
Se spune — și înclinăm 
să dăm crezare aceste'i pă
reri — că reprezentanții 
Convenției Democratice din 
România al cărei nucleu 

. este P.N.Ț.-C.D. au în- 
, tîrziât cunoașterea rezul- 

L' țațelor scrutinului de la 
_27 septembrie. .Domniile 
""lor — nemulțumiți de re

zultatele ce le-au înregis
trat — au descoperit ffrau- 
de, au acuzat unele birouri 
ale Circumscripțiilor elec
torale, inclusiv Biroul E- 
lectorăl Central, de neres- 
pecta-rea , celor două legi 
cu privire la alegerile par. 
lamentare și prezidențiale, 
făcînd prin presa ce îi 
este credincioasă decla
rații alarmante ce au mers 
pînă la contestarea scru
tinului „amintit.

Dar,'așa cum s-a anun
țat, Biroul Electoral Cen-
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Doi pentru PreMiflfc.
trai a stabilit rezultatele 
definitive ale alegerilor — 
care sînt deja cunoscute 
— iar Curtea Constituțio
nală a confirmat — fără 
dubii — valabilitatea a- 
cestora.

Acestea fiind zise, să 
menționăm că actuala 
campanie electorală nu s-a 
încheiat, întrucît urmea
ză al doilea tur de scru
tin ce va avea loc la 11 
octombrie a.c. în cursa 
pentru fotoliul de la Cotro- 
eeni au rămas doi oameni : 
dl Ion Iliescu, candidat pe 
lista F.D.S.N. și dl Emil 
Constantinescu, susținut 

de C.D.R. în acest fel, 
cursa pentru funcția su
premă a României s-a sim
plificat Joarte mult. Ale
gătorii sînt chemați să op
teze pentru una dintre ce
le două personalități. Si
gur, votul fiind direct, in
dividual și secret, fiecare 
votant are dreptul să op
teze — liber, în strictă 
conformitate cu voința și 
aspirațiile sale — pentru 
unul din cei doi și nu ne 
permitem să dăm sfaturi 
pe această linie. Indife
rent însă de opțiunea per
sonală, datoria tuturor ce
tățenilor cu drept de vot 
— îndatorire civică con- 

itit jțională, cu semnificație 
Jpa -iotică profundă — es
te Ide a se prezenta la 
scrutinul ce va avea loc 
duminica viitoare.

De noi toți și de fiecare 
în parte depinde care din 
cei doi candidați rămași 
în cursa prezidențială se 
va așeza în funcția su
premă în stat. Să-l alegem 
pe cel ce răspunde cel 
mai bine gîndurilor și 
speranțelor noastre de a 
scoate țara din criza în 
care a ajuns, pe omul ce 
are capacitatea și pute
rea de a uni și-a conduce 
națiunea pentru a face 
din România o țară prospe
ră, așezată în locul demn 
ce i se cuvine în Europa 
și în lume — spre binele 
ei și al tuturor fiilor săi !

TRAIAN BONDOR

Schimbarea 
numerotației telefonice

Cititorii noștri au aflat 
deja că din 15 noiembrie, 
vom avea o nouă numero
tație telefonică. Prima e- 
tapă a acestei schimbări 
s-a petrecut la sfîrșitul lui 
august și deja ne-am o- 
bișnuit cu numerele de 
telefon formate din ’ 6
cifre și cu .faptul că în 
județ vorbim fără prafix. 
Această a doua etapă și 
cea mai complicată, prin 
introducerea noului sistem 
de numerotație națională 
permite modernizarea re
țelei, introducerea de noi 
servicii și instalarea de noi 
abonați. Și, nu în ultimul (Continuare în pag. a 3.a)

VIORICA ROMAN

rînd, alinierea la recoman
dările internaționale. Din 
1985 și-au schimbat siste
mul de numerotație tele
fonică Franța, Danemarca, 
Marocul, Algeria.

Aceste informații cit și 
recomandări practice pri
vind noua numerotație au 
fost oferite de conducerea 
Direcției de Telecomunica
ții Hunedoara—Deva ce
lor care au răspuns invi
tației (din păcate puțini 
reprezentanți ai unor fir-
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CUViNTUI LIBER
flN WMDEPENDENT

Valul infracțional va fi stopat!
— Mult de lucru-, cile 

maior? Vaci la dumnea
voastră atîta lume !

— Nu ne putem plînge 
că nu avem ce face. Dim
potrivă.

— Apropo, cu ce pro
bleme se «confruntă Poli
ția Municipiului Petro
șani la această oră ?

— Cu mai multe. . Una 
dintre ele ăr fi aceea că 
la sfîrșitul- lui 1991 și de 
la începutul anului 1992 
au. sporit infracțiunile prin 

CONVORBIRI „CUVlNTUL LIBER"
violență. în special tîlhă- 
rfile. Concret, față de 82 
de tîlhării în întregul an 
1991, pe primele 6 luni 
ale acestui an s-au înre
gistrat 133.

— Care ar fi explicații
le acestui fenomen ?

— Explicații ar fi mai 
multe. Cert este că a cres
cut simțitor numărul ce
lor care nu lucrează. A- 
poi, în Valea Jiului au a- 
juns grupuri de infractori, 
în special țigani, care au 
venit aici să se angajeze. 
Văzînd însă că nu-i de 
glumă cu lucrul la mină, 
au renunțat și s-au apu
cat de tîlhării. I_am de
pistat și anihilat în cea 
mai mare parte. Ca dova
dă că, în ultimele trei

© STATISTICĂ. Aflăm de la 
Consiliul Local Municipal Deva, 
de la dl viceprimar Virgil Boca: 
în 9 luni din acest' an, în Deva 
au venit pe lume 1 002 prunci 
sănătoși și frumoși ca florile. Tot 
în această vreme s-au unit pen
tru viață 1 152 de tineri, adică 
s-au întemeiat 526 de familii. 
Tuturor le dorim fericire, bu
curii ! (GH. I. N.).

© A SUTA PERECHE. A- 
ceastă cifră reprezintă căsătorii-

Ze efectuate de Consiliul Orașului 
Brad, de la începutul acestui an. 
Frumoasa cifră jubiliară aparți
ne tinerilor Constantin-Florin 
Holnic și Victoria.Crina Coșobea, 
care și-au unit inimile și sufle
tele pentru toată viața. (AL..J.).

© SELECȚIE. Zilnic, între 
orele 8—12, la Sala Sporturilor 
din Deva, are loc selecție pen
tru secția de handbal feminin 
a C.S.Ș. Deva, condusă de prof. 
Ion Mătăsaru, la care sînt aștep
tate fetitele născute în . anii 1980, 
1981 și 1982. (N.T.).

© GIMNASTICĂ. In zilele de 
10 și 11 octombrie a.c., la Sala 
Sporturilor din Deva, Federația 
Română de Gimnastică și Ofi

ciul Județean de Țurism și Sport 
organizează etapa finală, a Cam
pionatului Național de Gimnas
tică al maeștrilor (feminin și 
masculin), pe echipe și la indi
vidual. Participă echipe de la 
cluburile . sportive din țară, pre
cum și componența loturilor 
olimpice de gimnastică — femi
nin și masculin: (S. C.).

© KARATE. La Școala Ge
nerala Nr. 5 din Deva — sala 
de sport —, clubul „Heian” din 
cadrul Asociației de Karate — 
„DO Tradițional” din România, 
club condus de - antrenorul Ma
rius Bendea, . se fac înscrieri 
pentru cei care doresc să învețe 
acest minunat sport. înscrierile 
— zilnic de la ora 17. (T. D.).

© „INSTINCT PRIMAR". Fil
mul american despre care s-au 
spus și s-au scris atîtea, „Instinct 
primar”, rulează în aceste zile 
(pînă duminică) la Cinematogra
ful „Patria" Deva. în fond, un 
film polițist, „Instinct primar", a- 
duce în prim-plan crima și se
rul, imoralitatea unei societăți 
dominate de violență. Copiii 
sub 16 ani nu au acces la vizio. 
narea acestui film. (V. R ).

Interviu cu maior 
IOAN DAVID, 

comandantul 
Poliției Petroșani

luni, numărul infracțiuni
lor prin violență a scăzut.

— Cele- mai' mari ne
cazuri unde le-ați avut ?

— Aici, la Petroșani. A- 
poi la Vulcan și Lupeni.

— Pentru că ați adus 
vorba de orașul Vulcan, 
există ceva deosebit aco. 
Io ? Vă întreb pentru că 
și criminalitatea este mai 
mare decît în alte locuri.

— Nu știm să existe ce
va special la Vulcan. Pro
babil s-au adunat mai 
mulți infractori la un loc. 
Dar acest lucru nu de azi, 
de ieri. Oricum, noi avem 
în vedere aceasta.

— Un fenomen îngrijo
rător la nivel național es
te creșterea criminalității, 
în Valea Jiului cum se 
prezintă ?

— Și la noi are aceeași 
tendință. în perioada scur
să din acest an s-au co
mis 15 omoruri.

— între cine și de ce se 

nasc conflicte atît de pu
ternice, de se ajunge la 
omor ?

— Din datele pe care 
le avem rezultă că cele 
mai multe conflicte apar 
în familie. Evident, ace
le familii care numai a- 
șa nu pot fi numite. Și 
încă un lucru deosebit de 
important. în aceste fa
milii se consumă foarte 
mult alcool. Or, pe fon
dul beției și al alcoolis
mului, se ajunge -ușor la 
ceartă, apoi la crimă.

— De mai multă vreme 
se spune că în România se 
fură azi mai mult decît 
în urmă cu 2—3 ani. în 
Valea Jiului cum este ?

— Ca peste tot. Ade- 
vărtil este că . avem foarte 
mult de lucru în această 
problemă. Rău este că pu-

VALENTIN NEAGU 

(Continuare în pag. a 3-a)
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— Doamnă, fiul dumneavoastră mă imită!
— Gigei, fii cuminte ! Nu face ea mai

muța !...

Catastrofă cu 
urmări tragice

Incredibila veste a venit 
ca un trăsnet, cutremilrînd 
vecini, rudenii, prieteni, 
cunoscuți. în satul Ruda 
— Brad, la nr. 128, vineri. 
2 octombrie, ora 11, o 
butelie de aragaz stas, în 
funcțiune, a explodat, jar 
flacăra produsă a mistuit 
o clădire compusă din 
6 camere, bucătărie, baie, 
cămară și agoniselile după 
o muncă de.o viață ale 
unei familii. Pagubele se 
estimează la circa 6 mili
oane lei. Dar tragedia nu 
S-a terminat aici, căci în 
nemiloasele flăcări ale fo
cului și_a pierdut viața o 
femeie tînără, de numai 35 
de ani, care a fosUcarboni-
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zată pe loc, lăsînd fără 
căldură și mingîierc doi 
copii minori, un soț și pă
rinți în vîrstă, bolnavi. Su
pozițiile producerii catas
trofei ar fi multiple, dar 
un lucru este sigur, că în 
ultimul timp la Brad, prea 
multe butelii vin de la cen
trul de îmbutelierc cu ro
binetul defect, fără ca ci
neva să se sesizeze. Poate 
după acest caz tragic se 
vor lua măsuri corcspun- 
zătoare^ca nu și alte, fa
milii să rămînă fără adă
post, sub cerul liber, a- 
cum, în preajma iernii. 
(ALEXANDRU JURCA, co
laborator).
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g Prezent luni seara in 
studiourile TVR, Ion Ilies
cu, candidatul FDSN la
postul de președinte al
României, a declarat prin
tre altele: „Am observat 
în această săptămînă dez
lănțuirea unei campanii de 
încercare de a pune la 
îndoială corectitudinea or
ganizării alegerilor și a 
procesului de numărare și 
de centralizare a voturi
lor, și din păcate aseme
nea încercări și asemenea 
acțiuni de denigrare vin 
tocmai din partea acelora 
care au promovat incorec
titudinea și în perioada 
campaniei electorale și în 
timpul alegerilor.” 
„Mi se pare cel. mai fla
grant, prin insolența cu 
care s-a prezentat, dl. Ma- 
nolescu, în declarația pe 
care a făcut-o la întoarce
rea din S.U.A. De fapt 
și într-o declarație anteri
oară la Vocea Amcricii, 
unde a afirmat că s-a dus 
pentru a susține acordarea 
clauzei României. în loc 
să explice motivul eșecu
lui personal în acest de
mers, pe care dînsul l-a 
făcut, s-a lansat în acuza
ții la adresa conducerii Ro
mâniei. Mi se pare că de
clarația este de două ori 
jignitoare. Este jignitoare 
la adresa poporului ro
man, pe care își permite 
să-1 muștruluiască pentru 
că nu a votat așa cum 
trebuie, în numele patro
nilor săi de peste ocean”.

„Și amenință chiar e- 
lectoratul român că dacă 
nu va vota cum trebuie nu 
va primi clauza”.
• La rîndul său. Emil 

Constantinescu, candidatul 
Convenției Democratice la 
funcția supremă în stțt, a 
declarat : „Dl Iliescu s-a 
referit la o așa zisă dezin
formare cu privire la nu
mărarea voturilor și la o 
declarație a mea. Eu ..îmi 
cumpănesc foarte bine cu
vintele cînd vorbesc. N-am 
acuzat de nimic de ceea 
ce nu sînt sigur. Am vor
bit numai dc un număr 
foarte mare, 3 milioane de 
voturi anulate și dc sute 
de mii de voturi în de
plasare, ceea ce trebuie să 
recunoaștem că nu este 
normal. Instituția preziden
țială arc o responsabilita
te în funcționarea tuturor 
instituțiilor și nu este vor
ba de nereguli care apar
țin electoratului, ci cele 
care aparțin organelor care 
au organizat alegerea. Ceea 
ce este esențial acuma 
este faptul că alegerile 
din 27 septembrie au con
sfințit o altă realitate po
litică decît cea Care a fost 
consfințită prin alegerile 
din mai ’90. în ciuda aces
tui cumul de dezordini op
țiunea electoratului indi
că o creștere importantă 
a ponderii forțelor demo
cratice din parlament”.

(MF.D1AFAX)
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Repunere 
în temă« 

I
* Articolul ,<n plină vară, 
| Garda Financiară „îngheață” 
| conturile firmei „Prod—Mildap”
1 S.R.L. Deva”, publicat în ziarul 
l nostru de joi, 10 septembrie a.c., 
j a făcut vîlvă la S.C, „Casial” 
I ' S.A. Deva, mai exact spus Fa.
* brica de Ciment de la Chișcă-
* daga. Mai mulți angajați ai u- 
i nității — s.atisfăcuți că ziarul 
I județean- reflectă cu justețe o 
j serie de fenomene negative din
* unitățile economice și din viața
* socială, cazuri de corupție și a-
* buzur.i ale unor oameni cu func- 
| ții de răspundere în anumite în. 
I treprinderi, instituții, organe nd-
* ministrative — ne-au pus la 
ț dispoziție și alte elemente pri-
* vind nedreptatea ce li.se face 
4 angajaților, în favoarea citorva 
j colegi care lucrează în două 
I firme particulare, respectiv 
ț „PROD-MILDAP” S.R.L. — con. 
ț dusă de ing. Mircea Crișan, șe-
* ful serviciului mecano-energetic
* a! S.C. „Casial" S.A. Deva și 
4 D.D.L—S.R.L. — al cărei pa
ji tron este ing. Alexandru Ghi- 
| ță, șeful secției mecano-ener- 
j getice al aceleiași S.C. „Casial” 
ț S.A. Deva.I

IA S.C. „CASIAL" S.A. OEVA

/ *

«

Ce reclame, 
concret, 

angajații de la 
„Casial"

Oamenii cu care am stat de 
vorbă incriminează faptul că 
cele două firme particulare, con
duse de cadre cu funcții de răs
pundere în întreprinderea de 
stat în care sînt angajați și de 
unde iau salarii bune, execută 
lucrări de reparații tocmai în 
respectiva întreprindere — cu 
meseriașii și cu baza tehnică ale 
acesteia — chiar dacă oamenii 
lucrează în timpul lor liber iar 
baza tehnică este închiriată. In. 
terlocutorii noștri pretind că 
lucrările făcute de cele două fir
me particulare puteau și pot fi 
efectuate de aceiași muncitori, 
sau de alții, în regia întreprin
derii de stat la care sînt anga
jați, avantajele fiind deopotrivă 
ale unității și ale salariaților.

—- Cu atât mai grav apare 
faptul că lucrările de reparații 
la coșurile cuptoarelor de clin
cher au fost efectuate de firma 
dlui Mircea Crișan, cu 11 . me
seriași din fabrică, în timp ce 
aceștia erau în șomaj tehnic — 
consideră dl ing. lacob Andreica, 
liderul sindicatului de la S. C. 
„Casial” S.A. Deva. Chiar dacă 
Respectivele lucrări sînt de înaltă 
complexitate tehnică și se efec
tuează la perioade mari de 
timp, ele puteau fi făcute în re
gia întreprinderii, mai ales că 
le-au realizat tot angajații săi, 
dar în folosul unei firme parti
culare și nu al unității de stat 
de unde iau salarii. Este un caz 
flagrant de concurență neloială.

„De fapt, aveau să ne decla. 
re muncitorii Nicușor Aftimoaie, 
Cornel Doba și Tiberiu Pataki, 
noi am negociat cu dl ing. Mir
cea Crișan — patronul firmei 
„Prod-Mildap” S.R.L. — efec
tuarea întregii lucrări de repar 
rare a coșurilor cuptoarelor de 
clincher și cîștiguri brute între 
38 000 — 41000 de Iei. Am\pre- 
gătit lucrarea și am efectuat de
montarea coșurilor într-o peri
oadă foarte scurtă, de numai 
patru zile, timp în care ne-am 
aflat.în șomaj tehnic. Cînd a 
venit vremea montării coșurilor, 
șomajul tehnic în fabrică a în-

cetat și dl Crișan ne-a cerut să 
ne luăm concediu de odihnă pen
tru a termina lucrarea. Noi sîn- 
tem tineri și n-am vrut sa^ ne 
luăm concediu pentru asta, ci 
să facem concediul la mare. A- 
tunci dl Crișan ne-a plătit cite 
8 000—9 000 de lei și a angajat 
o altă echipă, din oameni mai 
în vîrstă, care au acceptat să-și 
ia concedii și să cîștige în două 
săptămîni cîte 40.000 de Iei. .Noi 
credem că lucrarea o puteam 
face foarte bine în contul între
prinderii, în timpul nostru e- 
fectiv de muncă”.

Alte păreri
„Să se recupereze profitul rea

lizat de la firmele particulare, 
conduse de dnii ingineri Mir
cea Crișan și Alexandru Ghiță — 
persoane cu funcții de răspun
dere în cadrul S.C. „Casial” S.A. 
Deva — și să treacă în buge
tul acesteia, deoarece lucrările de 
reparații . au fost realizate cu 
angajații săi” — ing. lacob 
Andreica.

„Conducerea întreprinderii 
motivează neefectuarea reparații
lor în cauză de către noi, ân. 
gajații unității, prin faptul . că 
in statutul S.C. „Casial” S.A. 
Deva nu figurează activitatea de 
reparații. Dar atîtea alte repa
rații pe care le efectuăm de ta 
înființarea întreprinderii le-am 
făcut ilegal ?” — Dumitru Râ- 
panu, liderul sindicatului de Ia 
atelierul de reparații mecanice,

„Este clar pentru oricine că 
lucrînd eu meseriașii întreprin
derii, cu instalațiile, echipamen
tele și sculele acesteia, eu spa
țiile sale de depozitare și cu 
influența celor doi ingineri cu 
funcții în fabrică și patroni de 
firme particulare, lucrările au 
ieșit mai ieftin decît le-ar fi 
realizat firme de la Arad, Min
tia sau U.P.S.R.U.M. Deva, Dar 
eu sînt absolut convins că și 
mai ieftine ieșeau dacă le fă
ceam în regia întreprinderii noas. 
tre” — Dorin Negrîlă, vicelider 
sindical la S.C. „Casial” S.A. 
Deva.

„Nu este vorba despre egoism 
sau invidie, dar dacă cei doi 
patroni ar lucra, în timpul lor 
liber, chiar cu oameni de la noi, 
pentru alte întreprinderi și nu 
în unitatea în care sînt anga
jați. iar lucrările de aici le-am 
efectua noi. n-ar avea nimeni 
nimic de spus” — sing. Viorel 
Ardean, vicelider sindical al- în
treprinderii.

Patronii se 
dezvinovățesc
— Eu. cred că am făcut tre. 

buri bune; atît pentru „Casial”, 
pentru muncitorii săi — cu care 
am lucrat în particular și în 
timpul lor liber —, cît și pen
tru mine, desigur. Am realizat 
lucrări de calitate, în timp scurt 
și destul de ieftine. însă rău
tatea unor oameni, care au de
clanșat anchete și analize în 
lanț, de luni de zile, mă face 
să renunț la a mai executa vreo 
lucrare pentru „Casial”. Și nu 
voi avea de pierdut doar eu. 
(Ing. Alexandru Ghiță).

— Sînt surprins că nu mal 
încetează odată ana tizele și an
chetele pe această temă. Păi și 
în timpul lui Ceaușascu puteam

face și chiar am făcut unele lu
crări de reparații aici, în afara 
programului întreprinderii. A- 
tunci, ele se încadrau în așa- 
zisul acord global. Acum este 
cam același lucru. Doar . că for
ma este printr-o firmă particu
lară. Și %ce-J rău în asta ? Am 
lucrat bine, repede și eficient 
pentru întreprindere? Da. Că am 
avut și eu cîștigul meu, nu neg. 
Și eu mă aflam în șomaj tehnic, 
nu eram plătit, însă veneam zi 
de Zi ia unitate. Că asta este 
concurență neloială, eu nu cred. 
De ce nu s-au oferit $i alții, din 
fabrică, să facă aceste repara
ții ? Eu am licitat cu alte fir
me și am câștigat (Să nu uităm 
că dl ing. Mircea Crișan este 
șeful serviciului mecano-energe
tic la „Casial” și — în virtutea 
funcției și a valorii sale profe
sionale — putea executa lucra
rea tn regie pentru întreprin
dere — n.n.). Oricum, eu rn-am 
judecat cu Garda Financiară 
pentru pretinsele nereguli ee 
ml-au fost imputate și instanța 
mi-a dat cîștig de cauză. (Ing. 
Mircea Crișan).

O
Nu comentăm această deci

zie. In schimb, apare stupe
fiant. după opinia noastră, răs
punsul dat de Corpul de Control 
al Prefecturii județene sindica
tului de la S.C. „Casial” S.A. 
Deva, la sesizarea privind stă- 
rile de lucruri aflate In discuție 
și în atenția colectivului de aici. 
Dovedind superficialitate în a- 
naliză și lipsă de profesionalism, 
cei care au efectuat control răs
pund, între altele, că S.C. „Ca
sial" S.A, Deva „nu avea voie" 
să facă o asemenea lucrare, în- 
trucît nu are înscrisă în statu
tul de funcționare activitatea de 
reparații.

Oare așa să fie ? Doar între
prinderea afe secții șl ateliere 
de reparații, echipamente, apara
tură și scule pentru asemenea 
lucrări, meseriași și specialiști 
cu înaltă pregătire care' fac de 
mulți ani asemenea lucrări și le 
fac foarte bine. Au dovedit-o 
din nou, executînd — chiar și în 
particular — reparațiile care au 
generat valul de nemulțumiri de 
la Chișcădaga.

Opinia 
directorului
— Die ing. Vasile Deac, di

rector al S.C. „Casial" S.A. Deva, 
cum apreciați aceste , stări de lu
cruri privitoare la reparațiile e- 
fectupte în unitate de către două 
firme particulare, conduse de 
doi ingineri cu importante func
ții în întreprindere ?

— Normale și corecte. Și 
Crișan și Ghiță sînt buni spe
cialiști. Ei au licitat, cu firme
le lor, lucrări importante, de 
mare complexitate tehnică, la 
„Casial”. Au cîștigat licitațiile 
și au realizat reparații de înalt 
nivel calitativ, în timp scurt — 
pentru că intrasem în criză de 
timp cu aceste lucrări, ele ne- 
fîind programate de anul trecut 
—}și mai ales avantajoase finan
ciar, pentru noi, în compara
ție cu alte firme.

— De ce nu a participat Ia 
licitație și întreprinderea, avînd 
în vedere că dispune de condiții 
tehnice și materiale, că are me- 
cerisși de valoare, inclusiv cei 
doi ingineri patroni ?

— N-a solicitat nimeni din

întreprindere așa ceva. Și-apoi, 
dacă încredințam -lucrarea unor 
formații ale noastre, ele n-ar fi 
fost-în măsură să o execute 
într-un termen atît de scurt, de 
asemenea calitate și la costuri 
așa reduse. în plus, ar fi tre
buit să ne ocuppm de tot ceea 
ee presupunea efectuarea unei 
astfel de lucrări : asigurarea ma
terialelor, a utilajelor grele fo
losite în asemenea gen de lu
crări, a pieselor de schimb etc. 
Or, în cazul dat, patronul s-a 
ocupat de toate acestea, iar în
treprinderea a .plătit. în orice 
caz, aVînd în vedere nemulțu
mirile generate de această situa
ție, pentru eliminarea’ oricăror 
dubii, suspiciuni, eventuale con
flicte sociale, am prevăzut în 
contractul colectiv de muncă al 
S.C. „Casial” S.A. Deva clauza 
potrivit căreia firmele particu
lare conduse de oameni cu func
ții de răspundere în cadrul uni
tății noastre să nu poată execu
ta lucrări în întreprinderea în 
care sînt angajați.

Q
Această măsură, care ar tre

bui să-i vizeze pe toți angaja
ții întreprinderii care au firme 
particulare și nu difar pe cei cu 
funcții de conducere, este bine
venită. De fapt, ea premerge 
răspunsului Ministerului Indus
triei, dat în urma verificărilor 
acestor fapte, în care, între al
tele, se menționează: Cei doi 
salariați ai S.C. „Casial” S.A. 
Deva — ing.'Mircea Crișan și 
ing. Alexandru Ghiță — se vor 
decide Ia care firmă vor lucra 
și vor anunța în Scris, pînă la 
data de 30. IX. 1992, opțiunea lor 
(data a trecut, nu le cunoaștem 
însă opțiunea — n.n ).

Mai sînt 
întrebări 
de pus.

Mai sînt
răsponsm 

de dat
La S.C. „CasialT S.A. Deva 

sînt încă întrebări de pus, după 
cum sînt încă întrebări puse, dar 
rămase fără răspuns, ori eu 
răspunsuri ’echivoce. Dacă este 
poluare ? în sensul strict al cu- 
vîntului’ — nu prea, întrucât 
unitatea funcționează la para
metri extrem de reduși. De ce ? 
Pentru că cimentul nu mai are 
desfacerea de altădată. Iar a- 
ceasta are cauze deja cunoscu
te. „Noi ne vom menține ac
tivitatea și Colectivul, ne-a a- 
sigurat dl director Vasile Deac. 
N_am disponibilizat personal și 
n-o vom face”.

Cît privește ceața din titlu, 
ea vizează faptul dacă cele două 
firme particulare fac sau nu 
concurență neloială întreprinderii, 
dacă meseriașii unității sînt ca
pabili să execute numai în par
ticular lucrări de genul celor 
a intite, dacă planificarea unor 
activități — cum este cea de re
parații, care a determinat stă
rile conflictuale știute — mai 
are sau nu rost, dacă toți fac
torii cu funcții de răspundere 
de la S.C. „Casial" S. A. Deva 
slujesc cu devotament și respon. 
satilitate interesele unității în 
care sînt angajați.

Cine poate risipi această cea
ță ? De bună seamă, numai 
colectivul de aici, în ansamblul 
său, prin înțelegere, armonie și 
angajament Rămîne de văzut.

Anchetă realizată <ie 
DUMITRU GHEONEA, 

CORNEL POENAR

Nevoia de 
informație și 

instituțiile 
de cultură
Parafrazînd o reflecție bi

blică, spunem și ngi, la 
rindul nostru : „Dacă in
formație nu este, nimic nu 
este". Și acest lucru poa
te fi extrapolat de la omul 
cu cel mai scăzut pînă la 
omul cu *cel mai ridicat 
nivel de informație, de la 
t,lucrătorul cu sapa” pînă 
la savant. Intr-un astfel 
de context aducem în a- 
tenție acțiunile cultural- 
educative organizate de 
instituțiile culturale, în 
primul rlnd cele județene, 
intrucît doar, acestea mai 
sînt în măsură să organi
zeze acțiuni de greutate în 
momentul de. față. Și e 
bine că astfel de acțiuni 
sînt programate la nivelul 
mai multor localități hu- 
nedorene. Readucîndu-le in 
atenție remarcăm cele care 
comemorează personalități 
marcante ale istoriei si cul
turii naționale ce, în anu
mite momente ale existen
ței poporului nostru, și-au 
lăsat amprenta binefăcă
toare, însemnînd un pas 
înainte în drumul nostru 
spre progres. Amintim in 
acest sens simpozionul or. 
ganizat de Inspectoratul 
Județean pentru1 Cultură, 
la Gurasada, sub genericul 
„30 de ani de la moartea 
istoricului Silviu Drago- 
mir", membru în Consiliul 
de coroană în 1343 — ’41, 
academician, secretarul Ma
rii Adunări Naționale de 
la Alba luliă de la 1 De
cembrie 1913. Tradiția or
ganizării unor astfel de 
manifestări s-a îmbogățit 
cu simpozioanele „100 de 
ani de la întocmirea si 
înaintarea Memorandumu
lui către curtea din Vie- 
na", „410 ani de la tipări
rea Paliei de la Orăștie”, 
acel moment de cultură și 
limbă românească, căreia 
i S-a ridicat un... monument 
în marmură in orașul în 
care a văzut lumina tipa
rului ; „65 de ani de la 
moartea patriotului, român 
loan Mihu", găzduit tot de 
orașul Orăștie, organizate 
de Muzeul Județean cu 
sprijinul Inspectoratului 
Județean pentru Cultură. 
Simpozioane comemorative 
au fost dedicate lui A- 
vram lancu și împăratului 
Traian {manifestare cu par
ticipare internațională, or
ganizată sub genericul 
„XVIII Septembrie die 
„Traiani", care a fost ur
mată de vizite de docu. 
mentare ale participanților 
la Vipia Traiana Sarmizege- 
tusa, Germisara și Micia).

Reamintim astfel de ma
nifestări cu gîndul că și 
instituțiile culturale loca
le tși vor crea disponibili
tățile necesare pentru a 
iniția la nivelul propriilor 
localități astfel de acțiuni. 
Ar fi un cîștig pentru ni
velul de informație al oa
menilor, intrucît a rămine 
la actuala stare de... expec
tativă înseamnă a contri
bui cu bună știință la 
blocarea nivelului lor de 
informație, a știrbi nevoia 
de cunoaștere umană, în 
ultimă Instanță propria me
nire a instituției culturale.
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I Clipe de latinitate la
1 Liceul „Traian"
’ din Deva

Ultima zi a lunii sep
tembrie a însemnat pentru. 
Liceul „Traian” din Deva 
(fost Liceul de Construc
ții) un moment ie o deo* 
scbită semnificație, zi în 
care clipe istorice de alia, 
dată s ai înnădit cu cele 
ale prezentului, durînd 
o mică corabie a identită
ții naționale in eterni tatei 
vremurilor.

Așadar, miercuri, 30 sep
tembrie 1392, intr-un ca
dru aparte, s-a desfășurat 
un ansamblu de manifestări 

’ cuUural-șt.iințiflce dedica
te aniversării împăcatului 
„Traian”, .jsăditoriul și pă
rintele Românilor”.

Ceremonialul religios spe
cific pentru noul nume -al. 
Liceului, momentul ofi
cial prilejuit de oferirea 
unui tablou al împăratului 
„Traian” de către domnul 

Cornelia Stan din San 
Francisco, evocarea 
personalității marelui îm
părat Traian — secvență 
din „Divina Comedia”, 
fragmentul de roman „Tra
ian ia „Sarm.izegetu.sa”, 
cuvîntul domnului Corne, 
tiu Stan — Cintecul „Giu
tei Latine”. Constituirea 
Fundației „Traian” au re
prezentat, în principal, mo
mentele importante ale iKa- 
nifedării de față.

La festivitate au partid, 
pat reprezentanți ai auto
rităților Imr le — Primăria 
D-i a. Ins .>< Coralul Jude
țean .Școlar, Muzeul Jude
țean —, reprezentanți ai 
bisericii, elevi etc., 'per
soane care au împărțit e- 
moția unui început al isto
riei de mii ne.

Schimbarea
(Urmare die pag. 1)

ine devene) la o scurtă 
punere în temă. Din preci
zările făcute și din mate
rialul publicitar pus la 
dispoziție de gazde, am 
reținut cîteva informații 
importante pentru cititorii 
noștri. în primul rînd ne
cesitatea ca abonații, toți 
cei care apelează la folo
sirea posturilor telefoni
ce. să-și însușească în mod. 
corect noua numerotație, 
altfel s-ar putea ajunge la 
blocaje care ar avea efec
te, negative. S-a citat în 
acest sens cazul unei țări 
în care în urma unui ase
menea blocaj s-a ajuns 
la căderea guvernului. Spe
răm că nu va fi cazul la 
noi, în 15 noiembrie, sau 
în zilele imediat următoa
re.

Lăsînd la o parte orice 
remarcă mai mult sau mar. 
puțin glumeață, este de 
dorit ca toți să ne însușim 
cîb mai bine, și cît mai 
curînd noul sistem de nu- 
merntație telefonică. . In 
acest sens trebuie să știm : 
® în orașele și localitățile 
h”nedorene cu centrale au
tomate, vom avea în eon-

numerotatei telefonica
tinuare aceleași numere 
din 6 cifre ; ca să vorbim 
cu. alte, localități din ju
dețul nostru nu vom a- 
pela la prefix, așa cum 
facem și în prezent; •
pentru convorbirile cu alte 
localități, exceptînd Bu- 
cureștiul și Sectorul Agri
col Ilfov, se . va adăuga ci
fra „0” în fața prefixului 
interurban actual (exem
plu .Arad : 0 966 x xx xx) ;
® BUcureștiul va avea 
numere formate din 7 ci
fre ; primele 2 cifre din 
numerele actuale (formate 
din 6 cifre) se vor schim
ba cu alte 3 cifre, modifi
care de care abonații vor 
lua cunoștință prin inter
mediul unui tabel ; pen
tru a vorbi cu Bucureștiul 
se formează grupul ,,01”, 
urmat de cele 7 cifre ale 
numărului chemat; ® Pen
tru Sectorul Agricol Ilfov 
se formează ..0”,:. urmat de 
grupul de cifre ,.179” și a- 
noi numărul actual al a- 
bonatului chemat; ® ser. 
viciile speciale, cu,numere, 
din 3 cifre, se vor forma, 
înlocuind „0” cu „9”, ul
timele două cifre rămî- 
nînd neschimbate, (Exem
plu : ora exactă va fi 958 

în loc de 058); ® convor
birile internaționale din 
România către altă țară 
șa obțin prin păstrarea 
modului actual de formare 
a numărului ; din -saltă ța
ră spre România se va 
forma codul țării — 40 — 
urmat de 1 pentru Bucu
rești, prefixul interurban 
pentru celelalte localități 
și numărul de telefon che
mat.

Pentru o corectă informa
re a populației, Direcția 
de Telecomunicații Hune
doara—Deva va organiza 
instruiri similare celei 
din capitala județului șl 
în alte zone, iar delegații 
prezenți la aceste acțiuni 
vor informa salariații fir
melor în care lucrează. O 
dată cu avizul de dată a 
telefonului, abonații vor 
primi și recomandări pri
vind noua numerotație te
lefonică, Vor fi folosite și 
alte mijloace de informare, 
inclusiv în ziarul nostru 
vor apare comunicate ale 
direcției. Iar dacă veți 
mai avea nelămuriri, vă 
puteți adresa noului ser
viciu special „050” (care 
dună 15 noiembrie va de
veni ,,950“).

Ss solicită
; program 

pe doua 
i schimburi : I

Mai mu’.ți cetățeni din 
orașul' Brad ne-au, adre
sat rugămintea de a face 
un apel la bunăvoința ți 
înțelegerea conducerii ju
dețene a I.L.P.P. Deva 
pentru a veni. în sprijinul 
posesorilor de autoturis- • 
me din zona Brad, prin 
organizarea activității de- 
livrare a carburanților și lu-., 
brifianților în stația PECO 
Brad pe două' schimburi.

Motivația domniilor lor 
este distribuirea fluentă 
a carburanților, elimina
rea cozilor și a plecărilor 
din timpul programului de 
muncă șa.

Găsim justificată aceas
tă doleanță, iar ecoul ei nu 
credem că nu va fi recep
ționat de factorii de de
cizie ai I.L.P.P. Deva,

CORNEL POENARCORNEL POENAR

* ® K © « ® * , &' . « . • ■ o , •

Corul țărănesc din Finteușa Marc a venit special la Deva pesriru a 
participa la manifestările comemorative dedicate împăratului Traian și latini
tății noastre, găzduite de Liceul Teoretic „Tra'iari” din Deva.

Foto PAVEL LAZ A

Valul infracțional va fi §
și sub influența alccolului.

— Există vreun 
fie al infractorului 
Valea Jiului ?

— Nu. Cei mai 
sînt veni ți din alte 
Un specific poate ; 
consumul exagerat 
cool. De aici se 
foarte ușor la infracțiune.

— Cu minorii aveți pro

(Urmare dm pag 1)

parti cu
cele mai'
— 399

există

mărul furturilor, se men
ține ridicat. în acest an, 
el se ridică la 142 numai 
în dauna avutului public. 
Trebuie să spunem că ce
le mai multe spargeri s.au 
dat la unitățile comercia
le. Dar foarte multe sînt 
înregistrate și în societăți' 
comerciale. Furturile în 
paguba avutului 
Iar depășesc însă 
sumbre așteptări 
în acest an.

— Die maior,
vreun domeniu al muncii 
dv. în care numărul 
fracțiunilor a scăzut 
1992 ?

— Da. Este vorba 
furturile în dauna avutu
lui public și violurile.

'— Cu circulația cum se 
stă în Valea Jiului ?

— Și infracțiunile Ia re
gimul circulației au cres
cut. Dacă în anul trecut 
au fost 90, în acest an 
avem deja 82, înregîstrînd 
și W victime. Cele 
multe accidente eu 
generate de conducerea au
toturismelor fără permis

in- 
în

de

mai 
fost

speci. 
din

mulți 
părți, 

ar fi 
de al- 
ajunge

Numai la noi, în acest an, 
74 dintre ei au fost 
nou condamnați.

— Cum colaborați, 
comandant, cu ceilalți fac
tori care ar putea 
umărul la stăvilirea 
fracțiunilor ?

'— Nu colaborăm, 
tru că nu avem cu 
Vreau să spun că în

din

die

pune
in-

pen- 
cine, 
afară

tONVORMRI JiJVlO UBtă” f
bleme ?

— Avem multe chiar. Din 
cei 266 de infractori cer
cetați în stare de arest în 
acest an, 74 au fost mi
nori. Ei provin din mul
tele familii dezorganizate 
din zonă. Sînt copii scă
pat! de sub supraveghere. 
Nu se duc la școală. Mulți 
sînt atrași de cei mai bă- 
trîni și folosiți în 
Iul de infracțiuni.

— Se vorbește 
despre recidivjști. 
este situația ?

— Se vorbește șl pe 
nă dreptate. Unii nu 
nici două site în libertate.

tot fe.

mult 
Care

• bu
rai stau

de poliție și procuratură, 
astăzi nimeni nu mai face 
nimic, sau aproape nimic 
în acest, sens. Mă refer în 
primul rînd la familie și 
școală. Dar s-ar putea fa
ce mai mult în societățile 
comerciale. Chiar și sin. 
dicatele ar putea ajuta 
mai mult oamenii pentru 
a nu ajunge la necaz.

— Față de acest val in
fracțional, cum 
to poliția ?

— Unii au 
pensie, alții la 
baștină, dar s-au angajat 
alții. Avem un volum ma. 
se de lumi, dar nu ne

se prezin-

plecat la 
locurile de

stopat! 
sperie, iar situația infrac
țională o ținem sub con
trol. Avem un colectiv bun, 
serios-, cu tineri care vin 
puternic din urmă. De 
altfel, cînd este nevoie de 
noi, aici sîntem la orice o- 
ră din zi sau noapte. N-am 
vrea să se înțeleagă că ne 
lăudăm. Dar vrem ca mun
ca noastră să fie judecată 
și apreciată, la adevărata ei 
valoare, Atît.

— Va fi stopat 
val infracțional în 
tere ?

— Cu siguranță.
deja semnele în acest sens. 
Iar dovada cea mai grăi
toare este scăderea vizibi
lă a unor infracțiuni.

— Ce ați vrea să spu
neți în încheiere cititori
lor ziarului „Cuvîntul li
ber” ?

— Că deși la noi sînt 
comise cele mai multe in
fracțiuni din județ. Valea 
Jiului nu este caracteriza
tă de acești infractori. Ma
rea majoritate a cetățeni
lor rtnt oameni cinstiți 
și eorecți care vor să tră
iască in liniște. Taf noi, 
tocmai de asta sîntem aioi.

acest 
creș-

Avem

* 
hI
I
*

CONCURS INTERNAȚIONAL 
„ETA”

Uniunea Internațională a Producătorilor și» 
| Distribuitorilor de Energie Electrică — organi-1 •! 
j zație cu sediul Ia Paris, promovează un con- J 
I curs Internațional, sub deviza „Electricitate pen-li 
I tru eficiență și productivitate”. Sînt premiați! 
; substanțial întreprinzătorii care și-au i___ _____ *
| sensibil performanțele economice prin noi|‘ 
«tehnologii sau prin îmbunătățirea tehnologii-;> 
| lor existente, obținînd un randament ridicat înl 
- utilizarea energiei electrice. '

Concursul internațional „ETA” se va fi-| 
' naliza în anul 1994, la Birmingham — Anglia. *d

Anul acesta (1992) si în 1993 se desfăsoa-l

I 
adresîndu-se la douăț 

cu mai puțin de 1001
* 

cu peste 100 de sa- ( 
b 

finala de Ia Birmin-1 
cele două premii de *

: premiații 
amelioratf

I

1*
!î ră fazele preliminare. In țara noastră con- J cursul este organizat de RENEL în 2 etape — 
| județeană și națională —
; categorii de participant :

® agenți economici
de salarîați;

® agenți economici
lariați

Pentru a ajunge în

I

I
b

I
b

I
î ghaxn și a avea acces la cele două premii de *
• cîte 2 000 Hre sterline, se pot obține detalii de ;
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VI,X/ARI

CI MI'ĂRAKi

• VÎND microb’uz T\
motor Brașov, 3 cilindri 
Ifron, Informații zilnic, 
15-18 626186. ' .(7226)

• VÎND Mercedes 190 D,
fabricație septembrie 1987, 
120 000 km. Relații tele
fon 616282. i (8279)

• CUMPĂR apartament
3 , campre în Deva. Relații 
.telefon 616282. (8279)

• VÎND apartament trei 
camere Orăștie. telefon 
641097. în zilele de marți, 
toi, vineri dimineața.

(8278)
• CUMPĂR planetară și 

telescoape fată Renault 
14 TS Deva, telefon 613348

’(8269)
• VI ND urgent video ja

ponez. Funai, sigilat. Re
lații telefon 615357.

(8270)
• VĂD televizor color,

Grundig. Caut translator 
limba germană Prefer zi
dar, dulgher Se asigură 
contract. Informații 95/ 
625155. ’ (8272)

• CUMPĂR casă modes
tă cu grădină sau loc pen
tru casă. Hunedoara, că
suța poștală .nr. 30, Oficiul 
1. (8382)

• VÎND urgent dormitor, 
2 comode și servantă su
fragerie. Telefon 713135.

(8384)
• VÎND teren 1000 mp

în centrul comercial Ha
țeg. Tel. 722273, după o- 
ra 20, (8383)

• VÎND dormitor 6 pie
se, 60 000 lei, 2 fotolii, mă
suță, servantă. Goidu. Al. 
Păcii, bl. E IA, ap. 5, et. 
1, Deva'. ' (8268)

• VÎND ■ butelie aragaz
normală, preț 35 000 lei, 
mantou (haină lungă) as
trahan (karakul) negru, 
mărime. 46. preț. 160 000 
lei și mărimea 50, preț 
250 000 lei. Deva, telefon 
620535^ (8275)

• VÎND mașină de cu
sut Ileana, preț 35 000 lei. 
Tel. 618216 ' (8276)

• VÎND BMW injecție 
electronx'ă, . model deo
sebit, 5500.DM, tel. 619584.

(8267)
• VÎND garsonieră, preț

foarte convenabil in De
va. Tel 615569. (8266)

• VÎND apartament .3
camere, confort sporit.' par
ter, cu .posibilități ame
najare spațiu pomerciăl, 
în Orăștie. Relații teL 
64136.1. (8265)

• VÎND garsonieră, str. 
Mărăști. Deva. Tel. 624388.

(8263)
• VÎND teren pentru

construcții. Simeria, _ lin
gă. gară, construcție casă 
odihnă. Rapolțel. în apro
piere ștrand amenajat, 
condiții creștere albine. 
Deva, tel. 616194. (8262)

• VÎND cuptor cu mi
crounde, sigilat, preț 85 000 
lei, negociabil Relații tel. 
623081. în zilele de mier
curi. joi vinari orele 17 — 
20. :8259)

• VÎND microbuz VW
Transporter. înmatriculat, 
capacitate cilindrică 1600 
cmc. stare foarte bună. 
Deva. tel. 623680. <8258)

• VÎND urgent autoca
mion j tone, motor Sa- 
viem', an făliri rație 1985. 
Tel. 954/26113. (8239)

• CUMPĂR Dacia 1310, 
convenabil. în lei sau va
lută. Tel. 625726.

• CUMPĂR Fhrd-Tau- 
■nus, indiferent de stare,

chiar și accidentat. Re
lații tel. 95/716217. (8229) 

VÎND autocamion IFA 
L 60, fabricație 1989, 35 000 
km. Relații tel. 611129.

(8241) 
® VÎND video player 

Funai, Deva, str. Decebal, 
bloc C, ap. 48. (8247)

® VÎND casă în Sime
ria. str. Kogălniceanu, nr. 
5. Informații Deva, tel. 
612038. 628993. (8223)

• VÎND butelie de ara
gaz normală, dale mozai- 
cate 30x30 cm. Relații tel. 
611952. '(8252)

• VÎND pătut copil.
' Deva, tel 625550.' (8254)

® VÎND garsonieră,, car
tier Progresul, bloc IA, ap, 
2, Deva. Informații Să- 

jliștioara nr. 47, familia 
Sasu. (8256)

• S.C. COS AN A SRL 
vinde prin magazinul din 
Orăștie, bdul Eroilor, nr. 
21 A, dulciuri en gros : 
acadele import, 13 lei/buc ; 
batoane susan — 15 lei/ 
buc ; batoane alune în 
zahăr 15 lei/buc, gumă. 
Termen garanție 1994. A- 
.daos comercial zero. Zil
nic 9—18. Informații te
lefon 95/641234.

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Ungu?u Marin, eliberată de 
Corvintrans S.A. Hune
doara. O declar nulă .

. (7228)

închirieri

• OFER spre închirie
re garsonieră, central, în 
valută. Deva, tel. 626660.

(8238)
• CAUT pentru închi

riat apartament sau garso
nieră în Deva. Relații tel.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace. Familiile Ghețe 
loan și Traian. (8254)

• NEȘTERSE a- 
mintiri și îndurerate 
gînduri însoțesc scur
gerea a doi ani de la 
incredibila și dure
roasa despărțire de 
draga și buna
FLORICA HAPLIUC

Trecerea timpului, 
oricum ar fi, nu poa
te alina suferința. Te 
vom păstra în suflet 
veșnic ți nu te vom 
uita. Comemorarea 
sîmbătă. 10 octom
brie 1992, ora 12, la 
cimitirul ortodox din 
str. Eminescu, Deva. 
Soțul, părinții, sora, 
cumnatul, fiica, ne
potul Costel și micu
ța Ana-Maria. (8252)

• COLECTIVUL A- 
batorului Hațeg, con
sternat de incredibi
la veste a dispariției 
premature a domnului 
director general
.SZEGEDI MIHAIL

este alături de fa
milia sa în aceste mo
mente grele. Dumne
zeu să-1 odihnească în 
pace. , (1155)

• SINCERE , con
doleanțe întregii fa
milii Szegedi, în grea
ua durere pricinuită de 
decesul celui care a 
fost inginer

SZEGEDI MIHAIL 
Dragă Mișu, nu . te 
vom uita niciodată. 
Familia Florea Ilie.

(8274)

612585, 618613. (8230)
• CAUT pentru închi

riat garsonieră în Deva.
Relații, tel. 615409, între
orele 15—17. (8249)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB "garsonieră,
confort I. zona teatru, cu 
apartament 2—3 camere, 
zona teatru. -Informații tel. 
713044. (8385)

OFERTE
DE SERVICII

• DUMINICĂ. 11 oc
tombrie. excursie de 4 zi
le la Istanbul. Preț 9000 
lei. Relații tel 95/715045.

■ (8214)

• S.C. CONFECT 
Service Transturism, 
cu sediul în bule
vardul Decebal, bloc 
N (lîngă pati-bar), 
organizează excursie 
la Istanbul cu auto
car IVECO, în pe
rioada 11—14 octom
brie. Relații la se
diul societății. (8257)

• S.A. DEVA Restau
rant „Bulevard”. -anga
jează prin concurs os
pătari, la data de 9. 10. 
1992, ora 10. . (8260)

• ANGAJEZ femeie pen
tru menaj ușor. Deva, tel. 
611258, după ora 18. (8215)

COMEMORĂRI

• PIOS omagiu și dragi 
amintiri la doi ani de la 
despărțirea de draga noas
tră

FLORICA IIAPLIUC

• REAMINTIM ce
lor care l-au cunos
cut că se împlinesc 8 
ani de la decesul ce
lui care a fost

ADAM STANA
Familia. " , <8273)

• FAMILIILE A- 
lionescu și Vălean din 
Deva aduc un ultim 
omagiu celui care a 
fost inginer

SZEGEDI MIIIAIL 
și sînt alături de ti
ne Ănișoara, și de 
copii. - (8277)
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DECESE

• ALEXANDRU Voi, 
Sanda fiică, Alexandru și 
Bogdan-Mihai nepoței, cu 
nemărginită durere anun
ță moartea fulgerătoare 
a dragei lor soții, mame 
și bunici

MĂRIOARA CA ZA CU
înhumarea azi, 7 oc

tombrie, ora 13, de la Ca
sa Mortuară Deva. Nu te 
vom uita niciodată, dra - 
ga noastră. ’ " . - (8280)

• UN ultim omagiu din 
partea salarialilor SPIA 
Orăștie celui care a fost

director general
SZEGEDI MIIIAIL

(7227)

• COLEGII de la 
O.R.S.A. Deva, pro
fund îndurerați, a- 
nunță trecerea în e- 
ternitate a tehnicia
nului veterinar
ARIMIE ZAHARIA

Dormi în pace, scump 
coleg ! (8255)

- • COLEGII de la 
Centrul de medicină 
preventivă Deva sînt 
alături de dr. Sanda 
Cîrciumaru, în greaua 
suferință pricinuită de 
moartea mamei sale 

‘ MARIO AR A CA ZĂCU 
i Sincere condoleanțe fa- 
i miliei. , . (8261)
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nele și orașele județului.
De asemenea, angajează inspector de asi- 

i a- 
genți, cel puțin studii medii, iar pentru inspec
tor, studii superioare sau medii.

Informații : zilnic la telefoanele 625945,

SOCIETATEA DE ASIGURARE 
ROMÂNO—GERMANĂ 

„UNITA” S.R.L. 
SUCURSALA DEVA

Caută urgent agenți generali și ocazionali 
pentru încheierea asigurărilor facultative și în
casarea primelor de asigurare în toate comu-

gurare in orașul Orăștie. Condiții pentru

l tor, studii superioare sau medii.
? . Informații : zilnic la telefoanele C25__ ,
J pentru Deva, orașul Orăștie și comunele apro- 
> piate sau la sediul din Deva, str. Zamfirescu, 

cămin 2, camera 12-13; Brad 651836, str. Ho- 
cel

l ■- . „ _ ■'---------j cămin 2, c_____  ,
rea, 9; Hunedoara 715842, str. Ștefan
Mare, 1 ; Petroșani 544830, str. Republicii, 59, 

ț apartament 9. - (H45)
ț

S.A.
HUNEDOARA

ÎNTREPRINDERE de încălțămi nte
fcTw ar H TH: B57/15OW ■ I4QSJ l«85 Trin FAX

i Vă amintește că a venit toamna și a pre- ț 
? gătit pentru dumneavoastră un sortiment bo- t 
) gat de ineg^țăminte de sezon, pentru femei și i 
} copii, Ia prețuri accesibile, fără adaos corner- J 

cial. ’
De asemenea, încheie contracte — corni- 

sion pentru comis-voiajori, cu mijloace proprii i 
de transport, pentru vînzare de măifuri în | 
țară. I

NU UITAȚI I 4
Dacă corbul a găsit inelul Corvineștilor, i 

dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109) '
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uoșer aepoznare porumo d = o m ; i — o,» î 
m; H — 2,5 m, capacitate ~ 36 378 lei/buc. ’ 
Dispozitiv manual tocat tăieței, sfeclă și | 
bostan — 5 147 lei/buc.
Garaj demontabrl metalic L = 

”3 m; H = 2,5 m— 183 750 Iei.
Dispozitiv cu ventilator peittru pîrlit porc 
cu lemne — 4 616 lei/buc.

Moară pentru uruială porumb electrică; 
Capacitate: minim 150 kg/oră; macină po
rumbul cu coceni; se livrează fără motor 
electric 2,2 kW x 3000 rpTn — 15 758 lei/ 
buc.
Sfîrmitor manual boabe porumb — 3 615 
lei/buc.
Plite pentru
setul.
Pluguri cu 3
— varianta
— varianta
Plug cu 2 brăzdare pentru tractor 
U 4 15 60 000
Chioșcuri metalice L = 3 m ; 1 2 m :s
H 2,5 m 170 000 lei/buc. i

Cărucior cu coș mare (1 m x 0,5 m)
6 201 lei/buc. | 

Pubele pentru depozitare gunoi 
menajer, capacitate 110 litri, 4 284 lei/buc. | 

(1118)

S.C. „UZINA ARDEALUL” S.A.
FOSTA U.R.U.M.F. ALBA IULIA

str. Miciurîn, nr. 9, telefoane 96827765, 827666, 
fax 96/823523

Execută și vinde pentru populație urmă
toarele produse pe bază de comandă sau ce
rere, depuse la biroul producție :
• Coșer depozitare porumb L = 3 m ; 1 = 0,9

5 m; 1 = |

0

e

€

O

sobă din fontă 6 300 lei/

brazdare pentru tractor U 650
I 84 000
II 65 551

lei/buc. 
lei/buc.

lei/buc.

I
i
i

TOPTECH S.R.L. DEVA
DISTRIBUITOR AUTORIZAT MITA

Vă oferă: 
fax-uri, imprimante cu laser |copiatoare,

MITA;
mașini de scris electronice PANASONIC; | 
calculatoare personale AT 286, 386, 486 și j 
imprimante matriciale; I

produse ROTRING și PELIKAN; j
centrale telefonice. .
Se asigură service în garanție și postga- |

| ranție, consumabile, piese de schimb.
' Ne puteti contacta la telefon 61 39 84. I 

(C.E.C.)I
*I 1

REGIA AUTONOMĂ
I DE GOSPODĂRIE COMUNALA ȘI LOCATIV A

i
i
I

i
I*
Iw
Iw
I
I
I
I
I*
IX
I
Ă

I<1
I*
I

D E V A
i
i
iA N U N- Ț \

intenția de modificare a tarifelor la serviciile | 
prestate, în conformitate cu H. G. nr. 412/1992. J 

(1158) I
%-------- ----------- ----------- j
ISOCIETATEA COMERCIALĂ 

„LEGUME-FRUCTE” S.A. BRAD 
sediul în orașul Brad, str. Avram Iancu, 54 | 

Organizează concurs, în 
brie 1992, pentru ocuparea

• mecanic aiitp.
Testarea cunoștințelor 

' face la sediul unității.
Informații suplimentare Ia telefoanele 

650739, 651530.

cu
data de 12 octom- 
postului de

profesionale se va

(1157)

tombrie 1992,
rea

MINIERĂ

de 19 oc- 
în utiliza-

CENTRUL DE INFORMATICĂ 
DEVA 

Organizează, începînd cu data 
cursuri de inițiere

calculatoarelor IBM — PC. 
Durata cursului este de 5 săptămîni. 
Relații se pot obține la telefon 61 39 15. 

(1156)
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