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ÎN ATENŢIE. PROBLEMELE SOCIALE

VA  FUNCŢIONA ÎNCĂLZIREA PE TIMPUL IERNII?

•  — Ieri «ram puţin 
cherchelit şi-am băgat 
cheia maşinii în broas
ca uşii de la bloc.

—- Si atunci?
— Atunci blocul s-a 

pus th mişcare !

Ia  intflnirea organizată 
de Prefectura judeţului. în 
municipiul Hunedoara, au 
stat faţă în faţă directori 
ai direcţiilor prefecturii, 
autorităţi din cadrul pri
măriei municipale, condu
cători şi lideri de sindicat 
de la importante societăţi 
comerciale hunedorene. Dl 
subprefect Alexandru Pop 
a prezentat scornii acestui 
dialog, sprijinul dat de Pre
fectură prin deplasarea în 
localităţi a unor echipe 
compacte ale acesteia. S-a 
discutat îndelung despre a- 
sigurarea agentului termic 
la fondul locativ -de stat şi 
particular, motiv pentru

care au fost invitaţi du
pă cum remarca dl primar 
Viorel Doda — tbţi* facto
rii care pot avea o contri
buţie în asigurarea cu căl
dură a spaţiilor de locuit, 
numeroase alte probleme 
sociale ale locuitorilor Hu- 
ned oarei.

Conducerea R.A.M.G.C.L. 
a subliniat necesitatea trece
rii pe un singur sistem de 
distribuţie a agentului ter
mic, prezentînd ceea ce s-a 
făcut concret în domeniul 
revizuirii traseelor şl de
pistării pierderilor, a re
paraţiilor la punctele ter
mice. Lucrările de repa
raţii sînt realizate în pro

porţie de 80 la sută; nu
meroşi agenţi economici 
n-au întreprins însă nimic 
cu toate demersurile făcu
te de R.A.M.G.C.L. Este 
alarmant debitul asociaţii
lor faţă de u n i t a t e  
(25 000 000 lei), sînt tratate 
cu prea multă indulgenţă 
modificările făcute de ne
autorizaţi la instalaţiile de 
încălzire şi apă. O proble
mă de care se lovesc cei 
care- asigură agentul termic 
pentru oraş este. reducerea 
presiunii gazului metan. 
Este cerut sprijinul Primă
riei, intervenţia la Regia 
de Gaz Metan spre a nu 
reduce presiunea.

„Lucrări de gospodărire 
de anvergura celor din a- 
cest an n-au fost niciodată 
în Hunedoara* — spunea 
dl TiberiU Konez. director 
tehnic la S.C. — I.C.S.H., 
subliniind că lucrările e- 
xecutate în prezent de so
cietate se vor finaliza în 
10 noiembrie, iar reţeaua 
de canalizare la finele lu
nii decembrie, neexistînd 
condiţii pentru concentra
rea unui număr mai mare 
de oameni.. Se pedalează 
pe necesitatea evacuării a-
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PADURLE -
LA LICITAŢIE.

Ţa luna aprilie a.c. am 
poposit pe şantierul - bara
jului şi lacului de acumu
lare de & Mihăileni — o- 
biectiv aflat In execuţia 
Şantierului Mihăileni 
Crlşuri. din componenţa 
„SOCOT- S.A. Tg. Mureş. 
Acalmie totală. Era aştep
tată venirea constructorilor 
pentru reluarea lucrărilor 
stopate ** ea pe ma jorita
tea şantierelor ţării — du
pă revoluţia din decembrie 
1989.

In schimb, am putut dis
cuta cu «nărui inginer Mă
ritiş Mitrofan — şeful lo
tului Mihăileni, din cadrul 
Şantierului De va. .aparţină
tor Grupului de Şantiere 
Drumuri şl Poduri Timi
şoara. Ei îşi reluaseră mai 
devreme activitatea şi se 
părea că o Vor intensifica 
in continuare. Nu am scris 
atunci nimic. Nu aveam 
suficiente elemente.

Am revenit zilele trecute 
la Mihăileni. Am discutat 
din nou cu «nărui inginer 
Marius Mitrofan. tn duda 
faptului că eforturile lor 
s&ot materializate Intr-o se
rie de obiective care se 
văd cu claritate, nu era 
prea optimist. .N-avem 
motive, ne spune. Începem 
o lucrare, se termină ba
nii puţini alocaţi şi stop... 
Atacăm alta, banii sînt tot 
puţini şi Iar ne oprim. A- 
şa nu ajungem departe".

Discutăm despre volumul 
lor de muncă din acest an, 
despre obiectivele din pro
gram, despre oameni, de
spre utilaje, «Trebuie să e- 
xocutăm şapte poduri, re
levă interlocutorul, cu a- 
celaşi năduf’ în glas. Am 
terminat complet trei. Două 
le-am. dus ia asfalt, Aş
teptăm după asfalt. La al
te două lucrăm la devieri, 
întâmpinăm greutăţi cu de
vierea DN 74. Mai avem 
de executat vreo 700 de 
metri. însă clţiva gospodari 
nu ne dau voie să le mai 
intrăm în domenii. Prefec
tură judeţeană şi Direcţia 
Apelor „Crişuri" Oradea 
— beneficiarul lucrării — 
ar trebui să rezolve aceste 
probleme, să putem termi
na lucrarea. Mai este atît 
de puţin... De asemenea, 
lucrăm la reparaţia capi
tală a şoselei dîn zonă. In
tre km 9—11. -Am executat 
cam 1,2 km şi s-au termi
nat banii, tn satul După- 
Piatră asfaltăm un drum 
pe o porţiune de 4 km. Am 
făcut doar 800 m şi deja 
nu mai sînt bani. înţele
gem că banii sînt puţini 
peste tot. însă cred că lu
crările nu trebuie fragmen
tate în asemenea măsură 
îneît să nu poţi termina 
nici una.

DUMITRU GHEONEA 
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EXPOZIŢIE DE MAŞINI
Vineri. 26 octombrie, la 

1 parterul blocului B de pe 
b-dul Decebal din Deva, 
Camera de Comerţ şi In
dustrie a judeţului Hune
doara, în colaborare cu 
firma italiană „La Luc
chese" S.P.A. şi S.C. „Fâ- 
vior* S.A. din Orăştie au 
organizat o interesantă 
expoziţie cu maşini de 
cusut şi alte utilaje din 
domeniul industriei pie
lăriei şi textilelor, fabri
cate de firma Pfaff din 

( Germania, al cărei repre
zentant pentru comerţ

este firma La Lucchese.
Organizarea expoziţiei a 

fost facilitată de tranzac
ţia de vinzare-cumpărare 
Încheiată de firma „La 
Lucchese. deocamdată, cu 
„Favior" Orăştie şi şi-a 
propus să prezinte publi
cului românesc interesat 
utilaje de înaltă tehnici
tate şi productivitate în 
domeniu, firma din Orăş
tie cumpârînd deja pri
mul lot de astfel de ma
şini.. : - \.y,;'. o ţ

Firma care comerciali
zează în România aceste 
utilaje asigură şi ser-

vice-ul pentru ele. L-am 
rugat pe dl Luigi Lucche
se, patronul acesteia, şă 
ne spună ce speră de la 
relaţiile comerciale pe 
care le-a perfectat şi le 
va mai perfecta eu agenţi 
economici din judeţul 
Hunedoara, din România.

„Avantaj reciproc în a- 
faceri — ne-a răspuns'. 
Noi nu comercializăm în 
România utilaje uzate 
moral, ci utilaje care sînt 
în prezent ţiuit solicita
te pe piaţa mondială".

ION CIOCLEI

Una din maşinile produse de firma „PFAFF".

o  IN SPRIJINUL HANDI
CAPAŢILOR. Oficiul Judeţean 
de Sport ţl Asociaţia Haniica* 
peţitor neuromotori din judeţul 
Hunedoara, dorind să vină în 
sprijinul persoanelor handicapa
te, intenţionează să organizeze 
activităţi sportive adecvate. Cei 
interesaţi sînt rugaţi să se'adre
seze la telefoanele 12067, 14085 
sau 17299. (M.S.)

O DRUM SEMIBLOCAT. 
Drumul de acces spre staţia 
C.F.R. ţi depozitul de îemhe Pău- 
liş este semiblocăţ de o adevă

rată haldă de deşeuri rezultate 
de la S.C. „Casial" S.A. (fabrica 
de ciment Chişcădaga). Deşeurile 
de ciment, basculate neglijent, 
direct din ţos'ea, vor ocupa in 
curind toată , lăţimea drumului. 
Cine intervine ? (T.I.)

© o SUGESTIE PENTRU 
R.A.T.P. DEVA. Orice s-ar spu
ne, nu toată lumea iţi poate per
mite să călătorească cu taxiul, 
iar numeroşii călători care sosesc 
la Deva cu trenurile de noapte 
nu dispun de alte mijloace de 
transport. O cursă de noapte pe 
traseul gară — centru — Dacia 
— Micro 15, cu mers din oră în 
oră, nu s-ar dovedi rentabilă ? 
Aceeaşi cursă ar putea aduce de 
la Simeria la Deva călătorii de

la acceleratul 243, care nu moţ 
vine pină la staţia Deva (ora 
23,40). Ce ziceţi, merită încerca
rea ? (T.I.)

o  ZILNIC. 150 000 LEI. Ci
fra reprezintă valoarea vînzări- 
lo'r intr-o zi la 'magazinul „Pro- 
la" nr. 10, din Deva. Abundenţa 
şi sortimentul diversificat de pro
duse alimentare atrag uri mare 
număr de cumpărători. (E.S.)

© INSĂMINŢĂRILE SE IN
TENSIFICA. Din spusele ing. An
tonie Pera, de la Ocolul Agricol 
Geoagiu, am reţinut că. pină în 
prezent, pe raza comunei s-au 
Insamînţat cu cereale păipase 
peste 300 ha, Sămînţa de orz şi 
grîu este asigurată în întregime, 
iar pe ogoare se lucrează într-un 
ritm tot mai intens. (T.B.)

© CA LA AMBASADĂ! La 
noul restaurant „Naţional" din 
piaţa oraşului Brad munceşte dl 
Gheorghe Ciubotaru, specialist în- 
arta culinară. Deşi de o vreme 
este pensionar de vîrstă, pasiu
nea pentru muncă nii-t lasă ■ in 
pace. Ani în şir a muncit în 
bucătăriile multor ambasade ro
mâneşti. Ultima dată in Libia, 
împreună cu dl Petru Vasiu, şe- 

, ful localului „Naţional" Brad. A- 
eum Nea Gheorghe pregăteşte 
mlncăruri pentru brădeni. Ca 
la... ambasadă! (GhJ.N.)

FLASH!

mina
ă ?

Duminică seara. In ju
rul orei 21,15, a izbucnit ia 
Staţia de Primire a Mine
reurilor, aparţinînd Exploa
tării Miniere Barza, diit> 
Gurabarza, un puternic in
cendiu. Instalaţi» urma a 
fi demontată odată cu. in
trarea noului flux de ali
mentare cu minereu a uzi
nei de preparare. Pină în 
prezent, nu s-a reuşit o e- 
valuare a pagubelor mate
riale. Intervenţia pompie
rilor a permis neutraliza
rea incendiului in jurul 
orei cinci dimineaţa. Nu 
s-au înregistrat victime. Nu 
au fost întreruperi pe flu
xul tehnologic, activitatea 
fiind reluată pe variantele 
existente în fluxul general 
al întreprinderii.

in urma acestui eveni
ment, s-a instituit o comi
sie de anchetă pentru a 
Stabili cauzele care ău de
terminat incendiul, in n.e* 
zent acestea fiind necunos
cute. (Cornel Poenar>_

■  BĂTAIE MARE PEN
TRU CREDIT. Intr-o “ re
centă conferinţă de presă, 
guvernatorul Băncii Naţio
nale a României a apre
ciat că In următoarea pe
rioadă se va declanşa’ » 
concurenţă feroce între ţă
rile care doresc obţinerea 
de credite externe. Acce
sul la resursele internaţio
nale financiare yâ fi tot 
mai dificil drimrece Pe do 
o parte furnizorii sînt pu
ţini (Japonia, alte itev» 
ţări asiatice şi vest-europe- 
ne), iar lista solicitanţilor 
s-a mărit ea urinare a răz
boiului din Golf şi primi
rii în Fondul Monetar In
ternaţional a U.ILS.S.

■  SE FURA... TRAM
VAIE „Se fură ca-n co
dru*, o zicală care a de. 
venit, anacronică. Hoţia a 
depăşit de mult ari» pă
durilor, ea tntinzindu-se 
pretutindeni şi pestei 
tot. Se fură absolut 
"tot, foloshidu-se nu doar 
sacul şi căruţa, ci şi 
autoturismul ori camionul. 
Pe foarte lunga listă' a 
tentaţiilor s-a mal adăugat 
încă una; tramvaiul. Aşa 
s-a intîmplat la Brăila, 
cind în plină noapte, un 
individ s-a urcat într-un 
tramvai aflat în '.epou şi a 
plecat în cursă pe străzile 
oraşului. La o curbă, din 
cauza vitezei excesive, re
morca s-a desprins de va. 
gonul motor şi a deraiat. 
In alţi zi un individ » 
luat locul vatmanului, Co- 
"borît să schimbe macazul 
şi a pornit la drum. No. 
ţoc cu un călător Isteţ, ca
re a intervenit. Altfel şe 
întâmpla o nenorocire. -
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DL MIRON COZMA

■Ţ ţţ'

SESIZĂRI NELUATE 
IN SEAMA

„Subsemnata, Cîmpean Maria, 
responsabila blocului B 20 de pe 
strada Libertăţii nr. 27 din oraşul 
Brad, în numele locatarilor şi mai 
ales al celor de la parterul blocu
lui, vă aduc la cunoştinţă următoa 
rea doleanţă neîndeplinită de cei îh 
drept de ani de Zile pentru noi, ea 
re suferim, ■

Datorită calităţii proaste a inter
venţiilor efectuate de E.G.C.L. Brad, 
sub blocul nostru sînt permanente 
scurgeri de ape reziduale, ape pro
venite din canalizarea dare umple 
la refuz subsolul blocului, revărsîn- 
du-se în apartamente şi în casa scă
rii. Totodată, această apă emană un 
miros rău. împînzeşte cu mucegai 
pereţii pînă la etajul I iar la par
ter a umflat parchetul din camere. 
Pentru această defecţiune am sesi
zat ăţît verbal cît şi fii scris E G.C.L. 
Brad cu adresa nr. 282/20.02.1990, 
Primăria oraşului Brad cu adresa 
nr. 219/21.09.1990 şi apoi din nou 

Brad cu adresa nr, 2S8/4. 
12.1990. t soliei tind înlăturarea defec
ţiunilor care ne aduc neplăceri; dar 
nici la această dată nu s-a interve- 
nit eficient şi nici măcar nu s-a răs
puns solicitărilor noastre. Blocul 
aparţine de Asociaţia de locatari nr. 
5 Brad al cărei administrator este 
domnul Dcfrant Dorm şl care nu a 
reuşii să convingă pe cei mai sus
menţionaţi să remedieze defecţiu
nea. De aceea, apelăm la dv pentru 
a ne sprijini prin publicarea unui 
artţeol în ziarul dv. din care să re
zulte lipsa de solicitudine a ce
lor plătiţi pentru asemenea re
paraţii si cărora V Ie plătim 
chirie conform legii. Oele mai sus
menţionate pot ii  verificate aricind. 
Vă asigurăm de respecăul nostru ce 
vi-V purtăm întotdeauna şi vă ru
găm să faceţi tot posibilul să ne 
înţelegeţi şi să ne ajutaţi".

Spitalului s-au făcut diverse amena
jări interioare şl exterioare. Dar nu 
aceasta ne nelinişteşte, ci destinaţia 
ei Se zice că aici s-ar face bar de 
2i şi de noapte. Şi nu numai atît i 
Mulţi ştiu ce-a fost aici cu ani In 
urmă şi nu vrem să redevină, {casă 
7.cu dame" — n.n.). Nu doar pentru li
niştea locatarilor din blocul 15. Ci 
pentru că atmosfera creată nu cre
dem că ar fi în concordanţă cu'Su
ferinţa ■ celor aflaţi pe paturile spi
talului, sub ale cărui geamuri, la 
numai eîţiva metri, se află casa.

De aceea întrebăm forurile- în
dreptăţite: Ce Va să fie casa de pe 
colţ, cu Vitrine mari şi uşă la Stra
dă? Că de boutiq-uri şi cînâumi 
ale aşa-zişilar întreprinzători parti- 
culari ne-am cam săturat ! (Locata
rii blocului 15 de pe strada împă
ratul Traian, Deva).

Bare să-l obligesâ-l respecte pe cei
lalţi chiriaşi sau proprietari de a- 
partamente. M-aş bucura să puteţi 
face din nou un apel către cel în 
drept, Intrucît cel pe care 1-aţl pu
blicat anul trecut n-a fost auzit de 
cine trebuia".

MODEL DE PRIVATIZARE

FINĂ ClND SE AMINĂ ?

SPERAM SĂ F i i  UF ZVON !
Zvonurile şj zvonacii circulă peste: 

tot. Maî trist este cînd zvonurile he- 
d ori te devin realitate. Şi de această 
dată ne temem! Pentru a preiritîm- 
pina un rău ce ar putea să se-riipli- 
neaseă în cile va zile rte adresăm 
respectuos, prin intermediul ziaru
lui. conducerii Primăriei Deva în 
vederea’ lămuririi situaţiei de mai 
jos. De cîteva zile. la casa de pe 
colţul străzii împăratul Traian cu

„Din data de 27.IX.ÎS90 avem 
probleme cu instalaţia de încălzire 
la blocul E6. Aleea Viitorului. Goj- 
du, Deva. în subsolul blocului s-a 
produs o defecţiune şi prin lipsa de 
înţelegere a locatarului Emil Gol- 
drag, de la ap. 17, de a lisa să se 
spargă la dinsul în locuinţă pentru 
reparaţie, suferim şi astăzi. Şi cred 
t i  toată iarha, din cauza neîncălzi- 
rii unei camere şi a băii. Aparta
mentele se vor degrada, iar ocu-. 
panţii lor se vor îmbolnăvi.

Demersurile făcute au fost mul
tiple. chiriaşul fiind în litigiu cu 
BLA.G.e.I», Deva. Ceea ce mă sur
prinde este faptul eă se amină foar
te mult pronunţarea unei sentinţe. 
Şi in această iarnă ne vom încălzi 
cu radiatorul, plătind sute sau mii 
de lei energia electrică ?“
1 Sînt menţionate în continuarea 

scrisorii soluţiile date de expertul 
solicitat tribunalului (dintre care 
una în contradicţie cu legea, susţine ■ 
semnatara). De asemenea, se apre
ciază că „R.A.G.C.L. nu s-a prea 
zbătut să rezolve situaţia în timp 
util", deşi Asociaţia de locatari nr. 
15 Deva i-a înaintat o plîngere so- 
licîtînd „analizarea celor două si
tuaţii prezentaterde. expert şi să îna
inteze dosar urgent la tribunal pen
tru pronunţarea sentinţei".

„Cred — ne scrie în final dna 
Camelia Flarea — că există o lege 
şi pentru locatarul Emil Goldrag,

„Domnilor, vă informăm că pri
vatizarea. cu adevărat ta unele u- 
nităţi dă rezultate bune. chiar foar
te bune", începe scrisoarea semnată 

. de „un grup de cetăţen. pe Valea 
Cernel Hunedoara*. N-am înţe
les de ce „un grup de..,*. Oare şi să 
lăudăm ne temem ?

Dar să revenim Ia subiectul scri
sorii. Este vorba despre unitatea 
situată pe strada dr. P. Groza nr. 1 
din Hunedoara, pe care semnatarii 
o consideră „un unicat" In materie. 
Cantina la care se referă şi pe care 
ne-invită şi pe noi. cei de la ziar, 
s-o vizităm, oferă clienţilor săi mân
căruri gustoase, la preţuri accepta
bile. Ne bucurăm dacă aşa stau lu
crurile şi vom verifica pe viu" ve
ridicitatea celor afirmate in scri- 
s o n r e . y

Cît priveşte faptul că ziarul nos
tru se epuizează devreme în multe 
zile. trecerea sa te rîndul cititorHo* 
ne bucură. Nu însă ş| faptul că nu 
întotdeauna şi-l pot procura toţi eei 
doritori să-1 citească.

După ultima mineriadă nomico-socîal al patriei 
(va fi oare ultima?), de noastre te ansamblul său. 
ia Bucuraţi, ale cărei Apte. este pusă o altă în
armări se vor stinge cu trebare care sună astfel: 
greu. au loc tot felul de „Consideraţi eă un eea- 
reacţii şi luări de atitu- somic poate funcţiona fă- 
dini din partea diverselor ră cea mai mică piesă? 
categorii de oameni a- Toate sînt la fel de im- 
eeştia adresîndu-se presei portante. Aşa că nici mi- 
şj celorlalte mijloace de nerii din Vştjea Jiului, 
informare. Scrisori cu un conduşi de dy„ nu sîat 
asemenea conţinut s-au categoria cea mai impor- 
primit şi la redacţia zia- tanţă.; Toato categoriile, 
rului nostru, ele cuprin- de cetăţeni sînt la fel de 
zînd, Şn special. ■ întrebări importante. Că aţi fost 
la care solicită tel râs* sponsorizaţi te acţiunile 
puns din partea liderului din 23—27 septembrie 
sindicatului minerilor, dl 1991 de forţe ostile mer- 
Miron Cozma. sului spre democraţie, in

Intr-uua din scrisori, dl speteai de unele partide 
îacob Stoica din comuna' ii orgaaisatii apaiftiee. nu 
Margina, judeţul Timiş, încape îndoială. Dpr Vreau
ne spune că s-a'adresat 
mai multor ziare pentru 
a avea siguranţa că cel 
puţin unul îi va da curs, 
prin aceasta putîndu-se 
edifica dacă mat funcţio
nează sau nu eenzura. Fi
deli apărării interesele? 
tefftorîlor noştri, facem 
cunoscute citeva din opi
niile si considerentele 
dlui Tacob Stoica. Astfel, 
avînd în vedere că spa
ţiul nu ne îngăduie măi

f
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ORGANELE competente 
RĂSPUND

•  Regia Autonomă Municipală 
de Gospodărie Comunală şl Locaăţ 
vă Hunedoara. La scrisoarea dnei 
Oaidă Margareta din Hunedoara, stor. 
Bucegi. bloc K3, ap. 68. răspunde: 
„încă din lunile de vară au fost 
lucrări în zonă de amploare şi anu
me modificarea termoficării. trecînd 
de pe S.C.-uri în P.T. (puncte ter
mice); nu s-a putut onora progra
mul de apă caldă şi nici ridicarea 
gunoiului la timp. utilajele rieputind 
circula în zonă. în plus lipsa de 
combustibil şi chiar uneori a utila
jelor. Menţionăm că, te tot acest 
timp, cei- în cauză aţi fost scă
zuţi de la plate integrală faţă de 
R.A.M.G.C.L, Hunedoara, lucru ce 
poate fi confirmat şi de Asociaţia 
de Locatari a zonei de care aparţin, 
plate făcîndu-se la orele cit progra
mul de apă caldă a fost onorat".

să remarc te încheiere, 
me bStsa h  Cazma, eă in 
toată perioada de dictatu
ră a Iul Ceauşescu, 1965- 
1989. Aceste nur.'.ţţ .adus 
României atîta rău cft &U 
adus dvoastră în perioa
da 23=~27 septembrie ' ; 
1991*.

In scrisoarea semeaţă 
.«Je o mantă dirt Devg sţnt 
Puse. de asemenea, «  se
rie de întrebări directe şi 
numerotate. Acestea vi» 

mult. vom redasuccint dln *«a*ă feotuî dţjră liderul 
conţinutul scrisorii. Prima este mulţumit de publici- 
-tetrebare ce i-o adeesea- tatţ» ce 1 s-a făcut la 
ză liderului sindicatului de Satisfacerea revendică- 1 
minerilor pste următea- rilor. La punctai # «fin 
rea*. .Ce părere atl avea scrisoare sa arată: ..$i 1 
dacă cei ce suferă 1 din «cum finalul. A căZul Gu- 
llpsă de cărbune ar veni vemul. Poarte btng. Vine 
te Valea Jiului si ar face altul. Cade te acela. Vor 
Ce ati făcut dv eu ortaell veni altele, multe: par
te Bucureşti, deri vi »-au fidele care-s de cttlcrirea 1 
acordat printre ori- curcubeului se vor rtndui

la putere. B<ă von» suferi 
mai des şi mai mult dar 
dta vei fi un „erou* ne
gativ. Urmaşii dumitaîe 
vor purta pecetea ruşinii 
In veci. Ce să facem, as-. 
ta-i politica. Dar te tot V 
ce s-a Jnttmnlat. a fost ţ 
si ceva amuzant. Am vă- t 
zut noj toţi românii . şi ’ 
toată lumea că nu au dis- T

mii din tari serioa
se avantaje tete de 
alte categorii de cetăţeni 
şi aţi redus producţia sub 
50 la sută. ati compro
mis România pe pian ex
tern ?". în continuarea 
scrisorii se fac referiri la 
faptul că la fel de grea 
ea munca minerilor este 
şi activitatea altor cate
gorii de oameni, inclusiv , .
a ţăranilor, care, în părut haiducii. Dacă do- \ 
schimb, sînt mult mai reştj domnia ta să ne răs- 4

* asrău Plătiţi. De asemenea, 
cu referire la intelectual»

punzi. aşteptăm cu 
plăcere să o faci în

mare
zia-

este elogiat aoortul a- rul 
cest ora la progresul eco-

„Cuvîntul Liber* \(N.T.) ţ

Drumurile, 
pădurile —  

la

(Urmare din pag. I)

Are perfectă dreptate tî- 
nărul inginer. Dacă sîntem 
săraci, şl sîntem. măcar să 
ştim exact cît ne ajunge 
plapuma şi să nu ne în
tindem mai mult Altfel, 
sărăcim şi mai mult ţinînd 
oameni, utilaje, materiale 
în aşteptare. Oare chiar a- 
tît de mărginită să fie gîn- 
dîrea unora. îneîţ să nu 
observe că slaba organiza
re. lipsa curajului şi ini
ţiative: ne împinge si mai 
mult în incertitudihe şl 
stagnare ? !

— Sper să se ofere îi» 
curind executarea diferite- 

■lor obiective la lidtatie. 
gîndeşte cu justeţe Marius 
Mtţwrfan. gtunoi va ia» 
but! nflmal rine este har
nic. papăbil serios in toi 
ceea ce face, _

Primăria din Burjuc şi probleimie sale
Burjucu] nu este a  co

mună mare — are' doar 
şase sate — dar se con
fruntă şi ga, în această 
perioadăi cu o seamă de 
probleme. Din discuţia pur
tată cu domnii Ionel Cos- 
tea. primarul şi lasif Fur- 
dul. notarul comunei, am 
reţinut: că viitorii proprie
tari de pămfnt au intrat, 
în marea lor ma joritate, in 
posesia adeverinţelor care 
ţin 16c, o vreme, titlurilor 
de proprietate. Recent s-a 
trecut la: următoarea fază 
a aplicării Legii fondului 
funciar şi anume la îm- 
’părţirea efectivă a acestuia, 
în arest scop comisia co
munală special constituită 
se deplasează în flecare sat 
şi în fiecare tarla tmde 
măsoară terenul şi nune 
ţăruşi pentru delimitarea 
proprietăţilor. La ora ac
tuală pămlntul este împăr
ţit pe familii te satele t i 
sa şi Burjuo. acţiunea a- 
fltndu-se în desfăşurare te 
Glodghileşti şi Tătărăşti, 
Lucrarea se desfăşoară în-

tr-o atmosferă calmă, fără 
incidente nedorite şi oame
nii se întorc cu dragoste 
la pămînt.

De remarcat.că întoreîn- 
du-se la pămînt- oamenii 
nu aşteaptă de la nimeni 
indicaţii şl orientări, ei au
trecut la punerea în valoa
re a acestuia. în aceste- zi
le se lucreză la culesul po
rumbului. Din spusele ing. 
Cornel Stoica am reţinut 
că recoltarea celor 59 ha 
ce au fost cultivate cu 
cartofi s-a încheiat rezul- 
tted o producţie biană. Din 
cele 323 ha cu porumb au 
fost culese mai mult de

jumătate. Este terifiant 
să-l vezi pe oameni cum 
vin cu carele, căruţele sau 
cu remorcile pline de ştiu- 
leţi din rimp şl fi deşartă 
în curţi, urmînd să-i pună 
în creare sau în poduri.

în paralel, se află te des
făşurare arăturile, pregăti
rea terenului şi tesămtpta- 
rea păioaselor. Primăria 
comunei, pe baza cererilor 
venite de la cetăţeni, a 
întreprins demersurile ne
cesare pentru procurarea 
seminţei de orz şi gri». 
Suprafaţa însămlntată a a- 
juns la peste 50 de ha.

TRAIAN SONDOR

Va funcţiona încălzirea 
pe timpul iernii ?

(Urmare din pag. t)

pei din subsoluri şi pu
nerea la punct a insta
laţiilor acestora de către 
R.A.M.G.C.L. Din partea 
compartimentului de gos
podărie, al Primăriei se su
gerează reviînjirea reţelelor 
sectmdare. se întrevede că 
şantierele create în oraş 
vot înlesni scurgerea apei 
pluviale te subsoluri, ceea 
ce va afecta şi căldura.

S-a spus răspicat că lu
crările sînt întîrziaţe. eă 
Regia nu este organizată în 
sensul revizuirii calorife
relor şi instalaţiilor de ap |..

Cum şe vor corela gradele 
din casa omului cu ceea c© 
plăteşte ? Dar cine trebuie 
s i faoâ educaţia acelor in
divizi (din păcate, mai 
sînt) care distrug testala- 
ţiile, nu le întreţin cum 
trebuie ? Un sprijin se aş
teaptă şi din partea aso
ciaţiilor de locatari. Coi 
din Micro ?. spre exemplu, 
ati promis doar. Insă n-au 
tăcut nimfe.

A fost sate abordată pe 
larg activitatea de urba
nism. de disciplină; în con
strucţii. ordinea si diselpli 
na prirind patrimoniul so
cietăţilor comerciale.: de 
administraţie a primăriei

Dna D.G. din Hunedoa
ra ne sesiza că, deşi s-a 
anunţat îngheţarea preţu
rilor, după data comuni
cării acestei măsuri, smîn- 
ttna ă apărut într-o hună 
sl mai scumpă. De ţa dna 
OT. Ana Sinii, director 
comercial a! S.C. JDevir 
SA, Deva, am aflat ex
plicaţia. ta 30 septembrie,

Răspundem  cititorilor
de la departamentul de 
resort s-a primit un ordin 
prin care se anunţa ma
jorarea preţurilor de achi
ziţionare a materiei prime 
(tarife ce au şl fost date 
publicităţii). Acest lucru 
atrăgea după sine modifi
carea preţurilor la produ

sele finite, cu xcepţia lap
telui de consum şi a un- 
tuhit pentru populaţie, ca
re sînt subvenţionate de 
Stat.

Dar celelalte prodi»sc 
latente au apărut în ma
gazine cu preţuri schim
bate doar o zi, în 7 oc

tombrie. „Aceasta pentru eă 
în aceeaşi d, în jurul orei 
11,00, firmei l s-a comuni
cat telefonie anularea or
dinului şi revenirea la pre
ţurile, atît de aebizittona- 
re a materiilor prime, cît 
şl de livrare a. produselor 
Huite din 36 septembrie 
a.c. Din fericire pentru bu- ; 
getele familiilor noastre !- t

io

io

10

11

11

13

II

ti

li

ÎS

15

1(

16

1(

ÎS

ÎS

2(

2(

2(

2]

II
H

1(

1(

lt
2]

21

22

22



tEGtA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA

UZINA DE PIESE DE SCHIMB 
Şl REPARAŢII UTILA] MINIER

•  Str. C.A. Rosetti nr. 5, eod. 2780 DEVA — Hunedoara •  Cont virament nr. 301223201 B.C.. 
Deva •  Telefoane 958/28168 şl 21273 •  Telex: 72324 cod Sirues 0361416

wwxsami
•  riwjţjfjri pe strunguri Carusel 0  min. =  500 0

b&x., *».■Wm cup ;;2t# rart;
•  prin plane pe freze îm0-

ta&aai* cu portal: maxim 660x2100 şi ftiăiţi®» 
« 0  smi

•  prelucrări pe maşini tip Borwerk (frezâri-irale- 
zărt) cu gabarite de pină Ia 2500x2750 şi Înălţime 
2500 şi 0  =  400 pină la 0  1200;

• frezări pe maşini de frezat universale şi de 
sculărie cu dimensiuni liaxime de 320x331» ̂ >8;

» danturări exterioare co module de la 1 la 10 
şi diametre intre 30 şi 800 nun:

•  danturări interioare şi exterioare prin raorte-
zare eu e d<* ia î la * H 25# sas ,

•  IBetărt, eanelări şl danturări pe marină de tip 
FCP, 1* p«m  cu dimensiuni de In 0  10 l » 0  258şi 
luneta» maximă <d€ mmi

•  mortezări Ia {dese eu gabarite maxime de 
1000x1000 şi cursă de pină Ia 350 mm;

•  rectificări interioare la 0  mm. ■=• 20x100 şi 
0  mau. «=• 600x350;

e rectificări exterioare de la. 0  5x100 la 0  300x 
1700 ;

•  rectificări plane cu dimensiuni de 300x700 şi 
înălţime 250 mm ; •

•  ascuţiri pînze disc pentru debitat de 0  710 şi 
0  810 mm ;

e tratamente termice în cuptoare electrice cu spire 
şi vatră in piese cu gabaritul de pfriă la 400x800x600;

•  cimentări ia temperaturi de fSO—950*C ;
•  debitări tablă pa gbiktiţtă 1# table cu grosimi 

dc pină la 25 mm şi iuagimi de plhă ia 4&0Q nun;
•  roluiri de table cu grosimi de ptnă ia 23 mm 

şi diametru minim de rolulf 600 mm. eu poribBftăfî 
de prelucrare pe strung Carusel;

•  confecţii metalica da orie» complexitate, inclu
siv cu regim ISCIR ;

•  confecţionat containere colectare deşeuri de 
sticlă, text*^ ri hirtie de un mc;

•  debitări tehle cu grosimi de ia 5 la 150 mm cu 
aparat ' CSIOMATT cu urmărire magnetică;

•  reparaţii de subansambte pentru excavatoare 
cu cupă de marţ capacitate EKGj 4,6; 5A; 81 şi in
clusiv reparaţii capitale;
- •  presări şi depres&ri de piese cu 0  1500 pe pre

sa de 400 t f ;
•  vulcanizări curele trapezoîdale simple şi triple

3550x17x11 ; 4000x17x11 ; 1700x17x11 ; 1800x17x11 ;
1700x13x8 ; 1800x13x8;

•  reparaţii anvelope autoturisme, autocamioane ş! 
tractoare.

PRELUCRĂRI MECANICE (aşchierc) pe maşini unelte s 
♦  «trunjlri pe strunguri normale pină la 0

Container pentru colec tarea sticlei (după proiect 
olandez).

Prelucrări mecanice pe marini unelte.

W

| MARCA DE PRESTIGIU — 

CALITATE GARANTATA

\ U.P.S.R.U.M. DEVA execută :

• VERIFICĂRI şi reparaţii metrologice 

— in următoarele domenii:

•  mase mari şi mase mici;
/

•  volume;
•  calibrări cisterne;
•  presiuni ;
•  fizico-chimice ; —
• aparate electrice ;
• încercări nedistructive Ia cabluri.

INSTALAŢII ELECTRICE:

•  instalaţii electrice de joasă şi medic tensiune :

•  tablouri electrice de comandă şi forţă;
•  tablouri de- automatizări ;
•  verificări PRAM în instalaţii pină la 20 kV ;
•  instalaţii de telefonie ş| inferfonie.

BOBINAŞI

•  bobinări de motoare electrice cu rotor In scurt
circuit şi rotor bobinat de la 0,15—75 kW ;

•  transformatoare de sudură şi convertizoare su 
dură.

ÎMPLETITURI PLASA

•  cu dimensiunile sîrmei dp 02-^02,8 şi ochiuri 
de 20 şi 40 mm.

RECTIFICAT ŞI RECONDIŢIONAT ARBORI
COTIŢI pentru:

•  Dacia 1300; m ARD; •  Mbskviei; '• Opej• • 
Skoda ; m Lada ; •  Sawîen ; # *Raba.

PIESE TURNATE

• din fontă cenuşie şi oţel manganos ;
•  blindaje pentru mori.

MODELARIE

•  modele din lemn pentru turnătorii de orice com
plexitate.

WOWWVVWrtVWWWVWWWWWWeWfltVWWftlWVWŞ

TARIFELE — aplicate sînt conform legilor în vi
goare sau pe baza negocierilor dintre părţi.

Pentru relaţii şi detalii suplimentare, precum şi 
ta vederea încheierii de contracte pe anul 1001, res
pectiv 1892, vă puteţi adresa la sediul unităţii sau la 
telefoanele:

Director comercial: 956/18331;
Birou Marketing: 956/26160; 22273, inter. 124 sau 

956/18331.
Birou Desfacere: 956/26169, 21273, inter, 194, 195,

(741)
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VI NZĂRI  — 
CUMP ĂRĂRI

•  VlND motor complet 
Volkswagen-Passat, ben
zină. Deva. ţeteîpn 12846, 
după ora 17. (6612)

O VlND Datsuft-combi, 
Dacia 1410 break, 16000 
ian. Deva. 17655 (6505)

•  VlND autoturisme 
BMW 520, Dada 1300, 
Cumpăr valută. Deva, tele
fon 19323. după ora 16.

(6510)
•  VlND înscriere Dacia 

t986, ridicabilă Imediat. 
Deva, E. Varga, nr. 53.

(6511)
•  C.A.P. Dilata scoate 

la licitaţie mijloace fixe. 
Lista se află afişată la Pri
măria Comunei Şoimuş. 
Licitaţia va avea loc In 
Bălaia. In zSrie <te 3 $1 
io noiembrie a.o, la ora 
10. (6503)

•  VlND urgent video 
recorder Telefunken, nou. 
Informaţii Orăştie, Arma
tei, b i 2, scara 3, etaj 1.
ap. -

•  VlND plţa|: nou-nâs- 
eux. Preţ ifOi m  Deva, 
telefon 11631. (6410) s

•  VlND televizor odor 
„Saba*. preţ convenabil. 
Deva, ttfefont»64. (6514)

•  VfND Dada 1300. vi
deo Panasonic, imn. Deva, 
telefon 21521. ia p ă  ora 16.

(6517)
e  VlND Înscriere Dada 

ffHeo. 1968). Deva. telefon 
17346 (după ora lf £6517)

•  VlND cui. preţ con- 
venabiL Deva, «tr. A. Vlal- 
cu. Informaţii triefo* 12336

(6516)
e  VlND înscriere Dada 

(mărite 19«ă De**, tde- 
fon 24453, după «ea 18.

- r  i » l9)
•  VlND apanrt_ Jpto 

.Canon" V 70. ea Eoom ţi 
Ford Taunus 1.6.

Deva. tdefonon zşeie.

•  VlND apartament do
uă camere, «tal unu. con* 
tort unu şl cumpăr garso
nieră. similar. Deva, trie* 
Itel 23082. (fim

•  C A P. Hăşdat vinde 
la licitaţie mijloace fixe 
din driare (grajduri, casă 
de bani şi alţele). Licita
ţia are loc te ziua de 3 
noiembrie 1901, ora 10, lă 
Sediul unităţii. Lista cu 
preţuri se află afişată la 
sediul C.A.P. Hăşdat. (6524)

•  C.A.P. Ostrov vinde 
din stoc coşuri din nuie
le de răchită, ta preţuri 
avantajoase. (6529)

S CHI MBURI
DE I OCOI NT E
e SCHIMB apartament 

2 camere, confort ţinu Pe- 
trila. cu similar sau gar
sonieră Deva. Informaţii 
Deva. telefon 21842 (6516)

•  SCHIMB apartament 
2 camere, confort unu Pe- 
ţrila. eu similar Deva. In
formaţii Deva. telefon 
21152 după ora 20. (6528)

•  SCHIMB garsonieră 
parter cu apartament 2—3 
camere. Deva. telefon 11631.

(6480)

ÎNCHIRIERE
•  ÎNCHIRIEZ aparta

ment 2 camere, mobilat 
(beci. garaj). Hunedoara, 
telefon 22448. (5147)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţie 

serviciu, eliberată de I.L. 
Chişcădaga. pe numele Si- 
litră Dorin O declar nulă.

i6501)
•  PIERDUT legitimaţie 

serviciu, pfe numele Cio
ban u Doru Stelian. elibe
rată de Î.C.S. Hunedoara. 
C declar nulă. »5146)

•  PIERDUT carnet CEC

cu 50 file, seria 962951 — 
963000. pe numele Lăcă
tuş Elena, eliberat de Ban
ca Română de Dezvoltare 
Deva. la data de 22 mat 
1991. îl declar nul. (6508)

D»v ERSE
•  OPER recompensă 

pentru predare contract 
garsonieră sau aparta
ment Deva. telefon 21956.

(6506)
•  OFER recompensă 

pentru predare contract 
garsonieră sau aparta
ment. Deva, telefon 15936, 
numai dimineaţa. (6507)

•  CU autorizaţia nr. 
4289, din 1 aprilie 1991, e- 
liberştă de Prefectura Ju
deţului Hunedoara, a luat 
fiinţă activitatea indepen
dentă .Asociaţie familia
lă". cu sediul în Călan, sat 
Batiz, nr. 148. cu obiectul 
activităţii comercializare 
mărfuri generale alimen
tare şi nealimentare, indi
gene şi import. (6499)'

•  CU autorizaţia nr. 
3066, din 4 decembrie 1990, 
eliberată de Prefectura 
Judeţului Hunedoara, a 
luat fiinţă activitatea in
dependentă .Asociaţie fa
milială" cu sediul In De
va, Daria, bloc 31. ap. 51, 
cu obiectul activităţii cô  
mercializare mărfuri im
port. (6498)

COMEMORARE

•  PIOS omagiu, la
crimi şi regrete pentru 
cel care a fost 

ROMEO TINCU. 
la împlinirea unui an 
de rind ne-a părăsit, 
lăsfodu-ne cu suflete
le Îndurerate. îi vom 
păstra o vie amin
tire. Familia, (6513)

D E G E W

•  FAMILIA îndolia
tă anunţi cu profun
dă durere trecerea te 
nefiinţă, după o lun
gă şi grea suferinţă, a 
crini pare a fost un 
minunat soţ, tată. so
rin şi bunic.

ADRIAN GBOZA . 
în vîrstă de 62 ani, 
Cuvintele nu pot ex
prima întreagă dure
re şl tristeţe cu rare 
ne despărţim de tine. 
Dumnezeu să te odih
nească in pace. In- 
mormîntarea are loc 
azi, 30 noiembrie 1991, 
ora 13,00, de la domi
ciliul din Deva. str. 
Pietroasa, nr. Î0. (6522)

•  SOŢIA -Silvia, copiii 
Andrei şi Mariana, nora 
Maria. ginerele Avram, 
nepoţii Dana, Ica şi Lu
cian anunţă cu adtecă du
rere în suflete moartea 
neaşteptată a dragului şi 
nepreţuitului lor 

ŢIBUI.EAC MUREŞAN 
în vîrstă de 71 ani. 

Înmormîntarea azi, 30 
octombrie, ora 14. la cimi
tirul din str. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu să-l odih
nească în pace (6515)

e COLECTIVUL de 
muncă al S.C. „Horti- 
na" S.A. Deva este a- 
lături de colega lor 
Aron Mariana, in grea
ua durere pricinuită 
de pierderea tatălui ei 

ADRIAN GROZA 
Transmitem since

re condoleanţe fami- 
liei îndoliate. (6527)

•  COLECTIVUL de la 
„Macon" S.A. Deva este 
alături de familia colegu
lui Eorv Ladislau la du
rerea pricinuită prin pier
derea soTcrei. şi-i transmit 
sincere condoleanţe. (6509)

•  SOŢUL Remus, 
fiul MlrCea, nora An- 
gela şi pepotul Dorin 
anunţă cu . profundă, 
durere trecerea în ne. 
fiinţă a dragei lor

ELENA VESA

Ai plecat, dar te 
inimile noastre vei e- 
xista mereu. Nu te 
vom uita şi amintirea 
ta va fi mereu vie. 
Dumnezeu să te odih- 
nească în pace..

înmormîntarea azi, 
30 octombrie 1991. ora 
14. la cimitirul din 
cartierul Bejan. De
va. (6525)

•  CU inima zdrobi
tă de durere. preot 
Pavelv Pintea - anunţă 
decesul soţiei

MARIA
Ai fost o soţie, ma

mă, soacră şi bunică 
minunată şi de aceea 
chipul tău va rămîne 
Veşnic viu în inimile 
noastre. Nimeni şi ni
mic nu-ţi va lua lo
cul în sufletele noas
tre. ■ i y r . v : ;V 

Corpvjl neînsufleţit 
şe află depus la ca
pela din str. M. Emi
nescu. Deva.

înmormîntarea are 
loc joi. 31 octombrie 
1991. ora 14. la cimi
tirul din str. Călugă- 
reni. Deva. (6530)

A N U N Ţ

Secţia Drumuri Naţionale închiriază pe pe- . 
rioada T5 noiembrie Ţ99T —- I martie 1992 uti- 1 
laje pentru deszăpezirea drumurilor naţionale \ 
din judeţ (autogreaere, tractoare cu răspînrfifor S
şi remorci).

Pentru relaţii suplimentare şi negocierea 
preturilor de trichiriteo relaţii suplimentare se ) 
pot obţine la sediul S.D.N. Deva, str. Rtndunicii 
nr. 3/Â sau la telefoanele 17320 ; 13538 pînâ la 
data de 10 noiembrie 1991. (764)
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CASA „LIDO“ BUCUREŞTI 
S.C. „FLQRC0M“ S.R.L. 

COMPLEXUL 
„LID0“ DEVA

" ■ VV'.v Va invita
numai pentru 6 zile 'V

(29 octombrie — 2 noiembrie) 
ţa un program excepţional 

de

CABARET

SPITALUL ORĂŞENESC BRAD% fi
s

I  ş

Cohf. H.G. nr. 517/1991, concesionează t 
spatii excedentare spre folosinţă sanitară, în i 
ziua de 30 octombrie 1991. ?

Informaţii suplimentare la direcţia spitalu- 
lui din Brad. . , (748)

S.C. ARMIS S.A.

str. Hunedoarei, nr. 42—44. 2900 Arad. 
telefon 13154, telex 76359

Vinde şi execută la comandă :

•  betoniere 160 litri (maloxaare furaje)
•  bancuri de lucru metalice demontabile
•  gherete metalice demontabile
•  diverse construcţii.metalice
•  piatră spartă.
Vă rugăm să ne expediaţi solicitările dv. în 

vederea programării fabricaţiei. (769)

SOCIETATEA COMERCIALA 

„CORVINUL" S A. HUNEDOARA

cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei nr. 8
Tn conformitate cu prevederile Legii 31/199P 

şi H.G. nr. 1228/1990 şi H.G. nr. 140/27.02.1991, 
organizează în ziua de 15 noiembrie 1991, la 
sediul societăţii, licitaţie pentru preluare în LO
CAŢIE DE GESTIUNE a următoarelor unităţi i

•  Lacto vegetarian
O Lacto Stadion
•  Gospodina II
•  Rotiseria „Doi cocoşi"
PENTRU ÎNCHIRIERE :
8  Restaurantul „Mioriţa"
•  Chioşc «Buturuga" — Ciuperca.
Documente» cu privire la condiţiile de pre

luare în locaţie de gestiune şi închiriere pot #i 
consultate şi preluate de la sediul societăţii, 
din Hunedoara), str, Moldovei, nr- 8, telefon 
12316. (768)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA

Angajează, prin concurs i

•  un consilier juridic
#  un referent pentru activitatea de control 

financiar.
Reiaţii suplimentare la telefon nr. 10175. ; <

(770) j

Spectacolul este 

susţinut de trupa 

Casei „Lido" Bucureşti

Accesul în sală numai pe baza REZERVĂ
RII DE LOCURI, care s i fac anticipat, iar pentru 

ziua curenta pînâ la ere»  IR.

Pentru rezervări adresaţi-vâ 
conducerii Complexului „Lido", 

telefon 27536
(765)

»»***»»* »■ ******»**-

**
REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA *

2 700 Deva tir. 1 Decembrie. 35, 
Judeţul Hunedoara

telefoane: 11275. 12157 
Telefon troografie t 25904 

Fazi 18061

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor publicate o poartă 

autore

TIPARUL»
S.C •Pofidava» SlA 

Deva tir, 22 Decembrie 257
Tiraj: 20 667 exemplare î


