
•  BUDAPESTA. Cores
pondentul Rompres, Sorin 
Petrescu, transmite : Duşan 
Slobodnik, preşedintele Co
misiei pentru afacerile ex
terne a noului parlament 
slovac, a afirmat, într-o 
declaraţie făcută publica
ţiei slovace „Slovenska 
Republika", după şedinţa 
de Ia Roma a Comisiei 
parlamentare a Iniţiati-

fr*5 Central Europene, ci, 
după părerea sa, nu a 1- 

.. „*aî ţările au obligaţii fa
ţă de minorităţi, cl şi mi
norităţile au obligaţii faţă 
de ţările în care trăiesc 

a informat corespon
dentul agenţiei ungare de 
presă MT1 la Bratislava.

Duşan Slobodnik a a- 
firmat că la Roma au fost 
aduse critici faptului că, 
în general, „se vorbeşte 
doar despre drepturile mi
norităţilor şi nu şi despre 
obligaţiile minorităţilor, 
îndeosebi despre faptul 
că minorităţile sunt o- 
bligate să cunoască limba

. .eifcîplă, a statului în care. 
trăiesc". i*wţ.a»s Slobod
nik >i subliniat eu ccc. fi
larea acordului-cadru pen
tru protecţia minorităţi
lor;* formulat de Consiliul 
Europei, are şanse reale 
numai dacă acesta va sta
bili obligaţii identice pen
tru toate ţările europene 
în care trăiesc minorităţi.

•  ZAGREB. Reprezen
tanţii guvernului croat şi 
ai sârbilor* separatişti din 
Kraina (republică sârbă 
autoproclamată în Croa

ţia) au început marţi, pe 
aeroportul din Zagreb —

sub auspiciile O.N.U. şi ai 
Uniunii Europene — con- 
vorbirile cu privire !â şta- 
bilirea l*îg<iîs>ssH* econs- 
mice. Convorbirile de la 
Zagreb, precizează France 
Presse, sunt conduse de 
co-preşedinţii Conferinţei 
de pace asupra fostei 
Iugoslavii, David Owen şi 
Thorvald Stoltenberg, ce 
încearcă să obţină un acord 
cu privire Ia redeschide
rea, între cele două părţi 
aflate îh conflict din 1991, 
a comunicaţiilor rutiere, 
feroviare, a reţelelor de 
alimentare cu apă şi elec
tricitate.
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Grija iată de pâine
Deşi program ul insămân- 

iarilor d e  toam nă pe ţa- 
- ră nu ‘ -.a îndeplinit in 
: totalitate, s-nu dat asigu- 
. rări că producţia d in  a- 

mil viitor va acoperi ne- 
i (.osarul de consum al popu

laţie-. ţn  acest context dî 
mg: Iustin  Vasiu, directo
ru l genera! al Direcţiei 
judeţene pentru agricultu 
ră şi alim entaţie, ne-a 

; precizat ost în judeţul nos
tru, deşi cu o serie de 

. greutăţi şi cu" destulă în 
târziere, s-a realizat pro
gramul stabilit pentru în 
săm ânţa ri le dc toamnă pe 
•■•ele peste 23 000 ha desti
nate i uluirii grâului. .Oa
recum m otivat de preţul 
ncstinnilativ din acest an, 
la orz nu s-a făcut sem ă
natul decât pe 79 la sută 

■din prevederi.
Im portant de subliniat 

este faptul că producăto
rii agricoli au înţeles 
rostii! folosirii unor se
minţe din categorii biolo
gice superioare, preluând 
de la ,,.Semrom“ Orăştie 
întreaga cantitate de 2300 
tone de grâu, rare  este 
garantată si tra ta tă  îm 
potriva bolilor şi d ău n ă 
torilor.

în  acelaşi timp, mai 
este de m enţionat că s-n 
acordat atenţie sporită 
si fertilizării terenului, 
preluându-se prin Rom- 
cereal si utilizându-se cir

ca 410 tone de îngrăşă
m inte chimice substanţă 
activă, care s-au aplicat 
pe mai m ult de 8000 ha, 
revenind îh ju r  de 40 kg 
la  ha,' d iferenţa de can
titate ce se prim eşte g ra 
tu it pentru producţia con 
tracta tă  cu statu l urm ând 
să fie prim ită şi aplica
tă în timpul iernii.

Dl director general este 
nem ulţum it de faptul că 
d in ; cele peste 4 m iliarde 
credite alocate pentru  lu 
crările agricole din cam 
pania de toam nă nu s-a 
utilizat nici m ăcar un m i
liard, în special datorită 
metodologici greoaie pre
tinse de către bănci, pre
cum şi ncclarificării încă 
a unor norme de .aplicare 
a hotărârii luate de gu
vern cu privire la asigu
rarea şi creditarea stocu 
rilor de seminţe necesa
re în prim ăvara anului 
viitor. Referitor la a- 
coastă din urm ă proble
mă, este de sem nalat fap
tu l că s-au depozitat abia 
500 tone cartofi pentru -să
m ânţă, pe baza comenzi
lor făcute de către pro
ducători prin  centrele a- 
gricole, în trucât în anul 
trecut a răm as neutilizată

NICOI.AE TlRCOB
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CONCURSUL FO TO  CU PREMII

1. PRODAN — Iiaţeg: Bisericuţa din lemn 
mesteacăn din Răchitova.

TRĂDARE, TRĂDARE^?1!
DAR SA ŞTIM Şl NOI ..

Iată că ceea ce se declaraţie a Dumei d e '  
contura la orizont de-o Stat —r camera inferl- I 
vreme incoacs a ievenit oară > parlamentului rus* 
realitate: SUA au ridi- — arăta că iniţiativa a-1 
cat embargoul asupra ar- mericană „va duce la J 
meior destinate musul- haos şi domnia arbitra |  
manilor bosniaci! riului în relaţiile inter-I

Ştirea, deşi aşteptată, naţionale, cât şi la o j 
a făcut totuşi multe va- acută deteriorare a cri-1 
luri. Mai întâi pentru zei balcanice". în ace- J 
faptul că a fost luată în laşi timp, declaraţia I 
ciuda opoziţiei ferme a Dumei cere guvernului * 
Angliei şi a Franţei, par- rus să ia „măsuri adec- I 
teneri de N.A.T.O. ai vate pentru a neutraliza * 
Statelor Unite ale Ame- acţiunea destructivă a I 
ricii şi ai Rusiei, protec- Statelor Unite". Cel mai * 
toarea sârbilor bosniaci, puţin pare să se agite |  
în al doilea rând, pentru Radovan Karadjici, li- I 
că o astfel de măsură va derul sârbilor bosniaci, î 
lăsa de izbelişte contro- care a declarat că : „Toa- |  
Iul navelor din Medite- te enclavele aşa-zise » 
rana şi Adriatica, bănui- protejate din Bosnia sunt I 
te că transportă arma- mai degrabă fortăreţe * 
ment pentru musulmanii pentru trupele musulma- I* 
bosniaci. Şi, în al trei- nilor, locuri propice un- J 
lea rând, pentru că în- de ei îşi pregătesc ata- t
sişi S.U.A. vor putea curile împotriva noastră". I*

I
COMENTARII

livra, e drept, peste fi 
luni, direct, arme mu
sulmanilor.

De ce această acţiune 
unilaterală a S.U.A.? In 
fapt, S.U.A. au denunţat 
o rezoluţie a Consiliu
lui de Securitate al 
O.N.U. care interzicea 
vânzarea de arme părţi
lor beligerante din Bos
nia. Este o măsură de 
natură să pună capăt 
războiului din fosta Iugo
slavie ? Părerile sunt 
împărţite. Franţa, Anglia 
şi Rusia consilieră dă 
liberalizând comerţul eu 
arme, conflictul din 
Bosnia se va extinde, 
nicidecum nu va fi stins. 
Mai mult chiar, Franţa, 
participantă la forţa de 
menţinere a păcii din 
Bosnia, a anunţat că. în 
xoil ndiţii i va re

trage trupele Rusia, la 
rândul ei, a reacţii nat 
cu Iritare la aflarea fap
tului c,; S.I . .. renunţă 
la mc ■ ir i em- 
> . i mpot va mu

sulmanilor bosniaci. O

Graţie Croaţiei, nici până 
acum armamentul nu. a 
lipsit de fel musulmani
lor. Doar Germania nu 
şi-a făcut cunoscută po
ziţia. Dar se ştie • că 
tradiţional aceasta este 
prietena Croaţiei şi, prin 
aceasta, armamentul s-a 
scurs neîncetat în tabă
ra musulmană. *

Şi totuşi, de ce ? Cele 
mai autorizate cercuri oc
cidentale pun această ac
ţiune unilaterală a S.U.A. 
pe seama implicării di
recte a Washingtonului 
în procesul de pace din 
Orientul Mijlociu: Este. 
dacă vreţi, ridicarea em
bargoului o monedă deîi 
schimb n c inflictul is 1 
râeliano-arat Ţărili eu '  
rep ine nu au agre it in'» |  
această atitudine « S.U.A., * 
rlf onsiilerând -â î-v a- ţ 
rea de arme musulma- J 
nilor nu poate duce de-1

G ir. PA VEI: j
. :rr '.* *. " ' ■ ' ' . 1 ' •:..«!
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AGENŢIE DE PUBLICITATE 
LA ORAŞTIE

începând de la 13 noiembrie 1994, în 
chioşcul ‘tis difuzare a presei al ziarului ^Cu
vântul Ii ■“ D< \ i, din Oră tie (t nplasat 
lângă Magazinul „Palia”), funcţionează o 
agenţie de mică publicitate. Toţi cei din Oraş- 
tie şi din localităţile învecinate, care doresc 
să-şi anunţe, prin cotidianul nostru, diferi
te evenimente, servicii, aniversări ctc. se pot 
adresa cu încredere la chioşcul „Cuvântul 
liber” din Orăştie, îşi economisesc astfel timp 
şi bani, percepându-se taxe avantajoase pen
tru clienţi.

1

I

A ZI
17 NOIEMBRIE

•  Au trecut 329 tic zile 
din a n ; au mai ră-

. mas 43 ;
•  Sf. G rigorie Tauma

turgul, ep. Neoceza- 
reei;

•  1903. S-a născut NI- 
COLAE DELEANU 
(m. 1970), scriitor ;

•  1909. A murit GR. 
G. TOCILESCU (n. 
1850), istoric şi ar
heolog.
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•  NUTREŢURI. Pentru hcâ- 
nirea anim alelor pe tim pul ie r 
nii, crescătorii particulari şi 
societăţile com erciale agricole 
ilin judeţul nostru au depozitat 
peste 122.000 tone fân, 122 000 
tone furaje  grosiere, 73 000 to n e , 
suculente şi 47 000 tone conccn • 
trate. Vom avea oare lapte şi 
carne po m ăsură? (N. T.)

•  MOMENT SOLEMN, („-, 
Crişcfor, aşa cum ne a inform at .

dna Elena Pocnar, secretara 
prim ăriei, s-au înregistrat de 
la  începutul anului -32 de căsă
torii. Ultima pereche care a 
făcut acest pas este Nicoleta 
M aria Fer, din Z drapti şi Sorin 
Groza, din Luncoiu de Jos. La 
acest mom ent solemn al vieţii 
acestor tineri adresăm  şi noi 
urarea „La m ulţi ani !“ (Al. J-).

•  ANTIDERAPANTE. Parcă ‘ 
mai grăbiţi ca în alte sezoane, 
lucrătorii de la drum urile naţio 
nale din judeţ sc pregătesc in 
tens pentru sezonul friguros. P i
la Deva .până la Brad, pe m ar
ginea şoselei au fost aşezate

imezi dc m ateriale an tidera 

pante - nisip şi zgură în ames
tec. Mai cu seamă pe porţiuni- 
le îrt pantă grămezile sunt destul 
de dese, pentru ca la nevoie să 
poată fi împrăştiate pe carosa
bil. (GH. I. N-).-

•  ÎN COMUNA GEOAGIU. 
există, la ora actuală, 63 de în
treprinzători particulari. Marea 
majoritate dintre ei desfăşoară 
o activitate comercială . Nu este 
rău, dar sunt puţine unităţile 
de producţie şi de prestări ser
vicii. (Tr. B.).

•  URME. în  spaţiul dintre 
Şcoala Generală Nr. 2 şi blocul 
2 ABC, din Haţeg, cineva a fă

cut sşpături pentru fundaţie şi 
a adus o mare cantitate de ma
teriale de construcţie. Lucru
rile se petreceau acum mai bine 
de un an. Apoi treaba a fost 
abandonată. Au rămas săpăturile, 
mormanele de materiale. Pri
veliştea este jalnică, circulaţia 
îngreunată. Presupusul construc
tor ar trebui să-şi şteargă ur
mele... (N. S.).
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Căminul cultural— casă comunală
Căminul cultural din 

pui a fost întotdeauna o 
instituţie reprezentativă a 
acestei mari localităţi. Un 
spaţiu construit prin con
tribuţia localnicilor In 
bani şi muncă. Acum, 
după revoluţia din ’89, 
oamenii trăiesc mâi mult 
ca oricând simţul de pro
prietate asupra acestei 
case comunale. Aici, după 
Cum ne spunea dl Qctavian 
Socaciu, directorul cămi
nului cultural de centru 
şi consilier comunal, se 
organizează fel de fel de 
adunări, nunţi. , numeroa
sele încăperi, instalaţia de 
apă caldă şi rece permi
ţând acest lucru. Lipseş
te doar grupul sanitar, 

dar până mai există mai
danul din spatele căminu
lui, tot e bine. Sigur, îh 
intenţia gazdelor se află 
construcţia unui grup 
sanitar, înlocuirea uşilor 
de la intrare de multe ori 
sparte de unii mai „for- 
ţosi“. Dl viceprimar, 14- 
' viu Marian, ne-a asigurat 
: in acest sens. Se va im- 
prejmui, în acelaşi timp, 
cu gard de fier, parcul 
din faţa instituţiei aflate 

ilângă şosea, dar bugetul 
de austeritate gospodărit 
de consiliul comunal nu 
permite, deocamdată, acest 
lucru
. In ziua vizitei noastre,' 

.căminul cultural era de

ja închiriat unei perechi 
fericite care urma să-şi 
sărbătorească căsătoria, 
într-o sală bucătărie 
era depozitată vesela, pli
ta era caldă. La bufet 
urma să fie adusă băutu
ra, apa minerală... Sala 
mare era ornată, urmând 
să fie întinse doar me
sele şi să se aprindă... 
becurile.

—- Ge venituri aduce că
minului cultural desfăşu
rarea unei nunţi?, l-am 
întrebat pe dl director 
Octavian Socaciu.

— Chiria fixată de
consiliul comunal este de 
40000 lei, la care se <*- 
daugă costul curentului e- 
leetric consumat. Nunţi 
se organizează şi la alte 
cămine culturale de pe ra
za comunei. •

— Alte venituri?
' l*—- :Nu mai .sunt.

Ce ne puteţi spune 
în privinţa activităţii cui- . 
turale propriu-zise ?

— Filme nu mai rulea
ză, dar aparatul de pro
iecţie nu l-am înapoiat 
întreprinderii judeţene ci
nematografice. Dintre for
maţiile artistice, cea mai 
cunoscută este cea de co
lindători cu variantele de 
„Mioriţă" din Ohaba Po
nor. Se practică şi alte 
obiceiuri folclorice. Averii 
un taraf la Fizeşti. In pri- 

. vin ţa i os turnului popii» 
Iar, se mai păstrează doar

în aceste două sate. Din 
această cauză nu se 
mai pot înfiinţa alte for
maţii artistice. Se organi
zează discoteci şi baluri. 
Tineretul poate să joace 
la căminul cultural tenis 
de masă, şah, table, rum
my. Balurile sunt apro
bate mai întâi de Primă
rie şi după aceea sunt 
întrebat şi eu. Stăm foar
te rău cit baza materia
lă — aparatură, instru
mente muzicale. Specta
cole din afară nu prea 
vin. -

— Pentru activitatea de 
la căminul cultural, cine 
vă plăteşte salariul 7

— Sunt plătit din auto
finanţare...

— Salariul îl primiţi în 
fiecare lună ?

— Da, de la casieria 
Primăriei Pui.

Pentru a ne dumiri în 
privinţa acestui răspuns 
al dlui director Octavian 
Socaciu, am cerut preci
zaţi din partea dlui preî. 
Ioan Sicoe, consilier şef 
al Inspectoratului Jude
ţean pentru Cultură. De 
I ţ  dânsiil am aflat că to
tuşi şi la  Pui se aplică 
ffotărâVea ’ de Guvern prin 
care directorii de cămin 
şi bibliotecarii sunt plă
tiţi de la bugetul şu tu 
lui. Deci, nil’ îâqe excep» 
ţie nici dl director de la 
Pui!

MINEL BOOEA

^ ţ

Faţada nu prea grozavă a Căminului cultural din Pui.

' . Fote PA VEL LAXA.

PUNCT $1 DE LA
Analiza activităţii unei 

perioade presupune con
comitent un sfârşit şi un 
început. Adunarea ge
nerală a Filialei de Cruce 
Roşie a judeţului nostru 
— care a analizat perioa
da noiembrie 1990 — no
iembrie 1994 şi a prezen
tat programul de activi
tăţi pe 1995 — a pus punct 
unei etape care a cumu
lat multe împliniri, con
stituind o „adevărată pia
tră de teniei ie pentru vii
tor". Drumul parcurs nu 
a fost „neted", perioada 
fiind puternic marcată 
de transformări şi de in
flaţie, după cum se poa
te” vedea şi din raportul 
privind veniturile şi chel- 
tuidile. ■ ' *

In ciuda greutăţilor, 
^alci ş-au făcut enorm de

la sută din veniturile fi
lialei fîjrid alocate acestui 
scop. Este impresionant 

’ volumul de ajutoare ma
teriale (bani, îmbrăcămin
te, alimente, cărucioare 
şa.) acordat în cei patru 
ani unui mare număr de 
hunedoreni sau unor insti - 
tuţii de ocrotire (cantine 
de ajutor social, case de 
copii, de bătrâni). Un sin
gur exemplu poate fi edi
ficator : doar în arest ain, 
de donaţiile- în valoare de 
peste 39 milioane lei au 
beneficiat 252 de persoa
ne fizic* şi 49 de institu
ţii de asistenţă medicală 
şi socială.

Uft alt capitol al acti
vităţii îl constituie Crucea 
Roşie de tineret, care, 
după perioada de structu
rare şi .iniţiere, s-a evi-

3*P

FILIALA CRVCII ROŞII - 
LA ORA BILANŢULUI

multe lucruri bune, filia
la fiind una dintre prime
le pe ţară" —• aprecia 
dna Mărie Bordeîanu, rte- 
prezentanta Consiliului Na
ţional al Societăţii Naţio
nale de Cruce Roşie din 
România. Pe lângă se
diul nou ridicat, între 
foarte puţinele din ţară, 
oricum: sitigurtil mobilat 
şi utilat, filiala a înregis
trat şi alte succese. Şi-a 
format un stoc de mate
riale necesare . unei in
tervenţii operative în caz 
de calamităţi pe teritoriul 
judeţului nostru.. Exrep- 

stocdl de alimente, 
care din pricina sărăciei 
a fost donat populaţiei 
nevoiaşe, filiala dispune 
de nd depozit cum nu 
există în alte judeţe. Şi 
pentru că aceasta este 
principala menire a Cr i 
cii Roşii pe timp de pace, 
s-a avut în vedere şi se are 
în continuare reînfiinţa
rea şi instruirea detaşa
mentelor pentru interven 
ţii in caz de dezastre. Le
gată de acest program 
este şi activitatea de 
pregătire a surorilor vo
luntare de Cruce Roş» 
căreia, de asemenea, i 
se acordă o atenţie deo 
sebită. ' '  -

Pentru că foarte multe 
persoane au o situaţie ma
terială precară, Crucea Ro
şie şi-a asumat şi atri
buţia organizării unor ac
ţiuni social-uroamtare, 65

FESTIVALUL „IMNURILE 

CETĂŢII"

»
\

Sâmbătă, 19 noiembrie a.c., Ia Deva se va i 
desfăşura Festivalul cântecului ostăşesc „Imnurile / 
cetăţii". Manifestarea este organizată de Unitatea J 
Militari 01719 Deva, In colaborare cu Direcţia d ej  
Cultură a Armatei şi cu Prefectura judeţului şi 1 
cuprinde două secţiuni. Prima — „Trec ostaşli-n J 
marş cântând" — va avea Ioc în Piaţa Victoriei, 1 
în faţa statali regelui Decebal, iar cea de a doua 
— „Străbună vatră, leagăn de eroi" — la Casa de 
Cultură. Şi-au anunţat participarea formaţii ale. 
ostaşilor din Deva, Petroşani, Hunedoara, Brad şi l 
Orăştie. (V. N.). |
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(Urmare din pag. 1)

O ZI DE NEUITAT
Pentru elevii clasei a să-şi reprezinte cât

V-a B de Ja Şcoala Ge
nerală din Certeju de
Sus, ziua sărbătoririi 
elevilor născuţi in a doua 
jumătate a anului va
rămâne de neuitat. Bu- - , -. . . __ ,_..
curia şl emoţia au fost Ş‘_ colcgii
nespus de mari pentru 
că le-au fost alături ca
drele didactice din sate
le comunei, care le-au 
făcut o bună pregătire 
pentru intrarea în ciclul 
gimnazial. Flecare gru
pă de elevi s-a străduit

radi
onorabil şcoala.

Sărbătoarea S-a desfă
şurat cu gustarea iîe 
dulciuri, precum şi cu 
dorinţa elevilor de a-şi 

năs
cuţi în prima jumătate 
a anului. Asemenea ac
tivităţi ne apropie mai 
mult de elevi, lucru 
foarte important penţru 
buna desfăşurare a pro
cesului instruetiv-eduea-
tiv. (Prof. Vateria Blaj). 
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■' o însemnată cantitate de 
seminţe de calitate.

în ultima vreme a mal 
apărut un necaz care-î 
Strânge CU uşa pe produ
cătorii agricoli. Deşi este 
nevoie de cel puţin 1500 
tone motorină pentru e- 
fectuarea ogoarelor de ‘ 
toamnă, nu s-a distribuit 
nici 10 la sută din can
titatea respectivă. în ace

laşi timp nemaiadmiţân- 
du-se, cum era până a- 
cum, nici amânarea de 30 
de .zile la {dată, ceea ce 
provoacă mari greutăţi ia 
arături.

In ciuda neajunsurilor 
cu care se confruntă şi a 
presiunilor de tot felul la 
care sunt supuşi, proprie
tarii de pământ şi produ
cătorii agricoli încearcă

de pâine
să facă faţă opreliştilor 
şi să asigure din pro
ducţia internă securitatea 
alimentară a populaţiei, 
dând astfel lovitura me 
ritatâ celor cş doreşc să 
ne saboteze prin impor
turile ce le fac în scopul 
împlinirii intereselor pro
prii.

O linişte deplină nu pu
tem avea însă în privin

ţa  alimentaţiei atâta vre
me cât se produc imen
se perturbaţii în fluxul 
lucrărilor agricole, toată 
lumea având nevoie şi 
profitând de pe spinarea 
agricultorilor, dar când 
este vorba ca ei să fie 
ajutaţi, 'nimeni W  1? în
tinde o mână salvatoare. 
Măcar să avem parte ca 
tot ceea ce s-a însămân
ţat în această toamnă să 
rodească din belşug in 
anul viitor. în asta fiind 
nădejdea noastră. .

denţhrt prin concursul 
„Sanitarii pricepuţi". E- 
dueţia pentru sănătate şi 
donarea de sânge S-nu a- 
tfresat, de asemenea, ti
neretului şi au cunoscut 
o extindere in ultimii 
doi anj.

La toate realizările; o 
contribuţie deosebită a  a- 
vut comitetul, filialei, în 
special secretara acestuia, 
dna Elisabeta Ciorobea. 
A existat şi înţelegere din 
partea organelor locale 
(acordarea gratuită a te
renului pe care s-a con
struit sediul filialei), ge
nerozitate din partea mul
tor agenţi economici - din 
judeţ care au sponsorizat 
acţiunile soeial-umanitarc, 
disponibilitate în rândul 
voluntarilor. Şi nu în Ul
timul rând merită amintit 
sprijinul material prim* 
din partea Crucii Roşii 
Germane, in special a ce
lei a landului Baden,

Cum nu există activita
te fără aspecte negative, 
oricâte rezultate pozitive 
ar avea, şi aici s-au în
registrat... pete negre. 
Cum rezultă din raportul 
comisiei de control finan 
ciar, neajunsuri grave 
au existat la subfiliala 
Petroşani, unde s-au con
statat plusuri de inventar 
faţă de scriptele contabi

le ta valoare de peste 18 
milioane Iei sau au lipsii 
documente justificative cu 
privire la Surda de 1447344 
lei, primiţi de la Crucea 
Roşie Bonn pentru pro
curarea de materiale. S-au 
găsit aspecte privind ne- 
respectarea normelor de 
întocmire şi de conduce
re a evidenţei contabile şi 
la nivelul filialei. La mo
mentele sesizării acestor 
nereguli s-au luat mă
surile ce se - Impuneau, 
in cadrul adunârS gene
rale apreciindu-se că 
„activitatea economico-fi- 
nanciară se desfăşoară în 
condiţii legale".

Pentru anul 1995 acti
vitatea va continua tot 
la parametri ridicaţi, o 
garanţie în acest sens con- 
stituind-o comitetul ales 
sau mai precis spus rea
les, căci în linii mari e 
acelaşi, schimbările din 
structura sa fiind puţine, 
iar noii veniţi fiind de 
fapt vechi voluntari ai 
Crucii Roşii, in domeniul 
pregătirii pentru interven
ţii îh caz de dezastre — 
ncordarer primului-ajutor — 
se vă continua instrui
rea detaşamentelor de la 
Deva, Hunedoara, petro
şani, Brad, Simeria şi 
Vulcan, reorganizându-se 
cele din Crăştie, Lupeni, 
Călău, Uricani, Petrila şi 
Haţeg; . se vor completa 
stocurile de cazarmament 
şi de alimente pentru 
intervenţii, se vor finali
za cursurile de ■ surori 
voluntare de Cruce Roşie 
şi se va sprijini concur
sul „Sanitarii pricepuţi" 
Vor continuă acţiunile’ so- 
cial-umanitare, iar cele 8 
grupe de tineret vor fi 
sprijinite în ! acţiunile lor, 
inclusiv în - lupta : împo- 
i ’iva îmbolnăvirii cu HIV/ 
SiDA.’

După 4 ani, activitatea 
filialei judeţene de Cruce 
Roşie a înregistrat multe 
realizări, care sunt O se
rioasă bază de pornire 
pentru ceea ce se inten
ţionează pe viitor. Există 
oameni cu experienţă, cu 
înţelegere şi dragoste faţă 
de semeni. Deci suficien
te motive să credem că 
şi în 1995 activitatea din 
acest domeniu va fi bună.

VIORICA ROMAN

Trădare, trădare, 
să ştim şi noi *

(Urmare din pag. I)

cât la escaladarea răz
boiului. In plus, ţările 
occidentale nutresc te
merea că admiţând un 
stat fundamentalist is
lamic in mijlocul Euro
pei este ca şi cum ţi-ai 
pune singur jăratic sub

tălpi. O trădare mai I 
drastică a intereselor eu- ! 
ropene nici că se putea | 
imagina. Şi. în fond, * 
deranjează nu atât „tră- |  
darea" în sine cât m ai» 
ales surpriza descoperirii I 
ei. Cum a r spune nenea * 
Iancu: „Trădare, trăda- i 
re, dar să ştim şi noi". *

colae CeauŞescu* •  In
terviu Cu Titus Popo- 
viCi ; 31,45 Clip VIVA ;

JOI, 17. XL 1991 22,00 Film serial. „Croa-
9,00 Emisiune în re- zieră de luX“; 22,50 Film 

luare; 14,00 Video text; artistic ; 0,30 Videotext. 
18,00 Deschiderea emi
siunii ; 18,05 Desene a-
nlmate * Peter Pan;
18,30 Publicitate: 18,32 
Portrete muzicale; 18,47 
Documentar Io serial:
„Australia văzută din 
automobil" (11); 19,15
TELE 7 abc •  Film se
rial. „Casa din prerie" ;
£0,05 Ţara nimănui; 20,10 
Clip VTVA: 26,75 Film 15,00 Videotext — anun- 
documentar •  „Radiogra- ţuri mica publicitate; 
fie britanică — priva- 17,00 Observator; 18,00 
Uzarea"; ,10,45 In ro>e- FUu* artistic, „Albinele 
zul lucrurilor ; 21,45 „Am sălbatice"; 19,30 World- 
avut 14 întâlniri cu Ni- net.

JOI, 17. XI. 1994
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DUMINICĂ LA ŞOIMUS

ţ i  nu numai ■ ■ ■

In pofida vremii umede 
şi a ploii care a  căzut câ
teva ore, duminică dimi
neaţa, la Şoimuş, pe obiş
nuitul platou de lângă 
principala arteră de .cir
culaţie Deva — Brad, s-au 
adunat sute de mijloace de 
transport — de la cele 
cu tracţiune animală până 
la cele mai sofisticate 
automobile, încât poli
ţia, prin cei patru repre
zentanţi prezenţi, a avut 
de lucru cu dirijarea lor 
pe toată durata târgului. 
Producători particulari ori 
salariaţi de la diferite so
cietăţi comerciale şi coo
perative meşteşugăreşti din- 
zonă şi din judeţe limitro
fe şi-au etalat dis-de-di- 
mineaţă produsele, unele 
adăpostite sub imense pre
late şi umbrele, altele sub 
cerul liber. In partea 
dreaptă a şoselei erau 
desfăşurate, unele lângă 
altele, covoare pluşate de 
cele mai diferite modele 
şi culori, aduse de la 
„turci“. Nu se prea în
ghesuia nimeni să între
be şi cu atât mai mult 
să cumpere. în aceeaşi 
zonă se ofereau fructe 
exotice.

Cine s-a încumetat să 
„frământe" zloata sub pi
cioare de-a lungul tarabe
lor înşiruite pe platoul 
propriu-zis a putut vedea 
expuse cele mai diverse 
articole mărunte de gos
podărie, dar şi obiecte ves
timentare de sezon. Se 
găseau scânduri, ciubere, 
mături,-, site, cizme din cau. 
ciuc şi Încălţăminte din

r

Concesionare plus sponsorizare
Consiliul local al ora

şului Brad a scos la li
citaţie concesionarea u- 
nui teren pentru con* 
strucţii cu destinaţia de 
locuinţe şi spaţii pentru 
prestări de servicii la 
parter. Concesionarea a 
fost adjudecată in fa

voarea unei asociaţii de 
cumpărători pentru su
ma de 475 lei/mp/an. La 
această taxă de conce
sionare se mai adaugă 
însă şi suma unică de- 
158 008 lei, sponsorizare 
pentru acţiuni sociaî- 
culturaie organizate pe 
plan local.

Tot o licitaţie pentru 
concesionare de terenuri 
de construcţii a orga
nizai şi Consiliul local 
al oraşului Uricani, te
renurile licitate având 
destinaţia de chioşcuri 
comerciale. Cele patru 
parcele licitate s-au ad
judecat astfel: 3000 de
lei/mp pe an plus 30 000 
de lei sponsorizare, 625 
lei/mp/an plus 25 000 
sponsorizare, 3200 lei/mp/ 
an plus 100 000 lei spon
sorizare şi 3750 lei/mp/ 
an plus 50 000 Iei spon
sorizare. Frumoasă afa
cere pentru bugetul lo
cal. (I. C.). ■

M V  W ţ a r  m  mmm** m  m ^ m m  m  w. m^*m-m; M  : W  ■»*

! CONSILIUL, LOCAL ŞOIMUŞ !
i  ORGANIZEAZĂ I

piele pentru iarnă, do- 
rapi-pantalon din melană, 
scurte din fâş, lenjerie de 
corp, perdele, casete audio 
(o mulţime) .cafea, napo
litane, bomboane, iar în 
continuarea meselor cuşti 
metalice adăposteau purcei 
mai mici şi mai mari. 
Am reţinut şi câteva pre
ţu r i : ciubere cu 16 000 lei 
şi cu 22 000 lei sau mai 
mari cu 85 000 lei; site 
între 4 500—5 000 lei buca
ta ; o mătură _ cu 2000 
lei; o cămaşa de corp 
cu 5 000 le i ; căciuliţele de 
copii cu 4 000 lei u n a ; 
usturoi cu 3 000 de . lei/ 
k g ; purceii (de zece săp
tămâni) cu 90000 Iei pe
rechea, iar mai mici cu 
70- 80000 lei. (N-a lipsit 
nici berea, pentru câţiva 
consumatori ora matina
lă neconstituind o stavilă 
în a deschide câteva sti- 

: ele). -
Pentru o văcuţă cu vi

ţel se cereau 750 000 lei.
Comparat cu alte ase

menea târguri, cel de du
minică a fost considerat 
mai slab, aceasta datorită 
intemperiilor. Cei care au 
vrut să cumpere porumb ■ 
pri grâu n-au avut de 
unde. Oricum, numărul - 
celor care oferea# mâr- ; 
furi şi produse era mult 
mai mare decât al cum pa- ’ 
rătorilor. Când auzeau de ; 
preţuri, posibilii clienţi nu 
se mai oboseau să scoată ; 
portmoneeie. ■ Se căutau -- 
şi coşuri împletite şi mă
turi pentru curte. Poate 
altă dată... (E. S.)

în data de 25. XI. 1994, la sediul Con- j 
î siliului local Şoimuş, pentru vânzarea de j 
k mijloace fixe preluate de la fostele J 
j C.A.P.-uri. (

Lista acestora, precum şi preţul de* 
k începere a licitaţiei, se pot consulta la J 
|  sediul Consiliului local Şoimuş. Relaţii l 
î la telefon 66 81 10. *

BANKCOOP S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA 
A N G A J E A Z Ă

I
»

l
A N G A J E A Z Ă  |

' Jurisconsult, în conformitate cu - 
1 dispoziţiile legale ; cei interesaţi se vor I 
j adresa la tel. 627951 ; 623053, serviciul j

personal salarizare.

„CORVIN“ S.A. 
HUNEDOARA

cu sediul în bdul Troian, nr 11, 
SCOATE LA

I MlT ■ MT" • T • mp ' ' %

următoarele mijloace de transport 
auto ;

•  camionetă Dacia
•  dubă izotermă de 7,5 tone 

Licitaţia im avea loc la sediul unităţii,
în data de 21. XI. 1994, ora 10.

S.C. CERNAFRUCT SJV  
Cu sediul în Hunedoara, str. Car păţi, nr. ,92

' ANUNŢA ■ ;

k

pentru ocuparea postului de
•  CONTABIL ŞEF
Concursul va avea loc în data de 2 de

cembrie 1994.
Condiţii dc participare:
— studii superioare
— vechime minim 3 ani.
Concursul va avea loc Ia sediul societăţii. 
Informaţii: telefoane 715482 şi 7112%, 

între orele 7,30—15,30. (92682)
i
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CONCURSUL DIN 

2 0  NOiiMBRIE Y994
1. ftai-i (7) **- C«s«n*roe?e (15) 1

După 9 etape, oaspeţii n-au luat nici un punct
„de afară". E greu de crezut că p pot face în faţa 
elevilor Iui Materazzî.

2. Brescta (10) — Borna (5) (pauză) X
Cu Cadete în formaţie, Mir cea Lucescu încear

că să nu piardă. Şi până la pauză s-ar putea men
ţine scorul egal.
3. Brescia (18) — Borna (5) (final) X 2

O victorie a Bresciei ar fi, desigur, o surpriză* 
dar oaspeţii vor să ţină cadenţa cu plutonul fruntaş*
Şi pot să ® facă;'

4. Cagliari (10) — Gonea (12) JL
Gazdele au un oarecare ascendent moral asupra 

adversarilor lor, ce n-au reuşit mare lucru până 
acum în deplasare.
5. Juventus (4) — Belgiana (17) f

Oricât ar dori elevii lui Ferrari să obţină măcar
un egal In deplasare, nu credem că o pot face. Ju- 
ventus ţinteşte chiar mai sus decât este acum în cla
sament.
ft. Lmtlo (*) «- Padova (16) 1

Credem că rui numai locurile ocupate in clasa
ment, dar şi diferenţa de valoare ne îndeamnă să 
mergem pe mâna gazdelor.
7. Mttan (II) — Inter f )  i z  *

De 4 ani, elevii Iui Cappelo n-au suferit nici o 
w ,e .^ - iv s v rv r tw v v .v iw v .- i iw .v n f l iv r tw » v r tv n ( v ,

înfrângere în faţa lui Inter, însă altele sunt datele 
problemei,' când milanezii plutesc la mijlocul cla
samentului. .
8. Napcrfi (14) — Florentina (3) (pauză) x

Ca de obicei, prima repriză se poate termină 
nedecis.
9. Napoli (14) — Florentina (3) (final) 1 2

Pipă Ia urmă, această partidă se poate încheia 
cu orice rezultat, însă fiecare va dori să puncteze 
decisiv. i
10. Parma (1) — Foggia (6) (pauză) x

E aproape sigur că soarta acestei întâlniri nu se
decide în prima repriză, când, de regulă, gazdele 
n-au prea inscris Ift actualul campionat.
11. Parma (1) — Fbggia (fi) (final) 1 x

Având în vedere că liderul clasamentului, Par
ma, are în gând numai victoria, va fructifica din 
plin avantajul propriului teren. Oaspeţii pot opune 
o rezistenţă dârză, dar nu pot spera- mai mult de 
un egal. ţ:;.
12. Sampdoria (8) —  Torino (13) 1 X A

Deşi elevii lui Ericksson obişnuiesc să puncteze
îndeosebi în repriza a H-a, revenirea lui Gullit la 
Sampdoria ar putea dinamiza atacul şi să înscrie 
chiar din prima repriză.
13. Sampdoria <8) — Torino (Î3) (final) 1

Curo torinezii n-au obţinut rezultate notabile In
deplasare în acest campionat (o singură victorie şi 
nici un egal), iaz gazdele nu prea iartă pe teren
propriu, acestea pot realiza cele 3 puncte. î  »
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CASIAL,* S.A. .

DEVA — CHIŞCĂDAGA

VINDE LA

*****
iii#*
iziiiiii

.

•  Autotransportor mixt (R 8135—dubă), 
casat, în stare de funcţionare. Preţ de 
pornire la licitaţie : 5 666 500 lei (m- 

•_ clusiv TVA).
Licitaţia va avea loc la sediul societă

ţii, în data de 28 noiembrie 1994, ora 
10.

Taxa de participare este de 15 000 lei. 
Garanţia de participare reprezintă 10 la 
sută din preţul de pornire.

Informaţii suplimentare la tel. 61314&, 
613141, int. 154, 243.

1 - ■ ■" - ■■■■*• *" ..y,! J I. .. I I

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA

Cu sediul In Deva, str. Depozitelor, 11 
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor 

de transport marfă şi prestări servicii cu 
xim 20 Ia sută, începând cu data de 
1994, ca urmare a creşterii preţurilor la com
bustibili, anvelope, piese ş t materiale.

\ AGENŢIA SC „TRANS EUROPA" SRL

f

li
in
1 1

Sibiu, str. N. Băiceseu, 41, telefon 069/ 
21.12.96; 2I.0&94* |

Efectuează săptămânal transport de per
soane In Germania, pe. ruta: Nurnherg — Heil* 
bronn — Stuttgart — Wfirzburg —• Franklurt 
— Mannheim. Plecarea din DEVA. Plata î i  
lei. Asigurăm întoarcerea. . ,

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. ,.J|
; CLUJ-NAPOCA / |[

SUCURSALA DEVA . '• --- li • t

ANUNŢA v a n z a r e a  p r in

A URMĂTOARELOR BUNURI:
\ •  Casă, curte şi grădină, situate în.

I- V va, str. A. Vlaicu, nr. 186 ; 
j ( •  Casă, curte şi grădină, situate în co» » 
. J muna Geoagiu, sat Gelmar, nr. 37 ţ  
I \ •  Casă, curte şi grădină, situate în ca- 

| muna Turdaş, sat Spini, nr. 104 ; ,
*  Apartament cu 3 camere, situat fo 

Deva, str. Zamfirescu, bl. ©  2, ap. t ; 
Licitaţia va avea loc in data de 21 no

iembrie 1994, Ia Judecătoria Deva, 
roul executorilor judecătoreşti, ora & 

Informaţii suplimentare Ia sediul Băn
cii din Deva, bdul N . Bilcesqu, nr. 3 t ,  
telefon 620796.

R.A.G.C.L. DEVA > >

Anunţă intenţia de majorare a tari
felor la apă rece, canal, gunoi menajer 
şi termoficare, precum şi la celelalte ac
tivităţi de prestări de servicii, în medie 
cu 45 la sută.

Această majorare este impusă de creş
terea preţurilor la materii prime (în me
die cu 50 la- sută) şi a influenţelor re
zultate ca efect al reevaluării mijloacelor 
fixe, a majorăm taxelor de teren şi 
impozitelor etc. 1

Majorarea preţurilor se va aplica H - 
Scepănd cu 1. I. 1995. : |
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V Â N Z Â R I -
C U  M P  AR ARI

•  Vând casă Orăşţte, 
str. Unirii, 46, Informa
ţii 616590, durui ora 20.

(0090345),-
•  Vând convenabil casă

mare, baie, telefon, ener
gie forţă, şura, grajduri, 
grădină mare. In Căstău. 
Telefon 611026, după ora 
16, , (92910)

•  Vând femelă Dog ger
man, 7 luni, culoare al
bastru. Informaţii Sebeş, 
058/733790, după ora 16.

_ (92936)
•  Schimb sau vând a- 

ţ partament 3 camere. De
va, telefon 628431.

. (92930)
•  Vând urgent cherestea

de brad. Relaţii la tel. 
628635. (92931)

■ ' * Vând apartament 2 
1 camere, tel. 620923.

(92937)
•  Vând apartament cen

tral, două camere, cu te
lefon, Hunedoara. Infor
maţii telefon 716087, orele 
17—19. (92941)

•  Vând apartament 2 
camere, ultracentral, cu

d boxă şi modificări diver
se- Deva, str. Libertăţii.

■ bî:. L4, tel. 611856.
> (92939)
j - e Vând casă în comuna 
‘ Mărtinesti. Relaţii la tel. 
641319. (92904)

•  Vând ieftin parchet 
şl uşă "baie, rcumpâr mese- 
,vitrină expunere - marfă, 
închiriez spaţiu magazin 
central. Deva, 612908

(92886):
e Vând convenabil te

ren arabil intravilan în 
Simeria. Informaţii tele
fon 058—820275.

- (92212)
e Vând Dacia 1310 TLX 

Ungaria, 1990, rulat 10 000 
km. Telefon 729057.

(92913)
•  Vând apartament trei

camere, parter, oeupabil 
imediat, Turda (posibili
tă ţi' privatizare). Informa
ţii Orăştie, tel. 647083, fam. 
Nicorescu. (92915)

, « -Vând apartament 2
camere, Ultracentral. Tel. 
612549. (92927)

•  Vând tractor U 650, 
stare de funcţionare. De
va, tel. 61323i.

(92928)
«  Cumpăr remorcă auto 

până Ia 500 kg. Orăştie. 
telefon 642654.

(92922)
« Vând garsonieră par

ter, str. Pricaziilui, bl. 57/ 
3. Relaţii la tel. 642901 
sau la domiciliu (17-21).

•  Vând două tone căr
buni brichete şi cazan în
călzire centrală pe com
bustibil solid. Deva, str: 
Călugăreni, 90.

(92946)
« Vând covor 3x4, 100 

la sută lână, nou, 380 000 
Jet, uscător haine — 300000 
lei.. Telefon 616358. , 

(92940)
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4 SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA \ 
Str. Rândunicii, nr. 3/A. . j
Anunţă recrutarea pentru LOUIS BER-J 

I; GER SARL Deva a următorului personal pen-j 
jî tru lucrările de reabilitare DN 7 Zam — Se- 
| ; beş, sector Deva — Lipova:

•  inginer inspector terasameot 1 post;
•  ajutor topometru sector

!; Sebeş — Deva l  post;
•  inginer asistent 1 post!
•  inginer inspector asfalt 1 post;

v •  inginer inspector terasamente •' 1 post!
•  ajutor topometru 1 post;
Doritorii se vor prezenta la sediul Secţiei

Drumuri Naţionale, Deva, str. Rândunicii, nr. 
3/A, joi, 17 noiembrie 1994, ora 11, cu acte do
veditoare de studii.

S.C. ARDEALUL S.A. : 
D E V A

Organizează

în plic închis, pentru elaborarea ra-j 
portului de evaluare în vederea privatiză-; 
rii, în data de 30 noiembrie 1994.

Depunerea ofertelor se face până la; 
data de 24 noiembrie 1994, la sediul so-1 
cietăţii, str. Piaţa Victoriei, nr. 8. Deva. 
Caietul de sarcini şi condiţiile de partid-! 
pare se pot consulta la sediul societăţii,; 

!; telefon 054/619540.

JOI, 17. XI. 1994

0.00 V.O.A.; 6,00 BBC;
6.30 Maraton matinal; 
9,00 Ştiri; 9,10 Muzică i
9.30 „Ofte to one“ (re
luare lecţia nr. 27); 9,45 
Morning music; 11,00
Mica publicitate radio;

11.30 V.O.A.; 13,00 Ştiri;
14.00 BBC; 14,30 Post-
meridian ; 17,00 Ştiri;
17.30 „One to one** (lec
ţia nr. 28); 17,45 Muzică;
18.00 BBC ; 19,00 Rondul
de seară; 21,00 BBC; 21,30 
Muzică; 22,00 Ştiri; 22,10 
Top nostalgic; 23,00
Ediţie specială « Cam
pionatele Mondiale de 
Gimnastică.

e  Vând apartam ent 2 
'cartere, — decomandate. 
Brad, Aleea Prim ăverii, 

-telefon 655423.
: (92261)
. e Vând Golf GTI, ne
înm atriculat, stare per- 

• fectă, jenti BBS, telefon 
•722795. (1728)

•  Vând urgent demisol,
" strada I. Creangă, posibi

lităţi privatizare, p reţ in 
form ativ 3 500 000. Teiefon 
711561. (1727)
e Vând apartam ent 5 

camere, confort I, zonă 
ultracentrală . Tel. 711470.

(1723)
•  Vând urgent ap a rta 

m ent 3 cam ere confort I. 
Hunedoara, tel. 721617.

(1724)
•  Vând apartam ent 2

camere, ultram odern, preţ 
foarte avantajos. Telefon 
717330. (1706)

«  Vând rulotă şi spaţiu 
comercial, P iaţa Obor. Tel. 
712229. (1719),

•  Vând acte Trabant, 
vam a plătită, fabricaţie '86 
Telefon 712229.

(1720)
•  Vând urgent şi foar

te convenabil combină fri
gorifică, USA, televizor 
color, m aşină spălat Auto
matic. Inform aţii telefon 
712339. - (1721)

«  Caut garaj cu chi
rie în  Hunedoara, numai 
la  casă particulară, sau 
bloc, preferabil centrul 
vechi şi zona stadion. Tel. 
717439.' (1726)

PIERDERI
•  P ierdut carnet şomaj, 

pe num ele Simion Vale- 
rin. î l  declar nul.

(1722)
•  P ierdut ştam pilă a-

parţinând  firm ei S.C. No- 
jo  Prod. Com. S.R.L. Cer- 
te ju  de Sus. Se declară 
nulă. . (92919)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Efectuez transport au 
to, I tonă, convenabil. Tel. 
616483. _ (93020)
, •  ÎMPRUMUTURI . ÎN 
LEI — prim iţi Ia CASA 
DE AMANET SIM ERIA '— 
zilnic, 8—12, 15—17. Tel. 
661721. . . .  (92928)

•  A ngajăm  şofer, •;? po
sesor au to tu rism ’si achizi

toare, aspect plăcut, vârsta 
20—28 ani. Tel: 616180.

(92938)

*• ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriat 

apartament trei camere 
sau patru,, mobilat, tele
fon. Informaţii 618185.

(92949)
•  Caut de închiriat a- 

partament sau garsonieră 
mobilată. ' Deva, telefon 
619388, 623050.

(93013)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) apar
tament 4 camere, garaj, 
boxă, Oituz, cu casă De
va. 626392.

./ (92920) :

DIVERSE
•  S.C. Como Prest SRI, 

Deva anunţă intenţia de 
majqrare a preţurilor la 
prestări servicii, înce'pâhd 
eli 1 decembrie 1994. î
■ . • . v  (92945)

D E C E S E
•  împărtăşim durerea 

familiei pentru pierderea 
dragului nostru

AMOS STOICA 
Familia Spiru.

(1726)

•  Mama, fraţii, su
rorile, cumnaţii şi ne
poţii anunţă cu dure- 
re încetarea din viaţă 
a celui care a fost 
■ '  DIÂCONU 

ŞTEFAN
Nu te vom uita nici

odată. Dumnezeu să 
te odihnească în pace!

(93004)

■'■■■ «  Cu adâncă dure- 
* re , în suflet, fiul Flo
rin, soţul' Romică, fa
miliile Oprean, Adam 
şi Benea anunţă dis
pariţia fulgerătoare la 
41 ani a celei care a 

. fost y;: ':- ::
; OPREAN VOICHIŢA 

înmormântarea va 
avga loc astăzi, 17 no
iembrie, ora 13, în sa
tul Ormindea. Dum
nezeu să te odih
nească ! - • (93024) •

S.C. VICTOR LOWE EXIM S.R.L. < I 
• CRISTUR

O F E R Ă . .
Apă minerală „Kraiten Harghita" |
•  330 ml —  314 lei
f  750 ml ; 510 tei
Preţul include TVA. Ambalaj nere- \ 

| turriajbil. -
I Informaţii suplimentare la tel. 626372.1 
1 . ' - (92687) |
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Z & T C o
Oferă prin depozitele situate în : Orăştie, 

str. N. Titulescu. nr. 35 ; Deva. str. Depozitelor, 
nr. 1, tel 042783

— ulei fi, soarelui — st. 1/2 — 1000 lei
— rachiu — 665 Iei. vodcă — 755 lei. rom 

835 Iei. lichioruri diferite, ţigări şi un bogat 
sortiment de dulciuri de import şi indigene.

R O M SILV A  R.A. 
Filiala S i v id ă  ResHţa

.ăv;— cu sediul iti Reşiţa, str. Libertăţii, rir. 4 
ORGANIZEAZĂ

MARE LICITAŢIE 
DE MASA LEMNOASA

pentru producţia industrială. a anului 1095.
•  îh data de 5 decembrie a.c., ora 10, pentru 

ocoalele Silvice PĂLTINIŞ, OTELUL ROŞU. RUSCA 
MONTANĂ, TEREGOVA, MEH ADIA şi BĂILE -MER- 
CULANE.

•  In data de 6 decembrie a.c., ora 10, pentru
ocoalele silvice BERZEASCA, MOLDOVĂ VECHE. 
MOLDOVA NOI A, SASCA MONTANĂ ORA VITA
şi ANINA.

•  în data de 7 decembrie â»fe, ora 10, pentru 
ocoalele BOZaviCl, NERA, VĂLIUG, RES1TA, BOC 
ŞA MONTANĂ şi BOCŞA ROMÂNĂ.

Licitaţia, care se va desfăşura sub formă deschi
să, va avea loc la sediul filialei — Reşiţa, str. I.i 
bertăţii, nr. 4.

Pot participa la licitaţie agenţii economici auto 
rizaţi pentru activităţi forestiere. >'•>

Pentru agenţii economici nu« nu au mai execu
tat lucrări de exploatare a masei lemnoase, in rara 
de activitate a Filialei silvice Reşiţa,- se va organiza 
o PRESELECŢ1E, în data de 28 noiembrie a.c., hi 
sediul filialei. ■■ ■.

I,ista partizilor şi dosarul cu fişele tehnico-ecojio- 
mice ale parchetelor care se» scot la licitaţii- p -r 
consultate la ocoalele silvice menţionate şi la sediul 
filialei.

Tariful de participare este de 1 la sută si ga
ranţia de licitare de 2 pană ia 10 la sută din va
loarea taxei forestiere din a.p.v., în funcţie de mă 
rhiiea parchetelor.

Relaţii suplimentare la Filiala Silvică Reşiţa 
(telefoane 4132 20 şi 4165 33) şi la ocoaleie silvice 
menţionate. (D, P.»

—  |

Anvelope marca GOD'Î'EAR 1000/20, | 
inclusiv camere şi guler ; j

Anvelope marca BARUM 1100/20, î 
inclusiv camere şi guler; |
Acumulatori marea FULMEN 
12 x 160.

ÎNCHIRIAZĂ ' I
Cameră mobilată, pentru cap linie, j 
şofer autobuz, în satul Costeşti, ch i-! 
rie negociabilă. 1

Informaţii telefon 054/647055. j
(0092689) !

i
I !

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
O R G  A N . I  Z E  A Z \

pil
pentru execuţia obiectivului de investiţii 

„Sediul adfninistrativ al Consiliului judeţean 
Hunedoara**

FORMA LICITAŢIEI: Publică deschisă 
fără preselecţii.

OBIECTUL LICITAŢIEI: Executarea lu
crărilor de construcţii pentru „Sediu! adminis
trativ al Consiliului judeţean Hunedoara**.

INVESTITOR, ORGANIZATOR ŞI FIN V N 
ŢATOR : Consiliul judeţean Hunedoara, str. t 
Decembrie, nr. 35, telefon : 054-613383.

DEPUNEREA OFERTELOR : Se pot depu 
ne până în data de 12.12.1004, ora 15, la sediul 
organizatorului.

DESCHIDEREA OFERTELOR: 15.12,1994, 
ora 10, la sediul organizatorului.

GARANŢIA DE PARTICIPARE LA LI
CITAŢIE : 20. 000 mii lei.

DOCUMENTELE LICITAŢIEI: Se pot 
cumpăra de Ia sediul organizatorului cu 200.000 
lei/exempl. începând cu data de 17.11. 1994.

Ziar editat de S.C, „CUVÂNTUL LIBER* S.A. DEVA 
J/20/618/1991 Cont 307050601 B.C. Deva Codflscal 2116827 
Deva, Str. 1 Decembrie, 35 jud.Hunedoara,Teleloane';S1127$î 
612157;611269;625904fax619061. Consiliul de administraţie? 
Dumitru Gheooea * preşedinte, Minei Bodea, Virgil Ciţşitfb 
liberiu istrate, Nicolae Tîrcob • administratori, Intreim» 
răspundere pentru conţinutul arilcdeior publicate opoartâautore 
acestora. Tlpanii executat la S.C. „ROLDAVA* SA. DEVA


