
Potrivit ultimelor date transmise de 
« w t i r d  C n t a l  77 J» şu ti. din cgj§- 

ţenii care s-au prezentat Ia urne, In cadrul Re- 
ferendwmikii asupra Constituţiei României, au 
votat D â .

•  La Sofia a  fpst semnat tratatul româno- 
bulgar privind protecţia mediului în zona de 
graniţă.

9  Oupă intîlnirea preşedinţilor Rusiei, U- 
eratnei şl Bidorusiei şi încheierea tratatului 
privind crearea comunităţii dintre cefe trei ţări, 
practic, U.R.S.S. a fost desfiinţată.

•  După ninsorile abundente din Moldova, 
estul Munteniei şi din Dobrogea, şi a viscolului 
puternic din această zonă, au fost blocate nu-- 
meroase căi de comunicaţie. In Bucureşti, unde 
zăpada a atins 67 de cm, transportul urban se 
desfăşoară greoi. Vremea continuă să fie deo
sebit de rece. (Gb. P.)

Au ia fio rit
A nins pe furiş, în  

timpul nopţii, şi ne-gm 
trextt Ae M oş Nicolae tn- 
tem dimineaţă albăstrie

ăiiiJniM* bogaţf"2* ^  
turti ce se aşternuse pe 
înălţimi. Nu s-a înfrăţit 
cu, asfaltul trotuarelor, 
4ar 4 alungat toamna din 
grădini, împodobind co
pacii cu mR de nuferi şl 
garoafe albe. S-a aşezat 
fu lg  peste fulg, formind 
un strat înalt sub a cărui 
greutate ramuri mici 
sc-ncovobm, împrăştiind 
neaua in  nori denşt de 
praf ţin, A  rămas de-a 
lungul zilei pe înălţim i
le  arborilor şt, nici la

ora ctnd un soare îndrăz
neţ M  aţintea razele pe 
em ul e i compact, n-a ce- 
dat. Am  observat, de la 
înălţimea m e i ferestre, 
„războiul* tacit între Ză
padă şi astrul galben ce 
luneca încet pe un cer 
limpede, de cristal.

Puzderie de steluţe ar
gintii se prinseseră ta  
pletele brazilor şi cu cit 
soarele ţf l  îndrepta pri
virea spre iama zilei, 
setnteiau mat puternic. O 
adevărată feerie ce ne-a 
bucurat sufletele, a bucu
rat sufletele copiilor, Cu 
minutele lor mici au a- 
duncct bulgări şl i-au -tri

mis* de la unii la alţii, 
zfoenguindti-se in jişurtie 
lor viu colorate, pe alene 
parcului,

•JA plecat devreme o- 
mătul, lăstnd td-volo mtci 
nune imaculate. Ne-a lu
minat însă sufletele. în 
această primă zi albă, cu 
puritatea f i  frwmuseţea-i 
miraculoase.

Fermecătoare Zi de iar
nă1 Cit de repede oi tre
cut pe Ungă noi şi cit de 
trişti ne laşi In urmă t 
De-aş podea opri timoul 
M M  admir de-a pururi 
Strălucirea fi candoarea i ‘
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Ce pline mai mănîncă minerii
Pornind de la faptul că, 

mai ales sub ^spectul ca
lităţii eţ, plinea a repre
zentat una dintre reven
dicările formulate de gre
va generală ,din septem
brie a minerilor din Va
lea Jhifui, am căutat să 
aflăm ce mite adevărat şi 
ce e spectâaţfa in legătu
ră cu problema adusă 
fflsritţle. ’ Mărturisesc ~ cu 
sinceritate eă, in diverse 
Împrejurări, de nenumă
rate ori m-ara convins că 
plinea de Valea Jiului nu 
se pre^ deosebeşte de cea 
pe care o consumăm la 
Deva, ceea ce denotă că 
materia primă si Jehnolo. 
gia de fabritaRtB d a t ace- 
leaşi. N tân a  c C  uneori. a- 
par şi unele abateri de la

J i  purfetă pe în
delete pd di ing. Uheorghe 
‘ . directorul Societă
ţii & «eretele «Sşăeul* SA. 
V& $ Jiului. ne-* relevat 
o serie de elemente aria- 
W#, fa prixnui rlnţt, ca- 

t «fanft negre prezen- 
1  fideed nu norilor. 
C m * , fe Guvern 

4  H TV m  «de earaete-
ririte*. «a jne&îkindu-** in 
proeMştol de sub « la sută 
din produeţia totală <oH- 
nea albă reprezentând pante 
«t fe «tă —  a.n.j ee se 
fabrici. ştţfadu-re bine pi 
4*iiţt§ m m m  fe .hrana 
WWftflwr. ©e asemenea, a- 
pare surprinzător fastul 
«t m caută «tacă Ispăşi

te altă parte, deşi 
afiliaţi la liga mirae- 
I Si salariaţii de ia pa

teră ea ei să se

bucure de vreun sprijin 
real sau de alte privilegii 
(ei lucrează inclusiv sim- 
băfă şi duminică — n it.). 
Să nu mai vorbim că se 
face o falsă problemă din 
calitatea pîmii. din mo
ment ce calitatea cărbune
lui este tratată cu destulă 
indiferentă.
• Nu. facem prea. multe 
comentarii legate, de cali
tate, gceaşta datorîndu-se 
îp special materiei priine 
pHmite, Subliniem dogr 
eă. In actuala criză de

ÎN  VALEA JIULUI

grtu, uftţl furnizori livrea
ză circa 30 la sută din pro
ducţie deja in stare incol- 
tită. Să zicem că este bine 
bă o ăVem şi aşa. Tot legat 
de editate, spedaîJşdt «fei- 
niază că şl comămstibiîMl 
folosit (cel lichid, la Pe
troşani — n.rt.) aş* influ
enţă asupra caîHăţfl şi a 
şaperiplul comercial al 
produsului finit realizat ia 
brutării.

Pe ansamblul V ig  Jiu
lui. mţ se pune problpfaa 
capacităţilor de fabricaţie 
a pîmii, acestea depăşind 
cu mult cererea de con
sum. Cozile, vjrfurile de 
conşum şl golurile In a- 
provizionare. ce apar tn 
unele zUft Iţi găsesc ex
plicaţia In unele tendinţe 
şi practici mai vechi, deşi 
iprasdzionaraa o i pftae se 
idee şi duminica la unele 
magazine. Din cete 120 de 
centre de desfacere exis

tente in Valea Jiului, doar 
16 stat magazine proprii, 
unde se poate face şi a- 
provizionare pe timp de 

- noapte: ;:"r-
Fără a nega faptul că 

mai stat şi razuri de in
disciplină trimologfcâ, dl 
director ne-a vorbit pe 
larg şl despre unele acţiuni 
întreprinse în scopul Înlă
turării blocajelor financiare.

Âvînd fa vedere faptul 
cft dl Tiriac s-a oferit să 
Sprijine îmbunătăţirea »- 
dradizioitării cil' ţjine fa 
Vnfaa Jiului, m-am intere
sat de stadiul materializâ
nd intenţiei sale. Din pă
cate, nu se pe«te consem
na -mane lucru despre o- 
ferta sa, deoarece este fe
tei dezavantajoasă, st do
rind să contribuie la dota
rea unor fabrici cu utilaje 
indigene, ceea ce ar con
duce după calculele făcu
te, ia un preţ de 42 de iei 
pe ş p t e e .  care l actsn «os-. 
M  ts  ja r de fă  Iri t Fro- 
Wemg re se pune este rine 
acoperă diferenţa respec
tivă de p re ţ?

|n  condiţiile rind mate
ria primă eşte aşa eum 
« te . alte materiale sfat 
deficitare, iar dotarea teh
nică are serioase" carenţe, 
merită *ă fia apreciate e- 

< urile celor ce ne tri
mit zilnic plinea pe masă ! 
La ei. orice dereglare a 
producţiei (să na Zicem 
scădere. m>m se Inttmplă 
mal In toate celelalte sec
toare economice — n.n.) 
constituie un barometru 
sensibil al vieţii noastre.

KfCOLAE TÎIK 'OB

Nevoia dş ajutoare
Acum, in plină Iarnă, locuRorii din zonă jude

ţului Timiş, care au fost grav afectaţi de seism, au , 
mare nevoie de ajutoare, constind din ciment, ţiglă. J 
olane, coame, cărămidă, material lemnos, barăci tip ţ 
construcţii .sau. agricultură transportabile, sobe de l 
orice tip. De asemenea. Ia Banca Comercială lin ii- ? 
şoara este deschis contul ’nr. 655130156 pentru cei ce i 
doresc să-i sprijine eu bani. Orice ofertă este bine- l 
venită! ' /j v'1':';';'': -  \  ■ . I

Dorul după horele satului...
Altetimlriri de ctatece 

şi dansuri ^Silvana* al 
Casei de Cultură Deva a 
reunit, dc-a lungul ani
lor, interpreţi d« vataa- 

- re, ta rindui cărora ă 
strălucit dna Eiis Ursu, 
«ar* s-a impus prin ţimi- 
ta scenică, prin dragoteen 
cu care s-a apropiat .de 
foteioruţ huoedorean, *o- 
mânesc In generăl. Do- 
Med«teL -^e»t>WâriL mdi-

iagogiee «şi certe 
cunoştinţe de îndrumător 
artistic al eeter car» a- 
cum fac primii paşi pe 
scenă, Eiţs Ursu a deve
nit azi coregraful forma

ţiei, fără a uita un gînd 
de recunoştinţă pentru 
maestrul său. Tltuş Bur- 
dueea, care şi azi rămî- 
ne mentorul spiritual al , 
ansamblului «SUvana*.

— Cu ce ochi vede a- 
cam eoregrafid prbfesip- 
nist viaţa artisfică, for
maţiile de dansuri huae- 
dorene care, destui de 
rar, unele, sau aproape 
deloc altele, mai urcă 
treptele scenei ? Stă gta-

Intervfa realizat de
MiNEl. BOBEA

{Continuare In oag. a 2-a»

z?
—» Nu ştiu cu ce-aş putea eu face pe logodni

cul meu mal fericit!
— fia  te mai mărita cu el...

0  DOTĂRI. Inspectoratul Ju- 
pentru Handicapaţi a 

ta  acest an Căminul de 
din Lenea (Petriia) cu 

m  autoturtsm-camione tă pentru 
transport marfă, Investiţiile, do- 
ţările 0  alte lucrări gospodăreşti 
tiŞjpM BtS peste 1 milion de lei,

0  INTILNIBE. Liderii gru
pelor de tineret ale Crucii Iioşii 
din judeţele Hunedoara şi Alba 
s-au tnlilnU, duminică, la Pala
tul Culturii Deva, cu subdelega-

m

ţin Crucii Roşii Germane de la 
Cluf. Au fost discutate probleme 
specifice acestei Octivmţi. (V.R.)

©  DARURI. La Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr. 2 Deva, 
din Micro 15, Filiala Judeţeană 
de Cruce Roşie a oferit daruri 
grupei de copii orfani aduşi de 
la Bretea Strei. Dulciuri, jucării 
şi îmbrăcăminte au primit micu
ţii în ajun de sărbători. (V.R.)

O  ADUN ARH GENERALĂ. 
’A avut loc zilele trecute aduna
rea generală pe judeţ a Federcd- 
coop (fosta UJQCţ, in  cpdrul că
reia sint unite toate cooperati
vele de consum dl» judeţ. S-a 
discutat activitatea pe perioadă

expirată de la ultima conferinţă 
judeţeană a UJCC, strategia de 
dezvoltare pe anM viitori 4  a- 
cestui sector, s-au ales organele 
de conducere ale Federalcoop şi 
delegaţii la Congresul Coopera
ţiei de Consum. (I.C.)

O  DIMINEŢILE AUTOGA- 
R ll. Şala de aşteptare din auto
gara Devei se deschide înainte 
de orele 5,00. Dau buzna călă
torii, pentru că afară e rece. Cei 
mai m ulţi sint elevi la diferite 
licee din Deva, Atmosfera -m 
deteriorează repede: coji da 
seminţe, sticle goale, resturi din 
pachetele de mîncare etc. etc. şe 
aduni in peisajul autogării. Pu
nem o întrebare : stimaţi elevi,

aşa trebuie să ne comportăm ? 
(Gh. I. N.)

©  HOŢUL DE LA GRĂDI
NIŢĂ. Romică Maler, din Ha
ţeg, a trecut binişor de vîrsta 
frecventării grădiniţei. Deşi are 
23 de ani, a vrut neapărat din 
nou la grădiniţă I $i chiar s-a 
dus, dar tn postură de hoţ. A  
furat ie  aici un aparat telefo
nic, N-a apucat şă dea nici un 
telefon, poliţia prinZîndu-l tn 
flagrant. (V. N.),

■  SIDA LA COPII. La 
recentul simpozion eu a* 
ceastă temă, organizat ta 
incinta Institutului de ©- 
crotire a Mamei Şi a Ce- 
pilotai. Clinica prof. dr. 
„Alfred Ruseecu", »~a «e- 
m u t a t  c i  b  â r f i t a  lu
nii septembrie a.c. erau 
înregistraţi in tara nbas- 
tră. • conform Buletinului 
Informativ a! Ministerului 
Sănătăţii, 1557 Se cazuri 
de SIDA, din care 93 la 
sută vizează copii falco 
4—4 ani. Judeţul cu Cel 
mai mare număr de cazuri 
este Constanta.

a  S.B.L. PENTRU HAN
DICAPAŢI, Societatea Na
ţională a Handicapaţilor 
din România s-a reunit, eu 
participarea crier 32 de 
filiale dta-ţară. pentru a 
lua fa discuţie aspecte le
gate de necesitatea votării 
rit mai Urgente de către 
Parlament a legislaţiei pri
vind protecţia itandicapa- 
ţlior, precum şi cele prtvii
toare la înfiinţarea uitai' 
societăţi cu răspundere li
mitată. Scopul ei — asi
gurarea unor locuri ' de 
muncă pentru persoanele 
suferinde disponibilizatc.

■  ÎNSCRIEREA ELEVI- 
LftR ’92.' La învăţămîrttal 
primar şi gimnazial, în
scrierea elevilor se face ta 
şcoala in a cărei circum
scripţie domiciliază păriâ- 
ţii (ocrotitorii legali), tn 
clasa I, sint înscrişi copiii 
apţi medical, care împli
nesc virsta de şapte ani 
Pină la data de 31 decem
brie a anului cînd urmea
ză să fie cuprinşi la 
cursuri. Cel care mu au 
fmplinit vîrsta de şapte ani 
nu pot îi înscrişi in clasa 
1 decît la cererea pâriati- 
ter şi fli avizai medicului, 
fete bine isă ştiţi din timp 
aceri lucru!

■  UN CARGOU LA 
lic it a ţi*  ? r a «ădea,:*e
16 decembrie, rioefinriul 
anunţfad adjndeenrea unui 

~ «obiect* mal ttegfa fatitnit 
«a «citaşi ? CurieşO. #W 
ntai ales cei interesaţi, .se 
Pri deplasa periru «  afla 
răspunsul, fa portul Brăi- 
Iri. mute ■ ■  a  motona
vă .Ttrgevişte*. pentru 
măritat  generela. fai aş
teaptă eUmpărSterii. Mei- 
taţla — organizată de Cem- 
Panta de Navigaţie Mariti
mă Constanţa JROMLf- 
NE“ SA. —' Va începe de 
la sama de ,^2'!de milioa
ne de lei sau Z12 006 de f
sua. "

| |  PROMISIUNE. La fa-, 
chrierea reuniunii de ur
genţă. dfa2 staţtttiea thri- 
landeză Pattava, a celor 
patru fracţiuni cambodgie
ne care âleătidese-Consi
liul National Suprem, na
de au feri prezenţi şi re
prezentanţi al ţărilor mem
bre (permanente) ale Con
siliului de Securitate al 
O.N.U., premierul guver
nului de la Poem Penii. 
Hun Sea, a declarat pre
sei că vor fi luate măsurile 
necesareApre a garanta se
curitatea celor doi lideri ţii 
khmerilor roşii, membri pi 
C.N.S., dar că «totuşi, nu 
poate să dea asigurări că 
nu vor mal fi demonstra
ţii, întrucît acestea eonstt- 
tuie, de asemenea, un aş- 
Pect 41 exercitării dreptu
rilor omului*.

» * • * * p » • • • • • • «
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Lampă, lampă, iar n-ai gaz
Un locuitor al Devei, 

trăitor într-una din zone
le netermofica te ale oraşu
lui. ne spunea ; .în  oraşul 
acesta, doar într-un singur 
loc se distribuie petrol 
Jampant pentru populaţie 
— ia poiripa din str. Emi- 
nescu. de lingă cimitir. 
Mergeţi o dată de curio
zitate acolo, şă vedeţi ce 
sînt obligaţi oamenii să
îndure pînă cumpără un
bidon-două de petrol. Vin 
tot felul de aranjori cu
remorci cu butoaie de
peste 200 1. unii se bagă 
în faţă cu o obrăznicie greu 
de imaginat. încarcă bu
toaiele şi. pleacă cu ele pe 
sate, unde. comercializează 
petrolul; evident cu un în
semnat avantaj bănesc pen
tru ei. Cînd ajungi la rînd. 
tu, cu două canistre ""ale 
tale, de multe ori vezi că 
ai tremurat degeaba o oră. 
două. (căci rîndul se for
mează de dimineaţă, îna
inte de a se lumina de 
ziuă); petrolul s-a termi
nat".

l-arii ascultat rugămintea 
•şi luni. 2 decembrie, pe la 
orele 10,30. eram la pom
pa din str. Eminescu. Lu
crurile stăteau întocmai a- 
şâ. Un .langrosist". cu un 
butoi de 220 1. pleca furios 
că n-a ajuns să încarce , 
decît 150 1. Ceilalţi, care 
riial aşteptau pu xărm'aitele 
lşr bidoane de 10—20 1. 
(tinii, după cum ne spu- ‘ 
neau. de pe’ lă orele 6 ale . 
dimineţii), au plecat cu ele 
soaie' acasă. Omul Compe- 
tTolului — dl Jula — ne. 
asiguPâ că „angrosiştii" ,

»
stau la rînd cu ceilalţi. O 
fi, dar cert este că petro
lul nu ajunge şi asta le 
creează oamenilor priva
ţiuni şi nervi.

Pentru uzul celor care 
nu sînt racordaţi la vreun 
sistem de încălzire centra
lă, industria românească 
a fabricat, iar oamenii au- 
achiziţionat sobe de încăl
zit avind drept combusti
bil petrolul lampant. Po
sedă asemenea aparatură 
tnulţi oameni şi de la o- 
raşe şi de la sate. ei a- 
vînd acum nevoie de pe
trol în măsură egală. Dar 
comerţul cu acest produs 
la sate îl face de regulă 
cooperaţia de consum. 
Sînţ însă şi' sate în jurul 
oraşelor. în care’ coopera
ţia nu desface petrol. Pen
tru ca nici aceştia, nici 
cei din oraşe, care vor să 
aibă respectivul combusti
bil la îndemînă cu mal 
multă comoditate, să nu 
mai plătească suplimentul 
usturător pe care-1 plătesc 
şcum actualilor „angro
sişti". sugdVăm celor ce 
distribuie produsele petro
liere în judeţ, sâ organi
zeze distribuirea acestui 
combustibil . cu • cisterne 
mobile, atît în cartierele 
oraşelor neracordate la 
îerinoficare. cît şi în sa
tele în care cooperaţia de 
consum nu face acest ser
viciu ; contra unui tarif 
rezonabil, care- să facă .pro
fitabilă această, actjviţata, 
evident. Ar fj şi mai. cjr 
vilizgt, şi măi ojneneşte..

ION CIOCLEI

.PENTRU UNII SE POATE, 
PENTRU ALŢII NU?"

O .delegaţie destui ■ de 
nupepsăsa- -. ş-a prezentat

Oamenii erau disparaţi. 
Desfiinţarea cicluîţii ; giip.

în jMKfieiţţS'; ,1a zd<Jacţie.: . nazîal’.ia  Vărmaga a Msţ - 
Cajsan Măria,’ Florea Ioa- . şl aşa o lovitură pentru ei,
na; -.Popa Aurelia. Ursu 
Mafia, Pitar- Micuţa, .Ar- ‘ 
deţean Micpţa şi- Nicolae 
Făgan^au venit; s fy ^ p iîn -  1 
gă.jJti pltjMţilor
cel<w-peste-3a.de .cbpli din 

m«ea,.şj Nojag, care. 
nu «jal .au. cţim şă  ajug- 
gă-ţla, şooalâ. .fa , Certej... . •• ■ 

ln..lvma noiembrie* * * au-

îa r acum,' lucrurile . , s-ap 
complicat şi mai • ‘ răft. 
Autobuzul nu circulă.. ' la 
Certej' nu există internat, 
iar sumele pretinse de 
gazde; n.u-şi pot permite, şă 
le plătească. Dar ceea ee-j 
r e y o l t ă p e  părinţi este ’ 
faptul c«ţ penţru persona 
Iul TESA al Minei* Certej

uibuzul care îi t’ransporta ^ (1Q oameni, afirmau dîn- 
şi -pentru şare au: abopa- şiij ser găseşte autobuz şi
mente, a circulat o siri- 
g\gă> zi. Jn-^om brie , a- 
bia dopă - intorvenţia - pre
fectului, autobuzul a fost 
repus jpe această, rută. Dar 
după. două săptămîni a 
dispărut din nou.

pentru Vărmaga nto De 
ce la Autogara Deva nu 
sînt băgaţi în seamă ? Şi 
culmea,- de către . un om 
născut în «Nojag, care le-a 
răspuns că nu-1 intere
sează copiii lor. (V, R.).

Dacă ţara aceasta a dis-- 
pus de oarecare avuţie şi 
nu a mai avut datorii îna
inte de decembrie 1989. nu 
înseamnă nicidecum că a 
fost bogată. Dar dacă, după 
respectiva dată, a început 
să piardă şl bruma de 
avuţie ce o deţinea, - g- 
ceasta a dus-o. in mod vi
zibil, la sărăcie.

Una dintre primele mari 
greşeli ale noilor guver
nanţi a fost deschiderea 
cu nepermisă generozitate 
â graniţelor, luînd astfel 
calea străinătăţii, pentru... 
un pumn de dolari, sau 
de forinţi. valori materia
le incomensurabile. Pre
sa a consumat tone de 
cerneală tipografică pen
tru consemnarea acestei 
stări de fapt. Dar orga
nismele eu responsabilităţi 
în stoparea respectivului, 
fenomen nu i-au venit de 
hac nici pînă astăzi. N-am 
aflat încă., de ex#nplu, 
măcar de un caz de urmă
rire de la graniţă şi pînă 
la' sursa de lînde şi cum 
au fost procurate valorile 
materiale care. au plecat 
ori care urmau şă plece 
din ţară. Iar aceasta, de

O B S E R V A T O R

bună seamă, şi din cauză 
că in afaceri au fost şi mai 
sînt implicaţi oameni cu 
funcţii şi cu înalte galoa
ne pe , umeri, " Legi ale 
ţării, hotărîri ale Guvernu
lui sînt încă Ignorate toc
mai de unii dintre cei în
drituiţi să le aplice.

Aşa se face că avuţia 
ţării, puţină cită mai este, 
continuă să fie măcinată 
în van. Consumăm mult,
dar punem în loe. cu mare 
zgîrcenie. Vrem drepturi 
şi salarii’ mari. însă unii 
ipuncim foarte puţin.

Altă mare gafă. S-a lă
sat la cheremul ţăranilor,, 

, aţîţaţi de oameni cu func
ţii în vechiul regim Si'de 
parlamentari in dorinţă a- 
cumulării de către aceştia 
de capital politic — distru
gerea din temelii şi a 
ceea ce s-a făcut bun în 
agricultură; depozite, mar 
gazii, graiduri, saivane.

sedii, animale, utilaje. 
Instalaţii etc., realizate în 
zeci de ani si care au 
costat bani grei. Ş-a dat 
pămînt ţăranilor. E foarte 
bine. Era absolut nece
sar. Poate unii îl ... vor 
munci individual, însă cei 
mai mulţi, din cîte ştim. 
doreso să se organizeze 
în asociaţii, în alte for
me de cooperare. Dar cînd 
şi cu ce bani vor reclădi 
bunurile pe care le-au dis
trus cu atîta uşurinţă şi 
de care vor avea cît de 
curînd mare nevoie ?t 
«Şi se fură... Din între

prinderi,, din şantiere, din 
cîmp. din comerţ, din avu
tul particular, Se fură cu 
sacoşa, cu sacul, cu maşi
na. Iar judeţul nostru nu 
face excepţie. Exemplele 
pe care presa ni le aduce 
zilnic Ia cunoştinţă sînt 
numeroasă. După cum 'nu- , 
meroase sînt cazurile ar* 
junse în fata Instanţelor

de judecată. Să ne uităm 
puţin doar la sutele de 
garduri şi porţi metalice, 
la balcoanele închise, ofe
rind un aspect Inestetic 
oraşelor, la barăcile meta
lice ce folosesc drept ..bir
turi ori au alte Utilităţi 
comerciale. De unde.„atîta 
cdrnier. ţeavS, tablă.? Prin 
magazine nu se prea g ă 
sesc.-

Se macină continuu, cu 
nonşalantă, dureros şi 
trist, avuţia ţării, a noas
tră, a tuturor, pentru care 
a trudit din greu acest 
popor, pentru care mulţi 
pun încă umărul cu nă- 
deide.

Să nu existe oare anti
dot al acestei maladii ? 
Dar ţara are legi. are acum 
inclusiv Legea Legilor — 
Constituţia —. are orga
nisme împuternicite cu 
veghea pentru aplicarea 
lor,,:. Iar legile — blînde 
sau Nemiloase — sînt egale 
pentru toţi, indiferent de 
funcţie, de putere, de po
ziţie socială. Cel puţin aşa 
trebuie să fie într-un stat 
de drept...

DUMITRU GIIEONEA

Poliţia ne informează
TÎLUARII 

AU FOST PRINŞI

9  Poliţia judiciară din 
Petrii». Vulcan şl Petro
şani nu are linişte pîriă 
nu-i descoperă pe tilhari. 
Aşa' s-a' întîmplat 'şi cu u- 
nii tilhari înrăiţi, care îşi 
^recrutau" victimele pe 

• xtoădă şi Ie, deposeda^ ii» 
“ violenţă dg banî,' de Haine 

de obiecte - Pe care le a-
veau asupra lor, profitirid dc

' faptul"'că păgubaşii' eraţi 
-lipsiţi ide ;posibilitaten de 
» a Se' apăra* ■ Iată numele 
- cîtorvă dintre infractori: 

Constaptuii Zriltan (18 anij, 
rieîncndrat în * muncă ; Ma
rian Zaharia (18 ani), tă
rii ocupaţib, rijoan Girvan

nai, care prevede pedepse 
privative de libertate în
tre 2 şi 7 ani.

HOŢUL n u  er a ... 
SOMNAMBUL

Vufcâft Nieolae 
Ioan "Cozac (16 ani), muij-; 
cifor " neralificâţ !ă E.jMt. 
popea ţi Eugep Cozac’ (14 
an»), "elev. ' . ;

'  Faptele comise dp către 
-cei amintiţi se îneâdrează 

ţa art. 211 din Codul Pe-

•  Cine l-or îi văzut pe 
Stanciu Constantin Aurel 
(24 de ani) din Căinelu de 

^Sus^vs^incltor - îg ..Cariera 
? Crăciuneşti. imabiînd hqap- 
; . tea pe acoperitul- magari- 

nuiui mixt din iocajitate,
. . ar fi putut crede că cpl 

,în cauză şssţe. ;spmnambuL 
. N-a fpst Însă să fie ăşa. 
El s-a dovedit a fi un hoţ 
sadea. Prin dislocarea u- 
nor' ţigle din acoperiş,-, ă 

,  ţ^truns |n  ţpagâzin de un- 
; de a fu ra t Jjuopri în va

loare de 15 000 de lei. ;
. ’ * Potrivit • articolelor 209,

; literele e şi g, eoţnbjnat cu 
, -art. 224. aiip. 2, fapta ş3 * * 6,

' denumită furt calificat în 
paguba avutului public, se 
Pgdeţşeşte cu; tgchişpare 

• de la  ̂1 la 7 arţi. Să se
; 5Île ; 5l- s„ă;i fie învăţătură" 
.dc m inte! ■ •■■■

(lirnjare din pag O

<!*■• jMriu ou» seamă la 
cele ale căbitnelor cui-. 
turale. „ -

—  GtwSbcă'dlpsa oame
nilor de specialitate, a 
celor, care să-i îndemne

locuitorii satelor sâ 
n#şf' n'eglijeZe obiceiurile ’’ 
şi datinile îşi spune cu- 
vîntul. Am auzit multe 
discuţii în- care aceştia • 
îşi manifestau dorul du
pă horele satului, după 
baluri. O parte dintre cei 
tineri, spun doar o mică 
parte, se duc la discote
că, dacă se organizează, 
unde se bîţîie după pute
rile şi cunoştinţele lor în 
ale dansului. Dar, în a- 
cest mod, cum mai pu
tem noi dovedi că avem 
tradiţii folclorice de sute 
şi mii de ani? Nu putem, 
nu avem dreptul să ne 
îngropăm datina. Româ
nul şi la bucurie şi la 
necaz cîntă, fie o melo
die de jale, fie una de 
bucurie. V V ; -

— Vine iarna cu mul-

,

Dorul după horele satului...
ţimea obiceiurilor speci
fice.

— Şi e păcat ca toc
mai acum să nu ne ară
tăm datinile, pe care, 
pentru prima oară nu 
le-am mai prezenta de
format cum 0 făceam în
trecut, Ştiţi cîte -talente 
sînt la sate ? în ansam- 

.blul no6tru vin la repe
tiţii tineri chiar de la 
Luncoiu de Jos, Băcia ş.a, 
Dacă directorii de cămi
ne culturale ar sta puţin 
de vorbă cu bătrînii sa
ţului, s-ar afla lucruri 
extraordinare, iar viaţa 
artistică şi-ar relua cursul 
firesc. Cred că, după re
voluţie, tinerii âu fost 
prea mult „uitaţi” şi a- 
cum „plutesc" oarecum în 
derivă. Nu ştiu şă dan
seze nici la discotecă !
' — Ce credeţi că ar tre

bui făcut ?
— Cred că tinerii ar 

trebui ajutaţi. îndrumaţi

pentru ca să înceapă să 
se simtă bine. J2u aş im
plica alături de coregrafi, 
directorii de cămine cul
turale, preoţii de la sa
te, foarte mulţi dintre ei 
tinerii Rolul lor educa
tiv este evident. AcUifi 
există nemulţumirea că 
tinerii nu merg la bise
rică. Nu sînt obişnuiţi, 
atîţia ani au fost opriţi. 
Ajutaţi. ei ar găsi şl 
drumul bisericii, şi cre
dinţa in Dumnezeu, şi 
dorinţa de a face mai 
multe lucruri bune. Preo
ţii ar putea să-i înveţe 
pe tineri, colinde, alte o- 
biceiuri. Ar putea fi o- 
bişnuiţi cu dansul popu
lar. Noi, casa de cultură, 
i-am putea ajuta cu cos
tume populare. . V ;;

— Ce se întîmplă la 
această oră cu ansamblul 
•Silvana", care rămîne 
un etalon al vieţii artis
tice hunedorene ?

> - — Avem un taraf nu
meros şi bun, 12 perechi 
de dansatori care pot ori- 
cînd ieşi în scenă, în 
pregătire .-alte 6 perechi. 
Sîntem singurul ansamblu 
a căţui pregătire s-a e- 
fectuat pe baze clasice; 
3 luni, fiecare interpret a 
lucrat la bară pentru a 
deprinde mişcarea corec
tă, graţia. Tinerii fac e- 
forturi mari în condiţiile 
în care şi ei sînt ame
ninţaţi cu şomajul, plea
că din concediul lor în 
turnee în ţară şi străină
tate, pe banii lor. Dar 
au o pasiune extraordina
ră pentru folclor. Acum 
sîntem mCmbri ai unei 
Organizaţii Mondiale de 
Folclor.

— Ce vă doriţi ? , .
— Noi putem oferi 

spectacole extraordinare. 
Ne-ar bucura dacă pu
blicul, oamenii Devei, ai 
judeţului ar putea renun
ţa la două ore de TV, 
pentru a ne viziona spec
tacolele

1

LICITAŢIE MĂSLUITA

Intr-o scrisoare, purtlnd 
semnăturile a 46 de locui
tori ai satului Zeicani, ne 
sînt prezentate neregulile 
comise în legătură cd li
citaţia saivanului situat 
în lociil numit „lordănel". 
Derutîndu-i pe săteni, nu
miţii Ianăş Jura şi Ioan 
Bociat (Sucu), Împreună 
cu ceva rudenii, i-âu de
terminat probabil în în
ţelegere tacită, pe şeful co. 
misiei — ing; Vrinceami şi 
pe contabilul-şef al fostei 
C.A.P. Sarmizâgetusa, . să ;

încalce normele în vigoare 
privind licitar.ea mijloace
lor fixe. Constatînd ile
galităţile comise, semna
tari» scrisorii cer ca, In 
numele respectului pentru 1 
adevăr şt dreptate, să fie 
luate în considerare argu
mentele pe Care Ie aduc; 
saivanul cu pricina fiind 
realizat, fn special, CB ' 
truda sătenilor din acest ; 
sat, care doresc ea adă-' 
postul respectiv. <»rect H-„ 
citat bineînţeles, să rămînă 
ailor. (N.T.). .

O mamă plînge
In* sala paşilor pierduţi

3  judecătoriei Deva —
atmosferă' sobră. In aş
teptarea completului, oa
menii cJe pe Scaune vor
besc Intre ei în şoaptă, se 
mişcă prudent Doar avo
caţii ies şi intră cu dega
jare, că nişte obişnuiţi ai 
casei. în boxă. legaţi cu 
cătuşe;, doi cîte doi, straş
nic păziţi de poliţişti ’ — 
Opt . inşi, tunşi proaspăt, 
îmbrăcaţir în haine vărga
te.’ Intr-un colţ âl sălii,
6 "femeie stă cu faţa aco
perită în basma. Din cînd 
in cînd îşi descoperă pri- 

' vireă pe care o îndreaptă 
spre boxa acuzaţilor. Apoi 
suspină adînc şi-şi ascun
de iarăşi chipul.

Intră completul de Ju
decată, oamenii din' sală 
îl întîmpină în picioare, 
Începe judecarea procese
lor planificate pentru ziua - 
aceea. Unde se amină, 
vorbesc procurorul de şe
dinţă şi avocaţii,

— Strigaţi cauza urmă
toare — îi zice la un mo
ment dat preşedintele com
pletului grefierei.

In sala austeră se aude:
— Hamza Tiberiu. Cor

nel Petresc.
Doi indivizi din boxa 

acuzaţilor răspund, „pre
zent" iş se ridică în pi
cioare. PIînsul femeii din 
colţul sălii şe intensifică şi 
umerii ei în guşti se cutre
mură. Vorbeşte procurorul 
care zice, în esenţă:

— Tiberiu Hamza şi 
Cornel Petresc din Deva 
intră prin efracţie în ma
gazinul privat „F-ilix", de 
unde sustrag mai multe 
bunuri, în special băuturi 
şi ţigări fine. Fapta lor

se încadrează în articolul...
Inculpatul Hamza âr> mai
fost condamnat, chiar in 
acest an. tot pentru furt 
în dauna avutului parti
cular, fiind, deci, recidi
vist •
' PIînsul femeii din colţul 
sălii se ^dînceşte. Vor
beşte avocatul ce-1 apără 
pe Tiberiu Hamza; .

Clientul' meu esfe sin
gurul copil al Măriei Ilarn- 
şa; o femeie în vîrstă şi 
bolnavă şi. deci, singurul 
ei sprijin.

Nu-i vedem faţa celui 
despre care vorbea avoca
tu l din pricină că stătea 
cu capul plecat. Apărăto
rul reia :

— Este adevărat că T.H. 
a mai fost judecat pentru 
participare la un furt, 
fiind pedepsit cu muncă 
corecţională. Ţinîftd - sea- 
ma că este un om tînăr, 
ce poate fi util societăţii 
şi de faptul că, mama sa 
este, cum v-am spus, bol
navă, vă rugăm să-i a- 
cdrdaţi o pede-’—'ă cît 
mai... De altfel, mama lui 
se află în sală şi uita- 
ţi-vă. onorată instanţă, este 
doborîtă de plîns !

Completul de judecată 
a luat act de pllnsUl fe
meii din Colţul sălii, dar 
acest fapt ri-a influenţat 
pronunţarea pedepsei ce 
i se cuvenea lui T. Hamza. 
Oricum, mama lui va 
mai plînge o vreme, pînă 
îl va vedea acasă. Iată 
un aspect de care trebuie 
sg ţipă seama toţi cei ce 
săvîrşese abateri de la 
legile ţării. Nu după, cî 
înainte de a le făptui.

TRAIAN BONBOK
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La Exploatarea Minieră Valea de Brazi

C ÎN D  C O N D IŢ IIL E  D E  L U C R U  
P R IM E A Z Ă ’, Ş I  R O D N IC IA  

M U N C II C R E S T E

Una dintre cele mat ti
nere exploatări miniere 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, Valea de Brazi, 
a cunoscut în acest an o 
adevărată metamorfoză. 
Dacă pînă în lupa martie 
incertitudinile privind rea
lizarea programelor de ex
tracte planau asupra tu
turor sectoarelor de pro
ducţie, de transport, inves
tiţii şi electromecanic, ia
tă, printr-un-efort deosebit 
de inteligentă, tehnică şi 
organizare corespunzătoare 
a activităfii din subteran 
şi de la suprafaţă, s-a 
reuşit depăşirea momente
lor grele, cînd se extră- - 
geâu doar 200-300 de to
ne de cărbune pe zi. Con
siliul de administraţie, sin
dicatul nu s-au sfiit sâ pu
nă ta aplicare măsurile 
preconizate pentru tastau- • 
rarea ordinii--şi a discipli
nei, începînd de Ip direc
tor pînă la- ultimul anga
jat, promovarea valorilor 
pe întreaga scara o pro
ducţiei, desfacerea, contrac
tului de muncă tuturor;, a- 

, celora care nu au înfefţs 
; să-şi facă conştiiţicios-do- 

toria, fiecare la locul său

0  mină în care se poate 
intra... în tenişi

a’e muncă, indiferent că a 
fost inginer, miner, lăcătuş 
sau electrician, fn spiritul 
democrafieî, toate măsurile 
s-au stabilit şi aplicat du
pă o cunoaştere a lor de 
către fhineri, care au înfe- 
les că nu trebuie făcut 
nici un rabat de la mun
că, ordine şi respectarea 
normelor de protecţie a 
muncii. \

Consiliul de administra
ţie, cadrele tehnică-ingine- 
reşti au gîndit şi decis să 
sporească volumul lucrări
lor de deschidere de 5 ori 
şi pe cele de pregătire de 
3 ori, constituindu-se în nu 
mai pufin dă 8 noi "brigăzi. 
In acelaşi timp,, o fost re
organizat tron sport ui căr
bunelui din subteran la su- 
prafofă, construipdu-se un 
nou siloz de cărbune, cu 
o capacitate de 300 de 
tone.

In extragerea cărbune
lui, bâza o constituie me
canizarea. La mina Valea

de Brazi -  se află mon
tate două complexe de 
mare înălţime, unul deser
vit de brigada lui, |lie A- 
morărifei, care traversează 
o zonă neproductivă, şi 
Celălalt, deservit de bri
gada lui Mihai Podaru, 
care obţine cu cei 75 de 
ortaci ai săi productivităţi 
ridicate. Să mai amintim 
brigada experimentatului 
miner Gheorghe Scorpie, 
ce lucrează într-un abataj 
cameră. Toote ’ aceste bri
găzi contribuie la realiza
rea de către E.M. Valea de 
Brazi a unei producţii de 
cărbune mai mari de 4 
Ori decît la -sfîcşitdl tri- 
myşsirului. I, din acest an. 
Dacă întrebaţi inginerii 
Miftea Golgofiu (ing. şef 
cu producţia), tone) Pop 
{ing. şef mecanic), şefii de 
sectoare Ştefan Beîeneşi, 
Teodor Bejpn, Olinjpiu O- 
laru. Petru Ciortea, fosif 
Gonczy, Ion Lupii sau pe 
oricare alt angajat al mi

nei, care este „secretul" 
dăruirii în muncă a harni
cilor minerij fiecare ar su
blinia coeziunea sufleteas
că a oamenilor adîncurilor, 
crearea climatului propice 
muncii, respectarea cu 
stricteţe a ordinii şi a dis
ciplinei de producjie. Drept 
urmare, munca e muncă, 
plata e plată, iar ordinea 
este asigurată, minerii do- 
vedindu-se şi buni gospo
dari. Căile de acces sînt 
bine întreţinute, galeriile 
curăfate - fără piese de 
schimb, _ subansamble sau 
fier vechi aruncate peste 
tot. Minerilor * de aici le 
place să afirme că în mi
na lor se poate intra în 
tenişi! Lucru ce spune 

'foarte mulţi
Despre perspectiva mi

nei, dl ing. dr. losif Bpcan 
ne-a precizat, printre alte
le, că, începînd de anul 
viitor, Regia Autonomă a 
Huilei, din Petroşani- va 
sprijini acţiunea preconiza
tă de retehnologizare din 
subteran. Ceea ce înseam
nă dublarea producţiei ele 
cărbune! •'

‘ SABIN CERBU

Cheltuieli însemnate 
pentru protecţia 

muncii
După cum ne sublinia dl Victor Ră

guşiţi, contabil-şef al Exploatării Mi
niere Valea de • Brazi, ,fn fiecare an şe 
prevăd Însemnate fogduri băneşti In 
vederea cre&riî tuturor condiţiilor/, dc 
muncă angajaţilor, înscrise şi in eon.- 
tractiil colectiv de muncă. Iată. numai 

. in 9 luni din acest an i s-au cheltuit 7,5 
milioane de lei, pentru asigurarea teh
nicii securHăţli muncii, înfăptuirea unor 
măsuri igjenico-sanitare. aprovizionarea 
cil echipamentul, de lucru şi protecţie, 
alimentaţie specială şi buna desfăşurare 
periodică a instructajelor, de protecţie, a 
muncii. ./ . • ■ -  - - , -

Desigur. în ultimele trei luni s-au 
mai repârtizătr itaportante sume de băni 
pentru ca fiecare angajat al întreprin
derii să aibă condiţii de muncă mai 
bune. Să fie ferit de accidente.

rkrickirkkictcirkiciokii k'kic'kir>rk'Aick AA A Air-

Cadre cu adevărat 
de... specialitate

După absolvirea Facul
tăţii de Mine, Universi
tatea Tehnică din Petro
şani. consiliul de admi
nistraţie al Exploatării 
Miniere Valea de Brazi, a 
cerut repartizarea a îiu 
mai puţin de 15 ingineri 
(care au dorit să lucreze 
la această mină), fapt ce 
nu s-a întimplat în multe 
locuri din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului. Oda
tă angajaţi la Valea de 
Brazi, tinerii ingineri au 
fost. invitaţi la conduce
rea minei, unde s-a-sta
bilit ca fiecare dintre 
proaspeţii* absolvenţi să 
treacă.' prin rotaţie, cîte 
o lună, la toate sectoa-' 
rele de producţie, investi
ţii. . electromecanic. etc. 
stafii de sectoare i-au luat' 
In -grija’ lor. ocupîndu^'se 
de aproape de implicarea 
lor în rezolvarea’'■proble
melor de orgapizare $1 
perfecţionare a activităţii, 
sesizînd, în acelaşi timp.

Mina Valea dc Brazi.

care sînt aptitudinile ti
nerilor „ingineri, dacă au ‘ 
înclinaţii spre cercetare, 
spre introducerea unor 
perfecţionări, dacă sînt 
legaţi de profesia alea
să. S-a fixat un termen 
de 6 luni pentru ca ti
nerii ingineri să-şi dove
dească aptitudinile, t a  
c e r e r e a  lor, dar ş i . 
la shgestia ‘ şefilor de 
sectoare, care au serrfha- 
lat consiliului de admi
nistraţie că aceşti tin err. 
au toate calităţile pentru - 
a deveni ingineri de nă
dejde. adevăraţi specia
lişti. Este vorba despre 
ing. Daniel Munteanu, I 
Vichi Manolaclie şi Şi- y. 
gismund Rafay, carc_s-au ; 
prezentat'  în# faţa şomt- 
siel de examinare şj. g- - 
testare pe funcţii. Testa-7 
r e -^ re  a dovedit huna - 

a tinerikK»*:dar  ̂
şi grija ce există ia # - . 
ceastă mină pentru v ii-. 
toarele cadre de specia
litate. - ' *

Aşa cum e normal, legal, după a v  
gajarea personalului se efectuează Jap 
cheierea contractului dp muncă. ipţdi#- 
dual şi a contractului .colectiv de iţMttn 
că. L^î £:M. Vali-a de Brazi, sindicatul, 
consiliul de administraţie au inşi: 
pentru ca îrv acest a a  conteaelui! 
tiv să fie . bine .coijccput... şl ţ  

. punct cu punct, ăvînd ca *cop 
tuturor condiţiilor socială şi d ţ  
sociale şi juridică peniru ca1"'

Contractai de muncă, 
* act fundameataL \ 

pentru 1 j 
fiecare angajat

s  g mmm m m v  r m »  I,

(* In timpul discuţiilor la
E.M. Valea de Brazi cu dl 

î  ing. Ilie Nănău, inspector- 
I şef la serviciul aeraj-pro- 
J tecţie a muncii şi a mediu- 
I lui înconjurător, şi cu ing.1 
* Aurora Imling, de Ia com- 
|  partimentul de protecţie a 
V muncii, am desprins4 preo- 
I cuparea permanentă' ce e- 
5 xistă din partea factorilor

« răspunzători pentru rezolva
rea numeroaselor probleme

I ce există în ceea ce priveşte 
respectarea riguroasă a nor-

(* melor de protecţie a mun
cii. Aşa după cum remar- 

J cau interlocutorii noştri, du- 
|  pă întocmirea programelor 
» şi stabilirea normelor de 
|  protecţie în toate sectoarele 
» de producţie, hotărîtoare 
I este îndeplinirea lor, res- 
* pectarea întocmai a terme-

I nelor stabilite de efectuare 
a lucrărilor preconizate. In

! acest scop. se exercită con
troale zilnice din partea ce

Neregulile constatate, 
■ urgent înlăturate.

lor in drept, de la mina Va
lea de Brazi, şj periodice 
din partea Regiei Autonome 
a Huilei Petroşani.

De fiecare dată, controa
lele se încheie cu stabilirea 
Unor măsuri concrete de e- 
fectuare a unor lucrări de 
remediere, cu termene şi 
responsabilităţi precise. In 
activitatea din subteran, a- 
sigurarea unui aeraj cores
punzător, pînă la ultimul 
punct de lucru, este în cen
trul atenţiei lucrătorilor din 
cadrul compartimentului de 
protecţie a muncii, sesizînd * 
orice abatere, oricît ar fi de 
mică. Intr-unui dintre re
centele controale, de exem
plu, s-au găsit, la coloanele 
de aeraj din blocul VII şi

galeria intermediară din pa
noul I est, unele neetanşei- 
tăţi, care s-au remediat ime
diat. Există încă lucrări mi
niere cu profil redus, cum 
este cazul unor planuri în
clinate în blocurile VII şi 
IX, care influenţează nega
tiv aerajul, transportul ma
terialelor şi circulaţia per
soanelor. Acestea comportă 
înfăptuirea. într-un termen 
bine precizat, a unor măsuri 
tehnico-organizatorice, care 
de fapt se şi pun în prac
tică.

Un alt obiectiv prioritar 
avut în vedere de controa- 

_ lele ce se efectuează în ve
derea respectării form elor 
de protecţie a muncii este 
respectarea tehnologiilor de

lucru în subteran, a evită- * 
rii acumulării prafului de I 
cărbune. Şe urmăreşte in ,, 
mod deosebit respectarea |  
strictă a tehnologiilor de ar- , 
mare. îmbunătăţirea aprovi- | 
zionării cu lemn de calitate * 
corespunzătoare, acţiuni de |  
prevenire a surpărilor din » 
acoperişuri, rezolvarea golu- |  
rilor clin tavan. In preve-* 
nirea acumulării prafului de | 
cărbune se efectuează mă- ,
surătorile cuvenite şi se in- |  
tervine cu operativitate pen- » 
tru îndepărtarea prafului şi |  
reşistificarea lucrărilor afe- » 
rente şi montarea pulveri- | 
zatoarelor în toate zonele de » 
formare a prafului de căr- j 
bune. / . : î  *

Un loc de asemenea im- |  
portant îl ocupă sectorul e- . 
lectromecanic şi buna func- | 
ţionare a -instalaţiilor - de . 
extracţie./ ,) ; .p.ri'j

gajat să poată să-şi facă datoria în dB- 
plină siguranţă a vieţii. Contractul co
lectiv prevede, cu toată: claritatea, obli
gaţiile pe care şi le aşumă unitatea faţă 
de angajat, angajîndu-se să îndeplineas
că punct ’ cu punct toate prevederijfi. 
Ni s-a părut foarte interesantă stipula- 
rea de la început. în contractul colec
tiv, a programului de producţie prevă
zut pe anul în care se încheie contrac
tul. De ce s-a procedat astfel ? Simpla J 
angajatul să cunoască bine că pentru a 
beneficia integral de salariul negociat, 
trebuie să-şi aducă propria contribuţie 
la veniturile exploatării, care nu pot fi 
realizate dacă din mină nu se expediază 
cărbune spre uzina de preoarare ! Ceea 
ce face ca minerii, toţi angajaţii, să 
privească cu răspundere semnarea con
tractului colectiv de muncă. In ce- pri
veşte contractul de muncă individual, 
se prevede durata contractului, condi
ţiile de încadrare, obligaţiile specifice 

„ ale exploatării, cît şi cele ale persoanei 
angajate. Un capitol important al ..ces
tui contract este disciplina în muncă. 
Fiecare angajat, după ce semnează con
tractul de muncă, nrimeşte un exem- 

•rta" 'h'ns f i  să-! ">•'<! consulta cînd 
doreşte. Şi să-l respecte! ’
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 

Piaţa Unirii 4 

i A N U  N Ţ A
, Instruirea pentru efectuarea recensăiruntulu» 
j  în municipiul Deva (inclusiv localitatea compo

nentă Sîntuhalm şi satele aparţinătoare: Arehia, 
Bîrcea Mică, Cristur) va avea lae în  data do 
lâ  decembrie 1991 şi respectiv 13 decembrie 
1391, orele 8,00, la Casa de Cultură din muni
cipiu! Deva. Vor participa obligatoriu recen- 
aspfji de sectoare obişnuite, recenzorii de uni
tăţi de locuit in comun, recenzorii şefi, contro
lori de circumscripţie si recenzorii de rezervă.

(905)

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

'  A N U N Ţ Ă  '
| Concurs de admitere ia Invăţămînlul postliccal 

Comasat de institutori (învăţători-educatoare), pentru 
- T 1 şcolar 199}'—1992. in perioada 19—2? decembrie J ltS L  înscrierile se tac la Şcoala Normată «Sabin 
Grăgoi" Deva {str. Gh. Ilari ţiu, nr. 2, telefon 956/ 

| 4S146), zilnic între orele 8—16, pînă în ziua de 18
I decembrie 1991, inclusiv.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala 
stă «Sabin Brăgoi" Deva. (993)

1 j A b o n a m e n te  la  z ia ru l „C U V ÎN T U L  U B E R "

I%
1A
*
I
V

I

Cu toate greutăţile provocate de scumpi
rea hîrtiei, creşterea preţului materialelor ti
pografice şi neajunsurile întâmpinate în pri
vinţa ajungerii Ia timp a presei Ia cititori,^zia
rul „Cuvîntul Liber“ este permanent alături 
de abonaţii şi cititorii săi fideli.

Pentru a avea certitudinea primirii ziaru
lui, cea mai sigură, modalitate de a intra în 
posesia Iui o reprezintă abonamentul lunar, tri
mestrial sau anual. Prin abonamente, costul pe

exemplar al ziarului nosiza este mal mic «te
cii cel pe ziarul cumpărat de ia chioşcuri.

COSTUL UNUI ABONAMENT EST* DE 
199 DEI PE LUNA, LA CASE SE ADADGA 
TAXELE POŞTALE.

Abonamentele pentru luna ianuarie, tr i 
mestrul I, şi anul 1992 se fac la factorii şl ofi
ciile poştale pînă la data de 28 decembrie a.c., 
inclusiv. >>■:.

«. <%:
I
i• v •
i

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
. AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

' O R G A N I Z E A Z Ă
(Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi |  

Vacanţe de ta Inspectoratul Şcolar şi din unităţile , 
(dolnVSţâmînt din ju d e ţ: 1
•  bseşbmSst 1(1 — la Inspectoratul Şcolar J u d e ţe a n *.
♦  r ţ r iw r  contabil t i  (studii superioare) — la Inspcc- j 

«oralul Şcolar Judeţean;
49 analist IV (studii superioare) — ţa .Inspeţtjaf^t,»l »j 

-Şdeâar Judeţean; . . . I
-* ebntabll şef — la Grupul Şcolar Minier Deva; J
•  ctmtabil — la Clubul Sportiv Şcolar Pdtroşan»; |
♦  OOatafail-şef — la Centrul Bugetar, Şc. Gen. 5 j

Vulcan; |
dactilograf — la liceu l Teoretic Nr. 1 Deva. - *

Concursul va avea loc în ziua de 23 decembrie 1991. I 
fftf urmaţii suplimentare Ia telefon 13315. '* '  !!

•SOCIETATEA COMERCIALA 
„TBANSLOC* S.A. DEVA 

r. ' : Vinde la, licitaţie In data de 19
mijloace fixe şi obiecte de inventa^

Jtam  listelor afişate ta sediul societăţii, dld 
4a Depozitelor, nr. i . (962)

•' ."' i.
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

„TRANSLOC" S.A. DEVA

i ---------« -
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ANIVERSARI

•  CELE mai călduroase
felicitări, sănătate, fericire 
şi „La mulţi ani i* pentru 
Jeniea Igreţ, din Crăclu- 
neşti. cu dragoste din Par* 
tea Marianei şi a lui Do
rin. • (7418)

VTNZARI-
CUMPĂRĂRI

•  VÎND casă trei ca
mere. strada Hunedoarei, ’ 
nr. 2, Simeria. Vad bţm 
jbrivatizare. Telefon 61519.

. •' ■ (7144)
•  VÎND . Volkswagen^

Rabit. 1X00 cmc. fabricare 
1979. 957/29223; (7420)
> •  VlND televizor cotor; 
diagonală 51. german, preţ 
90 000 lei. Deva. telefon 
15101. (7428)

•  VÎND apartament 3
camere, etaj 4. ultracentral: 
Deva. telefon 24947, Vrele 
7—9. (7424)

•  VÎND urgent' LM.S. 
motorină, cazane de ţuică 
200 litri şi 100 litri. Do-

tAagust

0  VÎND convenabil Da
cia 1310, fabricaţie 1982. 
Deva. telefon 13230. (7426)

•  VÎND arm ă de vînă-
toare, calibru 16, Informa
ţii frizerie Hotel Deva. du- 
pă-masâ. (7425)

•  VÎND set motor Bor-
go Dacia 1300 şi set cuzi
neţi bielă R l. Telefon 
24951. Deva. , (7413)

•  VlND televizor «Ope
ra H—2" stare bună. cum
păr ladă frigorifică. Hu
nedoara, telefon 13472.

X jW 8)
•  VÎND 2 garniţuri mo

bilă, cameră combinată, 
furnir nuc, mobilă bucă
tărie, Hunedoara, «telefon 
11893. (7027)

•  VÎND- înscriere Dacia
1300 (martie 41989), Deva, 
telefon 18756. (7419)

•  VÎND porc gras. De
va; telefon 12077. (7*17)

fort, exclus Micro 15. De
va. 29023, după ora 18.

(7429)
•  SCHIMB apartament

4 camere. Deva cu două 
apartamente a două came
re, sau cu im apartament 
şi garsonieră. Telefoane 
21068, 16703. (7432)

ÎNCHIRIERI

•  ÎNCHIRIEZ ’ rochii 
pentru mirese, pălării, co
roniţe. voaluri- Orăşţie, 
str. Primăverii, nr. 19.

(7427),.

D E C E S  £

•  A încetat să mai bată 
inima iubitei itoastre fiice,

•  FIRMA ARLUX 
S.R,L. Deva vinde te
levizoare color noi, 
garanţie 6 luni. Deva, 
telefon 13ţ19, (7414)

PIERDERI

, 0  PJEROVT Căţei pe- 
ehişez, găsitorului 
BeâsiL

- ■ ^ “
SjfSâS m

- - * « - . . . -

colaboratori externi, cunoscători de * 
ie«eS si limbă engleză. |

Informaţii ia  telefon 23645. (391)

MEDJCÎNS DU MONDE

ca«tă, pentru închiriat, un apartament sau o j 
casă ea minimum 4 camere. Deva,
25386. W W &

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MUREŞUL" S.A. ŞOIMUŞ

angajează următorul personal;
M l  (unu) mecanic a g riş i, categ. V—VI 
m  achiziţionează, la preţ negociabil, tine- 

J gjpt taurin (masculi) Ia greutatea de peste 250 
| 4* **'«ap şi bovine adulte pentru sacrificare. 

Relaţii suplimentare la telefoane 25886, 
II sau la sediul unităţii din Şoimuş, str. 

flr i^ p a fâ , nr. 43. «98’

SOCIETATEA COMERCIALĂ APRO-TERA ;

fosta BATMA nr. 20 Simeria 
vinde din stoc, agenţilor economici şl persoa- 

particulare, toate tipurile de 
pompe de injecţie din producţia Internă 
autoturisme ARO, autocamioane, trac

toare (Inclusiv S150) şl locomotive Diesel hi
draulice. „

Primim comenzi ferme pînă la 31 decem
brie 1991, cu necesarul pe 1992.' (899)

Oferă spre vîuzare cu plata in numerar şl 
virament ■ ■ ■ ;

INSTALAŢII DE DOM

din import cu 20, 30, 56 şi 100 heculeţe-ilumi- 
nat intermitent, pretabile şi pentru vitrine şi , 
iluminatul de veghe pe timpul nopţii In ma
gazine.

Preţuri foarte avantajoase f 

Societăţile comerciale de stat şi private se 

pot adresa cu comenzi la telefon nr. 17084 sau |  

direct la Restaurantul Bachus, str. Piaţa Uni- ţ 

rM, nr, 1, Deva. Livrare promptă. (904) j

EJB0S1 LILIANA 
născută OI ÂRAŞU. 

lanum ai 23 ani. după o 
Rangă suferinţă. înmormîn- 
towa — azţ, U decembrie, 
etels- *3, la Cimitirul Ca- 

fjjpra.-.
Te vom păstra în ini- 

■m&â «bastre îndurerate, 
f^riuţiî .porinu.; Gheorgbe 
şl fiica Izuea. (7142/7146) 

♦  fSI plbigem şi nu te 
vsm  uita niciodată dragă 

LILIANA.
•Familia- Magda Nicolae, 

Viorica şi Mircea. mm

0  SOŢUL Andrei, 
fiica Izabeîa Şi buni
ca. cu nemărginită du
rere, anunţă Încetarea 
din viaţă, la  numai 
23 ani, a  bunei lor 
soţii, mame şl ne
poate, cea care a fost 

LILIANA ERttSI 
înmormîntarea mier

curi, 11 decembrie, 
ora 13. de la Capria 
Catolică' Deva.

Veşnic nemîngîiaţi.
(7421/7422)

•  COLECTIVE Lfoa- 
gazinuiuL 22 Deva de- 
plînge moartea prema
tură a dragei lor co
lege. — w ■ 

LILIANA EBOSI 
şi este alături dc fa
milia Îndoliată.

Sincere condoleanţe.
(7423)

">  Nic io d a t ă  ra
na din sufletele noas
tre, pricinuită dc 
dispariţia timpurie a 
iubitei noastre 

LILIANA,
pil se va vindeca. • 

o  pjlng « p #  Viole
ta, cumnatul Gigi Şi 
nepoţii Răzvan şi An
drei. (7145)

•  Cu durere în su
flet î*»unţăm moartea

v | r W  STROESCU 
înhumarea vă avea 

loc astă», *1 decem
brie. ora 14. de la Cşea 
M ortuară Deva. Wtr 
aiiiia. . (743#

A3H.ĂM DE LA CAMERA DE COMERŢ

•  Firmă olandeză ofe
r i ;  cacao, ness granulat, 
ciocolată, zahăr din tres
tie şi alte produse:

•  Firma ROLL ADVER- 
TIŞING din Olanda cau
tă produse romaneşti pen
tru export, eventual ca 
reprezentant al partene
rilor români în străină
tate.

•  Firma MIKROMATI- 
KA HOLDING Budapes
ta şi-a deschis o repre
zentanţă Ia Bucureşti şi 
este interesată să livreze 
fabrici de prelucrare a 
laptelui şi a produselor 
lactate, de prelucrare a 
cărnii, a berii, a legume
lor şi a fructelor etc.;

achiziţioneze de |  
românească: o- *

autobuze IKARUS. echi- J 
pamente de birou etc. |

•  Firmă din (Jagaria I 
oferă porumb, zahăr din ,  
trestie şi din riedă do |  ; 
zahăr, . hirtie de ziar şi ,
caută să ........
pe piaţa 
ţel beton de 0  «6—M mnv î  
«ţel meton neted 0  6— ■  
16 m ,  marmură albă şi j 
m ie  şi riuporei deshî-1 
d ratate. *

Camera dc C o m e r ţ  I 
Şi fadustrie a Judeţului î 
Hunedoara a deschis ua |  
birou In municipiu! Pe- • 
teoşani. clădirea Primări- |  
el, pentru facilitarea con- * 
tacitelor agenUlor econo- l  
mici. Doritorii se pot a -1  
dresa dnei ec. Mariaaa-f 
Negru., '/7'j"

REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA r

2 700. Deva, tSr. 1 Decembrie, 35. 
Judelui Hunedoara 

Telefoane i 1127i  12157,11269 
telefon lioogretoi 25904 

Fas. «05;

m mm m.V.w
s î:

f  U l I N l l l  UDI R

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor publicate o poartă 

autorii acestora

TJPARtJl,
S.C, «Pofidava* S. A 

Deva. str. 7.1 Decembrie 257
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