baza diferitelor doctrine econofeice propuse, în care 
doctrina cea mai realistă va fi învingătoare, ea asi
milând — probabil — şi idei şi propuneri din doc
trinele concurente.

Acest lucrU nu ar fi greu de realizat, fiind ne
cesară îndeplinirea a numai două condiţii obligato
r i i :
■ —  existenţa în sânul fiecărui partid sau coaliţie
a  unor economişti tineri, îndrăzneţi şi cu id e i;

— recunoaşterea faptului (conform principiilor 
realpoliticii) că interesul politic este egal cu intere
sul economic al întregii ţări. .

In aceste condiţii, politicul trebuie să accepte 
ideea că nu este decât servitorul economicului. Poli
ticul există doar pentru a crea un cadru propice 
pentru cuvântul economiei, iar dacă ' economia va . 
merge mai bine, atunci cu toţii şl fiecare în parte vot 
trăi mai bine. Dar, pentru aceasta, poiiticienîi tre
buie să renunţe la îngâmfare, vanităţi ş i orgolii mă
runte şi să înţeleagă că nu există mândrie mai 
mare decât cea de a putea fi sluga credincioasă a 
ţării în care te-ai născut .

Ing. GHEORGHE GRUN

Hoţii la drumuL de fier
tnr acest an, raportat la 

aceeaşi perioadă a lui 
1992, numărul, infracţiuni
lor cu violenţă din staţii 
de cale ferată, triaje şi 
tenuri a scăzut. Aceasta 
înseamnă, în primul rând, 
că formaţiunea de poliţie 
a T,F. Hunedoara , este 
la datorie, că stăpâneşte 
situaţia operativă din zo
na de competenţă. în  
Schimb, se menţine un 
număr mare de furturi de 
bagaje şi alte valori, cu 
deosebire de la călătorii 
din trenurile internaţio
nale care tranzitează ju
deţul Iată şi câteva ca
zuri.

Pe traseul Curtici —

altfel altă ocupaţie nu 
avea. Şi a reuşit „maes
trul" să fure de la Iulia 
Stoica din Bucureşti 400 
dolari S.U.A., 100 de mii 
de lire italiene şi alte 
bunuri. De la Mariana 
Grosinger, din Austria, 
a furat apoi bunuri şi 
bani de mai bine de o 
jumătate de milion de 
ie i  Hoţul a fost insă 
prins, iar bunurile res
tituite.
• Dar poliţiştii din for

maţiune au acţionat şi te 
alte domenii. A fost ast
fe l identificat te staţia

L I co l CONSTANTIN 
ANTIMIE.

VALENTIN NEAGU
Simeria a acţionat o vre
me şi Florin Petru Da- .......................... ....... .
mian, din Petroşani De (Continuare in pag. a 2-a)

18 NOIEMBRIE '
•  Au frecut 321 de zile 

din an ; au mai rămas

•  Ziua mondiala de 
*■!>** contra fabagismu-
Iri- .< .

•  t i  de ani de la moar
te , lui ALEXANDRU 
VLAHUTA (n. 1853).

o  EVOCAREA MARII UNlRl. 
Asociaţia Culturală „Casina Na
ţională" oiganizează vineri, 19 
noiembrie a.c„ ora 16, în localul 
Primăriei municipale Deva, o ma
nifestare dedicată Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918. Sunt invi
taţi să participe cât mal mulţi 
cetăţeni, dornici să-şi manifeste 
sentimentele încărcate de profun
dă dragoste pentru ţara Întregi
tă oamenii care au contribuit 
la aceri măreţ act al demnităţii 
naţionale.' (M. B.).

O  ABONAMENTE PRIN 
„RODIPET". Filiala judeţeană 
„RODIPET" S.A. a »început con
tractarea abonamentelor pe anul 
1994 la presa cotidiană Şi pe- 
riodjpă. Abonamentele se fac la 
.toate oficiile P.T.T.R. din judeţ 
şi la sediul filialei sale din Deva, 
str, M. Viteazul nr. 32, telefon 
613007; La sediul filialei se 
contractează numai abonamente 
jte bază de virament (D. G.).

©  ..POST MESAGER". Unul 
dintre noile servicii poştale este 
cel care se numeşte „post mesa
ger". Acesta oferă agenţilor eco
nomici posibilitatea să facă cu

noscut obiectul activităţii proprii 
şi produsele realizate, prtn impri
mate concepute de aceştia şi dis
tribuite de poştă la destinaţia 
dorită. (E. S.). -

O  CASA DE RUGĂCIUNI. 
A fost dat în folosinţa credincio
şilor cultului penticostal din Ha
ţeg un lăcaş de închinăciune, pe 
strada Progresului (N. S.),

O  ILEGAL. PE DRUMURI. 
Pentru conducerea pe drumurile 
publice a autovehiculelor netn- 
matriculate, conform legilor in 
vigoare," se răspunde penal.

Este şi cazul lui Samoilă Cema 
din Ohaba Sibişel. (V.N.).

o  F A C E  L A R M A . Din blocul; 
0-3, scara 4, cartierul Gojdu, 
din Deva, locatarii ne sesizează 
că o familie (nu-i dăm numele) 
are un câine. Drăgălaş. Dar face 
larmă mare. Unii locatari lu
crează în schimb de noapte. Di
mineaţa este firesc să se odih
nească. Par nu pot din cauza 
lătratului frumosului căţeluş. 
(GH.I. N),



TREI SFERTURI DE VEAC DE LA UNIREA CEA MARE

[După instaurarea dualis
mului austro-ungar la 
1867, pentru românii tran
silvăneni se puneau cu 
mai multă tărie probleme
le legate de recunoaşte
rea drepturilor naţionale. 
Conferinţa din , mai 1881, 
de la Sibiu, a  constituit 
un moment important in 
unificarea forţelor româ
neşti în cadrul Partidului 

•Naţional Român. Printre 
numeroasele probleme dis
cutate cu prilejul conferind 
ţei a fost şi aceea a  redac
tă rii unui memoriu în care 
şă se explice situaţia ro- 
riîânilor din cadrul monar
hiei , austro-ungare. Prin. 
strădania lui Bariţiu în 
1882, la Sibiu, se tipă
reşte în patru limbi (româ
nă, maghiară, franceză şi 
germană) primul memo
riu, care a stârnit un ecou 
favorabil românilor în o- 
pinia publică europeană 
şi în presa vremii.

Mişcarea naţională ror 
mână din Tfâhsilvania a 
avut un larg ecou în toate 
părţile locuire de români. 
In Bucovina se pun baze- 
le partidului naţional, in  
proaspătul regat al Româ
niei problema daeoromâ- 
nismului, respectiv cen a 
unităţii naţionale, câpătă 
noi impulsuri. In 1884, a- 
nul centenarului de la 
Răscoala lui Horea, Cloşca 
| î  Crişan, se remarcă o 
intensificare a mişcării na- 
jţienale. Apar ziare şi pu
blicaţii noi,, ^societăţi noi. 

;,,pezrobirpa Ardealului" şi 
.unirea lui cu România, rea

lizarea unităţii naţionale 
erau socotite ca „singure 
mântuitoare". „Ora salvă
rii" Se socotea a fi sunet, 
fiind chemaţi la arme toţr 
românii.

Atitudinea împăratului şi 
a guvernanţilor maghiari au 
determinat pe români şă 
se gândească la un alt 
memoriu, mai documentat 
şi mai convingător, adresat 
de această dată direct îm
păratului. Sarcina. de a 
redacta noul „Memoran
dum" a fost încredinţată 
avocatului Iuliu CorOianu 
şi lui Aurel Mureşanu. Pe 
bună dreptate, afirma Ba
riţiu, „adversarii puteau 
să stea şi fn cap şi o Daco- 
românie tot există şi Va 
exista totdeauna". Definiti
vat în Conferinţa Naţio
nală a Partidului Naţional- 
Român -din 25--26 martie 
1892, Memorandumul este 
prezentat împăratului de o 
delegaţie de 300 persoane, 
alese din toate „straturile" 
sociale. Prevenit de pri
mul ministru al Ungariei, 
împăratul refuză primirea 
delegaţiei, sub motiv că nu 
are mandat de a vorbi în 
numele naţiunii române. 
Asemeni Suplexului (alt 
memoriu adresat de români 
împăratului la 1791) .-^'Me
morandumul este restituit 
autorităţilor maghiare dfiv 
Transilvania, care încep; o 
vastă acţiune de intimida
re a principalilor 'rep re 
zentanţi ai românilor, ac
ţiune care culminează ‘ feti 
proqesţit deschis memoran- 
diştilor liî prim ăvara anu

lu i ' 1894. Plecarea din 
Sibiu la Cluj, unde urma 
să se desfăşoare procesul, 
a prilejuit poporului ro- 
rilân adevărate manifestaţii 
de- unitate* cu conducătorii 
lor 4 '

S-aii pronunţat condam
nări variind între 5 ani şi 
8 luni de temniţă. Cei 
condamnaţi au declarat 

■ recurs, astfel că au rămas 
liberi până Ia pronunţarea 
definitivă. întoarcerea tâ 

'locurile ide baştină r s-a 
transformat într-Un hou 
prilej de manifestări ’Şe 
simpatie şi încurajare. Re- 
curaul, • ?cum era de # ■  
t e p ta t ,a  .fost respins. Cei 
condamnaţi au fost arestaţi 
şi închişi la Seţfhedm şi 
Vaţ. Solidaritatea eu-vRjjhf- 
ceştia a continuat,' ei fSajT 
vizitaţi -de numeroşi dele
gaţi ai satelor şi oraşe?v 
tor. Toate ̂ janif«stările.'

-itate',' şi şim p^& i 
preote» şi toterveiftUlg gu
vernului român au dewr- 
ifWţtort' t pe împăratul Fran- 
eise Iosif , V să ia hotă
rârea de graţiere a memo- 
r(mdiştilor la 15 septembrie 
1Ş95-. Pe lângă* acţiunile 
politice concrete în cadrele 
existente, -toate forţele ro
mâneşti s-au angajat în- 
ţr-o vastă acţiune de in
formare şi mobilizare a 
torţelor progresiste din 
lume, astfel că, după în
cheierea primului război 
mondial, acestea au eon- 
firmat, ceea ce poporal 
din  Transilvania a hotă
rât la 1 Decembrie 1918.

MIHAI CERGIIEDEAN

i

(Urmare din pag t)

Cruce Roşie locală, ci şi 
persoane particulare cu 
probleme materiale deo
sebite. Cei « a i  activi; in 

.acţiunile organizate săp
tămânal sunt c e i1 *36 de 
membri ai grupei de ti
neret. Ei sunt prezenţi 
şi la acţiuni sociale, dar-. 
Sunt -şi sufletul celor cul
turale, 'având între ei 
trei fchitarişti şi două 
formaţii de dans modern 
— *te.' fete şi -de băieţi. 
„Artiştii" descreţesc frun
ţile pensionarilor de la 
casa d in  Lonea, dar -par
ticipă şi Ia alte mani
festări undg supt invitaţi. 
La Petroşani merită a- 
nţirttită şi o altă iniţiati
vă singulară. O uscătorie 
de la parterul unui bloc 
se transformă în cabinet 
medical. Deja comparti
mentarea spaţiului s-a 
făctlt, urmând ca după 
lucrările de finisaj să se 
monteze ecograful.

Tot tinerii au fost şi ia 
1 "Hunedoara primii volun

tari de Cruce Roşie pe 
ţSre' i-aiii întâlnit. Era

tocmai ziua în care se 
întâlneau pentru activita
tea specifică. De altfel, 
municipiul de pe Cema, 
cu cei mai mulţi membri 
de .Cruce Roşie (dei 10 
mii de lucrători de la  
„Siderurgica" S.A.), de
ţine şi cele mai bine pre
gătite grupe de „Sanitari 
pricepuţi" (câte una>- în 
fiecare d in  cele 12 şcoli 
generale şi una pe muni
cipiu-, imbatabilă în con
fruntările judeţene). Tot 
tinerii au şi o grupă de 
intervenţie. Deosebit este 
în activitatea subfilialei 
hunedorene atelierul de 
confecţionat stampe şi ju 
cării din deşeuri textile, 
SA care cele câteva lucră-1 
ţpare — artizane (vo
luntare) fac o adevărată 
risipă de fantezie şi crea
tivitate. La Hunedoara se 
simte acut nevpia unei 
relaţii de iparteneriat cu 
o organizaţie de gen ger
mană.’- ‘ ■■■ - ....... -

L-am întrebat pe dl

Stoldt dacă după aceas- 
- tfi predare de ştafetă va 

mai veni în judeţ. A răs
puns eă da, dacă i se 
va mai încredinţa o mî-: 
siune. Că în continuare, 
după ce lg sfârşitul a- 
cestui an sie va retrage 
oficial,din ţară delega
ţia permanentă a Crucii 
Roşii germane, relaţiile 
de colaborare vor conti
nua sub forma unor le
gături de parteneriat', care 

-deja s-au stabilit. Dum
nealui va coordona acti- 1 
vitatea diferitelor organi
zaţii din landul Baden, 
urmând ca acestea «ă ţi
nă legătura cu Filiala de 
Cruce Roşie din judeţ, să 
nu mai acţioneze inde
pendent.

Colegul dlui Stoldt, dl 
SakSchewski, îmi mărtu
risea : „Lâ noi s© spune 
dă cine â fost o dată fel 
România va merge din 
nou". Q declaraţie •»** 
angajament de bun augur 
mai ales pentru subfilia
la din Hunedoara, pen
tru cate. intenţionează să 
găsească „un patron", a- 
dfcă o organizaţie ger
mană pentru parteneriat.

CE SUNTEM NOI, IMPERIU, 
REGAT SAU REPUBLICĂ?

întrebarea aceasta, încărcată de umor, 
dar şi de nedumeriri |i-o  pun ţo l mai 
mulţi cetăţeni ai ţării. în  definitiv, dacă 
ne gândim la regele Cioabă, suntem un 
regat, cu Iulian I suntem ditamai impe
riul; iar potrivit Constituţiei suntem repu
blică prezidenţială. '
, Pentru istoria prezentului şi 4  viitoru
lu i (căci orice prezent şi orice viitor sunt 
sortite să devină istorie), pentru golul din 
cultura noastră, scrisă sau orală, istoricii 
nu precizează d« unde până unde se în
tinde regaţul d>ăriei sale Cioabă,' nici cât 
de mulţi Supuşi are înălţimea sa împăra
tul Iulian I. Se pot supune sărmanii romi 
$L legilor României, ,eâr^ţ..ei au legile tor, 
regfto şi împăratul -lor ? 'Nuf mineriadd 
pu;| ^ i  regelg" împăratul", na
convulsii social^ deştabilizatoSrtt ci pace ţ  
5» Fericit şi m pspeţ^M m  ăeestşi 'Ş
a! romilor ţ (Petra' Butaş, D ^a). .
■ ' NufradeţL’j ^ i  srajjf. Demo-

cre^,î'ca.. lavnoi la. himenH -
UN OM i |A I  RAR '

...A m  .toată aprecierea...şi numai cuvin-. 
te: frifihoisc pşâtitru tcrţ ceea |5fe facef ' iţia- ' 
■W  ajufoifil «ifvdnI-
■R8? , Este motivul cârd ..li-ţp ^ e -
dipţer '"şi aceste rânduri ale mele 
despre un om mai rar- ■> '

- In urmă cu câtva timp, Sn vară, am 
fost nftvOit să mă supun la nu roălff~ pu
ţin de trei intervenţii, chirurgicale. Am 
trecut cu bine de toate aceste grele în- ' 
cercări, datorită unui asemenea om, me- . 
dicul primar chirurg Mirtea Durleşteahu, 
şeful secţiei- chirurgie din Spitalul C.F.R. 
Simeria. Să-i dea Dumnezeu sănătate, 
căci asemenea medici cu suflet mare, mai 
rar. (Gheorghe Drăgulin, SSmeria).

CUI NU-I PLACE LINIŞTEA 
ŞI ORDINEA ?

Majoritatea locatarilor din blocuri 
sunt de acord cu Un program de linişte. 
In blocul nostru, în schimb (blocul 31A _ 
din strada Eminescu) nu toată lumea;do
reşte un astfei de pfogram. Altfel nu 
se explică de pe doamna de la apartamen
tul 10 începe să-şi bată covoarele pe la 
ora 16 şi tot bate până ce' se întunecă,

iar dacă i se atrage atenţia ţşi vede mai 
departe de treabă.

. Ar fi cazul ca zonele verzi să fie mai 
bine întreţinute şi s§ nu se mai distru
gă copacii ...

In 10 noiembrie a.c., R.A.G.C.L. Deva 
ne-a anunţat că va face probe la instala
ţia de termoficare şi să fim pe acasă, 
dar nu a făcut probe Este bine ca atunci 
când se fac asemenea avertizări să se 
ţină de cuvânt, (Spakh Ladislau — Deva, 
şifăfiă Eminescu, bloc 31 A).

v N. R. Domnule Spakh, suritem perfect 
de acord cu dv. că locatarii trebuie şă se 
respecte reciproc, să-şi menajeze veci- 
nii de ceea ce nici !« ■ nu le place Sun
tem de acord şi cu faptul că spaţiile verzi 
şi plantele din cartierele de blocuri tre- 
bttto.mai bine gospodărite. Dar cine să o 
facă dacă nu cei care trăieso fin aceste 
blocuri ? Primăria wu are bard *ă plă- 
tească, oamenii care să facă ordine după 
fiecare dintre noi, iar R.A.G.G.L. este 
unitate ecctoomicâ-'^- filantropim-
- STIMAŢI DOMOLI REDACTORI,

Cunosc exigenţa ziarului dv. în ceea 
re .priveşte serviciile comerciale. Vă rog, 
dacă Au vă «er prea mult, să faceţi 6 
vizită la C m h , ■ îndeosebi la magazinul 
îdeţaloţex SJtL. Nu de mult am fost 

. în  'această unitate. M-a intrigat atitudinea 
uşei salariate care se distra de minune, 
după tejghea, la o ţigară, în compania 
prietenilor* ignorând prezenţa clienţilor. 
Oare este permis aşa ceva 7

La şcoală am învăţat că scrisul este 
fiecăruia. Plivind la etichetele 

cate însoţeau marfa, am rămas uimit Un 
scris neglijent, cu greşeli de ortografie, 
pe care şi un şcolar din clasele primare 

„le sesizează. (De exem plu; „cămaşă băr
baţii"). incredibil, dar adevărat

Sper s§ citesc impresiite^ dv. faţă de 
aceste aspecte In ziarul „Cuvântul liber" 
pe carc-1 citesc cu regularitate. (Cu sti
mă, un admirator al articolelor publicate 
în coloanele cotidianului judeţean)!

N .R .: Ar fi fost mai interesant dacă 
aţi fi reţinut numele persoanei a cărei 
atitudine v-a şocat şi, bineînţeles, dacă 
aţi fi semnat în  rest reţinem invitaţia 
făcută.

0 nouă misiune umanitară franceză

(Urmare din pag. O

’1 Siitictia un grup de in
fractori din Hunedoara, 
ce aii furat cartofi de pe 
tarlalele unor cetăţeni din 
Simeria Veche. Grupul 
era format din Lucian 
Fechete, Ioan Chirigoş, 
Cos tel Butunoiu, Marin 
Chhu şi Ion Băcflă, iar 
paguba ' s-a ridicat . la 
576 000 de lei.

• Au fost Şi acţiuni mai 
mult decât nechibzuite ale 
hoţilor care au pus în 
pericol -însăşi siguranţa ' 
circulaţiei feroviare. Acest 
lucru datorită faptului că 
au fost tăiate cabluri de  
cupru de la sistemele de 
iluminare . — semnalizare

i la drumul... de i
şi manipulare macaze. 
Numai prin prezenţa de 
spirit şi luciditatea me
canicilor de locomotivă au 
putut fi evitate unele ca
tastrofe.

lată, de exemplu, Gheor- 
ghe Andrieş şi Vasile An- 
drieş din Petroşani au 
săvârşit cinci asemenea 
furturi în zona staţiilor 
Bărbăteni ‘şi Lupeni. Ce 
•fac aceşti inconştienţi cu 
cablul ? II comercializea
ză ea deşeu, riscând via
ţa unor sem eni! Dar, se 
fură şi cupoane de şină 
de cale ferată. Ioan Ba- 

I crău şi Emilian Cherteş,

din Romos, au fost sur
prinşi de rapidul 24, 
chiar în momentul în 
care comiteau o aseme
nea faptă. A urmat co
liziunea. în urma căreia 
locomotiva a suferit a- 
varii a căror valoare se 
ridică la aproape 809000 
de lei.

Săvârşirea de fapte pe
nale vine însă şi din 
partea personalului căilor 
ferate. Pentru flirtul u- 
nui .motor electric din 
sistemul CED, în valoa
re de aproape iOOOOO de 
lei, • este cercetat Eme- 
rich Kopanyi, impiegat de

(UrM re din gag. O

prezenţi Ia întâlnire asu
pra nevoii unei strânse co
operări cu grupul misiunii, 
prefectul judeţului exprimă- 
încă un adevăr; „Nu trebuie 
să îngăduim ca banii -Co
munităţii Europene sau aî 
oricărui organism european 
alocaţi pentru sprijinirea 
României să nu-i aducă 
acesteia maximum de fo
loase. Or, imaginea care i 
s-a plăsmuit României în 
Europa prin cele mai va
riate mijloace de comuni
care în masă este una total 
defavorabilă şi la aceasta 
au contribuit şi unii dintre 
membrii unor misiuni u- 
manitare acreditate de noi".

mişcare în staţia C.F.R. 
Vulcan. De asemenea, surit 
cercetaţi pentru luare de 
mită Li viu Stâmatoiu şi 
Ilie Buta, primul şef de 
tren la comanda Petro
şani, al doilea şef de 
tren la comanda Ii va 
Mică. ", •

'Nu Vom încheia aceste 
rânduri fără a atrage a- 
tenţia asupra unui feno
men ce trebuie ̂ să dea 
mai mult de gândit. Este 
vorba > de faptul că în 
perioada scursă din acest 
an s-au produs eu 40 la 
sută mâi multe acciden
te mortale decât anul tre
cut ... Cauzele au rămas 
însă aceleaşi: neatenţia 
şi starea de ebrietate a, 
victimelor.

Tot ee se poate. ImagU 
nea despre cele două insti
tuţii de protecţie socială a 
copilului, eu care, erau tn- 
arinaţi membrii grupului 
noii misiuni, confirmă Ase
menea spuse. De o astfel 
de imagine, realizată cu 
bani alocaţi hi contul aju
torării României, nu este 
străină activitatea diferite

lor grupuri ale organizaţi
ei „Mâdecin* du Monde".

Să luăm Insă doar par
tea bună. a lucrurilor, mai 
cu seamă eă la  Întrebarea 
noastră dacă noua misiune 
are ceva Ih coniun cu 
„Mădecins dii Monde", 
doamna Jaqueline Lenoire 
a răspuns fără echivoc: „Ab
solut nimic i“

Dna Ană Puica, , din 
Simeria, blocul 5, ap. 4, 
a fost din nou în audien
ţă la redacţia noastră. Tot 
In legătură cu... ameninţa
rea evacuării din aparta
mentul pe care-1 deţine cu 
forme legale, eliberate de

Consiliul local al oraşu
lui Simeria, care, acum,v 
se vede că îşi contrazice 
propria decizie. Apelăm 
la dl primar să facă drep
tate necăjitei femei vă
duve. (CIL I. N.).

TRADE
SRL. Oradea i 

m
caută societăţi comerciale cn gros, ' • 
parteneri pentru distribuirea produselor 

dedulciuri a firmei FE R R E R O  Italia: rt,,.

I
i
I

•  OUĂ de ciocolată, KINDER, cu surprize 

•  bomboane TIC-TAC

•  crema de ciocolată NUTELLA

• ciocolată DUPLO şi KINDER C0UNTE7

T«l 99/I6-5S-15.99.'î6*3S-76 
Oradea, str Cazaban nr 31, bl. Z7, parţer
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Noul sediu al Băncii Comerciale 
din Brad — în fază finală

Noul sediu al Băncii Co
merciale din Brad se va 
termina în primul trimes
tru al anului viitor/ eff 
cel puţin o lună înainte de 
perioadă stabilită prin 
graficele de execuţie. Câ
teva amănunte în ac£st 
sens ne-a furnizat dl A- 
vram Granoea, şeful punc
tului de lucru:

— . Investiţia a început 
anul trecut, în luna mai, 
cu termen de finalizare în 
aprilie 1994. încercăm să 
rezolvăm încă din ' luna 
februarie toate lucrările. 
Suntem avansaţi la faţadă, 
interioarele sunt, de ase
menea, în mare făcute. Ar 
mai fi parchetul, de mon
tat instalaţiile din interior, 
precurfi şi execuţia tava
nelor fai;£. - ,■

— Câţi oameni lucraţi- 
la această investiţie ? *

— Aproximativ ' 80, în 
total. ~ y

— Care sunt câştigurile 
unui lucrător din construc
ţii?

—. Undeva în jur de 60 000 
lei lunar, venit net. *> Re
venind la investiţie, -nu 
sunt nici un fel de pro-' 
bleme, nici din perspecti
va fondurilor,, nici din cea 
a materialelor.

.Ce"'4»ţs6imnă pentru 
constructori: devansarea- cu 
cel puţin o lână a  ter
menului de predare a in
vestiţiei.? '

— Econoftiii, câştig in 
plus pentru oameni, in
dicele‘d e salarizare siluân- 
du-se la 110 la sută. Sigur, 
unii câştigă mai bine, alţi’i 
mai puţin, în raport de 
feîul în care munceşte fie
care, de calitatea lucrări
lor şi de complexitatea a- 
cestora. . > /

Dar, dincolo <K» partea 
materială, construcţia băn
cii rămâne nu numai ţ o 
lucrat* reprezentativă pen
tru oraşul Brad, ci şi pen
tru noi constructorii, fiind 
prima investiţie de ase
menea ţinută în oraşul nos
tru.

CORNEL POENAR

întrebări... întrebări
Ni - se pun zeci de în

trebări. Prin scrisori, ia 
telefon, în audienţe' sau 
pur şi simplu pe stradă. 
E un semn că ne bucu
răm de încrederea oame
nilor şi de aceea nu ne 
supărăm nici când ne 
sună sau ne caută acasă! 
Dimpotrivă.

întrebările sunt diver- 
,sp ca şi viaţa cu jnfint- 
fatea ei de probleme. La 
unele putem răspunde 
pe ' loc, pentru altelej 
e hevoie să ne interesăm' 
la diverse organe. Iar al
tora ne este imposibil să 
le răspunejem. Nu penT 
tru; că ni s-ar părea in

comode, ci.peitru e* mai 
există îeabtăţi necontro
labile.

In plină piaţă mi-a fost 
pusă o  întrebare de... ..'bas 
raj, -,de către un pensior 
nar: ,,$t drăguţele şi-au, 
Inclus TVA , în tarife ?“ 
Cum această antică mese
rie la noi nu e  legifera
tă (încă) şi deci n-are nici, 
pn organism abilitat s-o 
reprezinte n-avem cum a- 
fla oficiali- un răspuns. 
Mai mult ea asigur însă 
eă ' şi „drăguţele** iau 
Seama la mersul vieţii şi 
la cursul de scbţmb al 
.dolarului. Aşa că atenţie 
amatori. (V. ROMAN). -

Noul sediu ai Băncii Comerciale din Brad, aflat doar fa câteva luni de fina
lizare. Foto PAVEL LAZA

1 S.C. EXPRES TRANSPORTS.A. I
I Efectuează zilnic -(inclusiv sâmbăta şl du-f * 
i rainica), din autogara Deva, -la ora 16,30. curse * * I 
«rapide de autobuz pc traseul DEVA — HUNE-* j 
i DOÂRA — CALAN — HAŢEG — PETRO-î J

ii
S.C. DAB-IMPEX S.R.L. 

HAŢEG

|  ŞA îS — TtfcfcU-jîU.

î
(864)

ţ  S.C. MARKET SERVICE SJRJL. DEVA 
j  Vă oferă
1 , y  La sediul din str. ©ituz, nr. 15, telefon 

621443, între orele 10—18, up bogat sortiment

I ■ •  Bibliotecă Luceafărul de 4 sau 5 corpuri 
|  #  Sufragerie Venedig din'lemn de cireş
i  sau nuc.
]  , #  Hol Inge.
|  Hol Dukinea, Tango.

Dormitor Tuşnad.
Bufet sau vitrine pentru bucătării şi su

fragerii.
•  Colţar Straubing -bucătărie.

!.C Comode video-TV.
Mese rotunde si măsuţe Târnava. 
Potolii.

_ . Bucătărie Covasna.
* , •  Scaune ergonomie*. (CEC)'

l

\ I%
I. * 
i

1

I

f I

Angajează urgent contabil (studii supe
rioare sau medii), eventual iniţiat în informa- 
tică, vechime minimum 5 ani în comerţ, vârsta 
sub 45 ani.yy yyyv•••;•• - - - - 9'- ...■ ' . •.\^ ; v - : . . yy ' -

Relaţii zilnic 8—29, -la sediul firmei, par
ter, bloc 51, Haţeg sau- telefon 777175.

: . (1061311)

FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA 
Str. Revoluţiei,'nr. 5.

Scoate la,lieitaţie următoarele : • s~ -

•  lucrări zugrăveli;
•  închirieri spaţii pentru lucrări multipli

care.

, - -,şy: 
,y. <ţ'

r 0-mmm # mmm <r t

Ofertele vor fi depuse la secretariatul fa 
eulfăţii până Ia data de 10 decembrie 1993.

Documentaţia licitaţiei, precum şi alte in
formaţii se  pot obţine de la sedlul facultăţii,

<CE€>

fTli.Kfc-RPETUL/M MUBlLg ca î l ta  J l ş t r . U ' l  
^ a r t i c o l e  pape t a r l a  , TRANSPORT 
f ş e r v e t e l e  Import ASIGURAF
• ^ t a p e t u r i  import
> p r o r iu se ie  m arcă“ urBSRO"ax 'N m n e s s E ” 

------T6L/fAjL;Q9q-7U?5&: M.lftPS

,

SOCIETATEA COMERCIALA 
„COBA“ S.A. HUNEDOARA 

cu sediul în Pţa libertăţii, nr- 13, 
judeţul Hunedoara

Organizează, potrivit H.G. 140/1991 şi 279 ;̂ 
1992, licitaţie publică la sediul societăţii,. iii 
ziua de 30. XI. 1993, ora 10, pentru atribuirea, 
în locaţie de gestiune a unităţii:

•  Mag. nr. 41 Tineretului — bdul Dacia, 
nr. 6.

Documentaţia poate fi procurată .contra 
cost de la sediul societăţii. Relaţii suplimen
tare la telefon 095/712244.

V\
\

■S
\

S.C. SAPRUC S.A.
D E V A

Scoate la licitaţie publică, în data de 29 
noiembrie 1993, ora 10 :

, •  Spaţiu de producţie . şi depozitare (fia 
Petroşani - ,

• -  spaţiu de producţie şi depozitare din< 
Hunedoara.

Documentaţiile şi relaţiile se iau de la se- 
diul din Deva, str. Atelierelor, nr. 1, -telefoa
ne 614591, 621424.
: y  - In caz că nu se va licita _ la data sus 
menţionată, licitaţia se v\i repeta în fiecare 
la ora 10. . .
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’ SOCIETATEA COMERCIALA ?r
..... ■̂'"••'■m a c Dn  s .â . d e v a 1'-
Organizează la data de 29 noiembrie 1993, 

orele 9, vânzarea prin licitaţie de mijloace fixă 
aprobate la casare.

Se licitează mijloace fixe din toate grupele.
—- Taxa de participare 1000 lei.
— Garanţie 30 la sută din Valoarea mij- 

locului fix licitat. ,
'  Lista mijloacelor fixe se găseşte la sediul 

societăţii. , . ■ - /
Informaţii, telefon 613930, int. 144.

I I I  I I
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. ATALANTA ~  PARMA x  i
Meci greii pentru gazde împotriva lidetului:
FQGGIA — SAMPDORIA 1 2
Ih deplasările sale, Samp. ori pierde, ori învin
ge, De cele mai multe ori îşi apropie ambele 
puncte puse în joc.
GENOA — INTER X
Genovezii au moralul deosebit de bun, ei venind 
după o victorie la scor în deplasare (la Udine).
JUVENTUS — CAGLIARI 1
Juventus şi-a cam răsfăţat suporterii oferindu-le 
satisfacţia câştigării meciurilor pe teren propriu.
LAZIO — TORINQ 1 X 2
Se întâlnesc două echipe de valoare apropiată. 
Rezultatul meciului este imprevizibil.

LECCE • —-  ROMA 2
Lecce se va arunca probabil să obţină ambele

punete puse în joc, insă n-ar fi exclus
* nu obţină... nici unul.
7. MI LAN — NAPOLI 

Milanezii pornesc favoriţi.
8. PIACENZA — UDINESE

Oaspeţii fac deplasarea în speranţa cuceririi unui 
punct :

9. REGGIANA — CREMONESE 1
Reggiana nu a câştigat (încă' nici u v meci. Poate 
duminică. '

10. CESENA — BARI 1 x
Partidă între două combatante cu o largă expe
rienţă în Seria A, dar care caută acum să şi-o 
fructifice în Seria B.

11. PADOVA — BRESCIA ~ x 2
Se pare că în acesl rrjeci, Brescia, dacă nu va 
obţine un punct... le va luH pe amândouă.

12. PALERMO — VICENZA 1 x
/Vijibele combatante se zbat din răsputeri să 
scape de zona fierbinte a clasamentului.

13. PISA — ANCONA 1 x
Ancona încearcă să nu piardă, şi ea, contactul

U y  : eu plutonul fruntaş. : c ^ ;

II
i!

S.C. a g r o sim  s .a .
. S I M E R I A

(fosta I.A.S. SIMERIA)
Vinde mere cy 30 lei/kg, din fermă d* 

pomi Aurpl Vtaieu.
Relaţii suplimentare la telefoanele 660023, 

660394. (1061313)

S.C. R0MFRUCT S.A.
, . . ORAŞTIE
■ V i n d e ' :  , ,

•  o autoizotermă de 10 tone
•  un tractor U 650. i 

, Licitaţia are loc ia  fiecare zi dc luni,
10, la sediul societăţii.

Informaţii la telefon 6413 78. (863)

ora
t-, h

i!
i \

U. M. CUGHl
Organizează licitaţie publică în data de 9 

decembrie 1993, ora 12, pentru vânzarea de 
mijloace fiXe disponibile şi provenite din casări, 
prepum şi închirierea de spaţii disponibile rŞ- 
mase-de la ultima licitaţie. r'- v

Menţionăm că Ia âceâsfă licitaţie se supun 
vânzării şi următoarele mijloace de transport! 

\ motoscutere din dotarea SERVISUBI- 
LOR din ţară . ‘v-/; V

— autoturism Dacia 1300 brcalt
— autoturism Dacia 1 300
— autoturism Dacia 1 310 TLX
— autoturism Dacia 1 310
Informaţii suplimentare se pot primi zilnic 

între orele 9—15, de la Serv. Mec. Energ., te
lefon 096/752420, int. 160 sau 096/753231.

(865)

i



garsonieră,
în Deva.

VANZARI-
CUMPARAR»

•  Vând formulare Joc
Austria. Informaţii telefon 
812507.

•  Vând două biciclete 
Pegas, bărbăteşti, noi. In
formaţii ţeL 616990, după 
ora 20.

•  Vând Duda 1310, Da
cia break. Aro camionetă, 
cu motor Braşov, fabricaţie 
1988, Deva, strada Dra
m a Vodă, nr. 18. tej. 
S o s o  (1061100»

•  Vând chitanţe Caritas,
august—septembrie, con
venabil. raport 1:3* ^®^* 
fon 641133. (1061074)

•  Vând Dacia 1100. «tare
bună motor nou. Informaţii 
«a tel. 620603, după ora 
17,30. . (1061064)

•  Vând instalaţie satelit 
tiouA, completă. Tel. 615854.

(1061039)
•  Vând urgent frigider

Sldex mic cu congelator, 
preţ convenabil. Tel. 95f 
B23831. (1061066)

•  Vând BMW 316. stare
foarte bună. preţ convena
bil. Tel. 618738. (1061080)

•  Vând convenabil Lan
d a  Prisma 1600, benzină, 
înmatriculată Tel. 616952.

(1061098)
•  Vând televizor color

nou ..Satnsung". Deva. tel. 
618556 (1061326Ţ
, •  Vând> autoturism Fora
Sierra 2,3 Diesel, 35 000 
km. Telefon 625853.

(1061111)
« •  Cumpăr 
.zonă centrală,
Telefoii 619071. ,

(1061126)
•  Vând nutrii şi haină 

blană nutrie. Tel. 612535.
(1061088)

•  Vând Fiat Regata Die
sel şi Fiat Ducato Diesel, 
I.S tone. Informaţii 612772.

(1061102)
•  Vând Volkswagen Pas- 

sat pentru piese de schimb. 
Telefon 299 A, Geoagiu.

(1061105)
•  Vând Volkswagen Pas- 

sat combi, model 1984, ne- 
tnmatriculat. Tel. 624685.

(1061103)
' •  Vând tractor U 650 cu 
remorcă şi plug, preţ 
foarte convenabil. Tâmpa, 
nr. 110, după ora i6. zil
nic. (1061112)

•  De vânzare autoturis
me ţa cerere, aduse din 
Italia. Informaţii supli
mentare tel. 628372. intre 
orele 19—22.

(1061121)
•  Vând motocositoare

Carpatina, preţ negociabil. 
Informaţii tel. 624134. după 
ora 18. (1060258)

•  Ofer formulare Dollar-
Jet Viena. Tel. 614026, o- 
rele 20—23. (1061119)

•  Vând VW microbuz, 
benzină, motor, cutie viteze 
şi accesorii Dacia 1300. 
Tei. 712748.

(1060907)
•  Vând 1FA L50, an 

fabricaţie 1986, preţ con
venabil, stare perfectă Tel. 
714904 sau 712388.

(1060909)
•  Vând televizor Funai, 

cu teletext, videoplayer, 
instalaţie satelit, sigilate. 
Telefon 729280.

. (1060913)
•  Vând Renault ST stare

foarte bună, neînmatricula- 
bQ. Informaţii, telefon 
718409. (1060914)

•  Vând cameră Philips, 
sistem VHS, cu trepied, re
flector, geantă şi baterii 
Tel. 713881,

(1060915)

PIERDERI
•  Pierdut chitanţă Cari

tas. eliberată la 17 iulie 
1993, pe numefo Marc Pe
tru, din Cărăstău, rir. 31. 
Se declară nulă-

(1061077)
■ «sPierdut carnet stu
dent, pe numele Arteni Si- 
mona, eliberat de Facul
tatea de Inginerie Hune
doara. II declar nul.

(1060911)
ÎNCHIRIERI

•  Caut gara) de închi
riat Hunedoara, telefon 
717508.

t» Organizaţia «Medeclns 
du Monde" caută de Închi
riat un apartament mobi
lat, cu telefon. In Deva 
Deva. telefon 813871.

(1061045)

•  Caut cameră sau gar
sonieră de Închiriat. Deva, 
telefon 61517X :

(1061107)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Şcoală particulară, 
angajez cu contract, 
profesor de limbă en
gleză. -cu pregătire co
respunzătoare. Deva. 
telefon 627940.

(1061325)

•  Meditez matematică 
clasele V-X. 1000 lei/orâ. 
Telefon 629810.

(1061096)

•  Angajez şofer cu auto
turism proprietate perso
nală. Telefon 616180, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 7. 
bL 1, ap. 12, Deva. _

(1061122)

COMtMOBARI

•  Fiica Olga, fiul 
Constantin, ~ ginerele, 
nora şi nepoţii îşi â- 
mintesc cu adâncă du
rere că sâmbătă. 20 
noiembrie 1993, se Îm
plinesc şase săptămâni 
de când acela cane a 
fost tată, socru şi bu
nic, V.

« o v  m An a s e ,
l-a părăsit pentru tot
deauna. Parastasul şi 
slujba de pomenire vor 
avea loc la 20. XI. 1993, 
ora IO, în Biserica din 
cfanitiru! de pe stra
da Eminescu. Dumne
zeu să te odihnească 
in linişte şi pace. - 

____________ (1061083) ,

n p c E s r

•  Caut pentru închi
riat (eventual cumpăr) 
garaj, în Deva. Prefer 
zona centrală.' Telefon 
615326, în tot cursul 
zilei.

MATRIMONIALE |  Anunţă că In tina de 19 noiembrie 1991, * j 
-------- ------------- * om 10, vinde la licitaţie o Dacia 1300, culoaru l  f

•  Se împlineşte un an 
de la plecarea din viaţă a 
celui cară a fost soţ şl 
prieten cu toţi colegii,

MOISK KV7NCAN 
-Soţia li va plânge mereu.

• -  (1061101)
apă .

I BANCA AGRICOLA S A  DEVA

•  Cu nemărginită du
rere, soţia Silvia a- 
nunţă decesul celui 
care a fost un bun şl 
iubitor soţ,

ION MA8INCKCV 
Înmormântarea joi, 

18 noiembrie 1993, ora 
13, de la Casa Mor
tuară din Deva '  

0061115) 1

m Afară este frig şi 
chiar zăpadă, dar, e 
normal, pentru că a- 
cum este iarnă; Dar in 
inima ta, nu este iar
nă acum I Dacă eşti 
femeie singură sau di
vorţată, între 30-35 ani, 
şi nu maj-înaltă de 
1,65 m, persoană se
rioasă, cultă, iubitoa
re de natură, şi plim
bări. dar şi atrasă de 
viaţa de familie, de ce 
nu mă suni ? Sper să 
cunoşti puţină engle
ză sau germană, de
oarece eu vorbesc foar
te puţin româneşte. 
Telefon 614474.

(1061109)

I albă. . , .
> Licitaţia şi informaţii la Rpnca Agricolă I 
|  S-A. Deva*. bdul Decebal. Moc B.

|  S,C. MAdlKA -1MPEX SM.L BRAŞOV 
j PROGRAMUL PLAmORlNCADRUL

V I T A
I.. v
I%
I . ■ ..v. ■ - -
S •  joi, 18 noiembrie, chitanţele nr. 3890— | 

■ I 3923. v :. : " ■■■; s; • /:- . î
* #  vineri, 19 noiembrie, chitanţele nr. 3924 |

. | __ 3Q54, |
j  Plăţile se efectuează la Hanul «Bucura*; 
t  din Haţeg. *

SOCIETATEA COMERCIALA 
MERCUR S. A. BRAD 

cu sediul in Brad, str. Cuza Vodă, nr. 3^5- 
Organizează licitaţie publică deschisă — cu strigare, cu oferte în- \ 

chise în plicuri sigilate, conform Legii nr. 58/1991, H. G. nr. 634/1991 şi |  
H. G nr. 758/1991, peutru vânzarea următoarelor active: ţ

Denumirea
activului '

Obiectul principal 
. do activit.

Adresa
activului

Preţul de 
porâire 

a  licitaţiei

1. Chioşc achiziţionare Activ in conservare Piaţa A. Iancu 
sticle nr. 35 . . -.V' ■.'' :CZ.

2. Chioşc nr. 89 Activ închiriat Gurabarza

700 000 

1500000

Alte relaţii privind activele ce urmează a  fi vândute se pot obţine ta telefonul 
095/650958, dna Irimic Mărioara. ţ

Pentru selecţionarea participanţilor la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul 
societăţii până la data de 26. XI. 1993 documentele prevăzute de H.G. nr. 758/ 
1991 (10 zile înainte de date ţinerii licitaţiei). •

Lista cu ofertanţii acceptaţi pentru a participa la licitaţie va fi afişată Ia se
diul sochţjtiţii, până la  • data de' 3. XII. 1993 (3 ziUvînainte de ţinerea licitaţiei).

Ofertanţii selecţionaţi vor depune până Ia data de 3.XBL 1993, la casieria so
cietăţii sau in contul nr. 303010501 (3 zilednainte de ţinerea licitaţiei) următoa
rele :

— taxa de participare dc 100 000 iei "
' — garanţia de participare de 10 la sută din preţul dc pornire a licitaţiei.

-In preţul de pornire a licitaţiei nu este inclusă valoarea terenurilor, urmând 
ca acestea să fie vândute cumpărătorilor activelor, conform H-G. nr. 331/199L

Faza a IH-a a licitaţiei va avea ioc în- data de 1X XII. 1993, ora 10. .
; . v ' : , ' c i o t t 3 i * 9 - - .

S.C. „PĂLĂRII 
TMPORT

CRISTINA" S.R.L. l
I

Str. Aurel Vlaicu, nr. 21 J 
Tel-fax 695/813964 j

%

•  Angajează comis-vo- I 
iajori, pe bază de comision, |

posesori de autoturism, j 

pentru teritoriul Romă- *

Jw. !
Angajează comis-volajori, pe bază de co-1 

mision, pentru:
BULGARIA 
GRECIA

t

I
%

I
%

I
•  RUSIA

•  UNGARIA

CondifU de angajare: cunoaşterea 
tării pentru care solicită postul.

Cheltuielile de deplasare pe teritoriul ţării 
respective se achită ÎN VALUTĂ- |

I

1

S.C. BALGRAD S.RJL
ALBA IU U A  1

- Calea MotUor, nr. 108 . j
/  Vh*de en gros: I

•  ZAiHEĂR TOS — 775 lei/kg, inclusiv J
TVA *

Telefon 696/826518.

I t

SISTEMULUI OE ÎNTRAJUTORARE I 1

|  din Haţeg. _________ J  |

I
-h-

I

I■■ ..*■
I- %

I

I
-b

1, % ■

I%
I

S.C. „COMIXT MASTERS“ S.R.L.
D E V  A 

VA OFERĂ
Prin depozitele sale en gros dc pe , str. 

Horea si bdul Decebal (lângă JJdo")
UN NOU SORTIMENT DE PRODUSE:
•  uiei de floarea soarelui, import Turcia,

la 11. ţ
•  unt import pachete 250 g.
•  margarină LINKO
•  cafea hess CACIQUE la 206 g si GRAN- 

DEMOCCAla 100 g.
• 'condimente cu diverse arcnne
•  un bogat sortiment de vinuri de co- 

■ lecţie
•  detergenţi WIPP şi TURSIL 

şi multe alte produse.
să ne vizitafi l

(1061318)

licitaţia va avea loc pe date de 6. XII. 1993, ora 10, la sediul societăţii i 1 
(15 zile de la anunţ). r

Dosarele di>' prezentare a activelor şi criteriile specifice pentru prcselecţte 
participanţilor la licitaţie pot fi consultate zilnic la sediul-societăţi, îfttre orele

DIRECŢIA DE MUNCA ŞI PROTECŢIE \
SOCIALA A JUDEŢULUI |

HUNEDOARA — DEVA 
Organizează, in ziua de 30 noiembrie 1993, |  

CONCURS pentru ocuparea următoarelor J 
posturi: |

l şef. oficiu pensii; studii superioare eco- î 
nornice sau juridice şi o vechime de 10 J 
an! în activitate de personal-safairizare; I 

1 inspector la Camera de Muncă; studii * 
superioare juridice sau economice şi o l  

vechime de 8 ani. , •
.* Informaţii suplimentare la compartimentul] 
ontabilitate-administrativ al direcţiei. î

i

i

contabilitate-administrativ al direcţiei.

N O U !  t
FIRMA COMLIBRIS este singura firmă V 

română care oferă gama completă de aparatură * 
pentru dotarea unui
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE. j  

' Aparatura, produsă in Anglia şi Germania,« 
este de înalt nivel tehnic si fiabilitate ridicată. |  

IMPORTANT!!! _  «
Plata se face în LEI, „ cu livrare la benefi-1 

ciar; se asigură instalare, garanţie şi service.!
Solicităm colaboratori pentru promovatei 

şi contractare, cu plata pe bază de comision din» 
valoarea contractelor : 5—16 la sută- J

Pentru colaborare, scurtă prezentare (currt-J 
culum vitae), ComLibrls, teL 695/619232; C.P. I 
99, Deva — 2 706 (poştal). (106314) |

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBEP“ S.A. DEVA J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B 0  Deva. 3700. str. 1 Decembrie. 35. jud Hunedoara. 
Telefoane 811275. 612157, 611280, 625904. fax 618061- Consiliu) de administraţie* Dumitra Gheonea — preşedinte. Mine) Bodea. Virgfl 
Crişan, Tiberiu Istrate, Nicolae Târcob — admj nf«tratnri întreaga răspundere pentru eonţinotul articolelor publicate o poartă autorii acestora
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