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Ciudățeniile care „inun. 
dă” economia națională iau 
amploare pe zi ce trece. 
Desigur că motivațiile sînt 
multiple, unele argumente 
în susținerea unor cazuri 
stranii ridicînd nenumărate 
semne de întrebare, încă 
din start. Din acest evantai 
ne.am propus șă vă reți
nem atenția asupra unui 
caz petrecut în primăvară 
la S.C. „Casial” S.A. Deva.

PREVEDERILE

CONTRA (11(11 736

In baza contractului nr. 
736/03. 02. 1992, firma par
ticulară S.C. „Prod-Mildap” 
Deva — .administrator dl 
Mircea Crișan, deopotrivă ș’l 
inginer șef la serviciul me- 
cano-energetic al S.C. „Ca- 
sial" S.A. Deva — se obligă 

;ă execute lucrările de mc.n. 
taj la cele două coșuri de 
fum de la. cuptorul nr. 2. 
Termenul de execuție sta
bilit este prevăzut în peri
oada anului 1992, valoarea 
lucrărilor cifrîndti-se, con
form unui deviz estimativ, 
la suma de 8 770 630 de lei.

Modalitățile de decantare a 
lucrărilor efectuate urmau, 
să se facă în baza unei .si
tuații de lucrări însușite de 
ambele părți. Dar...

DECONTĂRI cu semn 
DE ÎNTREBARE

După cum reiese din con
cluziile organului de con-

seama că unele operații se 
efectuează, pentru montarea 
ambelor coșuri, o singură 
dată ; pentru deplasarea u- 
tilajelor de la I.C.I.M. Bra
șov, S.C. „Prod-Mildap” 
S.R.L. Deva a cuprins în 
devizul estimativ suma de 
720 000- de lei, în fapt, de
plasarea costînd doar 
526 919 de lei.

gajațî temporar. Tot tn de
vizul e fiatțj s-au mal 
indus ilegal cheltuielile cu 
un spor pe salarii pentru 
timp friguros, în ,sumă de 
291 380 de lei, deși din 
statele de plată nu rezultă 
că unitatea ar fi plătit sa- 
lariaților acest spor.

4 244 126 dc lei...?

In plină vară. Garda Financiară „îngheață" 
conturile firmei „Prod-Mildap" S.R.L Deva

trol — Garda Financiară — 
o parte dintre prevederile 
contractului au fost încăl
cate : S.C. „Prod-Mildap” 
S.R.L. Deva întocmește de
vizul estimativ pentru mon
tarea unui singur coș, în 
sumă de 4 385 315 de lei, 
valoarea totală a lucrării 
calculîndu-se prin înmulți
rea cu doi (în contract este 
prevăzută» montarea a două 
coșuri), ajungindu.se, în fi
nal, la suma de 8 770 630 de 
lei, constructorul neținînd

De asemenea, „Prod-Mil. 
dap” Deva a majorat ile
gal cheltuielile din deviz, 
incluzînd în acesta suma de 
385 284 Iei (192 642 x 2) re
prezentând asigurările so
ciale. Această sumă însă 
nu s-a constituit și nici nu 
s.a virat la bugetul asigu
rărilor sociale, deoarece o- 
bligația de a constitui și 
vărsa aceste sume o au nu
mai agenții economici- cu 
angajați permanenți — lu
crările s-au realizat cu an

in urma controlului e- 
fectuat de către Garda Fi
nanciară, s-a refăcut întrea
ga documentație cu privire 
la decontarea legală a con
travalorii lucrărilor, con
form situației de lucrări 
definitive consemnate în 
anexa nr. 1, suma ridieîn- 
du-se Ia 4 526 504 lei și nu 
Ia 8 770 630 de lei, cit s-a 
estimat fn deviz, de către 
,,Prod-Mildap” S.R.L. De
va și încasat de la S.C.

.^asiaP S.A. Deva. Astfel» 
suma da 4344128 de lei, 
încasată necuvenit (după 
consemnările organului de 
eontrol) de firma particu
lară, de la S.O. „Casial” S.A., 
se confiscă și se virează în 
bugetul statului.

DE CE „PROD-MILDAP"
ȘI NU ALTCINEVA?

Pentru a înțelege mai 
bine lucrurile, sînt nece
sare cîteva lămuriri și a- 
nume cine este „Prod-Mil
dap” S.R.L. Deva ? Firma 
s-a constituit la 30 ianua
rie 1992, cu un capital so
cial subscris și vărsat în 
sumă de 105 000 de'lei, fi
ind condusă de dl Mircea 
Crișan, angajat în același 
timp în funcția de meca. 
nlc șef la S.C. „Casial” S.A, 
Deva (fosta întreprindere 
pentru lianți).
„Tranzacția” între „Casial” 

și „Prod-Mildap” a creat 
mari valuri Ia această în
treprindere. Motivele sînt

CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a 3-a)

CUVÎNTUL LIBER
Trambulină spre oraș

Atmosfera plutește
peste un spital nu poate fi 
una veselă, știut fiind că 
acesta e un loc al suferin
țelor Dar unele spitale 
sînt și mai triste decît ce. 
lelalte. bîntuite. parcă de 
un sentiment de neputință 
și renunțare. Această im
presie ti-o lasă Spitalul din 
Ilia.

Era o zi toridă de sfîr- 
șit de august. Totuși frun
zele uscate, dar maj ales 
stivele de lemne din curtea 
spitalului, te avertizau ca 
toamna bate la ușă. Cum 
am aflat apoi de la dna 
Marioara Osoianu. contabi
lă. și alte pregătiri pentru 
anotimpul rece s-au făcut 
deja ■ aprovizionarea cu 
combustibil pentru bucă
tărie și calorifere, asigura
rea banilor» și a furnizori
lor pentru cartofi ș.a. Din 
discuțiile curdnii dr. Adam . 
Muneanu, director și Vic
tor Fodor, director econo
mic, am mai reținut și alte 
pregătiri pentru îmbună
tățirea activității, cum ar fi 
repararea lăzii frigorifice 
(cumpărată din baza mi
nisterului de resort gata - 
defectă) și achiziționarea de 
noptiere noi pentru bolnavi. 
In spital se făceau de ase
menea lucrări de igieniza- ■ 
re. Tn stilul știut la noi : 
cind e un material, lipsește 
altul, cind sînt toate mate

ria'ele, lipsesc meseriisu. 
Oricum, de terminat se ’vor 
termina în toamna asta.

Dar nu pregătirile de 
toamnă sînt aici problema. 
Durerea celor ce lucrează 
în acest spital este alta. 
Toți cei cu care am dis
cutat se gîndesc i.u regret 
la vremurile cînd splaiul 
avea o capacitate le 140 
de paturi (redusă ulterior 
la 85 și ajunsă »zi Ia 60) 
și mai ales 12 mediei buni. 
Din păcate, acești medici 
au plecat la Deva. căci 
după specializare nu ie-a 
mai convenit să râmînă la 
„țară”. Și cum medicii au 
plecat cu posturi cu tot, 
treptat s.a tot redus cite 
o secție. Dacă în vremu
rile bune aici era și chi
rurgie, acum s.a desființat 
și compartimentul de ma
ternitate. Reducerea este 
justificată prin numărul 
mic de nașteri. Și nimeni 
n-o contestă, cum nu o fa
ce nici în cazul, restrîngerii 
secțiilor de interne de la 
70 la 50 de paturi și a ce
lei de pediatrie de la 20 la 
10 paturi. Asemenea ajus
tări s-au practicat în toate 
unitățile spitalicești. Și- 
apoi personalul disponibili- 
zat de la secția desființa
tă a fost redistribuit, deci 
nimeni n-a rămas pe dru
muri

Necazul pacientilor ? Ce

mai contează că sînt ne- 
voiți să meargă la Deva’ 
pentru un consult la oftal
mologie sau OR.L., de pil
dă ! Am luat aceste exem
ple căci ele se referă la 
două categorii de vîrstă — 
bătrînii și. respectiv, copiii 
— foarte numeroase în zo. 
nă. și care se deplasează 
mai greu. Cum s-a ajuns 
aici ? Simplu. Medicii și-au 
făcut specializări, și-au luat 
secundariatul, perioadă de 
trei ani în care au fost re- 
tribuiți de acest spital, a- 
poi au plecat. Ca îiitr-un 
cerc vicios, cît timp un me
dic este la secundariat nu 
poate fi angajat altul, e- 
xistînd om in schemă. In 
același timp, neexistînd ac
tivitate, nu se- justifică în 
continuare cadrul medical, 
așa îneît medicul plecînd, 
dispare și postul. Așa s-a 
tot restrîns activitatea Spi
talului Ilia și nu pentru că 
oamenii din zonă tir fi de. 
venit mai sănătoși. Și în a- 
ceasta perioadă un internist 
este plecat la secundariat, 
iar conducerea spitalului 
nu-și face iluzii că după 
terminarea perioadei' de 3 
ani se va întoarce aici. 
După cum nu-și face iluzii 
nici în căzui celuilalt in
ternist care este detașat la
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© EXPOZIȚIE OMAGIALA 
„AVRAMI IANCU". Grupul de i- 
nițiativă al Asociației Internațio
nale Socio-Culturale „Amiciția", 

'I Căminul Cultural ,și Biblioteca 
Idln Baia de Criș au deschis la 

căminul cultural din localitate e.v- 
i poziția „Avram Iancu". Manifes- 
I tarea se dorește uri modest oma

giu adus „Craișorului moților'1.
| (LE.)
I
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• Uliul, privind de sus o găină :
— Nu se poate așa, dragă ! Va trebui să te 

ridic la nivelul meu...

Specialități de panifica ție în piața din Deva. De. 
spre prețuri nu... vorbim. Foto PAVEL LAZ A(Continuare în pag. a 3-a)

0 APEI.. Domnul Vasiie Grif
ton. membru Asociației Han- 
dicapaților Neurmnotori. mal 
speră intr-o vindecare a bolii mai 
puțin Cunoscute de care suferă. 
Tratamentul se poate face numai 
in străinătate și roagă pe doritorii 
de bine și întrajutorare umană să 
depună din puținul ibr un ban și 
în contul deschis pe.ntru domnia 
să în acest scop, sub numărul 
4590802265 la Banca Comercială 
Arad. (l.C.)

0 CINE POATE DA RELAȚII? 
In ziua de 28 august a.c., ora 10,30, 
în fața Autoservice Deva a fost 
lovită din spate, stingă lateral,

Dacia l-HR-1341, de o mașină 
„Golf". Rugăm pe cei care pot da 
relații să telefoneze la ADAS Be
i-a ■— bl5240. (Gh. l.N.l

0 LII T CU TOANE. Iii urmă 
cu aproape un an. in blocul H 1, 
-earn C. din strada Avram Iancu, 
Deva, s-a montat liftul Funcțio
nează însă doar da doiiă-trei luni. 
De-abia pornit, s-a și oprit. Așa 
că, de mai bine de o săptămână, 
liftul cu pricina „zace" la etajul 
doi, fără „suflare".-Și în vremu
rile bune beneficiarii „coliviei" 
erau doar locatarii etajelor opt, 
cinci și doi. Pentru celelalte e- 
taje... embargou. Pină cind? (C.P.)

0 EXAMENE DE ADMITERE j 
1N fNVĂȚĂMlNTUL SUPERIOR. | 
Azi, in întreaga țară, încep ad- • 
miterile în învățământul superior. • 
Urăm succes tinerilor care vor 
trăi marile emoții ale examenelor 
la Universitatea de Mine Petro
șani și Institutul de învățământ 
Sfipe.rior Hunedoara, iar celor de
la Universitatea Ecologică Deva, I 
unde se cunosc deja cei admiși, ■ 
succes in studenție I (M.B.) I

I

ELECTORAL

Biroul electoral de cir
cumscripție nr. 22 — Hui 
nedoara a elaborat o ho. 
tărîre, în baza art. 48, 
din Legea nr. 68/1992, prin 
care admite plîngerca în. 
trodusă de Consiliul ju. 
dețean de coordonare Hu
nedoara — Deva al Fron. 
tulul Salvării Naționale și 
in consecință obligă Fron
tul Democrat al Salvării 
Naționale — organizația 
județeană' Hunedoara _
Deva să îndepărteze al 
fișul electoral ce acoperă 
parțial afișul electoral al 
F.S.N. aflat pe panoul de 
afișaj din Deva, Bdui De. 
cobai, în așa fel incit 
F.S.N. să poată afișa pe 
același Ioc o altă publica
ție electorală de același 
fel. Totodată, pune in ve. 
dere F.D.S.N. — organiza
ția Hunedpara — Deva să 
respecte în viitor regle
mentările legale privind 
afișajui electoral.

Ilotărirea este dată eu 
drept de contestație la 
Biroul Electoral Central 
București.

• RECOMANDĂRI

In ziua de 8.09.1992, s-a 
constatat că hotărirea 
menționată mai sus a 
fost executată numai par. 
țial. Biroul electoral de 
circumscripție recomandă 
tuturor partidelor, for. 
mațiunilor politice și coa
lițiilor acestora să respec
te cu strictețe prevede, 
rile Legii nr. 6871992 cu 
privire la afișajui electo
ral. De asemenea, rea
mintește că persoanele fi. 
zice vinovate de distru. 
gerea, deteriorarea, mur
dărirea ori acoperirea in 
orice mod a afișelor c. 
lectorale, sînt pasibile de 
amendă contravențională 
dc la 5 000 la 15 000 let

• CONSTITUIREA 
BIROURILOR 

ELECTORALE ALE 
SECȚIILOR DE 

V OT VRE

în ziua de 13.09.1992. va 
avea loc constituirea bi
rourilor electorale ale sec. 
țiilor de votare in toate 
localitățile din județ. în 
acest scop, recomandăm 
partidelor, formațiunilor x 
politice și coalițiilor a. 
cestora. care participă la 
alegcrj în județ, să cornii, 
nice președinților secții, 
lor de' votare, în scris, pre. 
numele și numele lepre, 
zentanților lor in secția de 
votare, pînă cel tîrziu la 
12.09.1992. Comunicările 
scrise, pot fi lăsate la se. 
crctarii consiliilor locale, 
care le vor preda preșe. 
dinților secțiilor de vota
re. r

t-

ajungindu.se
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Avram lancu în conștiința moților
Martorii oculari Ia eve

nimentele revoluției dir»
un număr impresionant îl 
înconjoară cu dragoste și.l 

1818—1849, cit și persoane urmează cu devotament pc 
care l.au cunoscut pe A- 
vram lancu au țesut o 
aureolă de mister și le
gendă în jurul lui. Pentru 
că lancu reprezenta, mai 
bine ca oricine, simbolul 
luptei dc dreptate socială și 
libertate națională din 
Transilvania. Minte sclipi
toare, în anul 1841, lancu 
a absolvit, eu rezultate 
foarte bune, gimnaziul din 

Zlatna. Urmează Liceul Pia. 
riștilor din Cluj. Se dove, 
dește un tînăr studios, în
deosebi pentru matematici, 
istorie ți filozofie. în anul 
1846," la vîrsta de 22 de 
ani. Avram lancu absolvea 
Facultatea de Drept din 
Cluj, ca un student emi. 
nent. A ales ca studii fa. 
cultatea de drept în dorința 
dc a fi de folos moților pen
tru apărarea și revendica, 
rea drepturilor sociale. 
Profund preocupat de sta. 
rea neamului său, de gre
lele condiții de trai, ce se 
înăspresc prin asuprirea 
habsburgică și pierderea tu. 
turor drepturilor, moții 
devenind iobagi, îl deter
mină pc lancu să se dăruie 
trup și Suflet cauzei revo
luționare.
Conjunctura politică prici, 

nică declanșată in anul 
1848 în întreaga Europă de 
flăcările revoluției, va fi 
folosită și în România, de 
adevărații bărbați și revo
luționari dintre care numim 
doar pe Nicolae Bălcesca și 
Avram lancu. Moții, într-

lancu, în caresvedeau steaua 
strălucitoare a dezrobirii lor, 
speranța dc mai bine, nă
zuința de libertate și drep
tate. în fruntea lor, de pe 
calul său alb, pe Cîmpia 
Libertății din Blaj, lancu 
se adresează mulțimii: 
„Pretențiile noastre sînt 
sfinte precum e sfîntă drep. 
tatca, și noi românii vom 
fi gata a le apăra cu orice 
preț". Dar frămîntările lui 
lancu, întreaga sa activitate 
revoluționară nu i.au adus 
satisfacțiile scontate. lupta 
sa nu s-a finalizat după 
dorința Iui, iar durerile su. 
fletești vor avea urmări ne. • 
faste asupra sănătății saje.

îngrijorat, trist, revoltat, 
dezamăgit ți supărat, lancu 
se autoexilează în cîteva 
localități de pe Crișul Alb, 
între Ilălmagiu și Baia de 
Criș, acolo, unde i.a fost 
Iui mai drag să stea și îna. 
inie de revoluție, bncurîn. 
du-se dc aceeași ospitalitate 
din partea sătenilor. Tră. 
iețte o perioadă deosebit 
de grea și colindă cimpiile, 
pădurile și satele moților 
zărăndeni, negSsindu.și lo
cul, întovărășit doar de 
fluierul purtat la șerparul 
său. La apusul soarelui și.n 
nopțile cu lună plină, glas 
răzvrătit de fluier lung și 
jalnic răzbate cu tristețe 
din tirnațul casei brutaru
lui Ion Stupină din Baid 
de Criș. Martirul moților a 
rămas credincios idealuri, 
lor sale de dreptate socială și

Al XII-lea Simpozion 
National de Istorie și 

Retrotogie Agrară a României
țifică. Este pentru prima 
dată cînd, la o manifestare 
științifică de o asemenea 
importanță, sau răunit spe
cialiști hunedoreni in nu
măr atît de mare și de di
verse profile.

Dorim să precizăm că în
treaga acțiune s-a derulat 
pe bază de sponsorizare, 
prin contribuția a diverse 
firme: „Champ — Invest” 
S.R.L. București, S.C. „Vi- 
nalcool'’ Deva, S.C. „Haber” 
Hațeg, S.C. „Agrocom” Ha
țeg. S.C. „Văcarul" Peș- 
teana. I.C.T.T. Bărăști, S.C. 
„Comvior” Orăștie, S.C. 
„Galatis’’ Ilia, S.C. .„Simior” 
Simeria, S.C. „Avicola" De
va, S.C. „Devii” Deva, S.C. 
„Sansere” Sinlandrei. S.C. 
„Cetate” Deva, S.C, „Fares” 
Orăștie, S.C. „Unieomf” De
va, S.C. „Ardealul” Deva, 
S.C. „Romcereal” Deva, 
S.C. „Apro-Tera” Simeria, 
Și Direcția Generală pen
tru Agricultură și Alimen. 
tație a județului 
doara.

In final, dar nu 
mul rind, amintim 
toarelor noastre gazde de 
la Școala Normală „Sabin 
Dragei" Deva unde, prin 
efortul conducerii liceului 
și al personalului adminis
trativ. simpozionul s.a de
rulat într-un cadru unitar 
deosebit.

Luni, 31 august 1992, în 
sălile Muzeului Județean 
Hunedoara — Deva, s-a 
deschis o expoziție filateli
că pe teme de istorie și re
trologie agrară, ce poate fi 
vizitată pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni. Expoziția a fost

Municipiul Deva și jude
țul Hunedoara au găzduit, 
de curind cel de-al XH-lea 
Simpozion Național de Is. 
torid și Retrologie Agrară a 
României, manifestare ști
ințifică de tradiție și pres
tigiu în țara noastră. Avînd 
un caracter interdisejplinar, 
simpozionul a reunit spe
cialiști din diverse domenii, 
>rezentîndu-se comunicări 

clin multele secțiuni ale 
storiei și rctrologlei agrare. 
Amintim cîțeva din titlu- 

.ile cuprinse în programul 
manifestării: ' dr. Eugen 
Mewes — Cercetarea tetra
logies și unele probleme 
actuale ale agriculturii din 
România ; dr. Ion Nițu — 
Solul ca document istoric ; 
Vasile Teodor Sicoe — Re* 
venirea la proprietatea pri
vată asupra pămintului și 
consecințele sale în județul 
Hunedoara; dr. Horațiu loa. 
nițoaiâ — Unele aspecte ale 
alimentării cu apă potabilă 
în mediul rural; Tir on Ba. 
sarab. Vaidei — Schiță mo
nografică ; dr. Antonia I- 
vațcu, dr. Viorica Bălan — 
Mit si realitate în istoria 
piersicului; dr. Gheorghe 
Lixandru — Apariția cer
cetărilor de chimie agricolă 
în România. Desigur,— că 
enumerarea titlurilor ilus- 
‘rează diversitatea domenii, 
lor simpozionului mai sus 
amintit. Comunicările pre
zentate vor fi cuprinse în- 

-tr.un volum, care urmează 
să vadă lumina tiparului în 

. viitorul apropiat.
Trebuie să menționăm cer 

specialiștii hunedoreni de 
la diverse instituții: Mu
zeul județean Hunedoara — . realizată de Asociația Fila- 
Deva. Filiala Arhivelor Sta-^ 
tului Hunedoara — Deva, 
Biblioteca Județeană Hune- . 
doara — Deva, Stațiunea de 
Cercetare și Producție Po
micolă Geoagiu, Stațiunea 
de Cercetări Silvice Sime- 
ria, S.C.E.L.T.F. Deva și 
Oficiul de Reproducție și 
Selecție a Animalelor De
va, au prezentat preocupă, 
rile lor de cercetare știin

libertate națională. Unica 
lui dorință era să-și vadă 
națiunea fericită, așa cum 
ne.a mărturisiț-o u> testa
mentul său : „ 
al vieții mele este 
văd Națiunea, mea fericită, 
pentru careithipă puteri am 
și lucrat pînă acuma, cu du. 
rere, fără mult succes, ba 
tocmai acuma cu întristare 
văd, că speranțele mele și 
jertfa adusă sc prefac în 
nimica...”

în primăvara anului 187^, 
la serbările eîmpenești dc 
la Țcbea, prilejuite de ne- 
dcia Sfintelor Paști, Cra. 
iul Munților Apuseni par. 
ticipă pentru ultima dată 
în mijlocul sătenilor. Pe
trecerea s.a desfășurat, ca 
dc obicei, pe cîmpiil larg 
în preajma bisericii orto. 
doxe și a Gorunului lui Ho
rea. Printre alte discuții a. 
vute 'cu locuitorii satului, 
lancu își exprima o dorință 
testamentară: „Cînd oi
muri, aici să mă ingropați 
la umbra acestui Gorun".

Cîteva luni mai tîrziu, la 
13 septembrie 1872 dorința 
i-a fost îndeplinită. Vestea 
tragică a morții lui Avram 
lancu a zguduit întregul 
district Zarand și ținuturile 
Transilvaniei. Au dorit ‘să 
fie de față și să-l conducă 
pc ultimul său drum, pe 
ortacul lor, alături de cei 
treizeci de preoți, în frunte 
cu protopopul Mihelțieanu 
și prefecții Simen Balint 
și Axente Sever, viceprefec- 
tul Simon Groza, tribunii 
Clemente Aindeanu și Ni. 
colac CorghoSr precum și 
bunul său prieten, prefec
tul Zarandulai, Mthai An. 
dreica.

Cortegiul funerar plecat 
din Baia de Criș a ajuns 
în cimitirul de la Țcbea 
(2,5 km) iar mulțimea în
doliată n-a reușit să pără
sească curtea avocatului 
loan Simionescu, de unde 
a fost ridicat sicriul cu 
corpul neînsuflețit al erou
lui național.

Crucea existentă la eăpă. 
tlfal martirului lancu a 
fost ridicată de către avo
catul Petra Tisu, din Țe
bca.

Ca dovadă a prețuirii 
veșnice, moții I.au așezat 
pe „Crăișorul" for în ster
ilitatea istoriei, iustini *. i 
memoria, alături de marile 
personalități Stefan cel Ma
re și Mihai Viteazul.
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Două interprete ale ansamblului folcloric din M r,a< c (Franța) — Francoist 
Danott, elevă și Annie Dufour, contabilă — au declarat fotoreporterului. nostru 
PAVEL LAZA : „în România e bine și voi reveni (Francoise); „Voi reveni cit de 
curînd — România este o țară pe care o poți cunoaște numai dacă ai timp. Sper 
ca la anul să cîștigăm, drept premiu la Costinești, un sejour în România”. (An
nie).

Universitatea „Școala Ar
deleană” Blaj funcționează 
în -cadrul Fundației „Ro
mânia de Mîine”, înființată 
prin Legea nr. 21/1924. po
trivit Constituției din 1’923. 
Fundația „România de Mîi
ne” este o instituție social- 
umanistă de cultură, știință 
și învățămînt, autonomă. ' 
fată scopuri politice sau 
patrimoniale. Scopul ei este 
de a cultiva și promova în 
România valorile culturii 
naționale și universale, de 
a contribui la dezvoltarea 

• învățământului. științei și 
culturii în țara noastră.

.Fundația acordă din fon. 
durile proprii burse de 
studii; în țară și străinătate, 
tinerilor care se remarcă 
prin talent și pasiune în 

activitatea de studiu și crea
ție cultural-artistică și ști. 
ințifică. Se oferă burse de 
documentare și specializare 
în țară și străinătate pen
tru tineri cercetători și ca._ 
dre didactice, memun :ii 
Fundației. Scopul și obiec
tivele propuse se realizează 
în cadrul Fundației „Ib- 
inânia de Mîine”, prin uni. 
tățile sale de profil, între 
care și unitățile de invăță- 
tnînt. în acest scop, înce-

pind cu anul școlar 1992/ 
1993, Fundația înființează 
Universitatea „Școala Ar. 
dejeană” din Blaj ce func
ționează cu o facultate și 
două eolegii astfel :

1. Facultatea de istorie? 
geografie, de 4 ani, cursuri 
cu frecvență parțială 5 
ani. Pregătește, în dublă 
specializare, profesori de 
istorie și geografie. Absol
venții paț lucra în învăță, 
mîntul public și particular.

2. Colegiul de 
contabilitate și 
cu durata de 3 ani. Pregă
tește absolvenți eu 
superioare în domeniile co
merț, contabilitate și 
rism. Absolvenții își 
continua studiile în 
terminali ai facultăților de 
profil. De regulă, înscrierea 
pentru continuarea studiilor

în același an de 
în

se face 
studii cu cel absilvit 
cadrul colegiului.

3. Colegiul pedagogic pen
tru institutori are durata de 
3 ani. Pregătește institutori 
absolvenți cu studii superi
oare pentru activitatea di
dactică din învățămîntul 
preșcolar, primar și gimna
zial. Absolvenții își poț 
continua studiile universi.

tare în profilele pedagogie- 
ți psihologie școlară, filo
logie, muzică și desen.

’ Universitatea „Școala Ar
deleană” este o instituție de 
invățămînt superior care 
funcționează sub conduce
rea consiliului științific de 
profit al Fundației „Româ
nia de Mîine” și se află sub 
patronajul spiritual al 
„Școlii Ardelene”.

Diplomele absolvenților 
sînt recunoscute și pe plan 
internațional.

înscrierile au început la 
1 septembrie 1992. in Blaj, 
str. Dr. Vasile Suciu, nr. 25, 
în localul Grupului Școlar 

Forestier, telefon : 96/711132. 
Blaj și șe desfășoară pînă 
tn 18 septembrie a c.

Admiterea (între W și 26 
septembrie) se face nrin 
înscrierea liberă a eandida- 
ților care posedă dip orna 
de bacalaureat, pe bază u- 
nor teste, psihologice de 
pers nalitate și de cunoș
tințe. sub formă de inter
viu.

In ormațiî suplimentare la 
telefoanele 96/711784 si 
711594.

Prof.
IOAN A. STANCUl.EA 

BlajLIVIU LUCACIU

în uiți, 
primi.

tel.iștilor din Județul Hu
nedoara, în colaborare cu 
Societatea de Istorie și Re- 
trologie Agrarii a României 
(Filiala Hunedoara — Deva) 
și Muzeu] Județean Hune
doara — Deva.

GHEORGHE FIRCZAK 
Muzeul județean 

Hunedoara — Deva 
S.I.R.A.R. Filiala 

Hunedoara — Deva

I
I
I
b

1
b

I
b

I
I
I
» I

I
b

I
b

I
b.

I
b

I
b

I

1. ANCONA (18)
-* SAMPDOKIA («— 7)
Dc boțind și ocițpînd încă din
Ioc în Divizia A, Ancona va 
parări.
Pronostic : X,; ;
BRESCIA (10—13)
— TORINO (1).
Cu un debut promițător, Lucescu <t 
duce aminte de recentul amical cu 
rino : 0—5 1
Pronostic : 1, X, 2

3. FOGGIA (16—17)
— NAPOLI (10—13)
Ambele echipe vor începe partida cu gîndul de-a... 
cîțtiga însă...
Pronostic : X
GENOA (8—9) 10 10 1—1 1 (4-1)
— ROMA (16—17) 10 0 1 0—1 0 ( 0)
Oaspeții vin deciși la Genova să' recupereze ce-au... 
„dat” (surprinzător) Pescarei.
Pronostic: X, 2

5. INTER (14—15) 1 0 0 1 1—2 0 ( Ml)
— CAGLIARI (10—13) 10 10 0—0 1 (—1)
Pierzînd surprinzător la Udine, Inter s.ar putea 
(din nou) să șe împotmolească.
Pronostic : 1, X
JUVENTUS (10—13) 10 10 0—0 1 ( j 1)
— ATALANTA (2—3) 1 1 0 0 2—1 2 ( 0)
Echipa destul de modestă a Atalantci va rezista 
atacurilor „bătrînei doamne" ?
Pronostic : 1

2.

4.

6.

LAZIO (6—7) 10 10 3—3 1 ( f t)
— FIORENTINA (8—9) 10 10 I—1 I (—1)
Fiorentina, cu mari pretenții în această ediție, 
încerca să confirme în partida cu
Pronostic: >, X
PARMA (11—15)
— UD1NESE (2—3)
După neașteptatul suCcCs, 
nose va ceda fo Parma.
Pronostic : I
PESCARA (4—5)
— MILAN (4—5) 
Pescara abordează partida cu un moral 
tot nu va putea pune probleme eamptoanei. 
Pronostic : X, 2
SPĂL (5—8) 10 10
ASCOLI (3) 110 0
Echipele au obiective total opuse: (re) 
trogradării, respectiv (re) promovarea.
Pronostic : X
VENEZIA (9—16) 10 10
— CESENA (2) 110 0
Acest meci parc a fi (și el) unul care să
nedccis.
Pronostic : X

12. LUCCHESE (5—8)
— BOLOGNA (9—16)
Bologna se înscrie și ca pe lista favoriților la 

movare.
Pronostic : X
BARI (17) 10 0 1 0-1 0
— REGGIANA (9—16) 10 10 0—0 1
Neobțmînd nici măcapttn... egal îi> prima etapă, la 
Monza, Bari va încerca să recupereze.
Pronostic

Udi-
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în plină vară, Garda Financiară 
„1ogheață“ conturile firmei 

„Prod-Mildap“ S.R.L. Deva
(Urmare din pag. 1)

4
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lesne de înțeles. în peri
oada încheierii contractului 
între cei doi parteneri, fa
brica de ciment era în șo
maj tehnic, lucrările efec. 
tuîndu-se, în principal, cu 
personalul fabricii (perso
nal aflat în șomaj tehnic 
și apoi în concediu legal).
Rațiunea care a stat la baza 

acestei alegeri, opina dl 
ing. Mircea Bobora, direc
torul tehnic la S.C. „Ca- 
sial”, a fost de ordin finan
ciar, și anume că sumele 
pe care trebuia să le plă
tească fabrica unor firme 
specializate pentru înlocui
rea celor două coșuri, ar fi 
ost cu mult mai mari, situîn- 
du-se pînă la 14—15 mi
lioane de lei pe coș.

Sub aspectul finalizării 
lucrărilor, rămîne de apre- 
iat timpul record (2/3 mar
tie — 29 martie) în care au 
fost demolate și montate 
coșurile. Sau, mai mult 
decît atît. faptul că redarea 
mai repede în funcțiune a 
cuptorului nr. 2 ar fi per
mis o producție de aproape 
un miliard de lei.

EPILOG

în final, ne-am permite 
cîteva lucruri la ceea ce 
s-a întîmplat la S.C. „Ca. 
sial” S.A. Deva, în pr:mă- 
vara acestui an, fapt care, 
așa după cum am spus-o 
anterior, a creat multe ne
mulțumiri în rîndul anga- 
jațil-or de aici. în perioada 
cînd aproape tot personalul 
fabricii gusta din „binefa
cerile” șomajului tehnic, 
S.C. „Casta!” S.A. angajea

ză lucrările cu S.C. „Prod- 
Mildap” S.R.L. Deva — fir
mă condusă de mecanicul 
șef al fabricii, fiind deo. 
potrivă și patron — pentru 
cele două coșuri de la cup
torul nr. 2, lucrări execu
tate în principal cu perso
nalul angajat la S.C. „Ca- 
sial”. Chiar dacă fișa pos-' 
tului mecanicului șef al 
S.C. „Casial” S.A. Deva nu 
cuprinde responsabilități de 
o asemenea factură (execu
tarea efectivă a acestor lu
crări), cum se explică to
tuși acordul conducerii fa
bricii pentru acceptul situa
ției de față ?

Sau, în altă ordine de i- 
dei, s-a dovedit că atunci 
cînd există „interes” lu
crurile pot fi făcute într-un 
timp record și de foarte 
bună calitate. Rămîne, to
tuși, de neînțeles pasivita
tea tehnică a unor specia
liști, care acționează nu
mai în raport de interesul 
personal, uitînd de fapt eă 
una din menirile lor este și 
aeeea de a găsi soluții ac
tualului fenomen, economic 
la întreprinderile unde sînt 
angajați și de unde au mîn- 
cat pîine aproape o viafă 
întreagă.

Statutul duplicitar — pa
tron — angajat la stat, sau 
altfel zis concurența ne
loială, alterează raporturile 
de muncă, iar interesul 
pentru cel din urmă este 
vizibil diminuat.

Din păcate, fenomenul 
„Casial” — „Prod-Mildap” 
nu este singular în econo
mia națională, și soluțio
narea finală se va pronun
ța '.probabil, de către le
giuitor.

• * • • •

Trambulină
spre oraș

(Urmare din pag. I) v 
Deva. Și uita-așa din 3 in
terniști în schemă, la Ilia 
lucrează doar unul și în 
spital și în policlinică. Și 
se alătură 2 stomatologi și 
dl director, pediatru.

Abia după ce am primit 
toate aceste explicații și 
precizări am înțeles de ce 
dl dr. Muneanu consideră 
spitalul pe care 1 conduce 
o „trambulină’ pentru cel 
din Deva. Medicii își de- 
săvîrșesc pregătirea profe
sională, apoi profesează la 
oraș, cei din Ilia rămînînd 
ou cheltuielile dar fără me
dici. Iar dacă dorința .per
fect omenească a medici
lor de a-și face meseria 
într.un spital mare este 
de înțeles (deși bolnavii au 
aceeași nevoie de ei peste 
tot), de neînțeles este a- 
titudinea Direcției Sanitare 
Județene care a binecuvîn- 
tat această migrație. Fi
rește, fără^ca cei ce-au 
coordonat în acest timp ac
tivitatea la Ilia să aibă 
vreun cuvînt de spus. Lor 
nu le rămîne decît să asis
te neputincioși -la cccîj. ce 
se întîmplă și să plătească 
oalele- sparte. între alte 
plăți se numără și frecven
tele deplasări cu salvarea 
la Deva, pentru cazuri ca
re altădată puteau fi re
zolvate pe toc. Și așa cei 
din Ilia sînt doar cu chel
tuielile de transport, ac
tivitatea înregistrîndu-se în 
contul confraților de la De
va. Dar ceea ce e și mai 
trist este că din toată a- 
ceastă „politică sanitară" 
cei mai dezavantajați sînt 
oamenii locului, care pen
tru multe afecțiuni trebu
ie să ia calea orașului.

CINE
Cum a ajuns acasă, Vio

rica Boar din Lupeni i-a 
spus Claudiei, fiică-să :

— Dă o fugă pînă la a- 
limentara și cumpără ceva 
de băut.

Fata s-a codit la înce. 
put, dar a plecat unde a 
fost trimisă. S-a întors re
pede cu o sticlă de o ju
mătate de litru plină cu 
rom. V.B. a sorbit cîteva 
înghițitiiri, apoi s.a dus la 
cocină unde ținea un porc, 
să-i dea de mîncare rîmă- 
torului. A venit acasă spre 
seară și a mai tras cîte
va gîturi de rom. Imediat 
după ea a sosit și Iosif B., 
cu care dna Viorica trăia 
în concubinaj de vreo 17

ani. El, concubinul, nu lo
cuia acolo, avea aparta
mentul lui și venea doar 
din cînd în cînd. Era și 
el băut și încă destul de 
bine A văzut sticla de 
rom golită pe jumătate și 
a dat s-o înșface. Se pare 
că de aici a pornit tot ce 
a urmat.

De cîte ori venea Iosif 
B. la concubina sa se a- 
pucau amîndoi pe băut și 
beau cot la cot, după care 
se puneau pe harță și pe 
scandal, de răsuna tot 
blocul. Vecinii știau acest 
lucru și nu se mai mirau 
cînd, după ce intra I.B. 
în casa Vioricăi B„ auzeau 
zbierături, acuzații, vase

| CENTRUL DE CONSULTANȚĂ, INSTRUIRE

ȘI INGINERIE SOFTWARE,

CONSOFT — COMPUTER SIBIU

Organizează în municipiul DEVA, înce- 
pînd eu 21. 09. 1992, cursuri de specializare în 
informatică Ia microcalculatoare compatibile 
I.B.M. — P.C. pentru următoarele specialități:

• programatori aplicații tehnico - econo
mice — studii superioare;

• programatori asistenți de gestiune, stu- 
imedii;
• utilizatori, studii superioare și medii;
• operatori, studii medii.
Informații și înscrieri la DEVA, str, Pru- 

? nilor, 13, tel. 95/613678, SIBIU, str. Crișanci, 
1 14, tel. 921/18155. (1O50>

î5 dii
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spărgîndu-se ș.a. Așa s-au 
petrecut lucrurile și în ziua! 
aceea. Țipete, zbierături! 
urmate de o bufnitură/ 
după care lucrurile s-au 
liniștit brusc. Parcă mai 
repede ca altădată.

Claudia era plecată din 
apartament, fugise din
cauza scandalului, pro
babil. Cînd a venit acasă 
a aflat că cel ce era con
cubinul mamei sale nu mai 
avea viață în trup. Poves
tește Viorica Boar :

— Cînd a venit Iosif e- 
ra beat foarte tare. • A 
luat de pe masă cuțitul și 
a venit spre mine să mÂ 
eTnoare. I-am smuls cuți
tul din mînă și l-am pus 
pe frigider. L-a luat din 
nou. Atunci l-am împins 
în dormitor și am tras u- 
șa după el.

— Avea cuțitul ta mî
nă, cînd ați făcut treaba 
asta ?

— Da . Am tras ușa du
pă el și am stat în bucă
tărie. Peste o jumătate de 
oră m-am dus să văd de 
face. Era plin de stage pe 
față și pe mîîni. Am luat 
o cîrpă și am început să-i 
Șterg.

— Mai trăia ?
— Clipea din ochi. Apoi 

a rămas înțepenit Atunci, 
am ieșit afară și am stri-, 
gat că este mort. Au ve
nit vecinii, iar după aia 
poliția.

— Cine l-a ucis ?
— Nu știu !
Concubină îl ține puter- 

nic pe „nu știu’ ft» brațe.* 
Cît o să-l țină e greu de 
stabilit, dar instanța, fă
ră doar și poate, va scoate 
adevărul ta lumină. Un 
lucru este cert: erra a- 
rnîndoi foarte beți•

TRAIAN SONDOR
•*•*•*>*• *<*i»*»«n*n*»«»*«*n*e*e*e*e*e'*e*e*n*e»e * • • • *

S.C. „CRIȘBUS" SA BRAD .Transport de călători sigur, rapid, civilizat
------------ SCURTA PREZENTARE ------- -----

După revoluția din decembrie 1989, cînd un 
mare număr de unități economice și-au reorga
nizat structura și obiectul activității, fosta Au
tobază de transport Brad — din cadrul I.T.A. 
Hunedoara — Deva — s-a transformat, ea toate 
celelalte din cadrul întreprinderii mamă, în so
cietate comercială pe acțiuni (deși nimeni nu are 
acțiuni — n.n.), luîndu-si denumirea de „CRIȘ- 
BUS’\

Societatea și-ă restructurat colectivul, și-a 
restrîns activitatea doar la transportul de călă
tori {public și în convenție, pe traseele din Țara 
Zarandului, pe altele interurbane și interțude- 
țene — Timișoara, Arad, Cluj — n.n.), depune 
eforturi pentru continua îmbunătățire a presta
țiilor efectuate, dezvoltarea dotării, diversifica
rea serviciilor.

In centrul atenției
— dotarea

Se știe, ca și alte auto- ' 
baze de transport, noi am 
avut o dotare tehnică pre
cară — ne spune dl sipg. 
Costel Lupu, directorul 
S.C. „Crișbus" S.A. Brad. 
Mașini vechi, cu un pro
nunțat grad de uzură, ale 
căror echipare și exploa
tare ne-au grevat întotdea
una serios cheltuielile, a- 
telier de reparații modest, 
în care am înnădit mereu 
sărăcia, de azi pe mîine. 
Cu această zestre ne-am 
constituit în societate, în- 
cercînd s-o întreținem cum 
putem, îneît să asigurăm 
prestațiile solicitate de 
beneficiari.

— Dar posibilitățile de 
completare și îmbunătățire 
a dotării nu aveți ?

— Ba da. Mai întîi, cum 
spuneam, ne străduim s-o 
menținem în exploatare, 
la parametri cît mai ridi
cați, pe cea existentă. în 
acest sens, am reparat u- 
nele autobuze, le-am vopsit, 
le-am echipat cu acumula
tori și anvelope noi și 
ne facem treaba cu ele. 
Deocamdată am cumpărat 
un autobuz RDT III nou 
— cu care organizăm și 
excursii în Ungaria —, 
vom cumpăra și altele, în 
limita banilor pe care-i 
vom avea, scoțînd din cir
culație mașinile ajunse 
neutilizabile. De aseme
nea, am procurat din im
port anvelope destul de 
bune și mai ieftine decît 
cele din țară, ne-am asi

gurat șî necesarul de acu
mulatori, dar greutăți sînt 
încă multe.

— Nominalizați cîteva 
din ele.

— Starea drumurilor, ex
trem de precară, pe care 
nimeni nu mai pune o 
roabă de zgură ori de pie
triș, care ne deteriorează 
anvelopele, ne crește con
sumurile de carburanți, ne 
diminuează timpii de par
curs. Apoi imposibilitatea 
de plată a unor beneficiari 
și deci veniturile noastre 
reduse, ceea ee ne îngreu
nează procurarea carbu
ranților și lubrilianților, 
a pieselor de schimb, ma
terialelor , și echipamente
lor necesare, achitarea o- 
bligațiilor noastre către co
laboratori. Numai Exploa
tarea Minieră Barza are

Forța nr. 1
S.C. „Crișbus" S.A. Brad 

a avut și are meseriași de 
valoare, harnici și conștiin
cioși. Pe cîțiva dintre eâ 
ni i-a evidențiat dl loan 
Achim, șeful biroului per
sonal : Vasile Burz, Nicolae 
Filip, Remus Potînteu, Teo
dor Mencu, Mihai Gavrilă
— de la transportul public 
de,călători, Dorin Ciwsaș, 
loan Ciocan, Nicolae II Ma
rin, Ioan III Marcu — de 
la convenții, Remus Nicula, 
Nicolae Petros, Daniel Ba
iu, Ilie Sipoș, loan Baniciu
— mecanici.

Sint însă și unii condu
cători auto care se abat 
frecvent de la disciplină 
muncii, de la cinste și co
rectitudine. Pe unele trasee
— și zonale, dar și interju- 
dețene — încasează de la

să no plătească 4,7 milioa
ne lei pentru serviciile pe 
care i le-am efectuat, și 
tacă O nedreptate: statul 
ne asigură subvenționat 
doar dO la sută din nece
sarul de carburant, cu 53 
lei/litra, tar restul de 40 ‘ 
ta sută Q luăm de la PECO, 
cu 93 iei/iitru.

-Și ați 
țiile ?

— Statul 
3 milioane 
iar de la 1 
nu mai primim nici un leu. 
în aceste condiții, am luat 
credit de la bancă 3,5 mi
lioane Iei, însă dobînzile 
astea mari ne pun pe bu
tuci, Oricum, situația este 
din ce in ce mai grea. Tn-

primit subven-

ne este dator 
lei subvenții, 
august a.c. nu

să trebuie s-o suportăm. 
N-avem încotro.

■■

călători bani fără să elibe
reze bilete, ori eliberează 
bilete mai ieftine decît su
mele încasate, .frustrînd so
cietatea . de unele venituri, 
care ajung in buzunarele 
lor. Am primit mai multe 
semnale despre asemenea 
stări de fapt.

— Cunoaștem și noi unele 
cazuri, chiar am luat mă
suri disciplinare, la
desfacerea contractului de 
muncă — relevă dl loan 
Achim. Ne luptăm încă și 
vrem sa eradicăm asemenea 
atitudini, însă unii nu în
țeleg această necesitate. Nu
mai așa putem asigura un 
transport eficient și civili
zat, în folosul călătorilor, 
al unității, al angajaților 
noștri. _

Autogara din Brad
în reparație

Deoarece RAGCL Brad 
început anul trecut, îna început anul trecut, în 

tempo de mele, repararea 
autogării din Brad, efec- 
tutad lucrări de slabă ca
litate, despre care ziarul 
nostru a scris la timpul 
potrivit, conducerea S.C. 
„Crișbus" S-A. Brad a 
contractat dirt nou, în a- 
cest an, lucrarea cu ace
lași prestator. Lucrurile se 
desfășoară mai bine, se 
speră să fier de calitate, 

Apelați cu încredere 
la atelierul de reparații 

auto !
In ideea diversificării și sporirii eficienței ac

tivității proprii, S.C. Crișbus S.A. Brad a des
chis la sediul unității, de la Goșa, pe șoseaua 
Brad — Crișcior, un atelier de reparații auto — 
mecanică, tinichigerie, vopsitorie, — și inspecții 
tehnice. Se efectuează prestații de calitate pen
tru unitățile de stat, întreprinzători particulari, 
persoane individuale.

îneît această importantă 
carte de vizită a societății și 
a orașului să vorbească d- 
locvent despre cei ce au 
reparat.o și, mai ales de
spre cei ce o gospodăresc.

— După terminarea lu
crărilor, intenționăm sg' 
organizăm, în autogara, șî 
o cofetărie — cafenea și ' 
un magazin de piese ante 
— ne-a spus dl Costel Lu
pu. Sperăm ca aceste rea
lizări să le consemnăm cît 
de curtnd.
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• LA a 14 aniversare 
pentru Ionică Purtător din 
Certej toate florile din lu
me, fericire șî „La mulți 
ani". Părinții, frățiorul Cos
te! și bunicile Nieuța șl 1. 
liana. (7531)

• VlND apartament 2 
camere, ultracentral, sau 

schimb cu 3—4 camere, vîrîd 
video recorder Akay VS 
23, Opel Rekord 20 E, Ford- 

Granada, stare ireproșabilă. 
Deva tel. 626512, iar după 
ora 20 — 614975. (7559)

« SIMBĂTA 12.09.1992, 
excursie In Turcia. Preț 
9000 lei. Rel. tel. 715045.

(7375)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

VlNZARl— 
CUMPARARI

\ • VÎND Renault Fuego, 
Jtșor avariat, preț negocia
bil. -Orăștie, tel. 647255.

(7563)
• VÎND închiriez

garsonieră mobilată. Deva,''- 
Vărăști, bl. 23, ap. 8, tel. 
629269, după ora 16. (7565)

• VÎND pătut pentru co
pil. Deva, tel. 624331. (7546)

• VÎND urgent apartă-

tent două camere, confort 
gaz, parchet. Deva, bdul 

Bălcescu. bl. 22, ap. 18.
(7552)

• VlND calculator ZX
(Spectrum, în stare excep- 
jțională. cu 18 casete pro- 
șgrame Informații tel. 
613469. ’ (7551)

• VlND casă cu depen
dințe, teren arabil, fînețe. 
Instalație apă, curent forță. 
Sat Renghet. comuna Geoa- 
giu. Informații Orăstie, tel. 
95/641783. ' (7549)

• VÎND urgent garaj.
Zona Zarand Deva, tel. 
621315. (7547)

• VÎND urgent aragaz
X ochiuri, nou. televizor 
^Samsung cu teletext Deva 
tel. 611191. (7539)

< VÎND dubă frigorifi
ca, motoare e’ectrice, a- 
fcricht. betonieră, trafo su- 
Îară, compresor. Informa-

3 tel. 61472Q, d-jpă ora 
4W. (7542)

• VÎND ARO 243, motor
Brașov. Deva str. Horea, 
Wr. 124. (7538)

• VÎND butelie aragaz.
95 000 iei/buc Deva tel. 
628297. (7518)

• VÎND Simca.Chrysler,
Ștare bună. Tel. 632165, du
pă ora 16. (7513)

• VÎND apartament 2
Câmere. proprietate, zona 

Aeatru. 1 600 000. negocia
bil. Tel. 715383. după ora 
li. (7358)

• VÎND mașina pentru 
finghetată. Telefon 667129, 
629640. după ora 16. (7557)

• VlND hol „Madrigal"
(canapea, 2 fotolii, masă). 
Deva tel. 614193. (7564)

• VlND teren arabil, zo
na Deva-Almas. Deva tel. 
618575 (7558)

• VÎND Renault 20 TX, 
Volvo 240 Gb, ambele 2000 
mărci și 50000 lei, micro
buz Volkswagen LT 35 
Diesel, 6000 mărci. Tel. 
660629. (7567)

• SCHIMB 2 apartamen
te 2 camere, ultracentral, 
cu un apartament 3 came
re șl o garsonieră Deva. 
TeL 618591, după- ora 16.

(7570)

• DIN partea cole
gilor de serviciu 
la Mina Deva: 
canici, mineri, 
ducerea Sectorului Mi
na Deva, conducerea 
E.M. Deva, un ultim 
pios omagiu pentru 
cel care â fost un bun 
și sincer coleg

de 
me. 
con-

CONSTANTIN 
RONCEA (TITI)

!
 LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” BRAD j 

înscrie pentru clasa a Xl-a, anul școlar ij

1992—1993, învățămînt seral, absolvenți ai cla- i 
ț sei a X-a, promoții anterioare anului 1992. (1055) ț

VI.P.H. DEVA — S.A.

• VlND apartament 2
camere, decomandate, zonă 
centrală. Deva tel. 627418, 
orele 16—22. (7568)

• VÎND urgent casă, a- 
nexe, grădină. Vetel, nr. 34.

(7571)
• VÎND Dâcia 1300, sta

re excepțională. Deva tel. 
616919, orele- 10—14, (7569)

• SCHIMB apartament 
4 camere, proprietate, ul
tracentral cu 2 apartamen
te proprietate, exclus Da
cia șl Micro. Tel. 627861, 
zilnic între 18—20. (7566)

Vom fi alături de fa. 
milia îndurerată. Dum
nezeu să.l odihnească !

(7578)

• CUMPĂR teren ara
bil, zona drum național, în 
împrejurimile Devei (5— 
10 km). Deva tel. 628305, 
orele 17—21. (7574)

• VÎND apartament 4
camere, 2 băi, et.I,. bloc 
cărămidă. Hunedoara, preț 
2,5 milioane, negociabil. Re
lații Ia tel. 718908, orele 
21—23 (7366)

• VÎND vin alb vechi, 1 
an, viță nobilă, Drăgă- 
nești. Hunedoara tel. 714441.

(7372)

• SCHIMB apartament
3 camere, Bălcescu, bl. 8 
(Al. Armatei) cu 2, exclus 
Micro, Decia, Deva tel. 
624335. (7562)

ÎNCHIRIERI

• CĂUTĂM 
de închiriat în 
Simeria, plata 
Tel. 661140.

garsonieră 
Deva, sau 
în valută. 

(7548)

DECESE

• SOȚIA Didina, fiul 
Florin, nora' Diana și 
nepotul Alex anunță 
cu adîncă durere în
cetarea din viață a 
dragului lor
NICOLAE BERBEC 

în vîrstă de 62 ani, 
neprețuit soț, tată și 
bunic. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! 
Înmormîntarea azi, 10 
sept. 1992, ora 15, la 
Cimitirul „Popa Șap
că" din Hunedoara.

(73’/0)

{ cu sediul în Deva, Pța Victoriei, nr. 2
) Anunță pentru data de 14. 09. 1992 con- .
J curs pentru ocuparea a 2 posturi de inginer și 
î a unui post de tehnician în specialitatea topo- 

grafie — geodezie.
Pentru posturile de inginer se primesc ab

solvenți promoția 1992.
Angajăm cu contract de prestare ingineri 

topografie — geodezie, colaboratori externi.
Informații suplimentare la telefon : 611932 

sau 612430 — int. 125. (1057) ți------------------------------------------------------------------
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SOCIETATEA COMERCIALĂ DEVIL — S.A.

• VÎND ieftin butelie a. 
ragaz. Hunedoara telefon 
722921. (7376)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de Si
derurgica SA Hunedoara, pe 

. numele Buzatu ' ' ' 
declară nulă.

Adrian. Se
(7367)

• SOȚIA Nuți și co. 
piii Ciprian și Cristi
na anunță cu profun
dă durere stingerea 
fulgerătoare din viață 
a celui care a fost

CONSTANTIN 
RONCEA 

în vîrstă de 42 ani. în
mormîntarea în 11 sep
tembrie 1992, ora 14, 
Ia Cimitirul din str. 

Călugărenî; Deva. (7577)

• FAMILIA Giurgiu 
— cuscrii — deplînge 
pierderea celui care a 
fost un om deosebit
NICOLAE BERBEC

Dumnezeu să.l odih
nească în pace ! (7370)

S.C. „A.D.E.“ S.R.L. DEVA

• PIERDUT cartelă ali
mente, eliberată de 
mentara „Mendi" 
doara, pe numele 
loan Se declară nulă.

. (7368)

Ali. 
Hune- 
Decar

• PIERDUT cartelă ali
mente, eliberată de Ali
mentara 38 Hunedoara, pe 
numele Schipor Constan
tin. Se declară nulă (7374)

OFERTE 
DE SERVICE

• FIRMA „EXCELENT"
din Arad organizează în 
fiecare luni excursii la 
Varșovia. Plecarea la ora 
8 din fața Casei Sindica- , 
telor Arad. Preț 6800 lei 
si 20 DM. Informații tel." 
966/13190. (7561)

• S.C, „MODEX-AN.
DA” SRL .Orăștie, str. Da- . 
cilor, nr. 18, angajează 
croitorese vestimentație 
damă. Informații tel. 642235. 1

(7570)

»
REGIA AUTONOMĂ A PĂDURILOR 

* ----------
IV
I

„ROMSILVA" R.A. 
FILIALA TERITORIALĂ DEVA

• SURORILE Reli, 
Lia, Bebi și Gina cu 
familiile aduc un pios 
omagiu iubitului lor 
frate, cumnat șl unchi 

CONSTANTIN 
RONCEA 

trecut atît de timpuriu 
în lumea veșniciei. 
Dumnezeu să-l odih. 
nească în pace! (7577)

• FAMILIA Biolan 
— nepoți — cu adîn
că durere deplînge 
pierderea celui care a 
fost un unchi deosebit
NICOLAE BERBEC

Dumnezeu să-l odih. 
nească! (7371)

• UN ultim omagiu ce
lui care a fost

NICOLAE BERBEC, 
din partea vecinilor de 
scară. Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (7373)

în atenția cititorilor ziarului 
„Cuvîntul liber” 

ABONAMENTELE

I
I

I
M -

I*
I
î la ziarul nostru se fac la oficiile poștale, factorii |
I poștali și difuzorii de presă !
I Costul unui abonament lunar este de 140 I
J lei la care se adaugă- taxele poștale. i

* #

I % 
I *

aduce la cunoștința agenților economici i 
autorizați că scoate la licitație publică masă i 

J lemnoasă pe picior pentru exploatare, îri raza: 
ț Ocolului Silvic Baia de Criș. |
i Licitația va avea loc la sediul ocolului sil-» 
* -vie în ziua de v ineri, 18 septembrie 1992, ora 12. ] 

j consulta la sediul Filialei teritoriale Deva și 
I Ocolul Silvic Baia de Criș. 
i Relații suplimentare se pot obține de

Filiala teritorială Deva, tel. 616020, 616021 
) la Ocolul Silvic Baia de Cris.
I r ‘ ’
| liala teritorială Deva, tel. 6Î6020, 616021 și la 
| Ocolul Silvic Baia de Cris, tel. 122. (1053) | j

Caietul de sarcini al parchetului se poate ; 
lai
laî I 
si t

Relații suplimentare se pot obține de Ia Fi- | i

i

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA j

Organizează în data de 12. 10. 1992, ora 1 
10,00, concurs' în vederea ocupării postului de 1 
director al Unității de Producție, Turism și Des- ■ 
facere Hunedoara — Deva. j

Condiții: j
• studii superioare t
Informații suplimentare se pot obține la J

ompartimentul personal al Consiliului Județean J
Hunedoara — telefon : 611350, int. 175. - I 

I 
I 
I

11- J

Important
S.C. „ALBA IULIA“ S.R.L. 

oferă agentilor economici interesați 
• uleiuri motor BRITISH PETROLEUM 

„BP“ 15 W 40; 15 W 50 și 20 VV 50.
Se asigură ritmicitate și continuitate în 

vrări pe bază de contracte, precum și matcriafl 
publicitar. i

Tel.: 96'811851. |
FAX : 96'811771. (1056) |

l

Anunță licitație pentru închirierea spațiu
lui comercial CHIOȘC, situat în str. Minerului 
Deva.

Licitația va avea loc în data de 21. 09. 1992, \ 
ora 10, la sediul societății din Deva, str. Doro- 
banților, nr. 32 A. (1058) ț

V
î 
î

Oferă din stoc, la prețuri avantajoase, pro- 
duse marca Sanyo :

• case de marcat
• copiatoare ț
• calculatoare l
• cîntare electronice ț
Se asigură consumabile și service post-ga- ,

ranție. '
Informații Deva, tel. 614564 ; 613394. (7585) 1

!

*
*

*

j i
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I

concurs pentru ocuparea funcției de
( • CONTABIL ȘEF FILIALĂ
ț Concursul va avea lato la sediul Regiei Au- ? 
i tonome a Pădurilor ROMSILVA București, str. J 
țbdul Magheru, nr. 31, sector I, cod 70164. î 
î Candidații trebuie să îndeplinească urmă- j 

I 

l I I 
I 1 I I I 1 
*

S.C. PRODIMPEX — COfal S.R.L. DEVA

str. Libertății, bl. L4, parter. Telefax: 612145

VINDE EN GROS

6 zahăr
• țigări Viceroy
• ciocolată Ungaria
• camere auto 165—13 Korea
• pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia

CAUTĂ
închiriere apartament et. 1—2, parter satt casă ț 
3—4 camere, în Deva, zonă centrală, cu destina- i 
ție birouri. (1051) '

-------------------------------------------------------------------j 
4 

ROMSILVA R.A. — FILIALA TERITORIALĂ ț 
DEVA------------------------------|

str. Andrei Șaguna, nr. 1 ?
Organizează în data de 23 septembrie 1992 /

j Candidații trebuie
(toarele condiții:
ț — studii superioare de specialitate
i — vechime în muncă în unitate sau sub- 
! unități silvice de minim 8 ani.

Unitatea nu asigură locuință.

Salariul se negociază la sediul Regiei Auto- 
Inome a Pădurilor, după anunțarea rezultatelor 
| concursului.
î Rplații suplimentare se primesc de la Fi- ț 
lliala Teritorială Deva — biroul programare, în- 
|vățămînt, personal. (1052) j
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