
■•feti c®i din boxa acuza- care au. săvîrşit O fapte 
ţiior aveau priviri plecate - ce este, din păcate, foarte 
ţi chipuri spăşite. d<i pa- , prezentă in viaţa judeţo- 
meni vinovaţi. Unui făcea lui. tn ultima vreme — 
insă excepţie,  ̂ Era binef o ttlhărie, Dar să. vedem, 
dispus, b» chiar zlmbea concret, ce-au făcui 
apre completul de jude- Pe ia începutul lunii 
cam spre publicul din septembrie a-a, cei dai 
-sati). M-am uitat atent , te; s-au cinstit cu băutură, 
« tş im u  put«o« pricepe; apoi au ieşit la pEmbare. 
■«■•■«rare *w*nsro*tar«rriinlna-: Cumke'plim'bâu W  aşsTcă' 
seama de Împrejurarea în oamenii fără nici o trea- 
*•** s* găoea' individul, bă, aii văzut o femeie în 
Mai apoi, m-am lămurit vîrstă. r
asistlnd la procesul de ■—Ia uite ce lanţ baban 
Judecată intentat lur Con- . afe Ia gît — a zis C. A. - 
Stantm Angheîina (el' era — Da, îl fain, a aprobat 
Şţt aft de Uite dispus) şi - celălalt.
$18 Da» Marieaeu. ambii ' — Ce-ar fi să 1-1 şutim?
din Deva, fără ocupaţie, t  D. M, n-a zte nimic.

GfND

Sînt unii Care dat# 
nu muşcă, turbează...

iW vvm vw vvvvm vw i

Fabrica de mobilă din 
Diva, ce se eortstrtneşw pe
i .1 * — -i *- —1 *■! A rSpicRZvl IIIO UWIWH1 Hlw...w-
municipiului, la intrarea 
diaed** Stetutelm. aste
Unul dintre obiectivele de 
Investiţii mari şi însemna
te ăle judeţului nostru, la 
bcaiiit p #  58 «tai ales 
uiM bt stadiu de finali
zare, deşi termenul de 
intrare In funcţiune a fost 
depăşit Cauzele sînt a- 
celeaşi care au frinei ac
tivitatea de construcţii pe - 
aproape toate şantierele 
din ţară şi nu are rost 
să le mai amintim.
- Important este că - acum 
tspoetăructorii #i-au mai 
strîAS «ledurile aici — . 
d t  pot şi ei, pentru că 
idttc lipsă d e . forţă de 
muncă — şi sînt hotărîti 
s ţ accdlereze rltmurile de 
etecutie. Sigur, cam tîrzie * 
această mobilizare, avind 
îij vedere că Iarna este

la doi paşi do noi. Bine, fabricaţie este terminată, 
totuşi. Că vremea s-a a» că aproape 80ia sutădin-
mefe r«t- şi se poate :tu» tt». maşini şi utilaje jut

fost montate, unele şa  
-depăşit probele tehnolo
gice.- «ă primul cazan al

f  ■n w w v w vvw v o w a w

cp.
. In (dsfflb. o rău eă a
intervenit criza acută de* 
motorină pentru utilajele 
şi mijieacefo de traneuort. 
eriz* care produce destule 
sincope în ritmul de fflun- 
că din şantier.

Privit de la sediul S.C. 
„Sormlsmob" S.A. Deva . 
(fosta. întreprindere de 
Prelucrare â Lemnul®}, 
s-ar putea ca obiectivul 
să intre -ta producţie la 
sfirşituî trimestrul!# I «1 
anului viitor. „Aceasta, 
insă. cu condiţia ca vre
mea să-î ajute pe con» 
structari pentru a  fina
liza lucrările de bază, a- 
precia dl frfj». Dorin Idvatt, 
şeful biroului mecftno- 
onergetie al amintitei sec 
cîetăfi' comerciale Am tn 
vedere Jspftă că hala de

centralei termice — cel 
p*; deşeuri lemnoase — 
este deja Iertatei dar şi 
speranţa că toate organi
zaţiile de construcţii an
gajate în execuţia obiectî- 
vşdul îşr vor amplifica rit
murile di execuţie, vor 
finaliza irt timp optim ce
lelalte lucrări importante, 
incit în primâvara lui 1932 
să pprnim. Mă gîndese câ 
pină atunci vom reuşi să 
montăm şi cel dc-al doi
lea căzan — pe-păPura — ■ 
al centralei termice, că 
vom realiza şi racordul 
ţewşia dd l i  Ţesătorii de

DUMITRU GHEONEA
■ Ite* ‘Vi r ir iw inifiilii»t

actului de cultură

{Centima#» fn turn- » IMti

Ediţia» recent încheiată 
a „Zilelor culturii httiie- 
dorene Sarmis ’91* a 
■ trtifcit tîd lnterer «ari dtn 
partea publicului, prin 
varietatea -Şi ttiofdtisd- 
mea manifestărilor pe 
care le-a reunit A fost 
o caldă pledoarie pentru 
autenticul «ct ţii cultură 
care, dacă este ţjreocftpa-* 
re şi dragoste, poate fl 
organizat chiar şi în con
diţii financiare precare. 
Aşadar, un gînd bun pen
tru Inspectoratul Jude*, 
ţean de Cultură, sub e- 
glda căruia s-asdesfăşurat 
ediţia- din acest an. pen
tru Centrul Judeţean de 
CorisCrvare şi Valorifica
re a Creaţiei Populare,

J0  m*'

ul Judeţean,
ă Judeţeană

panta* a 
pentru f 
a U.A.P.

Na e la îftdemîna orl- 
cUl să organizeze un co- 
kctiO iştorie internaţia- 
egl româno-Telveţian. O 
sesiune anuală de comu
nicări istorice, un eo* j 
locviu omagial Crişan -» ‘ 
toate aceste acţiuni 
Iniţiate de Muzeul Ju
deţean, care s-a dove
dit astfel o instituţie ca 
o mare forţă de cerceta
re, pusă în valoare , de 
comunicări ştiinţifice, 
care aduc tn atenţie noi

MINEI, BODEA 

(Continuare ta pag.* a 3-a)
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Shneria, ;&t urmă eu 
aproape doi ani, a ixîceput 

: i construcţia Unei fabrici de . 
ptirae. Am zice c*-i im 10- 

: cfu lnşetept ş» de tUare 'â- 
tUtiăte pentru memaxii 

' 2 tmeX- Dapd un studi u pre- 
etafed. ltfotAriie au dema- , 

, rat. Numai că riimUl de ; 
wracWfloQOIS WWIBCW

■ #  cett mai .vtsatoare’ mm- 
te. A*l fem stabilite mai 

:rtulti *t«ra*^ţ evţtteftt rib- .
: respectate : l măi‘’9ls apoi 
augtttt. A apfirut, între; 
timp, un al treilea: '1 de- , 
cefflfbrie. fără a-se speei- 

; fi<sa, credem, anul. Şi â- 
ceasta.. pşsţtru că în mo-, 
tţientUl de faţă stadiul fu- 

I crărilor nu este departe de 
cel Incipient. Dacă pini a- . 

. cum timpul a permit; o 
deaăşurare - optimă a lU- 

; crărilor* nu. acelăşi fecru 
; Va fi» k»; ctmtinum*®. lem- 

peratura a scăzut sub zero 
grade; unele lucrări desfâ- 
şurirtila-sa cu dîf icultate. 
Vremea rece ridică . mari 
sgpme . de întrebare în 
dreptul calităţi».

Centrala termică trebuia • 
finalizată în septembrie 
Da .septembrie 1991 ! Dar.,, 
„osemintele*” acesteia zac. 
acoperite de un strat do 
rugină. Curtea interioarl,. 
este plină de mortar , a- 
bandonat de constructor,: 
de diferite Subansambîe 
care „se dau* ou rugina, 
pe zi ce trece.

îndeamnă fa nebterodetv» 
Aceste cuptoare, după evun 
reiese din ‘dfeteoţllfe avute- 
cd- ficrori- efe răspundere 
de-Ia niveirt oraşuTOi. m  
#st aduse de la Petroşani. 
Oamenii ă'rurtârt ăe
iţELE. pentru funcţionali, 
ti  tea proastă, iar la Sime» 
ria au fost aduse de... bu- 
r|e ! Aprecierea unui inter
locutor este tranşantă şl 
totodată semhhRcâtfvă, eti- 
chţitfndu-le La fl cele mal 
proaste' cuptoare din Bo. . 
mânia*.

Mulţi dmtre locuitori» 
Simeriei se întreabă- cînd 
se va termină noua fabri
că de pîine ? Aceeaşi în
trebare şl-o pune şi Pri
măria. Nu ştim- ce se îri- 
treăbă cei răspunzători de 
situaţia existentă. Şi, to
tuşi. tn condiţii vitrMfe. 
brutarii din Simeriâ se 
străduiesc, după umilele 
lor posibil it fiţi tehnice, $a 
nu se facă de ruşine la 
faţa cumpărătorului 1

CORNEL POENAR

Uite «an facem, a 
reluat C. A. Tu te daci la 
ea şi o ţii de Vorbă, Răstul 
lasă pe miner ̂ . ■

D. M. s-a conformat Ca 
utt gbemotber de sute* in 
mină, s-a: apropiat de fe
meie şi i-a spus că ar 
vraa să-l cumpere lănţişo
rul. Din, spate ş-ax 
plat U.A. şf f ira stnti 
de la gtt

— De ce i-ai luat femeii 
lănţişoroi? l-a întrebat pe 
C.A preşedintele com
pletului de judecată.

— Fiindcă era foarte 
frumos — a răspuns tîl- 
hitful, ztmbirţd cu toată 
faţa. Avea şi un meda
lion fain. .

După fapta lui C.A., cei 
doi aii luat-o la fugă. Pă
gubaşa a ţnceput să strige. ' 
bîai apoi, împreună cu so
ţul, au pornit-o spre'Po
liţia municipiului. sâ re--

, TRAIAN BONDOR 

(Continuare In pag. a 3-aJ
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, ATENŢIB 
1 Dacă n-aţl 

Ştiţi»
ati iaceplnd dia «cest an 
M ţdM i tew t i at ca chiu- 
Hd ŞMft #  reuşi trist» 
nwtermanţ» de a «dona 40 
de, lâdteo# I Ş l M t f 1» 
diferite obiecte de studiu, 
sau 19 ere Iu un singur o- 
biect, pe întreg parcursul 

lini şcolar, veţi ^  eiona- 
iţL Af» til tot «nai 
tete să staţi în şcoa

lă.

■  brevete, DE cla-
SIFICARE. Pini la stirşî- 
tul acestui an, se preconi
zează ca activitatea de cla
sificare a Unităţilor hote
liere i fie încheiată. După 
cum a ţinui să precizez» 
ministrul cortterţulol Şt 
turismului, dl Constantin 
Fota, brevetul de clasifi
care a «eestor unităţi 
trebui asordirt de către A- 

l ' şi da
către Ministerul Comerţu
lui şi Turismului.

■  „210“ CHfNEEBSO. 
O delegaţie de proprietari 
de reriaaritnt* Mm Cttino. 
care a partid tratative la 
Ageitita Români do Dez
voltare, ?i-a «xprtmot do
rinţa de a investi In Romă- 
nM prin realizarea unui 
.jotnt-v«a»tmre* «ti te  reo- 
tatitent din Capitatib Pen- 
trn început, uritdnd oo bl 
vil tor rit tefiinţezo m  
iattţ de ted w la iti 
z oşti m BnnriftL De

Uzarea uaot «ecietăti 
w

, © UN BLOC Iti S-TAD1U DE 
FINISARE. In . comuna Băiţa,
şe află în construcţie — dfe «nai 
nmtţi ani -— un bloc cu patru 
apartamente şi patru garsonie
re, iar la parter cu farmacie şi 
în<jdperi pentru birourile Coo
perativei de consum Cin locali
tate, Rlocul este realizat de sec- 
ţiţt din Brffd .â R.A.p.C,L. Devţp 
După o întrerupere destul de 
lungă,, lucrările au fost reluate, 
tn. prezent se munceşte, la fini
sări interioare şi nu este departe 
vremea, cînd blocul va fi dai tn 
folosinţă. (AL. J.f

O PRONO, O veste bună 
pentru cititorii noştri, participanţi 
la concursurile Pronosport, La 
cererea lor, din această săpt&mi- 
nă, rubrica PRONO, de informa
ţii şi date certe privind echipele 
de fotbal, -va apare In fiecare 
jd . Deci, în ziarUt-: dfĉ v»ti£ae, ; 
PRONO ! (S. C.).

© .JORAMA DACILOR". In- 
treprihzătorii Daniel Gărdian şi 
Septtmiu Pipău au deschis în 
ffaţeg, pe 'stHtda Hor ea la nt, 3, 
o elegantă unitate, cu denumitei 
de tradiţie: „Crama Dacilorm. 
Cei care ti trec pragul găsesc 
aici, îh fiecare zi, virşlt de oate 
-r- care stnt ^specialitdtea casei" 
—, gustări asortate, cafea, bău
turi răcoritoare şt alcoolice etc. 
Noua unitate este înzestrată cu

aparatură video, televizor color: 
(N. S.f.

© DOTARE. Grupul Jude
ţean de Pompieri a dotat forma
ţia civilă §in comuna Bălţa — 
ce şi-a mnstnfW,, prin forţe pro
prii, a foarte frumoasă retkiză 
— cu o maşină de> intervdfiţle; 
Mijlocul de stingere a incendii
lor a şi fost folosit cind a luat 
foc finul unui cetăţean. (T.B.J.

o CELE MAI IEFTINE CON
SERVE. Consunîaţorii şi agenţii 
economici se pot aproviziona eu 
cantităţile dorite de conserve ta 
cele mai reduse prepari — cu 
10—20 de iei pe recipient (bor
can sau cutie) — spetind Ia 
magazinele proprii din Lupeni şi 
Haţeg ale S.C. Hăţegana S.A. 
Haţeg (fosta I.P.I.L.F.). Conser-

pet§■ sintîde legume, fruste şf 
p a p r . (N.T.). - .

0  UNDE FACEM PENELE ? 
'Bdeeulantşle de ţa AutocOloana' 
Crăcluneştt clrculă pe. drumuri 
gr eh, în cariera de calcar. Nu-t 
de mirare ci şl penele sint mai' 
dese. „Dar unde le vom face la 
torţă ? — ne întreba dl Cornel

S i liderul sindicatului liber..
vara ne-o«t chinuit cum 

am-putut, la iarnă, în ger, ce 
facem ?• „De ce nu vă întrebaţi 
şefii, directorul, pe dl Macavei?" 
ţlstoin înţreţat nu 0 dată". J$i?" 
,,A ridicat din umeri". (GH. I. N.).

FLA SH !

peraţiuutie do înfiinţare a
partidului despre caro a* 
nimţam ia ÎncepuhU fa>a«a- 
nei nu sint întirziate — a 
declarat dl Mari s Mun- 

. tcănu, fost; lider ăJ Wţmjl 
Universităţii. In . t e »  
zile, so întocmesc listele 
de' adeziuni, * ad st dez
bateri pe grupuri.' s<r fac 
intense sekimburi de opi
nii şi precizări kfeoWgiee, 
preeum şi ăcţiuni do orga- 
ni ta re fn teritoriu; * Aşa 
cnm ■ am «pus, partidul 
nostru va B prateotet o- 
pittîei publice neapărat tn 
cursul aocste» tuttif — a 
afirmat dl Munteenu. ■ ■

■  MUBARAK ACUZA, 
într-un interviu acordat 
ziarului israetian „Maariv*.

ni Mubarak a acuzat Is
raelul că este - prima tară 

e şi. introdus arma nu- < 
in Ori#»tuI Mijlo- \ 

c»u, transmite AFP. Intra-; 
bat asupri»-» potenţialului |  
nucioăr al ţrakuiui, Mu- 
bărim a făSp'uns : „Voi aţi > 
început! Voi l-aţi împins 
pe Saddaiu Hussein să fa-' 
brieo armamont nuclear !•. ■ 
qPmbnţ tot ce' prîweşio do-; 
meniul nuclear, ar ţrebui < 
să se ; instituie un control 
internaţional", a subliniat 
preşedmfele egiptean, a- 
firmind, însă, că' premie
rul Vitzbak Sbamir refu
ză să facă acest lucru. A- 
genţia Frânge ‘ Presse rea- < 
jminteşte că Israelul n-a ‘ 
semnai tratatul de nepro- 
liferăre „ a armelor nu- ■ 
tlcare şl, după informaţii
le deţinute de presă, a- 
ccastă ţară ar dispune de 
peste 109 de ogive nucleare.
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LUCRULUI ÎN

Convorbire cu dl ing. 
ALEXANDRU BLAJ, 
directorul Exploatării 

Miniere Lupeni

I
I

„Să fim realişti, să nu 
visăm eu ochii deschişi"

r-S Mina Lupeni, una 
dintre cele mai mari ex
ploatări a cărbunelui din 
ţară, îşi menţine locul . în 
livrarea cărbunelui atît 
de necesar în producerea 
energiei electrice* a căl
durii şi a metalului ?

— Ou toate greutăţile-pe 
care le întîmpinăm şi noi. 
în aprovizionarea cu cele 
necesare desfăşurării nor
male a procesului de pro
ducţie în; subteran şi ; la : 
suprafaţă;; tir luna trecută 
am livrat,- zilnic. între 
4 000 *- 5 000 de tone de 
cărbune Preparaţiei din 
Lupeni. Au “fost în acest 
an şi perioade cu produc
ţii mai slabe fiindcă, după 
„hei-rupul* din anii ante
riori, cînd. cu orice riscuri 
şi eu «forturi. Ieşite din - 
comun, s-a exploatat şi la 
Lupenj, ca şi în celelalte 
mine,* > „cit măi mult căr
bune", neglijind -lucrările 
absolut necesare de investi- .. 
ţii. Acum. trebuie să o 
spunem, mina Lupeni a a- 
juţts jntri-o situaţie grog. , 
Mă refer, în ansamblu. SI 
vastele lucrări ce trebuie 
executate în viitorii t ' vriţ? 
pentţu ca pracesbl det pro- i 
docţi* să &* .« desfăşoare.-
-aornş*L-.i#r- (fcWnZ
raatăv p fOţWJSii. jL . 
ţeies, cu 0  eficienţă crescu
tă. Reorganizarea .activită
ţii in subteran trebuie p^- 
vitl prin prisma condiţii
lor geo-minilere existente, 
a posibilităţilor ce există 
de îmbunătăţire a muncii 
în abataje dar şi $ trasee-

lor de acces la locurile de 
producţie şi de evacuare a 
cărbunelui la suprafaţă. Să 
fim realişti, să " nu visăm 
cu ochii deschişi, să luăm 
lucrurile aşa cum sînt. 
Fiindcă, în goana după 
cărbune, s-au executat pu
ţine lucrări de investiţii, 
neglijîndu-se lucrările atît 
de necesare de întreţinere, 
dar şi de perfecţionare a 
organizării muncii. De a- 
ceea. la starea tehnică a 
minei, cu . traşee de 
vechi, cu fluxuri de, trans
port eu dese întreruperi, 
randamentele actuale sînt 
conforme eu realitatea.

— în această situaţie, ce 
preconizează consiliul de 
administraţie al minei. Sînt 
prevăzute măsuri pentru
ieşirea din impas ’

■— Pentru anul viitor am 
prezentat deja conducerii 
Regiei Autonome a. Huilei 
Petroşani materialele în
tocmite de noi după anal 
lizele şi studiile pe cart 
le-am întreprins pentru 
inUcgul proces de produc
ţie jselicitbid începerea e- 
feetuării unei ■ „reparaţii" 
S «înei, şpunînp asa u- 
por lucrări ardente .de in-.. 
vesBlfi; cu ’fonduri de Ia 
stat, dacă 'dorim ca în 
viitorii ani să exţrugeia. 
Cărbune din cîmpul mi
nier ăl Lupeniului,'  unde 
«xiiştâ mari rezerve. Este 
imperios necesar să exe
cutăm lucrările de investi
ţii propuse, pentru ea mi
na Lupeni să poată fi 
exploatată în bune condi- 
ţiuni şi în următorii ank

Apoi, ar fi cazul ca atît 
de discutata bază mate
rială să fie odată rezolva
tă. întîmpinăm mari greu
tăţi cu aprovizionarea u- 
nor subansambie. piese de 
schimb, materiale vitale 
pentru soarta producţiei 
— lemn de mină, cabluri 
electrice etc. Mereu sîn- 
tem pe drumuri, pe la di
feriţi furnizori .din tară...

— Odată cu îmbunătăţi
rile preconizate, ce este 
hotăritor pentru ga mina 
Lupeni să rămină. în con
tinuare o exploatare de 
bază a Văii Jiului ?

— Afirmarea competen
ţei şi a profesîonalisinulul. 
a'ordinii şi a disciplinei 
în fiecare formaţie de lu
cru şi exercitarea cores
punzătoare a actului de 
conducere tehnică, ce pot 
«ă dea spor muncii şi si
guranţă omului os intră 
în mină. Doresc să vă 
spun că avem, realmente, 
sprijin utikîn crearea unui 
e&mat fertil de muncă 
atît In subteran, cit şi la

- suprafaţă. din partea sin
dicatului liber de la mina 
noastră, a liderului slu. 
dl Petru Gherman. Se 
are în *edete>.instaurarea 
ordinii şi a. disciplinei în

■' fiecare formaţie, elimina
rea' oricăror incertitudini, 
cultivarea răspunderii per
sonale la tinerii angajaţi. 
Numai asa putem finaliza 
măsurile proptise în vede
rea redresării minei.

SABIN CEKBU

P iind cea moi mare mină din bazinul carbonifer 
al Văii Jiultii, Lupeniul are o reţea de magistrale 
şi căi de acces şi de transport a materialelor şi * 

cărbunelui, de zeci de kilometri, un m a re ' număr de 
abataje din care se extrage producţia, mecanizat sau 
după metode clasice. .«Pentru protejarea vieţii oame
nilor, pentru punerea în operă a măsurilor de protec
ţie a muncii, de combatere a noxelor, se alocă în fie
care an importante sume de bani" — ne declara dl Dan 
Blendea, contabilul-şef ol Exploatării Miniere Lupeni.

Atenţie maximă 
siguranţei muneii 

în subteran
lată de Ce, serviciul de-protecţie a muncii şi a mediu
lui trebuie să desfăşoare o activitate perseverentă pen
tru aplicarea, dar şi pentru respectarea riguroasă a 
instrucţiunilor şi a normelor de fUptecţie ci muncii. Dnii 
ingineri- Dumitru Armeanu, şeful biroului de protecţie a 
muncii şi a mediului, şt Constantin Drâgulescu, inspec
tor-şef, au în atenţia lor buna desfăşurare .şi aplicare 
a întregului complex de măsuri, pentru ca munca în 
subteran să fie ocrotită de accidente- Fiindcă, deşi nu
mărul acestora a scăzut, încă se mai înregistrează aba
teri de Io normele de protecţie a muncii, -care se sol
dează cu accidente ce necesită concedii medicale. A- 
sigurarea aerajului optim, a echipamentelor de lucru, 
evitarea acumulărilor de gaz metan, crearea microclj- 

, matului necesar în toate locurile de muncă, ţinerea tu 
regularitate a instructajelor, o pregătirilor teoretica şi 
practice, precum şi verificarea periodică a- -cunoştin
ţelor sînt cifeva dintre problemele urmărite cu compe
tenţă de biroul de • specialitate ol minei Lupeni.

S.O.S.! Măştile de 
proteeţie

Ub bou sector 
de activitate

Odată eu preocupările zilnice de ’a asigura ritmi
citate extragerii ţ r̂oducţiei de cărbune, consiliiil de 
administraţie ăi minei a apreciat că ar fi bine să 
înfiinţeze un sector specializat în lucrări de pregă
tire în cărbune, la proiectul Lupeni—-Sud. Şeful 
sectorului a fost nupiit ing, Marius Ghetfee. Obiec
tivul minerilor din noua formaţie de lucru este im
pulsionarea construirii noii capacităţi de producţie, 
care să preia lucrările de deschidere şi pregătire 
din stratul de cărbune nr. 3, bloc 5 Sud. Aici, din. 
lipsa declanşării unor lucrări de investiţii, sectorul 
ar fi fost nevoit să-şi resţrîngă cu 60 la sută acti
vitatea de producţie. Formaţia de lucru a sectorului 
înfiinţat la 10 octombrie a.c. este dotată cu o com
bină de înaintare şi.monarai pentru a asigura vite
ze de avansare corespunzătoare.

Tot în Acest domeniu, se înscrie şi înfiinţarea 
la mina Lupeni a unei formaţii de’recuperări mar 
teriale care. printr-o muncă asiduă, conştiincioasă, 
reuşeşte să recupereze din subteran. în urmă unor 
intervenţii şi reparaţii de către „Service", însemna# 
te cantităţi do piese, subansambie şi alte materiale, 
dintre care unele se reintroduc în circuitul pro
ductiv, -

Nevoia de 
informaţie

Se ştie bine ce greu 
era în vechiul regim 
să faci, rost de a pu
blicaţie străină, indi
ferent de domeniul de 
activitate. Ne aştep
tam ca acum. după 
revoluţie, să* nu mai 
constituie o proble
mă procurarea unor 
reviste sau cărţi de 
specialitate. Da de 
unde! Păi e tot aşa 
de complicat ca îna
inte. Lipsa de infor
maţie, de noutate teh
nică. e acută.. In za
dar încearcă unii in
gineri ■să-şi facă rost 
de publicaţii tehnice 
din mineritul unor 
ţări cu o înaintată ex
perienţă. cum e de 
pildă. Germania. Nu 
se cunosc apariţiile, 
titlurile- cărţilor. în 
timp ce nevoia de in
formaţie se cunoaşte. 
Oare ministerul de 
resort nu ar putea să 
se ocupe de asigura
rea revistelor de spe
cialitate pentru ca
drele tehnicb-ingine- 
reşţl şi pentru stu
denţi ? '

I
D* necrezut! le  o mtnă cum este cea.«fin lu- j 

1 peni nu exhtâ un număr suficient de măşti de auto- | 
S salvare, fiind cazuri cînd •  mosc! revine la 2 mineri. > 
|  la  «iota documentării noastre, Hpseau exod 500 de I 
I  m işti! Mult discutata masei tip Jhixou", despre care î

( so spunea că nu întruni ţte toate sufragiile, nu se mai I 
fabrică în cantităţile cerute. Consiliul de administra- J 

J fi» h*» intervenfti, dar măşti nu sosesc, lipsa lor t 
|  aceentutndu-se I I

Mecanizare?
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nu oricum.
In preeent, la mina Lupcmi 

se afUI in funcţiune 8 com
plexe mecanizate de tip SMA 
n. din care dau un ran
dament bu n doar 5. Me
canizarea nu mai, consti
tuie un scop în sine. Nu 
se poate să se introducă 
la nesfîrşit diferite insta
laţii şi utilaje, de dragul 
mecanizării, care costă 
mult; în timp ce fiabili
tatea e doar o noţiune ab
stractă. Din păcate, pre
ţurile utilajelor au crescut 
mult. In timp ce calitatea 
lor lasă de dorit. Con
structorii de maşini, insta
laţii -şl utilaje miniere, în 
loc să ridice ştacheta Ca
lităţii, au coborît-o ! Trans
portoarele blindate, de e- 
xemplu (de toate tipurile!) 
pe lîpgă faptul că sînt 
mai grele, sînt şi mult mai 
slabe, şi mai greu de ma
nevrat, defecţiunile ţinîn- 
du-se lanţ. Aşa sc întîm- 
plă şi cu alte utilaje, a 
căror fiabilitate scăzută 
face să nu aibă idei pe 
departe eficienţa scontată. 
Minerii vor . să mecanizcze 
extragerea cărbunelui, dar 
nu oricum, cu haiti grei 
adică şi fără nici un eîştig.

32»

23,11

23,Ş

0,3

. t  

16,0 

16,1

16,3

18,(

21, î

22, (

22,:

De la furnizorii din ţară, minerii aşteaptă utilaje de calitate, fiabile.

*******  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  ___
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PENTRU CARTEA 
DE VIZITA A ORAŞULUI

Domnul Gheorghe Drăgulin, ori
ginar din judeţul Călăraşi şi sta
bilit in Simeria. ne-scrie despre un 
fapt care 1-â şocat Mergînd în 
Hunedoara,; lâ un meci de fotbal 
.a rămas copleşit de mizeria în 
care se află acest oraş”, de dezinte
resul manifestat pentru aspectul 
lui.

Chiar dacă Hunedoara nu este 
reşedinţă de judeţ — este de pă
rere cititorul nostru — este regre
tabil că nu se manifestă mai mul
tă grijă pentru cartea de vizită a 
vechii cetăţi a'metalului.

CE AU DE SPUS ?
Mă văd nevoit să vă aduc la 

cunoştinţă unele necazuri. Sînt an
gajat al F.P.I.M.P.S. Brad. In ia
nuarie 1986 am încheiat cu ADAS 

- poliţa de asigurare nr 33862107, In 
baza căreia mi s-a reţinut pină în 
iulie 1987 suma de 31513 de lei. La 
începutul acestui an. am solicitat 
la punctul de lucru ADAS-Brad 
restituirea sumei. Am tot fost a- 
mînat, pentru ca ta cele din urmă 
să fiu îndrumat la ADAS Deva. 
Aici. să vezi şi să nu crezi, mi s-a 
răspuns că numai la Brad pot primi 
banii, pentru că-acolo mi s-au în
tocmit formele şi pe viitor să nu 
mai fie trimişi oamenii la Deva. 
Insă la Brad nu s-a găsit posibili
tatea să-mi fie restituiţi banii. Iar
na bate la uşă. iar eu am nevoie de 
aceşti bani pentru cei doi copii ai 
mei. Ce au de spus cei de la 
ÂDAS ? (Constantin Nicolae Stin- 
E®. Luncoiu de Jos).

ORGANELE COMPETENTE 
RĂSPUND

■  Prefectura Judeţului Hune
doara. La scrisoarea dlui Cursaru 
N. din municipiul Deva. cartier Goj- 
du, bl. 18. sc. B, ap. 3. vă aducem 
la cunoştinţă următoarele.: Dl 
Cursaru N. se referă, probabil, la 
creşterea fondului de rulment şi 
nu la .creşterea fondului locativ", 
aşa cum apare în scrisoare, care 
înseamnă cu totul altceva. Consi- 
derînd că este vorba de fondul de 
rulmbnt vă comunicăm punctul de 
vedere al R.A.G.C.L. Deva. la care 
au aderat şi asociaţiile de locatari 
în majoritate, şi care este urmă
torul:

Conform Legii 5/1973, fondul de 
rulment este format din sumele de
puse de către fiecare membru al 
asociaţiei. în cuantumul stabilit de 
adunarea generală, pentru acoperi
rea cheltuielilor comune lunare, la 
nivelul lunii cu cele mai mari chel
tuieli comune dintr-un an. •

Considerînd că ta iama 1991— 
1992. preţurile la cheltuielile comu
ne vor creşte considerabil. 
R.A.G.C.L. Deva a apreciat ca taxa 
de anticipaţie să fie majorată la 
nivelul cheltuielilor aferente unei 
perioade de o lună şi jumătate din 
an, aceasta pentru acoperirea. şi 
plata la termen a facturilor repre-- 
zentind cheltuielile comune, spre a 
evita depăşirea termenului legal de 
5 zile şi adăugarea de dobînzi pe
nalizatoare ce se aplică. Această 
măsură de sporire â fondului de 
rulment ajută la recuperarea fon
durilor de către R.A.G.C.L. şi

în curînd, mobilă „DE

uşurează operaţiunile de decontare 
a facturilor asociaţiilor de locatari.

Creşterea fondului de rulment 
s-a prevăzut .  se efectua in perioa
da de vată. pentru’ că valoarea 
cheltuielilor comune este mâi mică 
iar efortul financiar al locatarilor 
este mai uşor de suportat decît în 
perioada de toamnă—iarnă. *Noi 
considerăm că această măsură aju
tă, de fapt. toate părţile implicate, 
inclusiv locatarii. 8

POŞTA RUBRICII
•  Roza Iubaşi, Riu de Mori, 

De la Casa Autonomă de Pensii şi 
Asigurări Sociale a Ţărănimii De
va vi se răspunde: .In conformi
tate cu prevederile art. 11 şi 17 din 
Legea nr. 4/1977, femeile pot be
neficia de pensie C.A.P. pentru 
muncă depusă şi limită de vîrstă. 
numai după împlinirea vîrstei de 
60 de ani.; Dv. avînd 59 de ani. în 
prezent nu puteţi beneficia de pen
sie C.A.P.

•  Traian Pascu, Crişcior. N-am 
înţeles ce-i reproşaţi dlui „colonel 
tle poliţie” (?). deci ce să-l între
băm. Reveniţi, vă rugăm, cu o scri
soare mai explicită; fără cuvinte 
prescurtate şi, dacă se poate, mai 
citeţ scrisă.

•  Gheorghe BaliKt, Hunedoara, 
Trecînd peste viziunea macabră, 
datorată, ta opinia dv, apropiatului 
sfîrşit de lume. n-am înţeles rostul 
„Informării” pe care ne-o. trimi
teţi. Noi nu publicăm eseuri filo
sofice, ci relatări ale unor fapte

"concrete. Aşteptăm să ne scrieţi 
despre lucruri petrecute sub ochii 
dv. . . . . .

(Urmare din pag. fi

(Urmare din pag. I)

mătase Deva. că S.C. .C3F" 
S. A. (fosta I.E.E.L.I.F.) va 
termina depozitele de ma- 
teriale şi gospodăria de 
păcUră, celelalte lucrări pe 
care le are de executat*.

In şantier, punctele de 
vedere ale celor eu care 
am discutat au fost îm
părţite. Princjpolul .con
structor — S.C. ..Foricon* 
S. A. T3eva (fostă Antre
priză de Construcţii-Mon- 
taj şi Reparaţii) —  mai 
are puţine lucrări de fi- 
nalizat şi este hertărît să 
le ducă la" bun sfîrşit încă 
in acest an. \  „Am ter
minat .mal de mult hala 
"de producţie, unde bene-;, 
ficiarul îşi montează şi 
probează : deja maşinile» 
iar acum zorim la maga
zia de produse finite, 
punctul de întreţinere, cen
trala termică, uşcătorii, 
secţia de croit, incit să le 
încheiem pină la 31 de

cembrie a-c. — "menţiona 
dl ing. Ernest Mureşan, 
şeful lotului Deva, al S.C. 
„Foricon" S.A. Deva. Pen
tru începutul anului vii
tor. np vor rămtae doar 
cîteva lucrări apărute su
plimentar, pe parcursul 
execuţiei obiectivului Spe
răm ca beneficiarul să 
fie mulţumit de munca 
noastră".

La riadul său. dl Avram 
Tomuş, de la Filiala nr. 1 
a S.C. „Condor" S.A. De
va. care coordonează con
strucţia pavilionului - - ad
ministrativ al viitoarei 
Fabrici de mobilă din De
va — cu toate utilităţile 
aferente, .{cantină, grupuri. 

. sociale ’eto.) ne-a__ spus r 
- — Am Început nu de 

mult acest obiectiv im
portant şi complex şi, cu 
toate că ne lipsesc o serie 
de meseriaşi, iâr acum 
sînt mari probleme şi cu 
motorina, . îngreunîndu-ne 
activitatea de aprovizio

nare cu materiale, ne stră
duim să avansăm cit pu
tem mai repede. Cum se 
poate vedea, am executat 
deja structura de ,rezisten- 
ţă — mai puţin la canti
nă — şi- am început com
partimentările. Oricare ar** 
fi situaţia, nu viul termi
narea întregului obiectiv 
mai devreme de vara a- 
nului viitor.

•Ne' place să credem in 
Optimismul beneficiarului, 
respectiv In racordarea 
Fabricii de mobilă din 
Deva ** la circuitul pro
ductiv în luna martie 1992. 
Chiar dacă nu va fi gata 
pavilionul administrativ, 
ori vor. mai- rămtae de 
terminat unele lucrări au
xiliare. Deci, la anul. 
van" avea mobil® frumoa
să în Deva. fabricată chiar 
aici. Bani va trebui să 
mai avem... Sau. poate, va 
fi profilată, în bună par
te, pe export, . Avem ne
voie şi de valută. \

i Sarmis ’91
(Urmare din pag. 0

elemente ale milenarei 
istorii a acestor ţinuturi 
româneşti, tot mai bine 
cunoscute astfel în străi
nătate.

De interes aparte s-a 
bucurat expoziţia retro
spectivă de artă Elena 
Bianu, unul dintre a- 
preciaţii creatori hunedo- 
reni. deschisă Ia galerii
le de artă „Forma”, din 
Deva. Dar şi vernisajul 
expoziţiilor de istorie 
„Comorile Sarmizegetu- 
sei”. de filatelie cu te
matică istorică, specta
colele -Teatrului drama
tic „I.D. Sîrbu” din Pe-

bucuria actului de cultură l
troşani, sau ale Teatrului trei categorii ince- \
„Constantin Nottara" din pâtori, avansaţi, maeştri, !
Bucureşti. TivaliZînd cu manifestări /

Nu putem uita Tîrgul similare din importante * 
maşterilor populari, des- centre culturale ale ţării, ţ
chis in zona centrală a 
Devei, care ne-a rea
dus în atenţie un meşte
şug milenar, ce se men
ţine prin strădania unor 
creatori demni de toată 
lauda, din Oblrşa, Baia 
de Criş- şi din alte lo
calităţi. ; • -

O manifestare şpecta-

Dovadă — prezenţa la 1 
festival a unor inter- ! 
preţi cunoscuţi din Pi- i 
teşti. Timişoara. Cjradea, ţ 
Hunedoara ş.a. Efectele i 
în planul educaţiei ti- J 
nerilor au fost deose- i 
bite. . : * i

Regretele la încheierea / 
lui „Saţ-mis "91” - sînt T

cudoasă s-a dovedit „Fes- reale, pricinuite mal \
tivaîul dansului de so- ales de bucuria trăirii 1
cietate". aflat la a V-a actului de cultură. Doar |
ediţie, organizat de Cen- gîndul la ediţia viitoare *
trul artistic judeţean. De ne ajută să trecem mai ţ
data aceasta, manifesta- uşor peste regrete, iar i
rea a fost structurată pe aşteptarea să fie lină. *

clame cazul. Trecînd pe 
lingă „Lido". $i-au arun
cat privirile pe terasă, cer- 
cettad pe toţi ce se aflau 
acolo. . "," . '

Ufte-i! a" exclamat; 
imediat:.

Constantin Angfeeltaâ şî 
Dan Marteseu eraii h». o 
masă - şi. se cinsteau- cu; 
bere. bucuroşi foarte. Cei

tine dispus
doi soţi, împreună cu alţi 
ciţivă eetăţfeni. aii tâbărît 
asupra celor dpi. Pe uniil 
1-âu imobilizat " pînă. & 
venit Şn"'.polftiste atiălalţ 
â reuşit să fugă. A fost 
însă găsit de poliţie, după 
o zi-două, 1 '

In timpul dezbaterilor; 
preşedintele complettam de 
judecată l-a întrebat pe * 
C. A.: ’M-

— Nu-j aşa că noi doi 
ne ştim 7

— Aşa-i dle preşedinte !
. - — Parcă tot • acest com
plet te-a judecat. . ,

— Da. anul trecut, pen
tru nişte roti de rezervă 
luate de la unul—altul. ,*
, — Ce pedeapsă ai luat 
atunci ?

— Un an şi şase luni. ■
— Ţi-au mai răteas zile 

din pedeapsă veche ?
Da, i-ati mai rămas 397 

de zile. căci pentru fapte 
de anul trecut >a primit 
pedeapsa de efectuat , la 
locui de muncă, unde de 
altfel nu s-a prezentat. 
Zile care se vor adăuga 
pedepsei pe care o va 
primi acum. în aceste con
diţii, nu înţelegem de ce 
tîlharul era — în sala 
paşilor pierduţi — atît de 
bine dispus...
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ŞCOALA DE ARTE DEVA î

A N U N Ţ A

DESCHIDEREA UNUI CURS DE DANS
DE SOCIETATE . |

%
vîrsta 7—20 de ani |

înscrierile se fac zilnk» ta  secretariatul şco- |  
Iii, între orele 70— 16, în Palatul Culturii, came- J 
ra  60, p înâ în d a ta  de  25 noiembrie, 1991. I

Informaţii suplimentare la telefoane 13966 I 
?î 77850, interioare 735 şî 725. (795) j

PRIMĂRIA ORAŞULUI BRAD 

A N U N Ţ A »

."•V- •-

I
V

fncepînd cu d a ta  de *7 ianuarie 1992, sehim- ! 
barea  buteliilor de a rag az  pentru populaţia se I 
va face numai p e  bază  de tichete şi număr de  * 
ordine. . 1

acest sens, rugam locuitorii cu domiciliul |  
in oraşul Brad ca, începînd cu d a ta  de  7 dflh- î 
cembrie 1991, să se. adreseze Primăriei oraşului < 
Brad, pentru eliberarea ticbetelor pe anul 1992. j

O daţă  cu eliberarea ticbetelor de butelii, î 
vor primi şi numărul de ordine valabil pentru » 
întregul an 1992. I

^ ‘ ‘ ; 'Bl '
Locurile şi persoanele care vor elibera 4i- & 

chetele vor fi specificate la panourile de  afişai |  
a le  Primăriei. (798p* ;

_____ - ._ i
S.C.S. SIGMA DEVA

O R G A N I Z E A Z Ă :

Cursuri de  form are în meseria de  emairşti- 
programatOri asistenţi pentru microcalculatoa
re compatibile I.B.M./PC.

, , „Durata cursurilor este de 10 saptâmînf, cu 
 ̂«e ore practica pê  calculator şi se Resfo- 

şoarâ în Deva şi Brad.
Lectora sînt cercetători ştiinţifici cu o înaltă 

pregătireprofestonalâ.
- Absolvenţii vor beneficia de diplome-» cer* 
♦«ficat ofiborate de Ministerul lnif̂  * * * ■* -*
al Şlnoţ^ împreună cu Central-______
nors în Informatică Bucureşti, şi rc'riinfjţţlti 
pentru ocuparea posturilor coro^unzitoâtb.

Costul «orturilor este de 12 OOO' d* lei. Se 
pot înscrie şi elevif ds; a XR-ou . * ;

înscrierii» se -pot foca pînă8 la dote de25  
noiembrie 1991, data la care încap cursante 
în Deva, şî pînă la deta da It neiembria 7991,

Relaţii suplimentare se a b ţin  la  telefoane i 
W6/11067 Deva şi 51641 Brad, du p ă  orele 75.!

(870) I

SOCIETATEA SIGMA S.C.Ş. j

ORGANIZEAZĂ IN DEVA |

Cursuri de  pregătire intensivă, în vederea |  
admiterii la : J

IRt"
I

#  liceu

#  ştiinţe economice

#  politehnică

•  medicină

•  psihologie

!
i
% .
I :
I

•  cursuri de învăţare a  limbilor străine (en- I 
glezo, germ ana, franceza, italiana), pentru în- |  
cepeiori şi avansaţi. J

Se asigură material bibliografic pentru toa- j 
te disciplinele, la cerere. I

Relaţii se pot obţine la  telefon 956'11067, j 
după orele 15. (810) I

"V
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-p Azi, cînd prinzi în bu- 
vieţii a 39-a erizart- 

». dragă Viorica §IW- 
__ . Iţi urez noroc şi mul
ţ i  fericire. Florie». .
”  (6991)
!#• JLA «ttiiu •" S*6* 

Kcly Rozalia, din Deva. iţi 
uleazâ fiicele Tîdlco şi Mâg- 
tfolna. satul Beln.
« (6840)

VI N Z A R I

•  VIND înscriere ARO

5, august 19W. rldfcabtl, 
garai demofltabil. De

va, telefon 22023. •.
: (6857)
. •  ViND înscriere Dada,,. 

Ifebruarî* 1988, Deva, te- 
llfon 18191. orele 15—22.

,■ ; (0890)
% •  VIND loc de casă şi 
grădină în Archia. nr. 19. 
T ; (6849)
, V VtWD televizor Olt în 
garanţie şi înscriere ©a- 

I 1 300 (aprilie 1989). De* 
ta, telefon 12013.
* (6848)
? #  Vţ|ÎD ARO 243, nto- 
foi Braşov, fabricaţie 1981, 

teMe piese rezervă, 
schimb cu Dacia 

nouă. plus diferenţă , 
labilă. Deva, str. 

.ă, 124. (0847)
•  yf**D televizor cPIor 

JElcrttîrt* stare perfectă, 
motocicletă „Manet" cu 

de schimb, mierea 
7, profesional Peavey. 
eva, telefon 19148. ' ' 

(6841)
. •  ViND trei SUS'rieri 
fcactel m  d»n -.JWĂ Preţ/ 
•ohvenabfî. Deva. fele- 
fOflr *0068. ' - (0842)
? •  VIND convenabil te
levizor. color Griindig

68 cm. funcţio
nate Reproşat

telefon 18399. după ora 
16. (6843)

•  VIND casă între Du- ’ 
gel $i Făget sau schimb ; 
cu apartament trei camere 
Deva. ' Telefon 24265.

(6840)
•  VIND înscriere Da

da 1 300 (mal 1900). Pfet f 
negociabil. Deva. telefon 
15666. după ora 17. Ş

(6839) ;
•  VIND caroserie Dacia •

1310, ţi iUtotOrism Re
nault 12. Deva, V. Be- 
bâş. nr. 38, întfe orele 
16—18. (6897)

•  VIND îtiscriere Da
cia, 1988. Deva, telefon 
23990. orele 19—22.

(6833)
•  VÎND înscriere Da

cia 1 300, ianuarie 1089. 
Brad. telefon 80793.

_ (6832)
•  ViND cavou două'

locuri, cimitirul catolic, str.. 
Eminsscu, Deva, telefon' 
18866. (6831)

•  VÎND autoturism Audi
80. Cumpăr curs practic; 
de limba germană' Deva,, 
telefon 29212, după ora
l ă  (68te?6830) ;

•  VtND autoturism Opel' 
Âseona. microbuz Volk
swagen, masă sufragerie, 
video player Orion. aragaz. 
Deva, telefon 24935.

(6828) ;
•  ViND Dacia 1100, sta- ;

re bună Deva, /telefon5 
956/J3403. - ?

e ViND garnitură mo
bilă tineret jSahdrinaV, 
Deva, tetefâjr 1325L tobe 
orele 17—21. 16824) - -

•  ViND înscriere Dacia’ 
1300. ridicabilă imediat. .! 
De Va. telefon 20856" (6817)'

•  VIND cuptor Mouli-,
HdX, maşină de spălat au
tomată şi televizor color- 
Grundig. DeVa, telefon! 
15833. <«8lî) - ^  , I

* VfRD-arăgjtz eu^trei'

abila. Deva,

ochiuri şi butâîe.' 
telefon 23301, m m  

♦  VÎND «amară zi* luat? 
vederi Oresn. i5fvA tele-: 
fOr> 17808.

Anunţă deschiderea cursurilor Şcolii de 'Şoferi 
Amatori, ihmuofcipiuf Beva, Cri Infereteţl te pot 

rifei«, între orele /18—21, l». teb-toenole te» 
ritor societ&lii; Laţ TOCidOr, «88* Meraru 

i, 24853; Buchmap Antonio, 12355. 
asemenea, primim oferte pentru transport de

«■ărfjg? «Bmşfttpre şinoaiimentere, pentfa Ăfiferse
comerciale şj persoane particulare, ce se 

vor efectua cu autoduba Mercedes a societăţii noas
tre. Telefon" 16462, zi in ic, Intre orele

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA 
Recrutează’ personal pentru efectuarea te* 

censămîntului populaţiei şi locuinţelor d ln rîn -
« f i ittftelrAfAn f(!rlri#>lLf>A «Mdmîfilîfiă! «nftiiftiriihfM  sodretor didactice, -specialişti Tn tcOnomf», 
informatică, pensionari, de preferinţă cu studii 
medii sau superioare. înscrieri şi relaţii supli
m entare la  cam era 29 seutelefor» 12973.

(818)
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„UNlVER$'r S. A. DEVA

A N  U N Ţ A
Scoaterea la licitaţie pentru închiriere con

form H,G. nr. 1228/90 şi H.G. nr. 140/91 a uni
tă ţ i i :

#  Galanterie-M arochinărie, str. A. Mu- 
reşanu.

Licitaţia va fi organizată în da ta  de 27 no
iembrie 1991, la sediul societăţii, str. M. Ka- 
gâlniceanu, bl. 14, telefon 16015. ... (816)

I

Joi, pe stadionul „Cetate" din Deva 

UN ATRACTIV CUPLAJ DE FOTBAL

Pe stadionul „Cetate" din Deva are Ioc Joi, -14 
noiembrie a.c., un atractiv cuplaj de fotbal. La ora 
12,30 începe partida MUREŞUL DEVA — METALO- 
PLASTICA ORAŞtiE. iar la ora 11.00 F.C. CORVI- 
NUL — POLITEHNICA TIMIŞOARA. Deci, la fot
bal» iubitori ai sportului!

•  VIND înscriere Dacia 
1310, martie 1987. Hune
doara. telefon 12062. (6039)

•  VÎND Dacia 1310. In
formaţii zilnic. Peştişu 
Mare. nr. 24. (6940)

•  VIND Vollttwasefi
Golf; Deva, telefon 21673.

- /  . (6861 i
•  VtND Dacia breafc. 

Informaţii Deva. telefon 
27002,(6408)

S C H I M B U R I  
D f  L O C U I N Ţ E
•  SCHIMB garsonieră 

proprietate,, cu aparta
ment de sfat. 2—3 came-" 
re, exclus Micro 15 şi 
Dacia. Deva. telefon 26531, 
după oţele 13. (6851)

- m *e

familiale reprezentată prin 
Lăcătuş irma, din Deva, 
Ate« Arjt»tei,; 6#*J 
49, O daelar nulă. (6054)

« FfER'DtîT toritm»* 
ţie de serviciu, pe nume
le Stafia Georgeta, elib*- 
rată de SC .Favior" O- 
răştie. secţia Hunedoara. 
O declar nulă. (6942)

D I V E R S E
•  ALIANŢA Civică. Fi

liala Hunedoara, invită pe 
toţt simpatizanţii Ia se
diul P.N.Ţ.-c.d., în blocul 
policlinicii cu plată in 
20 noiembrie ff.C*/ orele. 
17» Se primesc adeziuni

—  . —» • —  i mim .  .mim .  mm ,  t mm t  mm i  mm/'T»

I|  PftfALA „ROMŞIND" -  Comp. SMX. DEVA,

I du sediul în Deva, sfr. M. Kogâlnlewmw, f»f. 4 , |  
j telefon 11027 j

m  Invită sindicatele din ju d e ţ (indiferent de * 
|  afilierea la federaţii, confederaţii * m  fndepen- * 
j dehte), pentru a  depune comenzi m  vederea j 
{ organizării ?

1

I

POMULUI DE CRĂCIUN» 
pînă Ja  15 noiem brie 19*1.

r O feră

#  echipament d e  protecţie şi d e  lucru p*n-

•  ‘SCHIMB ARO Die
sel, 244, cu apartament. 
Deva, telefon 17438. după
orele 17. (683S) 

e SCHIMB aparţatesnr 
două ; camere, zona Asto- 
rla. cu garsonieră (recom
pensai. Deva. str. Cioclo
vina. bloc 14. scara I, et, 
Z, ap. 16, (6055) ;
. Î N C H I R I E R E
: « HNÂft' .neotefttorit: 

caut garsonieră (apartâ- 
mtent) pentru închiriat. 
Deva, 20309, între: orele.

zilnic, între orele 10—16, « -  —."•"Zr'T." TL 1
la sediul P.N.Ţcd. (0938) 1 trw mtmerisrtî din teiităţfi» (ufriaJe, p e  briză f

D E C E S E  j de  com andăferm ă anticipată; ’ I

e  so ţ u l  viăduţ, co- j ^  corbogozoazâ eu sticle ia  schteib. ]
I încărcarea fer fa ţa  tecului, de  p re fâ te ţă  a- * 

bona mont t . J
te'-

t e V v t c » ? 6
« SOCIETATEA co- 

' merrială . Al ae od  
Mangal" SRL Hune
doara. str. G- Bariţiu, 

"25 A, încarcă capsule 
petitra:aut6sif«mC. r 

(6937)

# FHJdARI video " 
de calitate. Jocuri pe 
calculator. Deva, te- 
l e te  -27669. (4282) .

e CONFECŢIONAM ja- 
itWfe fMRte.' 
lori, şi rulouri din lemn 
sau ‘ plâsHc. Deva. tele- 
foăfte 20359, 29232. (6834)
: 5 dAUT mriteteră sau

chiriaşă.;- De vă, telefon

P I E R D E R I
&C». „Siderurgica* aA. 

Hunedoara, secţia Sime- 
rift. anunţă * iri«rderea e- 
vizulwi de expediţie seria- 
Xy nr. 0118763. Ii decla
răm nul» (6045),

•  PIERDUT autorizaţie 
de funcţionare a asociaţiei

pili Mirela şi Aurri. Anca» 
noră. Adrian, ginere. Dia- 
na. nepoată. Ion şl Ileana 
Scrieciu cuscri cu pro
fundă durere anunţă trece
rea în eternitate a  celei 
care a fost

MARIA DANCIU, 
din Hunedoara, 

fostă contabii-şef la Gru
pai Şcolar.. Inmorraînta- 
rea va avea loc miercuri, 
13 noiembrie, orele; 12,00, 
în cimitirul din Haţeg.

(6844)
•  FAMIUA Gheorghe 

şi Ileana Popescu eşte a- 
lături de familia Scrîecfu 
Ioan. din Haţeg. |h mo
mentele grele prin care 
trece la decesul cuscrei. 

MARIA DANCIU. 
Lacrimi şt flori pe mor-, 

mîptul ei. (6844)
■* CU inimile Împietri

te de durere, familiile 
Gheorghiţă $! Ursa anun
ţă stingerea din 1 viaţă a 
mamei si bunicii 

MfNZAT MARIA. 
în vîrstâ de te  ani. '  

IntHormîritarea ari, ora 
14, de la casa mortuară; 
la cimitirul ortodoz din 
m . RmlMseaţ t e n ,  «Sto
pul ei bun şi blînd va ră* 
mine 
noastre

I
* •  mărfuri generala pentru soctetăţite co- j
|  mofciolo şî întreprinzătorti porticutert, în raghn * 

•n-gr©* şi en-detail j |
I copierl-ibuhipficări MrOri 
( .M M I c a t e t e ,  la prafuri avantajoasa;

I §  O rganizează licitaţia p ub lică—  la  26 ( 
;  noiembrie 1991, orale 12, pentru vînzaraa a  2 (  
j  etoefrepom pe cu m oteare de 5 KW, la  3S0 V ,« 
! conitecte şr 2 reei|»te«tfi -

I

1

I

„AGROCOM^ S. A.

cu siKfiuf tn Hdfagr ttr. Progresului, nr. 3 ^

l

I• te-
I

m . Scoate fa conţuri poriul el* «dariotrirator |  
I conţină Haţeg, în data de 20 noiembrie 1991,« 
‘ cu respectarea cond^Ster (te studU şi v*dum«, j

(n|ften b 3 |t ĉ upHmentare ta ^ i - i__m jM  IFreVţVH .f.WIWf. mT.,:- .̂v ■ :• - -te ■

1: ’ţjş: -te-
I

iternii. ■U .u m r  l  «MERCUR" S.A. BRAD

L S S S S E  OrganîzoaM I t«  29 teriem brl»1f91r l a  te -1  
I diul societăţii, licitaţie publică pentru închiriere > 
j speţă  coiteMft&ite.' I
, înscrierile p înă te  da ta  de 26 noiembrie *

lW  I
'  Informaţii suplimentar# la sediul sodetăţii j 
i din str. Cuza Vodă, nr. 5, Brad-Htmedoara, te- J

e DUPĂ o grea *u- 
ferinţă, a încetat dtn 
viaţă *

PETRU J0SAN,
din Veţel,

In virstă de *1 ani. 
Inmormîntarăa ari. -13 
noiembrie 1991. Dum
nezeu să-1 odihneas
că ! Familia. (6859) .

j tefon 50958. (813)
■ ‘.‘7'-‘X - r-.y.Z'-***" l
l i

;

AFLĂM DE LA CAMERA DE COMERŢ
ş i  Industrie

•'fSîfclefate ’ comfefeia- cărbune de uz casnic, do. 
lă din Bacău oferă Rraf reşte contactarea posibi-

eel:de ouă la preţ sub 
aotuaţ.

#  Societatea comercia
lă „Victoria" din Arad 
anunţă comercianţii de 
coasuri să se prezinte la 
contractări |n date 
19 noiembrie 4994. 
leton 37797.

Iilor mari consufhatori 
de cărbune.. .

•  Distribuitor autori
zat al tijrmel. canadiene 
PRÎNTECH pune la dis
poziţie. consumabile şi 
accesorii pentru tehni-. 

Te- ca de calcul şi consuma
bile pentru birotică t dis-

m. tete. cartuşe cu panglicăm »™ nă do prestigiu • tmnrnrn.oE, « r .pentru imprimănţe.. car
tuşe cu panglică pentru 
maşini de scris, maşini de 
Calcul cu bandă Lşi case 
de marcttt, tăS eu tn« 
pentru căicutriomv elec-'(j

t \

I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„ASIGURĂRI A D A "'— SRL,

[  C cu sediulîtt D*vo, *^.9101-80,12— 14,

( în scopul C0 mpl*tării otarite4ului *octal, în I 
1 conformitate ca pre¥#deplte lea t! 47*199T, j 
! COOPTEAZĂ NOI ASOCIAŢI î
| .  • .Care să participe cu părţi tocm i* la m ă r i- (  
ş rea  capitalului. ' j

- i  Predizâm c ă  participarea minimă osto d e *
î  400 000 de lei/persoana-asodat.

oferă s unelte pentru pre 
lucrarea lemnului, a me
talului, a pietrei, • a' tex
tilelor, a celulozei, a cau
ciucului ; maşini şi insta
laţii pentru prelucrarea
lemnului, maşini da as- .. _ ,
cuţit şi întreţinere a u- transporturi oferă \ 
nelteior. dUcrite tipuri de contai- (

•  Societate comercia- pere, bovpaleţi EURO. f 
lă romănă. care este tn diferite piese schimb auto 
tnăsură de a importa ma- şi Semifabricate din fon- 
siv cărbune industrial şi tă şi oţel.

I \

ironice şi case de marcat i 
Societate r omă  n i ;

.  Informaţii so pot obţin® zilnic fa  ielefoa- > 
|  nele 1 t i  60, 12161 — interior 22, sau direct fa f 
* sediul societăţii dîn D eva, între orele 7—15. j

j • (807) |

1 DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII HUNEDOARA J
angajează prin concurş i j

!

\
•  un referent contabilitate- 
Relaţii suplimentare la  telefon 10175. (812) |

REDACŢIA Şl AOMINISTRa/ iA ,

2700 Damţ. Or. I Oeeembrio, 35, 
Judeţul HunadoUr®.

telaioana i 11275. 12157 
telefon e0 . 15904

Fax. 18841
I

deva s»

întreaga răspundere neutru conţinutul 
articolelor publicate « poartă 

autorii acestora

TIPARUL*
S. C „Polidavaţ*’ $. K 

Deva, str. 21 Decembrie 257
Tiraj: 20 393 de exemplare

a************»******************************************************'*


