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ŞlSfusT, întreruperii 
au fost, unele zitia iar al
tele seara. In timpul „Ac
tualităţilor* TV :

— Aceste întreruperi nu 
au -test v programate, ci 
s-au datorat unor avarii şi 
incidente care se mai pro
duc îh drumu! energiei 
spre consumatori...

— Care este. cauza ava
riilor şi a Incidentelor ?

— Ir» această vară şi 
toamnă, cu precipitaţii a- 
bundente, am avut o seamă 
de deranjamente cauzate 
de infiltrarea apei de ploa
ie la instalaţii, de descăr
cări electrice violente, de 
căderea unor linii.

— Puteai să localizăm cu 
unele exemple ?

— Da. La Deva avem un 
caz concret: transformato
rul situat în incinta 
I.PXC.C.F. Deşi am făcut 
comandă - la amintita uni-

,  fti.Mda UiteastaT^y 'fltai" 
ades în toamnă, s-au pro
dus «nai multe întreruperi 
în furnizarea energiei elec
trice In cartierele locuit, 
fapt ce a determinat ca o 
parte dintre- cititori să se 
îngrijoreze şi: să se adre
seze redacţiei cu întreba
rea ; se revine la practica 
dş tristă amintire a între
ruperii furnizării energiei 
electrice odată cu apropie
rea iernii ? ,
;; Răspunsul este cate
goric Su i ne-a declarat 
dk TRAIAN COSA, direc
tor comercial al Filialei da 
Reţele Electrice Deva, a- 
parţinhid RENEI. (Regia 
Naţională de Energie Elec
trică). ®fa există programe 
de întrerupere a furnizării 
curentului electric nici la 
locuinţe şi nici la ilumina
tul public. Atunci cînd si
tuaţia In sistemul energeţic 
naţional devine gravă, .vom 
întrerupe tnarii consuma
tori industriali, dar în nici 
ttrt eaă locuinţele şi ilumi
natul public.

Bună segvire, respectarea regulilor de igienă şi 
curăţenie. Aşa se lucrează Ia restaurantul din Băiţai

Fote PAVEL I.AZA

. jflMIl'aUmtU’ja; r utaacţid,
dl Traian Bogdan, din 
Brad. ne sesizează o se- - 
rie de aspecte intolerabi- *» 
ie înlîlnite la E.G.CX. din 
această localitate. Spaţiul 
nu ne îngăduie să -edăm 
în detaliu toate'aspectele 
semnalate. Vom evidenţia 
însă esenţa faptelor rela
tate în scrisoare. „încă 
înainte de 1389 — ne pre
cizează potentul — am tot 
sesizat că staţia de epu
rare dih ofagtil Brad func
ţionează doar scriptic, a- 
tunei fjind persecutat de 
către aceleaşi persoane. 
Aşa şi acum. după ce am 
sesizat Organele de cerce
tare penală că. Ia staţia 
de ţpurare, „funcţionarea" 
este considerată pe baza 
Unor procese-verbale in- 
tocmite fictiv (rezultă 
chiar din ele că orele de 
funcţionare necesită 1300 
de KW şî, în realitate, se 
consumă 80 de KW), iar 
persoane ca Brătima Cor-

B

nel şi soţia şa, Elvira, nici 
cel puţin nii Vin la staţie, 
procesele-verbale le fă
cea Lup Gheorglie, ei pri
mind doar salariile. Ca 
rezultat al îndeplinirii b- 
bligaţiel .de a nu emdc 
sesizarea faptelor penate. 
,m-am poniend- cu penali
zări din salariu, amo.vn- 
ţări cu. darea a-ară din 
serviciu (mai puţin peri
culoase cu cele dinainte, 
care mă ameninţau cu 
moartea prin aruncarea :n 
bazinul staţiei), toate nu
mai pentru că am fost 
cinstit şi m-am adresat 
celor th drept să asigure 
buna funcţionara a sta
ţiei. : “

Deşi obiectul celor de 
mai şus este In cercetare, 
vă scriu spre a mă spri
jini în demascarea publi-

* că ă abuzului comis şi 
în. cunoaşterea faptului 
că staţia de epurare de 
ia Brad hu funcţionează, 

. iar valoarea salariilor nu 
.acoperă legal plata poluă
rii create. Pentru că am 
sesizat unele nereguli, an 
fost persecutat prin radie
rea din pontaj a 16 ore 
în luna martie, o nemo. 
tîyată pe luna iulie, iar 
In luna august apar cu o 
nemotivată şi o amendă 
de 1000 de lui, fără ca 
să fiu cercetat sau pus 
să semnez un act consta* 
tator. ' x-'-■■■'■

Spre a înţelege- şi dv 
cum se face că apar 18 
ore mai puţine pe luna 
martie, este bine să se 
constate că numitul Bră
tima a rupt filele cu da
ta de 9 martie, din re

gistrul staţiei, file pe care 
apărea şi procesul mau 
verbal, diferit de cel c i- 
re îl acuză pe el de ne- 
efectuarea serviciului fi
ind" întocmit de Lup 
Gheorghe, astfel eu apar 
ca neefectuînd orele şi 
neplătit, iar Brătima a 
primit salariul întreg(?).

Aşa se face că cei vi-; 
novaţi de fals în acte, uz 
de fâls, însuşirea de sume 
necuvenite, nu păţesc ni
mic, iar eu, din „ghinion", 
nu primesc salariul nici 
pentru muncă, aruneîn- 
du-se vina pe lipsa pro- 
ceşului-verbăî. Ne între
băm : de ce nu a fost se
sizată procuratura şi po
liţia de dispariţia proce- 
sefer-verbale, fitedi^ era 
cunoscut că persoanele vi
novate fâee&U bişniţă în

piaţa oraşulî
togară ?

In încheiere, vă rog să 
comparaţi faptele de la 
E.G.C.L. cu cele de la 
staţia de epurare, unde 
se pontează fictiv şi se 
plătesc soţii. Brătima, iar 
la termoficare (puncte ter
mice, sînt 30 de salariaţi 
obligaţi să facă cerere fă
ră salariu. Cine să apere 
oare interesele salariaţi
lor, dacă dl Rîşcuţa Ioan, 
ce este şi lider al sindi
catului, îşi pune şef pe 
vărul său .la staţia de e- 
purare şi plăteşte bişni
ţari ca salariaţi ai 
K.G.C.L. ?

Nu este greşit să fie 
sesizată şi Garda Finan
ciară, întrucît pe lingă 
cele ee au fost redate mai 
SUS, la noi, în E.G.C.L., 
sînt şi fapte grave săvîr- 
şite chiar de cei ce con
duc unitatea. Astfel, au

(Continuare in pag. # 2-a)
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Na există programe 
de întrerupere 

a furnizării energiei 
electrice în locuinţe

O r a  s a a a t e M o r  s a u  a . . .  î n t r e b ă r i l o r

Acum, cîhd ţăranii înţe
lepţi se găsesc la ora soco- 
teiîlar,, stabilind ce âu bă
gat îşi hambare şi ce au 
semănat pentru anul viitor, 
îh satele foste coopenativi- 
zate, aparţinătoare comu
nei Densuş, se mai pun în
că multe întrebări. Ele. vi
zează soarta pămîntulud. -In 
SgiPffiatl * iivezii. a creţului 
patrimoniului, a insămîn- 
ţftrilor de toamnă şi multe 
afte probleme care nu şi-au 
găsit-răspunsurile căutate.

La camera agricolă a 
comunei am discutat cu 
ing. Petru Mieloţoni şi 
Speranţă Grâcjunet care, şi 
ei,, şi-au *xprimat îngrijo- 

. rarea privind stană» lucră
rilor tăn agricultura comu
ne?. Mari dureri de cap dă 
livada intensivă - de la 
Densuş şi Feşteana. ce o- 
cttpi Aproape -200 de'*fea, 
aceasta fiind acum practic 
şi total compromisă, de
oarece în ultimii ani hu 
S-a mai făcut nici un fel

de lucrare de întreţinere. 
Este adevărat că o parte 
din ea este propusă pen
tru casare, dar după cum 
arată acum este greu de 
crezut că se va măi putea 
reface ceva şî din restul 
plantaţiei, acesteia dispă- 

' rîndu-i pînă şi împrejmui- 
rea (!). Unii localnici sînt 
tentaţi tsă caute tot felul 
de argumente pentru a 
demonstra" nerentabilita- 

tea livezii. Dar în apropie
re, beneficiind de acelaşi 
microclimat, însă de mai 
multă muncă şi tehnică, bi
neînţeles, se află livadă 
Staţiunii Pomicole din 
Geoagîu care aduce anual 
o producţie valorică de 
peste 200 000 de lei la ha. 
precum şi un însemnat pro* 
fit.

NICOLAE TÎRCOB 

(Continuare |n pag. a 2-a)

tiu. scriitor ajuns a- 
proape celebru , a dedi
cat unul dintre romane: 
„Soţiei mele, care, pă- 
răsindu-mă, m-a ajutat 
să scriu

M VM W VM W JW JW JW

FLASH !
© 250 DE HA 1NSĂM1NŢA- 

TE. Deşi mai există unele ne— 
înţelegeri legate de proprietatea 
asupra pănuntuini, salariaţii fer
melor aparţinătoare S.C. „Agro- 
afth" Stmerta acordă întreaga a* 
tenfie tnsăminţărilor de toamnă, 
Pînă acum et au pus sub braz
dă griul r | t  Orzul ţie o suprafa
ţă de '2S0 dd ha. (N.Ţ.)

. O  VESTE BUNĂ! A.fost re
pusă în circulaţie cursa Tg. Jiti 
— Petroşani — Haţeg — Hune
doara — Deva. Alba lulia — 
Cluj: Plecarea din Tg. Jiu la 6,30,

1iar de la Cluj către Tg. Jiu la 
orele 11. (GH, I. N.)

0  -ALPINISM. Tinira echipă 
de alpinism ..Monstar”, a fores
tierilor din Orăştie, compusă 3m 
Ioan Branciu, Dan $iiştaf. Eoni 
Hosettl, Daniei Dimulescu, Ma- 

■ rius Tomescw, Olimpiu Adam, 
Codrin Burlacu şi Sibi Cristian  ̂
a ocupat locul IT în . finala Cu
pei României la alpinism, ce 
s-a desfăşurat la Hcroulane. BrM- 

svo tor şt noi succese ta.. înăl- 
ţlmi r(S.C.)

0  ACHIZIŢII, Cooperativa 
ăă Cemum din Buceş — pire. 
şedlnfe ăt Mîrcea Mogoale — o 
achiziţionat de la cetăţeni peste 
două tone de nuci. Cele mai 
------------  " -

mari" cantităţi  ̂ie-att reallzăt' u- 
nităţile gestionate de Niealae 
Codrin, Uorel Boroica, Viorica 
Jorza. M a fia  Pătrui ş.a. (Tr. B.)

' Q CITRONADĂ ŞI CAFEA — 
50 LA SITTÂ. La început a fost 
o sesizare,- apoi... Apoi s-a des
coperit afacerea da la cofetăria 
JVioleta" din Călan. Mai con
cret, este vorba de diluarea, In 
proporţie de 50 la sută, a cafe
lei şi a citronadei, 'tespre am
ploarea afacerii vorbeşte şi 
faptul că de la începutul anu
lui şi pînă la sfîrşUul lui sep- 
' tembrie, unitatea a fost aprovi
zionată cu cafea boabe şi citro
nadă în valoare de 747 399 de 
lei şi, respectiv, 118 387 de lei.

(V.N.)

© APELUL COPIILOR! Din 
Geoagiu-Băi, în numele colegi
lor ei, rtâ scria eleva din clasa a 
VI-a, Şiefania-Ramona Zirbo : 
..Noi vrem să faeetn şcoală. Dar 
dimineaţa nu avem cu ee ajun
ge la şcoală din Geoagiu, ai că
rei elevi sînterh. Cerem d-lul 
Silviu Thirtheu, care conduce 
firma de transport din Orăştie, 
să ne aibă in vedere, că noi am 
achitat costitl abonamentelor".

1 v:x.-x. ( GH. I. N.)

FLASH!

propus ier» în Parlam ent

•  TI1EODOR STOLOJAN, 
prim ministru ;

•  Adrian Nâstasc,
ministrul afacerilor 
externe:

• Nicolae Spiroiu.. :
ministrul apărării 
naţională;

•  Mireea ten eseu Quintus.
ministrul -justiţie' ;

•  Victor Babiuc, 
ministrul de ihterne;

•  George Danlelesca» 
ministrul economiei 
şi finanţelor;

•  Dan Mireea ■ pe sc t!, 
ministrul muncii şi 
protecţiei sociale ;

•  Constantin Foto. 
ministrul comerţului 
şi turismului;

•  Dan Constantinescu, 
i» inistrui • industriei ;.

n Fetru S*ărcule»cu,
. miai&tţrd agriculturii 
- şi alimentaţiei;
•  Traian Bă&eseti, 

ministrul transporturilor;
•  Andrei ftrScă,’ 

ministrul comunicaţiilor;
•  Ban Nicoiae, 

miiustrul lucrărilor mt- 
bîice şi amenajării teri
toriului ;

•  Marţian Bteabu,
ministrul mediului;

•  Mibad Goto,
ministrul învăţămintuluî 
şi ştiinţei; •'

O Ludovic Spies, 
ministrul culturii ;

•  Mtece» Mteoresc*, 
ministrul sănătăţii;

A ţoan Moldova». . -
ministrul tineretului 
şî sportului ;

•  Floria*» Betcea, 
ministrul bugetului, 
veniturilor staţuîui şi 
controlului financiar;

•  Ion Aurel Stoica, 
ministrul pentru relaţia 
cu Parlamentul ; •

•  Emil Tokaei, ■ 
secretar de stat la Mi
nisterul Învăţămîntului şl 
Ştiinţei, membru al 
Guvernului.

. Notă. Pînă la închiderea 
ediţiei nu he-au parvenit 
rezultatele votului din cele 
două camere ale Parla
mentului.-

■  DECIZIE UNILATE
RALA. U.R.S-S. a detăs u- 
nilatenii ăă retragă imediat 
« treime din efectivele sa
te militare staţionate fu 
Kurile, revendicate de To
kio. Moscova şi Tokio au 
decis, de asemenea, s i pu
nă capăt restricţiilor inma- 
terie de vize pentru japo
nezii care doresc să -vizi
teze Insulele Kurile. A- 
cordul se aplică şi sovieti
cilor din Kurile, care do
resc să viziteze Japonia.

■  PREMIUL NOBEL 
PENTRU FACE. Premiul 
Nobel pentru pace pe 1991 
i-a fost decernat liderei o- 
poziţiei birwaneze, Aung 
Şan Suu Kyi, ţinBtă de «a» 
ţbine; de doi ani ia prest la 
domiciliu de către autori
tăţile militare birmaneze — 
a informat Comitetul No
bel. E» î-ft surclasat pe Nel- 
son Mandcăa. Papa loan- 
Paul al Il-led, George BUsb, 
Vâclav Ravel şi Vytautas 
landsbergfa^
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Nu există programe de întrerupere a 
furnizării energiei electrice în locuinţe O situaţie intolerabilă

(Urmare din pas» t)

(Urmare din pag. I)

tate. nici acum postul de 
transformare nu are execu
tată izolaţia. Aşa că, du
minica trecută, de exemplu, 
apa de ploaie s-a infiltrat 
la instalaţie şi a provocat
_>__a „ . „ .. » a . *.  m . * . â l »  .a .a  i - i  i .  a ! . - ■  a_. .  a — a a—a - l - l -  a  —4— a— a.

scurt-circuite de proporţii, 
care au întrerupt alimen
tarea zonei deservite.

— Dispuneţi, după cîte 
ştim, de un serviciu de in
tervenţii. Lucrează el sîm- 
băta şi duminica ?

— Bineînţeles. Echipele 
noastre au program perma-

INFORMAŢII • NOTE • OPINII
IN SPRIJINUL 

SINISTRAŢILOR 
DIN MOLDOVA

Domnii Lucinel Dumi- 
trăşcuţă şi Sava Horopciuc, 
din partea Bisericii Baptis
te nr. 1 Marandha şi nr. 
3 din Hunedoara, s-au de
plasat în zona Bacăului, du- 
cîrnl şi distribuind sinistra
ţilor de aici un stoc impor
tant de alimente, îmbrăcă
minte şi încălţăminte, pre
cum şi suma de 80 000 de 
lei. Primul transport va fi 
urmat de al doilea ce va 
conţine materiale de con
strucţii pentru 'cei rămaşi 
fără adăpost. (A.Z.)

DETURNARE

în piaţa Devei, la parte
rul unui bloc. funcţiona 
pînă acum cîteva săptămîni 
o unitate de desfacere a 
produselor de panificaţie şi 
a lactatelor. La un moment 
dat, unitatea s-a închis, 
iar în interiorul ei au în
ceput lucrări de renovare. 
Oamenii — cumpărătorii 
adică — s-au bucurat. în- 
trucit operaţia era foarte 
necesară. Cînd a fost re
deschisă însă. s-au dumi
rit câ altul era scopul în
chiderii unităţii şi anume 
schimbarea profilului. In 
prezent, acolo unde foarte 
mulţi oameni îşi cumpărau 
pline şi lapte, se vînd pro
duse industriale. Noua u- 
nitate n-are firmă si nu 
se ştie precis dacă este pri
vatizată sau 'u. Toţi se 
miră de ce a fost deturnat 
localul respectiv, cînd era 
atît de util in această zo
nă a municipiului. (Tr.B.)

blocul nostru s-au efectuat 
lucrări de hidroizolaţii pî
nă în dreptul scării noas
tre. Nu ştiu de ce s-au o- 
prit acolo! Acum, plouă 
ca afară în apartamentele 
de la etajul IV. totul irţi-a 
fost distrus, nu mai pot 
folosi lumina .electrică. A- 
sociaţia de locatari e hotă- 
rîtă să-i dea în judecată. 
Oare noi nu sîntem oa
meni ? Sînt femeie săracă, 
soţul -meu a murit acum 

• cinci ani. am o pensie mi
că. Acum zece zile am fost 
la I.G.O., ziceau că sosesc 
vineri să repare, dar n-au 
venit. Acum cînd m-am 
dus din nou, dnul Faur 
mi-a strigat că pot să mă 
duc şi la Dufnnezeu că tot 
nu rezolv nimic! L-a şl 
atenţionat un coleg să nn 
vorbească aşa cu o femeie 
bătrînă".

Credem că, prin semna
lul nostru, cei în drept vor 
dovedi mai multă solicitu
dine, intervenind să rezol
ve şi lucrarea dv. şi a ve
cinilor dv.. doamnă Elena 
Stoian. nu de alta d ar timp 
frumos nu mai putem aş
tepta ! (M.B.)

MIGALA- Şl PRECIZIE

CU LACRIMI IN OCHI

Cu lacrimi în ochi a ve
nit la redacţie dna Elena 
Stoian din Deva, strada 
Mărăşti, bl. D3, ap. 42, pen
tru a ne spune despre mo
dul In care R.A.G.C.L. din 
localitate i-a răspuns cînd, 
pentru a nu ştiu cita oa
ră. a solicitat efectuarea 
lucrărilor de hidroizolaţii 
şi la apartamentele de pe 
scara unde. locuieşte dînsa. 
„Anul acesta, în martie, la

j ître teii vie me ^  
găr-eşti din Deva, unde cli
entul este primit cu zîmbet 
şi bunăvoinţă, este şi cea
sornicăria situată în com
plexul din bulevardul 1 
Decembrie. Cu câlmul a- 
decvat acestei migăloase 
îndeletniciri de depistare a 
defecţiunii şi de repunere 
în starea iniţială a ceasor
nicelor, dl Iosif OprişaT răs
punde nerăbdării semenu
lui din faţă cu răbdare şi 
bunătate. Este, cum se zi
ce, omul potrivit la locul 
potrivit. Iar prestaţia dum
nealui am asemănat*o cu 
aceea a medicului care sta
bileşte diagnosticul şi „re
pară" acolo unde s-a stri
cat ceva în complexul me
canism al organismului U- 
man. Şi am mai asemă- 

' nat-o • cu neîntrerupta miş
care a acelor ceasornicului 
pe cadrantil circular al ci- 
I eîoi Acei îşi prf ’ 7,ie >jce- 
■ eaşi continuă migala. (E.S.)

SOCIETATEA COMERCIALA 

„FAVIOR" S A. ORAŞTIE

A nunţă pentru  d a ta  d e  21 oct. 1991 concurs 
pentru o cu p area  postului d e  director de  socie
ta te  com ercială p e  acţiuni „COOP-FAVlOR" 
S.A.

Condiţii i studii econom ice superioare  sau 
studii m edii cu vechim e d e  minimum 15 ani în 
activ itatea d e  com erţ.

„FA-
11-

Informaţii şi înscrieri la  sediul unităţii 
VIOR" S.A. ORAŞTIE, telefon 4174V141 • 
rău l p e r * « e l  sau  fa CONSU M -COOP Orăştie# 
telefon 41716 —  serv. personal. (722)

nent şi în week-end. Ele 
au acţionat prompt dumi
nică. dar a fost nevoie de 
executarea unor manevre 
de alimentare a zonei afec
tate din alte surse, întru- 
cît transformatorul a fost 
scos, practic, din funcţiune.

— Doriţi să adresaţi un 
mesaj cititorilor noştri ?

— Da, doresc să-i asigur 
că F.R.E. Deva nu are 
programe de întrerupere a 
furnizării energiei electrice 
la consumatorii casnici şi 
la iluminatul public. Dacă, 
totuşi, se produc unele în
treruperi, ele sînt consecin
ţa unor avarii şi incidente 
pe care dorim să le limi
tăm la maximum. Aş face 
un apel la societăţile co
merciale care au contrac
tat cu noi lucrări de pro
tecţie a reţelelor şi insta
laţiilor, să le execute la 
timp, pentru a evita pro
ducerea unor asemenea e- 
venimente în viitor ţ

fost vîndute utilaje la 
valori derizorii, sub for
mă de „pretinsă licitaţie" ; 
caii unităţii ajung la fos
tul conducător tehnic ; se 
fac abuzuri în serviciu la 
fondul locativ, unde a re-

atenţiilor date. Aşa se 
face că nimic nu se schim
bă, Luca Vasile rămîne 
L personal (deşi oamenii 
muncii încă la prima a- 
dunare după revoluţie au 
cerut schimbarea lui şi 
trimiterea la meseria de 
bază) şi face ca fie vre
muri „ticluiri" de dosarevenit prin transfer (după

ce a plecat cu transfer personale după placul său,
pentru evitarea pedepsei 
la locul de muncă, pentru 
luare de mită) numitul 
Grosu Ştefan".
- In continuarea scrisorii 
se arată că „dl Luca Va
sile, de profesie „profesor 
de sport", 'şef la organi
zarea personalului, fiind 
cunoscutul familiei Grosu 
Ştefan, aranjează dosarul 
personal de aşa natură ca 
să fie, bine mersi, din nou 
la locul vechi al infrac
ţiunii şi să poată din nou 
să fie mituit, ştiut fiind 
faptul că şi acum - este 
volum mare de lucru la 
fondul locativ şi priorită
ţile depind de valoarea

la fel cum comisia de ju
decată făcea procesele 
verbale la dictarea direc
torului sau a şăfilor săi 
direcţi, frustrînd de drep
tul judecăţii, cum a pro
cedat şi cu Vasile Traian, 
tehnician, pe care l-a în
lăturat din întreprindere 
după 25 de ani, fără nici 
un temei legal. în aseme-^  
nea climat se lucrează la ■! 
noi. Toate cele de mai '  
sus se pot dovedi uşor 
prin verificarea plîngeri- 
lor de la comisia de ju
decată şi a sesizărilor la 
organele centrale, făcute 
atît de mine cît şi de .alte 
persoane". (N.T.)
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INGREDIENTE TRADIŢIONALE?!
Greu de acceptat! Im

posibil de explicat I Zilele- 
trecute, la magazinul de 
piine nr. 93, de pe str. 22 
Decembrie, ■cfin Deva, stare 
de lucruri aproape de re
voltă. Omul revine de ia 
serviciu. Şi-n drum spre ca
să, vrea să cumpere o... 
piine. Aşfeptînd la rînd. A- 
junge în faja vînzătoarei şi 
tu, observator (neutru, n-ai 
nevoie de competenţe in
tr-ale psihologiei spre a 
citi pe chipurile celor dor 
starea de sp:-it ce-i domi
nă în aeeţt clipă. • Dezamă
gire şr nemulţumire pentru 
client. Stînjerieală şi nepu
tinţă pentru vlnzător. Mo
tivul ? ! Aspectul tragico
mic al plinii. îndoită de Ia 
jumătate, . lutnd cele mai 
aberante forme. Crăpată şi

răsucită. Nimic nu amin
teşte de starea normală a 
ei. Cum s-a ajuns la aceas
tă „performantă" de pre
zentare ? Prin dezinteres din 
partea fabricantului, inghe- 
suind, în neorînduială, pli
nea fierbinte încă, în nave
te. Ca şi cum ar fi urmat 
să ia calea vreunei crescă
torii de animale. Nicide
cum să ajungă pe masa o- 
mului. Contra unui cost 
substanfial !

n  ia ,'i zătoare Elisabefc 
Soos, vizibil jenată de eea 
„«* unea îr fata ţi '>•? jli i 

'sţrădatat
bucăţile cele mai puţin slu
ţite Dar era jreu I El, fa
bricantul, (fabrica văche de* 
pline a Devei) pusese un 
pariu. -Că va strica pofta 
de mîncare a omuh i. Pa~

riu cîştigat 1 „Mi-e ruşine 
să ies în fafa lumii cu a- 
semenea marfă ! Ajung a- 
casă cu dureri de cap... De 
refuzat însă, n-o pot refu
za. Pentru că n-am ce oteri 
clientului. Furnizorul ştie 
■asta ! Şi nu o dată ne sfi
dează. «Dac-o vreţi bine I 
Dacă nu...»".

Sfidare către comerciant, 
sfidare către cumpărător l 
f s !• gă ■ epăsa <* m j!tc < 
Astea să fie oare ingre
dientele tradiţionale din 
ca ’i sodţia pî; iii A?. ;>i* 1 I 
Ne îndoim! Gîndim cu 
speranfă ia .'•••a cînd fabri
cantului i se va plăti cu 
aceeaşi monedă. „Dac-p 
prepari cum trebuie şi o 
prezinfi civilizat -  bine I 
Dacă nu...".

NATALIA VASIU

Ce ţigări doriţi? Lc găsiţi la cofetăria de lingă magazinul „Jiul* din Pe
troşani. Să nu întrebaţi de prăjituri ! Foto PA VEL LAZA

Intr-o duminică — na 
cu multă vreme In ur
mă, — Virgil Pop din 
Vulcan s-a dus în vizită 
la socrii lui. Omul avea 
ceva ,4a bord" — cum 
se zice — şi era cam 
pus pe harţă, din cine 
ştie ce pricini. Oricum, 
fusese de multe ori în 
casa socrilor şi aproape 
de fiecare dată vizitele 
lui s-au lăsat cu harţă 
şl scandal. în ziua a- 
ceea, cearta a fost ur
mată de ameninţări, 
bufnituri.

Trebuie precizat că 
V. P. este un tip nu 
înalt, dar foarte bine 
clădit fizic.' aşa cum 
sînt mulţi oameni care

Parul nu 

era de plop...

lucrează în subteran, că
liţi de munca grea de 
aici. In sclrmb, Petru 
Farcaş, socrul lui, este 
un om firav. Astfel că 
dacă-i pui alături, dife
renţa dintre ei, atît ca 
vîrştă, cît şi ca forţă, 
este vizibilă de la o poş
tă. In acest, caz, ceea ce 
s-a întîmplât în curtea 
locuinţei lui Petru Far
caş este de-a dreptul ab
surd, Cum absurde sînt 
gesturile de violenţă în
tre oameni.

După cearta din casă, 
V.P. şi P.F-. au iăşit în 
curte şi, în trecere prin 
hol, primul a imbrîn- 
cit-o pe soacră-sa, care 
s-a prăbuşit peste ma
şina de spălat, lovindu- 
se serios. Enervat de a- 
cest gest. P. Farcaş a 
înhăţat un par ce se 
găsea în apropiere şi a 
lovit. Parul nu era de 
plop, ci destul de greu, 
astfel că lovitura a fost 
dură. Capătul acestuia 
a căzut în zona ochilor 
lui V.P., afectîndu-i se
rios vederea. Victima a 
fost dusă în grabă la 
spitalul din Vulcan, a- 
poi la Cluj, unde a stat 
internată multă vreme. 
V.P. a rămas cu vede
rea afectată, cum spe
cifică actele medicale, 

i în ■ proporţie de 30 la 
sută. Iată, deci, cum 
dintr-o lovitură, un om 
rămîne cu văzul dimi- 
j .1. fir -r-* centru t 3 
tă viaţa. înaintea ori
cărei fapte, trebuie să 
punem gîndul, raţiunea 
adică, ce trebuie sâ gu
verneze viaţa fiecărui 
om.

TRAIAN BONDOR

'.V A V W rtV .S W V rtV ^ .V ^ A V M W *  VVV.WAWVAVWVVVVWVWWftVVVVW/iWVVWVVVWWViVVWAW

Ora socotelilor sau a... întrebărilor
(Urmare din pag. t)

Dacă livada a fost a- 
bandonată, se pare că lu
crurile nu stau altfel nici 
cu alte terenuri. Recoltele 
în acest an s-au situat de
parte -de potenţialul real 
al pămîntului, pierzîndu-se 
interesul pentru folosirea 
îngrăşămintelor şi a semin
ţelor de calitate. Este un 
lucru îmbucurător că să

tenii au cumpărat mai mul
te tractoare, dar acestea 
nu sînt dotate cu pluguri 
şi alte unelte specifice lu
crării pămtntului. Ca ur
mare, acum, la ora însă- 
mînţărilor de toamnă, nu 
sînt arate decît cîteva ha, 
deşi anual în comună : se 
însămînţau aproape 400 de 
ha cu păioase (!). In comu
nă sînt şi tractoarele sec
ţiilor Agromec, insă mulţi 
ţărani nu se încumetă sâ

execute lucrări, motivînd 
că este prea mare costul 
acestora. Intr-o asemenea 
situaţie se pune întrebarea: 
cine va produce oare gria 
pentru locuitorii comunei 
Densuş, ca şi pentru alte 
comune din judeţ, dacă în 
această toamnă nu se ară 
şl nu se însăminţează ? în
că se mai poartă discuţii 
asupra modului cum se va 
lucra pămîntul, unii op- 
tînd pentru asociere, alţii 
pentru lucrul individual.

Cert este însă că lucrurile 
nu.se prea mişcă în satele 
comunei. Dincolo de unele 
situaţii neclarificate cu 
proprietăţile unor sate, im
portante rămîn acum ac
ţiunile practice întreprinse 
pentru a ieşi din impas, 
urnind din loc lucrările ce 
privesc producţia anului 
1992. Altfel, în toamna vii
toare, în loc să se facă so
coteli. se vor pune din nou 
întrebări, ceea -;p re este 
în profitul nimănui!
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ARTA LEMNULUI -  IN SUFERINŢA
Meşteşugul prelucrării 

lemnului in Ţa ra Za rându
lui este cunoscut şi recu
noscut, mobilierul executat 
la Brad făcînd de mult — 
între altele — faima aces
tor meseriaşi in ţară şi 
peste hotare. In ultimii ani, 
insă, secţia de mobilă de 
aici, din ..componenţa S.C. 
„Sarmismob" S.A. Deva 
(fosta întreprindere de pre
lucrare a lemnului), a tra
versat un drum sinuos, cu 
deteriorarea numerică şi 
calitativă a colectivului şi 
scăderea continuă a pro
ducţiei. Deficienţele în a- 
provizionarea cu materii 
prime şi materiale şi sta
rea precară a dotării teh
nice i-au pus, an de an, 
pe lucrători in imposibili
tatea de a-şi realiza pre
vederile de plan — tot mai 
mobilizatoare ! — şi a cîş- 
tiga banii necesari unei e- 
xistenţe demne. Ca urma
re, un mare număr de me
seriaşi dintre cei mai buni 
au părăsit fabrica, găsin- 
du-şi servicii în alte între
prinderi din oraş sau din 
împrejurimi. Au rămas to
tuşi în colectiv şi munci
tori buni. împătimiţi de 
meseria pe care au îmbră
ţişat-o cu mulţi ani în ur
mă, dar mai ales au ră
mas foarte multe femei.

Unul dintre aceşti oameni 
destoinici, pasionaţi de 
brăţara lor de aur, este în
suşi şeful secţiei, dl loan 
Poenar. Din păcate, l-am 
aflat trist in biroul său 
modest. „Sîntem complet 
descurajaţi — ne-a spus — 
de preţurile astea aberante 
ale materiilor prime şi ale 
materialelor de bază. din 
care ne realizăm produse
le şi oare ne vor pune azi- 
mîine in imposibilitatea de 
a mai lUcra, de a mai vin
de. de a mai exista că u- 
nitate. CheS-esteăua, plăcile 
aglomerate, placajul, furni
rul, lacul — ca să' nu mai 
vorbesc despre anumite 
piese de schimb pentru ma

şinile şi utilajele conducă
toare din producţie — au 
atins preţuri de neînchipuit 
Doar două exemple: pe
trul cub de cherestea i a- 
juns de la 5000 de lei la 
17 000 lei, iar metrul pă
trat de PAL a crescut de 
la 48—60 de lei la 291—335 
de lei. Aceasta a făcut să 
se majoreze considerabil 
şi preţul mobilierului din 
lemn, dar el, acest preţ, 
se întoarce ca un bume
rang în buzunarele noas
tre. De unde atîţia bani ? 
Cine ne mai cumpără mar
fa 7 Pentru cine vom mai 
produce ?”.

Am mers puţin prin sec
ţii. Se lucrează cam... la 
pas. Pe lîngă .faptul că 
sînt extrem de scumpe, u- 
nele materiale nici nu sînt

LA BRAD

asigurate de către furni
zori. Şi totuşi, ne permi
tem să spunem că produ
sele executate la secţia din 
Brad a S.C. „Sarmismob" 
S.A. Deva sînt de calitate 
ridicată. Am văzut cîteva 
dintre ele aşteptlnd să fie 
ambalate şi să ia drumul 
beneficiarilor interni şi de 
peste hotare. Să le şi'no
minalizăm, cu ajutorul dlui 
loan Poenar. Este vorba 
despre dormitorul şi came
ra de zi „Mircea" şi dor
mitorul „Sarmis" — desfă
cute şi apreciate pe piaţa 
internă, deş! au urcat de la 
preţuri de 24 000 de lei la 
50 000 de lei, despre vitri
na 2 183 şi comoda pentru 
pantofi 581 — contractate 
cu parteneri din Franţa, 
care iau aceste produse la 
preţuri sub valoarea lor 
reală, după cum ne-a măr
turisit, . după documentare 
la francezi acasă, însuşi dl 
loan Poenar.

L-am mai întrebat pe 
interlocutor care este cli
matul de muncă în fabri
că, în ce mod sînt racor
daţi angajaţii la programul 
de producţie, cum cîştigă.

Ne-a spus că oamenii sînt 
înţelegători. Unii dau do
vadă de hărnicie şi înalt 
profesionalism — nu s-a 
pierdut şi nu se va pierde 
meşteşugul prelucrării lem
nului în Ţara Moţilor ’ —, 
pun interes şi suflet în 
muncă, realizează produse 
de foarte bună calitate, deşi 
cîştigurile lunare sînt mo
deste. Sigur, este loc de 
un angajament mai ener
gic, de grijă sporită în fo
losirea şi întreţinerea uti
lajelor şi a instalaţiilor, de 
mai mult respect faţă de 
păstrarea şi gospodărirea 
materiilor prime şi a ma
terialelor, de calitatea pro
duselor realizate.

Deocamdată, arta valori
ficării lemnului în secţia 
din Brad a S.C. „Sarmis
mob" S.A. Deva se află în 
oarecare suferinţă, dar oa
menii speră — şi noi o- 
dată cu ei — că noua so
cietate pe care o constru
im, liberă şî democratică, 
va aduce şi acest colectiv 
pe pista cea bună. Mai a- 
les, sau. poate numai dacă 
Se va proceda cît mai ener
gic la privatizare, la ade
vărata economie de piaţă. 
Tar aceasta, cu cît mai re
pede. cu atît mai bine !

DUMITRU GHEONEA

BĂTALIA DE PE CÎMPUL PÎINII
A doua jumătate a se

colului al XlV-lea aducea 
pentru turci nu numai cu
cerirea Constantinopolului, 
ci şi un mare neastîmpăr 
războinic, manifestat prin 
dese incursiuni conduse de 
sultan personal, sau de be- 
gii săi, în Balcani, în Mol
dova, în Ţara Românească 
şi în Transilvania. In 
toamna anului 1479, begii 
dunăreni Aii şi Skender 
întreprind o expediţie de 
jaf, cea mai mare de la 
moartea lui Iancu de Hu
nedoara. In trecerea lor 
prin Ţara Românească. îl 
obligă pe voievodul Basa- 
rab Ţepeluş să-i însoţească 
cu 4 000 de luptători pe- 
deştri, apoi pătrund în 
Transilvania pe Valea Ol
tului. Cetele de ieniceri şi 
de spahii pradă centrul şi 
sudul Transilvaniei. Satis
făcuţi de prăzile luate, de 
numărul robilor înlănţuiţi, 
se îndreptau pe Valea Mu
reşului, cu intenţia de a se 
întoarce acasă pe la Por
ţile de Fier transilvane. Dar 
pe cîmpia întinsă la răsă
rit de Orăştie, pe locul nu
mit Cîmpul Pîinii, îi aştepta 
o surpriză.

Voievodul Transilvaniei, 
Ştefan Bathory, cu o oaste 
formată din români, saşi.

unguri şl secui, le iese în 
cale şi angajează bătălia cu 
invadatorii în dimineaţa zi
lei de 13 octombrie 1479. 
Ea s-a desfăşurat — după 
reperele actuale — în zona 
cuprinsă între ferma zoo
tehnică şi calea ferată Şi- 
bot — Cugir de azi. Lupta 
se desfăşoară crunt şl sîn- 
geros. Turcii, după unele 
izvoare în număr de 34000 
—60000 caută să-şi deschi
dă o breşă pentru carele 
cu bogăţiile furate. Sorţii 
bătăliei alternează, luptăto
rii cad ■ zdrobiţi în ambele 
tabere şi spectrul înfrînge- - 
rii îi îngrozeşte, deopotri
vă, pe begii “turci, dar şl 
pe Ştefan Bathory, care, 
căzut rănit aştepta sosirea 
unui ajutor. înspre amia
za zilei, cete de cavaleri 
împlătoşaţi. se fac văzute 
spre dreapta cîmpului de 
luptă. Este ajutorul mult 
aşteptat sub conducerea lui 
Pavel Chinezul.

După descrierea lui Bon- 
finius, cronicarul epocii lui 
Matei Corvin, Pavel Chi
nezul era de origine mo
destă fiind Jiu l unui bru- 
tar-morar român din Ba
nat. In adolescenţă a lu
crat alături de tatăl său, 
apoi şi-a început' cariera

militară lutnd parte Ia com
paniile lui Matei Corvial 
în Moravia, Polonia şi Aus
tria. S-a remarcat in modl 
deosebit printr-o mare foi>» 
ţă fizică şi o remarcabilă 
capacitate de organizare^ 
Pentru meritele sale. Mau 
tei Corvin l-a numit în a» 
nul 1478 comite de Timfc 
şoara cu misiunea ae a st$4 
vili desele incursiuni al* 
turcilor ce ameninţau Se-i 
verinul şi Timişoara.

In această calitate. c4 
oastea formată de el după 
structura socială moştenită 
de la Iancu de Hunedoara, 
intervine decisiv în lupta! 
de pe Cîmpul Pîinii.

In gara Şibot, bustul u-î 
nui luptător în platoşe a* 
minteşte trecătorilor de e- 
venimentul petrecut în ur
mă cu peste cinci veacufii 
Este bustul lui Pavel Chi- 
nezul, prin a cărui îndrăz
neaţă intervenţie, oştirea! 
turcă a fost împrăştiată, 
robii luaţi din Transilvan 
nia au fost eliberaţi ia# 
sultanul n-a mai îndrăznit 
a organiza o expediţie da 
jaf în Transilvania, den 
cît după dezastrul de life 
Mohacs, 1526.

Bătălia de pe Cimpoi 
Pîinii, de acum cinci sute 
de ani, a unit creştinii diţ( 
Transilvania, care s-au opun 
turcilor ca un zăgaz, oprind 
înaintarea lor spre centrul 
Europei. De aceea, se d e 

vine a rememora acele faptil 
de arme, expresie a uni- 
tătii populaţiei Transilvan 

, niei în faţa pericolului' {►* 
■toman.

Col. (r.)
VIOREL V. CUGEREANWţ 

Orăştie

în faţa-sediului S.C. 
Cemafruct Hunedoa
ra, comerţul la tone- 
tă vine foarte'bîne"îht 
întîmpinarca cumpă
rătorilor.
Foto PAVEL I<AZA
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Societatea Comercială 
„Streiul".- S.A. CALAN

1

„ClIINTUl NOSTRU, STÂPÎNUL NOSTRU'
„ ÎN C E R C Ă M  o  c o r e l a ţ ie  

CO RESPUNZĂTO ARE  INTRE DESFACERE 
Şl STO C UL FIECĂREI UNITĂŢI"

Convorbire cu 
dl VIOREL MAREŞ, 

directorul
Societăţii Comerciale 

„Streiul" Călan

— Stimate dle economist 
Viorel Mareş, populaţia Că- 
lanului, a judeţului, cunoaş
te prea puţin ori aproape 
deloc organizarea actuală a 
comerţului în acest oraş. 
Vă oferim prilejul să pre
zentaţi obiectul, raza de ac
tivitate a societăţii comer
ciale „Streiul", al cărei di

rector sînteţi,
— Societatea noastră s-a 

co '{ tuit :: tre prims le din 
judeţ, respectiv în ianua- 
rie 19i , si cupr nde ’ t de 
unităţi eu profil alimen
tar. nealimentar şi de ali
mentaţie publică, situate 
pe raza Călânului. Lunar, 
înregistrăm beneficii, pe 
opt luni din 1991, acestea 
ajungînd la peste 3 mili
oane de lei.

— Care este cota de a- 
daos comercial a societă
ţii ?

— La produsele alimen
tare 12 la sută, iar la in
dustriale între 10—13 la 
sută. Este una dintre cele 
mai mici din judeţ şl toc
mai din acest motiv bene
ficiile nil sînt atît de mari 
ca la alte societăţi comer
ciale din oraşele comparati
ve ca mărime cu Călanul. 
Aceasta este, desigur, în fa
voarea cumpărătorului. Pe 
de altă parte, încercăm pe 
cît posibil să existe o co
relaţie corespunzătoare în
tre desfacere şi stocul fie
cărei unităţi, prin accele
rarea vitezei de rotaţie a 
mijloacelor circulante,

ORIGINALITATE

Este remarcabil . efortul 
membrilor societăţii pentru 
crearea şi menţinerea am* 
bianţei în fiecare unitate 
Amabil tatea comercianţi
lor faţă de cumpăr este 
secondată de dorinţa • e a

d« păşi ,, pe tru ordi 
ne, curăţenie şi *'■;.« gust 
prin înfrumuseţarea hum- 
darelor şi a vitrinelor cu 
nenumărate flori şi plante 
ornamentale. „Iubind flo
rile, putem deveni mai 

uni. mai !r ţelepţi ! —
spunea o comerciantă.

Pentru o aprovizionare 
constantă, societatea a 
procurat unele mărfuri şi 
din afara judeţului. Au 
fes! aduse cafea şi dulciuri 
în valoare de 700 000 de 
lei, iar mărfurile nealimen

tare aprovizionate însth 
mează peste 2,5 milioane da 
lei. S-a trecut totodată la 
reducerea unor preţuri la 
mărfuri alimentare, spre a  
creşte desfacerea şi a re*t 
duce unele stocuri

INCONTESTABILE CALITĂŢI DE COMERCIANŢI...
...Dovedeşte personal îl de 

la magazinele de metalo- 
chimice, textile — 20, mo
bilă, încălţăminte — 73, 
restaurantul .Streiul* 80, 
barul de zi „Union", beră- 
r r, JLocoa oti vs , Dn i co,'/ 
tabil-şef. Dorina Judele, 
f c  izează că aceste maga- 
zine înregistrează frecvent 
creşteri ale volumului de 
desfacere Intre 200 000 şi 
700 000 de lei. Responsabi
lii acestor unităţi — Făr- 
caşiu Enikd, Nagy Tiberiu, 
Nasţasia Rus, Dorina Nico- 
lae, loan Bîrceanu, Petru 
Codea, Fia Matei — se

străduiesc să aprovizioneze 
magazinele cu o gamă if 
.versificată de articole, să 
manifeste amabilitate şi 
serviabilitate faţă de cel 
care le calcă pragul.

—* Dincolo de aceste, u- 
nităţi bune care, implicit, 
aduc beneficii — sublinia 
dna D. Judele — avem şi 
unităţi cum sînt restauran
tul „Peria Streiului" şl a- 
limentara 2 »Big“, care trag 
înapoi realizările societăţii. 
Vom încerca să le renta
bilizăm, în primul rînd

„ U N IO N " - B A R  DE Z I '
L*.. nicii, ,« au numai tre< Ia renumitul bar 

„Union" adevărate ,<ipe de destindere lingă «* cafea 
naturală de cea mai bună calitate, ori lîngă o răco-t 
ritoare şi un pahar de băutură. Dl Petru Codea, res- 
« amabil, pre înde barmanilor şi ospătarilor > a iduitl» 
exemplară faţă de consumator, o servire care să sa
tisfacă cele mai exigente pretenţii. Şi reuşeşte! Ceea 
ce se reflectă în realizările notabile ale localului.

prin creşterea desfacerii.

STAPINI IM  CASA NO ASTRĂ...

U N  M A G A Z IN
Aceasta este impresia

făcută' asupra cumpără
torului de magazinul de 
parfumeric-bijuterii, din 
oraşul nou. O paletă 
complexă de articole 
cosmetice şi de parfume- 
rie este oferită, cu .o re
marcabilă amabilitate,

DE ŢINUTĂ...
de către dude Benko 
Terezia, Geta Bartmus şi 
Bartok Felicia. Glastrele 
cu plante ornamentale 
şl aranjamentele flo
rale sporesc frumuse
ţea interiorului şi a vi
trinelor de prezentare 
ale acestui magazin.

„Pentru diminuarea chel
tuielilor şl pentru a ne siip- 
ţl st&pîni In casa noastră 
*— preciza dl economist 
Mircea Pavel, şef birou 
comercial, am mutat unele 
magazine — ce funcţionau 
în spaţiile E.O.C.L. şi pen
tru care plăteam chirie —

în spaţiile noastre. Am re- 
strîns suprafaţa de desfa
cere a magazinului de co
pii „Dănuţ" şi în spaţiul 
disponibil am mutat „con
fecţiile*. La fel am pro
cedat cu magazinul de e- 
lectrice, pe care l-am mu
tat în localul nostru",

EXPERIENŢA Şl STRĂDANIE
Metraje fine pentru confecţii, articole de dccoraţiun! 

interioare de bun gust se găsesc la magazinul de textila 
nr. 20, condus de dna Fărcaşiu Enikd, comerciantă ctt 
experienţă îndelungată în domeniu. Ca noutate, în ca
drul magazinului s-a deschis un raion „Consignaţia*, 
care expune spre vînzare articole de import, dintre car0' 
multe unicate. Deviza vînzătoarelor acestui magazia 
este „Clientul nostru — stăpînul nostru ! ’
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•  PENTRU cea mai 
tnmă maifiă (soacră) 
di» hune, care dumi* 
nleă, 26 octombrie, îm
plineşte d>6 ani. soţul 
Trate», copiii Marius 
Vl Mariana, nepotul 
Ale* ti doresc multă 
sănătate, fericire .şl 

^'tradiţionalul „ta mulţi 
m d r  (6141)

; -* cu  ocazia împlj» 
nirll lin (ii aa şt jumă
tate.. -dragă Alex. pă
rinţii şi bunicii îţi do
resc multă sănătate şi 
JCd mulţi ani I" (6141)

<KIM-PĂRĂRI

t  VffiB înscriere Dacia 
41986)- Deva, telefon 

după ora 16. (5198)

V04D înscriere. Dacia 
(noiembrie 1988). îp»-
__ Deva. telefon
ţ  după ora 16. (6167)

0 .VÎND telefax nou. 
#eva, telefon 29513. (6159)

ii M VitfD autoturism Bs- 
m m  ia avariat, eveutuat 
pgşntru piese schimb, mo^ 
;ţ|pr, cutie viteze 5 trepte, 
■M pr perfectă. Informaţii 
• Aţitoservice Seva (secţia 
Vopsitorie). (6099) ••• .

•  VINI: Dacia 1300, pr®( 
256690 1  ̂ Şl Trâbant f f t  
demontat (înscris în cir
culaţie). Deva, telefon 1S94Ş.'

(6142)

•  VlND Ford Escort 
4300 cmc, stare bună: De
va, telefon 28550. (6143)

•  VlND Dada 4100, şta- 
i* bună (preţ Informativ 
170000 lei). Deva, telefon 
14230 după Ora 17.00.

- . (8144)
# ’ VlND Trabant 601 S. 

Rimeria, telefon 61647.
46133)

•  VÎND Opel Record 
Sport. 2000 cmc, stare bu
nă (290 000 tei), 4 roţi. 175- 
R-14 (2 500 lei/buc.). Sţ- 
meria, telefon 81516. (6133)

•  VlND piese de schimb 
Skoda 100Q MB. Informa
ţii Săvîrşin, telefon 57360.

, (6147)

•  CUMPĂR frigider nou 
sau puţin folosit. Orăştie, 
telefon 956/42889. (6148)

•  VlND sufragerie mo
dernă, nouă. Informaţii 
Orăştie. telefon 47174. (6149)

•  SOCIETATEA Comer
cială „Comdivers” SRfc 
Deva, str. Horea, 4 (car
tier Progresul), vinde te
levizoare color „Orion*, 
produse In Germania (pie
se japoneze). (6150)

•  VlND urgent Dada 
1300, fabricaţie 1977 (preţ 
170 000 lei, negociabil), sta
re bună. Deva, telefon 
17149. (6152) -

•  VlND loc pentru ga
raj, Deva, împăratul Tra
ian nr. 15. (6158)

o  VÎND motor şi piese 
schimb pentri» maşină To
yota Stariet11000. Iha, te
lefon 335. (6157)

„M EDEGNS DU M ON DE"

cau tă  s â  ia  leg ă tu ra  cu „A sociaţia Părinţilor 

Copiilor H an d icap a ţi"  sau  cu âlfe  p e rso an e  în- 

teresafe  de acea s ta  p ro b lem a, din judeţul Hu

n ed o a ra .

O eva , telefon 25386. (c. 5736)

(c. 5736)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AUTOCETATE" DEVA

(şcoala d e  şoferi am atori)

deschide un curs d e  şco larizare  în  o raşu l BRAD, 
cu începere d e  ta  d a ta  ţie  I  oct. 1991. Doritori! 
se  p o t  înscrie la  sediul societăţii d in  D eva, str, 
tllp la , n r. lS.^Costui şcolarizării este  d e  9000 d e  
le i  şî se d ep u n e  la înscriere.

O re le  teoretice şi ju m ă ta te  din ceîe practice 
se e fec tu ează  în oraşul Brad. (729)

S.C. EtECTROMONTAJ „CARPATI" S.A. SIBIU 

ŞANTIER DEVA

A n g ajează  u rgent u rm ăto are le  categorii de 
p e r s o n a l ;

•  2  m ecanici au to  la  b a z a  d e  producţie Deva
•  1 m acarag iu  în  z o n a  V alea  Jiului 

Relaţii suplim entare ţa  sediul şantierului, din
şfe. D epozitelor, nr. 25, telefon 21551. (727)

. •  VlND .ins^aere Dacia . 
foctonbrtp • 19̂ 7), y depus 
105 000 lei. Devd, telefon 
18458, după ora 19.00. (6164)

•  VlND medicament Ri- 
bomunvl. Crişclor, tele
fon 57030. (6180)

# VÎND bicicletă me
dicală. Deva, Gojdu. bloc 
K 3, ap. 8. (6165)

•  CEDEZ contract apar
tament 3 camere. Deva. 
Str. Mârăşti, bl. 14, ap. 15, 
Intre orele 15—18,60. (6085)

•  VlND 40 oi ţurcăoe. 
Vida Miron. corn. Veţei, 

-*at Muncelu Maţe (6168)

’ #  VÎND Lada 150% De
va, telefon 23911, joi ţi 
sîmbăta. (6171)

•  C.AJ?. Sîntămăria Or-
lea vinde la licitaţie In 
data de 20 octombrie 1991, 
ora 10, la sediul primă
riei; grajd bovine, sat 
Subcetate.. Lista se află »- 
fişată la sediul Primăriei 
4in com. Sîntămăria Or- 
lea. (617Q) ,

O C.A.P. Peştîşu Mic 
Vinde la licitaţie în data 
de 22 X *91. ora 10. la se
diul C.A.P. Peştîşu Mic, 
pujloace fixe aflate în in
ventar. Lista se .află' - afi
şată la sediul unităţii

(8172)
♦  VÎND Mbtdr Dacia 

1100 şi cutie de viteze. De
va, telefon 18330. (6173)

* CUMPĂR garsonieră 
sau apartament 2 came
re. Deva, telefon 
după ora 17. (6175)

♦  VlND Dacia 131». fa
bricaţie 1984. Deva, tele
fon 13948. (6176)

•  VlND apartament 2 
camere, mobilat. Zona pie
ţei Deva. telefon 12074.

♦  VÎND Skoda I900 MD. 
Deva, telefon 27717, după 
ora 15,00. (6146)

S C H I M B U R I  
DE L O C U I N Ţ E

•  SCHIMB garsonieră 
cu apartament 3—4 came
re, zonă centrală. Deva, te
lefon 13858, fintre orele 
19—21. (6102) 1

A.G.V.P.S.B. 
Asociaţia Judeţeană 

a Vînfitoriler şi 
Pescarilor Sportivi 
-ţ : ■ Hunedoara 
A N U N T  A; 

membrii pescari şi 
vinători din judeţul 
Hunedoara 

Că prin sentinţa ci
vilă nr. 1298/1991, ră
masă definitivă. S-a 
dispus evacuarea ne
condiţionată din se
diul Filialei Hunedoa
ra a aşa-zisei AXVPS 
din municipiul Hune
doara, fapt prin care 
se pune capăt Unei se
rii întregi de abuzuri 
sâvîrŞite de elemente 
ce prin-comportamen
tul tor nu pot fi con
siderate ea reprezen
tanţe ale vfnătorilor 
şi pescarilor' sportivi,: 

(730)

• SCHIMB garsonieră 
Deva. fitterentrăte, pro
prietate.- contra • aparte- • 
tnent 2—3 camere. Ofer 
-diferenţă , de valoare. Infoi- 
m.'iţii DpVa.' telefon 21712, 
orele 19—21. (6140)

* SCHIMB două garso
niere cu apartament 3—4

‘camere, eventual cu doua 
camere, ultracentral, Ex- 
'clus Micro 15. Deva, tele- 
'foii 13537. (6161)

Î N C H I R I E R E

♦  CAUT garsonieră pen
tru închiriat. Deva, tele
fon 19290. scara. (6100)

PIERDERI

♦  PIERDUT carnet de 
şţudeat, pe numele Moţoc 
Xăa, eliberat de Faculta
tea de Agronomie Timi
şoara. U declar nul? (6168)

♦  pierdut  legitimaţie
de serviciu, pe mţrnelo Bi- 
resc Valerla, eliberată de 
întreprinderea .Vidra". O- 
răştie. O declar nulă (6166)

♦  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, pe numele. Co- 
nţan Daniel, eliberată de 
L<fjS. Hunedoara. ■ O de
clar nulă. (5121)

DIVERSE

9  MONUMENTE fune
rare din marmură, mo
dele deosebite. SC „Ame- 

. tist* Deva, str, Mărăşeşti. 
nr. 26, între orele 15—18.

(6123)

•  SUBSEMNATA Mig- 
nea Arat şi alţii din Braji 
(Ţăriţăi) or. IU  ne aflăm 
în posesia istobiitriui în
scris te  Cartea Funciară 
m  top 744/b-g , Ţărăţăl. 
din anul 19#, pr^rietar 
tabular fiind Pleşa ■ Nico- 
iae şi Opreaţi Cătuţa. Pen
tru îndeplinirea con'diţii- 
lor art. 28. 130 din D.L. 
115/1938, întabularea drep
tului nostru de proprie
tate pe cale notarială s-a 
fixat termen la 18 noiem
brie 1991. Cei Interesaţi 
pot depune contestaţie la 
Primăria Brad sau la No
tariatul Deva. (6169)

SOCIETATEA COMERCIALA 

ELIS S.A. HUNEDOARA

cu sediul în H unedoara, s trad a  Ecaterina
V arga, nr. 3

>
ANGAJEAZĂ

9  un şo fer-au tom acarag iu  pen tru  jw to m a - 
ca ra fe  d e  12,5— 18 tf  (p o a te  fi şi pensionar).

Relaţii suplim entare la  te lefoanele  12933, 
13657, inferior 125, la  b irou l personal, (721)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROBES" S.A. BAIA MARE .

str. V. lu cac iu , nr. 162, 
te le fo an e  994/T 3853,17229, telex 33219r, 

fax  994/13853,

EXECUTĂ Şt LIVREAZĂ :

•  linii pen tru  o b ţin erea  ulertddl d e  floarea* j
s o a re h ii ; t

• •  mori pen tru  grîu  şi porum b, cap ac ita te  ;
T$—48 1/24H; J

•  p rese  d e  vu lcanizare d o  I tB  t  cu încoW fe l ,
I e b c tr ic â  sau  cu g az  ; __ ]

•  m atriţe  o e  vulcanizare, scule, dispozitive, ţ
ş tan ţe  şî m atriţe  ; 4

•  ascuţiri d e  scule. (796) (

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 

. HUNEDOARA43EVA

i

O fe ră  pubfm ikn şi a g o n ţte r  econom ici ser 
vicii l a  cab inele  telefax  —  insta late  fa  ccA ine-’ 
le  te lefon ice  d in oficiile O tera, H u n ed o ara  şt 
fe tro şa n l, d e  transm itere focsimiluri p e  coli A 4 
la  aboaafii d e  Faxuri interni şi. externi.

Tarifele p en tru  servicii c a b in a  TetefaX sînt: 
< tn tem e  — prim a p a g m ă  35,06 fei/pag .

—  A d o u a  şi u rm ătoare le  15,00 le i/p ag .
In ternaţional t
—  Prim a p a g in ă  -:.^ ,E 8 ^ 'l i | l ) p a f p
—  A d o u a  şi u rm ătoarele  58,00 le i /p a g .?
In am b ele  cazuri s e 'ta x e a z ă  în  pfi»  tariftrf/

m inut d e  convorbire telefonică.
Program ul d e  funcţionare a  cabinelor Te

lefax i
—- Luni — vineri 8—20
-te Sfm băta __ 8— 14
—  Duminica şi să rb ă to ri leg a te  —  închis.

- (723)

\  a  v w,,. * ^  / v
Yt?JTicb' t 'jxu irirn r.s.r- j.\ rnuFIţO'
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®6E© ştiri 5

i N S T A L A T t l  R E C E P T J E

S a t e l i t  :

tfJDtVICHJALE sau COLECTIVE

f Se asigură montare si service 
. | iP R O G R A H E |S I ^  ♦ Un an 'goronbe

< H M ir  r«K 6 6 .7 1 . 9 5
) Telen 1181-7 c r e n t
V Tel  8 5 . 7 5 . 6 0  Tel  si  F a x  9 5 6 /  1 7 1 6 7  
<:x < 9 - 1 4  > A  .. „A
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2 700. Deva, ttr. 1 Decembrie, 35, 
f- I«ă6if»l Hunectoara
I  Telefoane s 11275, 12157, M269, 11827 
J Telefon ifpografte t 25904
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