
Istoria- industriei ușoare 
cămine o poveste triștă pen
tru încă multă vreme. Ră
mîne o istorie clădită în
tre deziluzii și speranțe, cu 
oameni lăsați pe drumuri, 

C cu stocuri de produse fi
nite de multe sute de mi
lioane. Cauzele oscilează de 
la obiectiv Ia subiectiv, iar 
înlănțuirea lor a determi
nat un regres considerabil 
in această ramură.

Povestea . tristă a indus
triei ușoare este la fel și 
pentru S.C. „Meropa” S.A. 
Hunedoara. Ea s-a declan
șat, mal cu seamă, din lu
na iulie, cînd fabrică și-a 
oprit activitatea din cauza 
blocajului financiar. Stocul 
a crescut considerabil, iar 
facturile nu s-au putut în
casa din lipsă de lichidi
tăți. Legea contractelor a 
căzut, activitatea desfășu. 
rîndu-se în raport de oferta 
pieței. Dar. cum aceasta 
tinde spre saturație, pro
ducția întreprinderii a fost 
întreruptă, temporar, pînă

PATRU D
la lichidarea stocului. Dih 
aproximativ 700 de sala- 
riați,'23O sînt în șomaj, iar 
restul în concediu fără pla
tă. cu excepția unui grup 
restrîns, de pînă la 20 de 
persoane, care asigură paza, 
legătura cu banca etc.

Cu ajutorul dnei ing. 
Mariana Maiorescu, direc
tor adjunct al societății, am 
încercat o imagine mai 
clară asupra situației de 
față.

— Ce perspective sînt 
pentru revenirea la norma, 
litate ?

— Pînă în prezent am 
contactat mulți parteneri, 
atît din interior, cît și din 
afară. Concret, nu avem 
încă nimic finalizat.

— O eventuală lege a fa
limentului ar fi un pericol 
pentru fabrică ?•_

— Deocamdată; această 
problemă nu prezintă un

blemele mari le creează des-
• facerea produselor.

— Sub ce aspect ?
— Aici ar fi multe de 

discutat. In primul rind că
derea pieței est-europehe — 
unde de multă vreme 
aveam o piață sigură de 
desfacere —, ’blocajul fi
nanciar, dobînzile foarte 
mari, alături de evoluția- 
imprevizibilă a prețurilor la 
combustibil și energie. De
sigur, la toate acestea se 
adaugă și scăderea puterii 
de cumpărare a omului, 
majoritatea cîștigurilor fiind 
îndreptate spre subzistență.

— Nu credeți că unele 
produse ale fabricii sînt de
ficitare. de aici rezultînd și 
reducerea vînzărilor ?

— Intr-adevăr. încă sîn. 
tem deficitari la colorit, 
design, linia modei, ceea

TREI ANI
ce are o influență, uneori 
decisivă. în desfacerea pro
duselor noastre.

— Dar prețurile ?
— în produsul finit, nu

mai cheltuielile cu materiile 
prime reprezintă o pondere 
de 160 la sută din costuri, 
la care se adaugă cheltuie
lile de regie. De la 1 sep
tembrie a.c., kilogramul de 
PNA s.a ridicat de la 1200 
lei la 1800 lei, iar lina de 
la 2000 la 2500 de lei. Am 
redus cheltuielile la mi
nim, dar atit timp cît pre. 
țurile la materii prime și 
energie crește, sîntem ne- 
voiți să majorăm și noi 
prețurile.

— A circulat zvonul că 
s-ar fi „pierdut" 23 de mi
lioane în contabilitate ?

- Datorită lipsei de per
sonal, evidența tehnică-opc- 
rativă și contabilă nu a,

fost ținuta Ia zi. motiv pen
tru care s-a iscat zvonul 
unei lipse în patrimoniul 
unității. In urma recoman
dării comisiei de cenzori, 
compartimentul financiar-, 
contabil a verificat toate 
evidențele între ianuarie și 
31 iulie a.c. Nu există, a- 
cum. nici un dubiu asupra 
vreunei fraude.

Dincolo de toate acestea, 
să mai amintim că la ..Me
ropa" Hunedoara ș.au pe
rindat. de la revoluție, pa
tru directori. In momentul 
de față, fabrica nu are 
director, din 26 august, 
iar contabil șef de un 
an. Strădaniile celor rămași 
sînt de apreciat. Poate că 
al cincilea director' va face 
ordine „între femei” — o- 
pinia unei salariate —. iar 
povestea tristă de acum a 
S.C. „Meropa" S.A. Hune
doara. poate va rămîne doar 
o filă spre aducere aminte.

CORNEL poenar
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REZULTATELE 
ALEGERILOR 

de la 27 septembrie a. c.
in jude ții Hunedoara .

Centralizind procesele verbale întocmite de birourile 
electorale ale secțiilor de votare, Biroul electoral al cir
cumscripției nr. 22 Hunedoara a stabilit rezultatele finale 
ale alegerilor pentru Președinție și Parlamentul României: 

PREȘEDINȚIE :

Cine plătește căldura și apa caldă ?
Discuție cu dl ADRIAN HERB IN, viceprimarul 

municipiului Hunedoara

Ion Iliescu — 11,1 la sută
Emil Constantinescii — 25 la sută
Gheorghc Funar — 18,2 la sută
Ion Mânzatn — 4,1 la sulă
Caius Dragomir — 5,3 la sută
Mireca Druc — 3 la sută

CAMERA
DENOTAȚILOR :

F.D.S.N. — 19 la sută
C.D. — 16,1 la sulă
F.S.N. — 12,8 la sută
P.U.N.R. — 8,7 la sută
P.R.M. — 5,1 la sută
P.S.M. — 1 Ia sută
P.N.I,. — 3,8 Ia sulă

SENAT:

F.D.S.N. — 21,1 la sută
C.D. — 16,3 la sută
P.U.N.R, — 9,5 la sută
P.R.M. — 5,9 la sută
P.S.M. — 1,4 la sută

Aceste procente se referă la voturile valabil expri
mate.

— Dialogul nostru de as
tăzi are un singur subiect, 
die viceprimar — căl
dura și apa .caldă necesat 
re hunedorenilor in aceas
tă iarnă. Deci, le vor avea 
cetățenii dv în viitorul 
foarte apropiat ?

— Destul de greu de 
răspuns acum Ja această 
întrebagp.

— De ce ?
— Pentru simplul fapt 

că apa calda și căldura.Se 
află la capătul unor ve. 
rigi legate intre ele. Iar 
dacă una se rupe...

— Concret, despre ce es
te vorba ?

— Haideți să începem cu 
sfîrșitul.! Avem, desigur, 
probleme cu asigurarea căl
durii și apei calde în ca
sele oamenilor. Sperăm în
să că ele se vor rezolva, 
nu toate, dar se vor rezolva 
cele mai importante. Pro
blema cea mai mare este 
însă următoarea : cine plă
tește ?

— Cum adică ?
— La prețurile de astăzi 

s-a calculat că la Hune
doara se va plăti lunar 250 
lei de persoană numai pen
tru apa caldă. La căldură 
va fi mai mult. Or oamenii 
nu prea au bani, subven
țiile vin așa ciftn vin, so
cietățile comerciale iarăși 
nu au bani, asociațiile de 
locatari, nici atît. Și pen

tru că veni vorba, intr-o 
recentă ședință cu preșe
dinți ai asociațiilor de lo
catari, aceștia au propus, 
la cererea oamenilor. ca 
apa- caldă să fie dată doar 
de două ori Pe săptămînâ 
— vinerea și sîmbăta. A- 
ccst lucru tocmai din cau
za prețurilor ridicate.

— Este clar. Agentul ter
mic primar, de unde il 
primește Hunedoara ?

— De la „Siderurgica" 
S A.

— Aici sînt probleme cu 
banii ?

Au fost. Recent însă 
s-au primit subvenții în 
general, conturbe sînt re
glate. Necazul estjpaici în
să altul.

— Care ?
— Că există o singurji < 

conductă de gaz metan 
care aprovizionează corn, 
binatul și prin care este 
livrată ți cantitatea de gaz 
repartizată căldurii și a. 
pei calde. Or. pe lingă fap
tul că au fost și vor fi 
probleme cu gazul metan, 
noi nu avem convingerea 
că întreaga cantitate re
partizată pentru căldură va 
fi folosită în acest scop, 
deși reprezintă o priorita
te. Pentru la anul avem 
în proiect ’ o a doua con
ductă precum și crearea u- 
nei regii autonome. Este

atît mai necesară, cu cit 
problemele cu gazul me
tan au și început

— Dacă nu vă fi gaz, 
nu va ff nici căldură '

— Noi sperăm că nu se 
va întîmpla acest lucru, 
intrucît există și o altă va- 
riantă. Este vorba dS pro
curarea de către „Siderurgi
că" SA a 20000 t de păcură 
din afară, contra marfă. A- 
eeasță cantitate va ajunge 
două luni și jumătate. Ar 
fi ceva, nu ?

— Desigur Iar dacă se 
va întimplă așa ceva. 
R.A.M.G.C.L. va fi în mă
sură să-și facă treabă așa 
cum trebuie ?

- Indiferent (lj sursa de 
căldurti, regia a început 
mai de mult reparațiile, în 
special pentru reducerea 
pierderilor de agent ter
mic. Chiar în această săp
tămână se va rezolva o zo. 
nă unde pierderile erau 
foarte mari : depozitul de 
mobilă și Romcereal.

— Cam cîte blocuri cu 
subsoluri inundate sînt la 
Hunedoara ?

— Nu avem o situație- 
exactă, dar destul de mul
te'. -

— S-a făcut ceva pentru 
remediere ?

— A fost eviicuată apa 
și s-au reparat instalațiile 
din subsoluri e a 11—12 
blocuri.
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0 MANIFESTĂRI DEDICATE 
ANIVERSĂRII ÎMPĂRATULUI 
TRAIAN. Azi, miercuri, 30 sep
tembrie a.c., ora 12, la Liceul 
Teoretic „Traian" din Deva are 
loc un bogat program de manifes
tări dedicate aniversării împă
ratului Traian. Cu acest prilej JSB 
preconizează un ceremonial re
ligios pentru noul nume al liceu, 
lui gazdă — „Traian" (fost Li
ceul industrial nr. 4); oferirea de 
către românii din diaspora a u- 
nui tablou al împăratului Traian 
liceului gazdă și un cuvint al

*— *—*— *—* -*— *—*— *—*—*—*—*.

fizicianului Cornelia Stan din 
San Francisco (S.U.A.), originar 
din comuna Cerbăl; evocarea 
personalității marelui împărat ro
man ; constituirea fundației „Tra. 
ian”. (M.B.)

0 BO'ĂENH DIN. NOU LA DE
VA.. Ieri dimineață, un grup de 
cetățeni din satul Roz, comuna 
Brănișca, a venit din nou la De
va. De ce ? Din același motiv 
care i-a adus și cu oîteva săp- 
tămîni în urmă: circulația auto-, 
buzelor pe ruta Deva — Boz. Au 
aflat că din dispoziții superioare, 
emise de prefectură — susțin 
dumnealor — autobuzele aparți- 
nind R.A.T.B. Deva nu vor mai 
circula. In orice caz, nu li s-au

■ »_*_*—* -*_ *- *—*—*—*—*■—*—*—*

mai eliberat abonamente. Dl Cas
tel Alic, președintele Consiliului 
județean, a stat de vorbă cu bo- 
zenii și în finalul discuției le-a 
spus : „Duceți-vă la treburile, 
dumneavoastră că problema se va 
rezolva". (Tr. B.j

0 O VECHE POVESTE. La 
dispensarul de pediatrie, din Că- 
lan a început vaccinarea antipo- 
liomielitică și antirujeolică a 
copiilor. Personalul medical se 
confruntă însă cu o problemă 
greu de înțeles. Sînt încă nume
roși săteni din satele aparținătoa
re, care refuză să-și vaccineze 
copiii. „Trebuie să-i rugăm să 
vină — spunea dr. Carmen Șa- 
hiu, medic specialist pediatru.
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Or, tocmai la acești copii perico
lul de agravare a bolilor este 
mai mare, organismul lor avincl 
imunitate mai scăzută". (E.S.)

0 ÎN CUPELE EUROPENE 
Azi. incepînd de la ora 15,10, în 
Cupele. Europene, amatorii de 
fotbal pot urmări alternativ, la 
TV si la radio, intîlnirile Dina
mo — Kuusysi Lahti și Univer
sitatea Craiova — Sigma Olo-

Era trecut de ora prin- 
zului și la Primăria din 
Zam domnea liniștea in 
acea zi de început de sep
tembrie. Am vrut să aflu 
de la domnii care-și ve
deau de lucrările lor de 
birou cu ce probleme mai 
viu oamenii la primărie ; 
cum se.stă cu punerea a- 
cestora în posesie, cu pre
gătirile pentru iarnă, ce 
servicii se prestează Ih co
mună ști.

— Altele sînt problemele., 
arzătoare la. Zam — a ți
nut să precizeze dl vice
președinte Aurel Sfirlogea. 
Și prima dintre aceste pro
bleme este pănrîntul cure 
va rămîne nelucrat în a- 
ceastă toamnă. Nu vor fi 
probabil făcute însămînța- 
rile de toamnă Pe supra-, 
fețele necesare, pentru ca 
nu sînt utilaje. Altădată e- 
rau 10 tractoare, .din care ’ 
au rămas 3. unul fiind me
reu defect. Cit privește pu
nerea in posesie cu supra
fața ce-i revine fiecărui ce
tățean nu sînt probleme 
mari. Au fijst unele dis. 
cuțit cu terenurile intravi
lane. in cazul celor care 
și-a.i cumpărat case. Din 
pămintu primăriej am ălri. 
buit un teren șl pentru 
dispensarul uman, care are 
cai. De asemenea, am dat 
terenuri și celor care nu ti
veau pămînt. Acum se lu
crează la punerea în pose, 
sie cu suprafețe de pădure, 
urmînd ca mai tîrziu.șă se 
dea și titlurile de proprie- 

-tate.
Cit privește. pregătiri.e 

de iarna, am înțeles cu oa. 
menii nu ver ayea proble
me macac cu lemnele ne 
foc, căci se aprovizionează 
clin paduriie comunale și 
din izlazul împădurii. Dar 
dacă nu sint probleme cu 
lemnele, sînt in schimb cu 
buteliile de aragaz, care dm 
luna aprilie n-au mai tre
cui de liia, spre locuitorii 
Zam ului.

Întârzieri de cite 2—3 
luni se înregistrează și. La 
primirea pensiilor pentru 
țărani, care se plătesc prin 
primărie, ceea ce produce 
nemulțumiri, căci și așa 
aceste pensii sînt mici. E-. 
xistă cazuri de pensii su
plimentare de C.A.P. tpen. 

'tru persoanele care mai au 
o pensie de urmaș) de nu
mai cîțiva lei. In condițiile 
prețurilor de azi, asemenea 
sume sînt de-a dreptul o 
batjocură nu o răsplată pen
tru palmele bătătorite ale 
truditorilor pămintului. .

Nemulțumiri provoacă (Ai
lor din .-comună sistarea lu
crărilor de construcție la 
podul de peste Murdk cit și 
la blocul de. locuință, oprit 

’ din ascensiune cev'u mai 
sus de parter. Blocul este 
al R.A.G.C.I.. Deva, care 
din lipsa de fonduri nu 
mai continua lucrările în 
schimb, materialele sînt 
„transferate" pe furiș, sus. 
țin cei de la primărie, in 
altă parte. In tini;, ce ele
mente de structură din 
beton stau depozitate pes'c- 
drum, b'ocînd scurgerea -i- 
pei pluviale și ducînd ia 
inundarea străzii, în-.- lu
crul cel mai neplăcut -ă- 

mîne neterminarea c instruc
ției și lăsarea ei să se dis. 
trugă, în timp ce există so
licitări de spații comercial:' 
din partea întreprinzători
lor și nevoie de locuințe O 
soluție trebuie găsită și 
pentru ■această construcție 
abandonata. Ca ere altfel 
pentru toate „problemele 
arzătoare" a'e comunei. Și 
ar trebui găsite soluții pî
nă nu e prea tîrziu.
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Un sistem stabil, se știe, 
este un sistem triunghiular: 
din orice colț sau pe orice 
latură ai exercita presiune, 
nu poți deforma sistemul. 
De aici și trinitatea puterii 
proclamată în statul de 
drept cum se vre'a 'ți sta
tul nostru.

Experiența umană a mai 
•creditat cu titlul de putere 
și presa, numind-o chiar 
așa : a patra putere în stat, 
deși nu „face” legi, nu a- 
plică legi altora și nu îm
parte dreptate, acestea fiind 
atributele componentelor 
sistemului triunghiular în 
exclusivitate.

Ei bine, admițînd că și 
presa reprezintă o putere de 
altă natură, sistemul pu
terii în România tinde să 
devină un fel de oaie cu 
cinci picioare. Care este al 
cincilea picior ? Puțintică 
răbdare.

Nu mai știu dacă am ci
tit undeva sau am auzit 
la radio ori la televiziune 
o informație care m-a lă
sat ca la dentist. Banca

Agricolă dintr-un județ din 
Moldova a primit cereri 
însumînd un anume volum 
de credite. Consiliul de ad
ministrație al băncii respec
tive a decis că nu va sa
tisface decît circa 40 la 
sută din volumul de cereri 
de credite. „Bine — au o- 
biectat solicitanții — socie
tății comerciale, asociații

Poate memoria- să mă 
înșele, să nu fi redat tex. 
tual respectiva informație, 
dar esența aeeasta este. Sis
temul bancar din România 
concurează cu șanse de 
sută la sută la postura de 
mare putere în stat, o pu
tere care are pretenția că 
nimeni și nimic nu are 
îndreptățirea să se ames-

Oaia cu cinci picioare
de producători agricoli sau 
mici fermieri ■■— dar Gu
vernul a hotărît ca activi
tățile legate de agricultură 
să fie creditate cu dobînzi 
de 15 la sută...” Atunci cel 
de-al cincilea picior al oii, 
numită sistem .de puteri, 
le-a dat un răspuns ca o 
lovitură de copită de cal 
nărăvaș. „Noi nu sîntem 
supuși Guvernului”.

tece în treburile sale. Cei 
de la Banca Agricolă au 
afirmat public această ape
tență pentru postura de pu
tere cp grad de arbitru în 
stat, dar nici o grijă, ere. 
ierul care gîndește astfel 
și impune o asemenea gîn- 
dire, este la Banca Națio
nală a României. Gîndește, 
dispune, impune și acțio
nează sistematic în această

idee. Numai acționind în- 
tr-o asemenea concepție 
este, posibil să se modifice 
unilateral clauzele unui 
contract o -dată semnat de 
părți, în sensul că dobînda 
pe creditul contractat as
tăzi s-a încincit peste cî- 
teva luni. Nu dorința de 
stopare a inflației a în
demnat sistemul bancar la 
o politică spoliatoare a do. 
bînzilor ; căci nici un ban
cher nu este capabil să 
convingă că prin aceasta 
procesul inflaționist a dat 
înapoi măcar un pas. Ceea 
ce a dictat această poli
tică, ale cărui adevărate 
scopuri șe pare că-i scapă 
Guvernului, este dorința de 
a acumula cît mai repede 
și cît mai mult capital. Ci
ne are capital are putere, 
adevărata putere, și poate 
dicta guvernelor în politica 
financiară, în cea investițio- 
nală și socială. Atenție, deci, 
la „copita” celui de al 
cincilea „picior”.

ION CIOCLEI

DOVEZI ISTORICE |
De aici, echipajul și-a J 

continuat drumul spre lo- > 
cui numit „Dîlma < 
bani”, care adăpostește, 
de asemenea, urme de te- , 
rase a două locujnțh da- } 
cice, lîngă care se găseș- I

COPIII NIMĂNUI?
După o lună de derati

zări și dezinsecții (luna au
gust), începînd cu 1 sep
tembrie Căminul — Creșă 
cu Program Prelungit din 
strada D. Gherea, din Si- 
meria, și-a reluat activi
tatea. Există aici condiții 
pentru îngrijirea celor mici? 
Iată aprecierea dnei Da
niela Horvath, administra
tor : „Am realizat o apro
vizionare bună a cămărilor 
iernii. Cu ceea ce am gă
sit. Avem însă probleme cu 
procurarea zahărului și a 
uleiului. Dacă pînă acum 
ne aprovizionam de la ali
mentara „Parc”, începînd 
cu 1 septembrie nu mai 
interesează pe nimeni de 
unde vom lua aceste ali
mente. Primăria ne-a spus 
să ne descurcăm pe plan 
local. La fel' cu făina albă. 
Nu găsim niciunde. Or, în 
bucătărie avem nevoie de 
așa ceva. Poate voi găsi 
înțelegere la șeful de la 
moară. Cei de la Fabrica 

de pline nu ne acceptă plata 
cu C.E.C., decît cu bani li
chizi, Depoul, care ne pa
tronează, ne asigură, o dată 
pe săptămînă, -transportul, 
dar nu găsim anumite ali
mente”.

La etajul unității func
ționează creșa. Personalul 
se confruntă de asemenea 
cu unele probleme gospo
dărești. Există infiltrații în 
pereți, cu toate că s-au 
realizat lucrări de hidro- 
izolații în urmă cu trei

ani ; linoleumul de pe ho
luri, vechi de acum 16 ani 
de cînd s-a deschis unita
tea, s-a rupt pe margini în 
multe locuri ; din gardul de 
prefabricate, care împrej- 
muiește clădirea, mereu 
se fură plăci ; unii dintre 
locatarii blocurilor înveci
nate au transformat incin
ta căminului în platformă 
de resturi menajere.

„Hăinuțe pentru copii nu 
s-au mai primit de 2—3 
ani — spune infirmiera Ma
riana Repede. Avem discu. 
ții cu părinții. Noi, cele 
care ne ocupăm de copii, 
știm exact care-i lenjeria 
cea mai potrivită pentru ei 
și ar trebui să ni se ceară 
părerea dacă se va mai 
cumpăra așa ceva”.

„Cine ne mai dă nouă 
bani pentru dotări ? înțe
legem că totul e scump, dar 
cel puțin dacă s.ar mai 
repara pe ici, pe colo cîte 
ceva” — este de părere dna 
Elena Furcă, asistentă.

Despre importanța unei 
creșe pentru un oraș nu-i 
cazul să facem filozofie. 
Dacă Simeria nu are ma
ternitate, e bine că are cel 
puțin o creșă. Singura. Că. 
reia, după opiniile părinți
lor, ale personalului, ar tre
bui să i se dea mult mai 
multă. atenție. Oare nu este 
vorba despre sănătatea ce
lor mai tinere vlăstare, care 
trebuie înconjurate cu gri
jă și iubire ?

ESTERA SÎNA

* Informații • Hote * Opinii»
ViNZARE DE ACTIVE

Pînă la data de 24 septembrie în județ au fost tre
cute în proprietate privată, prin licitație, un număr de 
62 active. Preponderența o dețin cele din domeniul 
desfacerilor de mărfuri, dar au fost licitate și vîndutc și 
capacități de depozitare și de producție sâu din sfera 
serviciilor și turismului.

Suma globală de pornire a licitației s-a ridicat la 
312 728 055 de lei, activele adjudeeîndu-se la o sumă to
tală de 357 486 370 de Ici.

S-au înregistrat în cursul licitațiilor și aspecte șo
cante, adevărate concursuri de ambiție : un chioșc a că
rui licitație a început de la suma de 256 617 lei s-a ad
judecat pentru suma de... 1300 000 de lei. Are lumea 
bani. (I.C.)

ATENȚIE LA CERTIFICATELE
DE PROPRIETATE !

Din cele mai recente date ale Direcției Teritoriale 
Județene a Agenției Naționale pentru Privatizare reiese 
că pînă în prezent, în județ, certificatele de proprietate 
s-au distribuit după cum urmează : .

In mediul urban, în posesia certificatelor au intrat 
232 477 de cetățeni, procentul fiind de 75 la sută. Cu 
cele mai bune rezultate se remarcă' munisțpiul Deva, o- 
rașele Lupeni și Uricani, precum și municipiul Hunedoa
ra. La celălalt pol se află Hațegul, Simeria și Călanul.

Prin distribuirea a 65 512 certificate de proprietate, 
în mediul rural procentul este doar de 61,2 la sută. Co
munele Bătrîna, Mărtinești, Cerbăl, Balșa, Burjuc, Văli- 
șoara și Zam se află în frunte. în schimb, la Lunca Cer
nii, Totcști, Vorța și Bunila procentul nu ajunge la nici 
51) la sută.

Iar acum, un lucru foarte important. într-un bilanț 
al activității A.N.D. prezentat de dl Adrian Severin s.a 
specificat că a fost calculată valoarea nominală estima
tivă a unui certificat de proprietate. Atenție ! Ea se ri
dică acum la 300 000—350 000 de lei ! (V.N.)

Pe teritoriul comunei 
Boșorod se află importan- i 
te așezări și obiective is- < 
torice, atestate documen- : 
tar, cuprinse în evidența i 
monumentelor istorice la : 
nivel local și național. , 
între obiectivele de larg . 
interes științific pot fi , 
menționate : „Platforma 
Luncanilor”, ‘Cetatea da. 
cică „Piatra roșie”, Vîr- 
ful „Tifla” — așezare 
neolitică, „Troianul” de 
la Ponorici, val de apă
rare dacic. Peștera „Cio- ' 
clovina de uscat”, 
tera „Cioclovina de apă' 
Parcul natural ~ 
— Cioclovina”, 
antic (roman) 
romanilor"

La sfîrșitul lunii august 
a.c., un echipaj alcătuit 
din patru persoane s-a 
deplasat într-o vizită tu
ristică dar și de cerceta
re, în zoriți „Bistreanu” șî 
Cetatea dacică -„Piatra 
Roșie” din satul Alun. E- 
ehipa alcătuită din patru 
localnici — Ieronim Gre- 
cu, Viorel Moraru, Că
lin Moraru și Mihai Vla
dimir Grecu — au Obser
vat cu acest prilej ur
mătoarele : în zona Dea
lul Bistreanuiui, în locul 
denumit „în șes” există 
terase mari ale unor a- 
șezări presupuse a fi da
cice. Este vorba de două 
terase unde au fost ridi
cate sanctuare cu urmă
toarele dimensiuni : te
rasa primului sanctuar, 
circular, are raza de 20 
m iar terasa celui de-al 
doilea sanctuar, drept
unghiular, are 44 m lun
gime și 20 m lățime. în 
partea de nord a sanctua
relor au fost găsite mai 
multe grămezi cu frag
mente de ceramică daci
că aparținînd, probabil, 
unui vas de ofrandă.

Peș- ■“II 
„Grădiște 

Drumul 
„Drumul
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Cine plătește căldura și apa caldă?
(Urmare din pag. 1)

înlocuiri 
contracu- 
întreține-

— Este mult, este puțin ? •
— Foarte puțin, față de 

cîte sînt. Nu au fost bani.
— Ce a mai făcut 

R.A.M.G.C.L. Hunedoara 
pentru pregătirile de iar
nă ?

— Mai multe, 
de pompe de 
rent, lucrări de 
re și reparații...

— Cum se împacă pri
măria cu R.A.M.G.C.L. ?

— Deocamdată colabo
răm. Dar ătîta vreme cît 
se subordonează direct 
Consiliului județean, nu 
putem să-i întrebăm de să
nătate. Este în ograda noas
tră, dar face ce vrea.

— Dar treaba și-o face ?
— Exact cum își fac și 

celelalte unități de acest 
profil. Deși știm că au 
•multe greutăți cu persona
lul, cu banii — eu nu sînt 
mulțumit. Pe lîngă altele, 
s-a mai încetățenit și me
teahna de a spune repede 
„nu avem bani”, chiar da
că s-ar putea face ceva. 
Este mult mai ușor, nu ?

— Die viceprimar, pen
tru blocurile cu terase de
gradate s-a făcut ceva ?

— Din cele 
curi aflate pe 
prioritate, s-au 
rații la 30. De
ceste blocuri trebuiau 
cute mai de mult reparații 
capitale. Nu s-au făcut. A-

80 de blo- 
listele de 
făcut repa- 
fapt, la a- 

fă-

cum, cînd nu sînt bani, a 
venit scadența. Problema 
cea mai mare este că ba
nii se recuperează foarte 
greu de la asociațiile de 
locatari.

— După părerea dv., ca
re este cel mai mare im
pediment în calea căldu
rii și apei calde spre ca
sele oamenilor din Hune
doara ?

— Eu cred că starea ac
tuală a rețelelor de distri
buire. Pe o instalație ve
che 
sînt 
aici, 
așa.

— Asta să fie cauza că 
Iarna trecută, săptămîni la 
rînd am văzut curgînd a-

decît 
s.a 

față 
Doar

s-a

I

cu I)

te un izvor cu apa. In- l 
dreptîndu-ne spre Ceta- J
tea „Piatra roșie”, pe . 
drumul cu denumirea lo ( 
cală „Calea .Bistreanului” 
am găsi-t mai multe frag- ? 
mente de ceramică da- ) 
cică provenite din tubu
rile de aducțiune a apei 
la cetate, din care 
recoltat 
punctul 
Piatră” 
te două 
țe dacice aparținînd pro
babil unor* notabilități a. 
le cetății. Am continuat 
drumul spre „Șesul Pie
trei” unde am aflat nu
meroase terase de 
țe dacice și chiar 
ie.

Analizînd cele 
tate la întoarcerea 
excursia de cercetare în
treprinsă, am ajuns la 
concluzia că terasele des
coperite pe care au exis
tat așezări dacice în ur
mă cu peste 2000 de ani 
sînt obiective despre ca
re nu s-a vorbit încă, 
au fost consemnate 
cercetările întreprinse 
specialiști, de istorici, 
devărul despre aceste 
biective descoperite, con- ț 
semnate în jurnalul nos
tru. se poate constata la 
fața locului, se poate do
vedi cu fragmentele de 
ceramică dacică găsite. 
Așteptăm ca specialiștii 
să-și spună mai detaliat 
cuvântul lor autorizat.

am 
șapte bucăți. In 
denumit „După 
au fost constata- 
terase de locuin-

locuin- 
borde-

consta- 
din

nu 
în 
de 
A-
o-

*
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IERONIM GRECII 
pensionar, Boșorod
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și cîrpită, pierderile 
foarte mari. O faci 
pușcă dincolo și tot

pă caldă pe străzile Hune
doarei ?

— în cea mai mare par
te, da.

— Ce s-a făcut pentru 
eliminarea acestor pierderi ?

— Deși mai mult 
anul trecut, ceea ce 
întreprins, este puțin 
de ce« ar fi trebuit, 
în cartierul Micro 3
făcut un lucru mai serios 
în această direcție.

— O ultimă întrebare, die 
Herban. Dacă R.A.M.G.C.L. 
aparține de Consiliul ju
dețean, acest organism ju
dețean sprijină cumva pri
măria din Hunedoara ?

— Eu zio că da. De exem
plu, chiar recent ne-a aju
tat să primim subvențiile 
atît de necesare. i

*

DIVERSE
• CU autorizația 2899/

19. 11. 1990, emisă de Pre
fectura județului Hunedoa
ra, s.a deschis activitatea 
independentă, reprezentată 
prin Csilcser Iosif, din De
va, bdul Decebal, bl. N/25, 
avînd ca obiect de activi
tate proiectare individuală, 
relevee, consulting, con
strucții. (8020)

• CU autorizația 6885/
11. 05. 1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Stanei Alexandru din 
Hunedoara, str. Runculuî, 
nr. 2/29, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
mărfuri alimentare, indus
triale. comercializare ta
blouri. . (8032)

• CU autorizația - 7086/
15.06.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Gherghiți Sandu din 
Hunedoara, str. Transilva
niei, nr. 5/22, avînd ca o- 
biect de activitate comer
cializare mărfuri alimenta
re, mărfuri industriale, în
registrări video, vînzări 
casete. _ (7921)

• CU autorizația '5550/ 
16.09.1991, emisă de Prefec
tura județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Olariu Aurica, din 
corn. Băița, Trestia, nr.. 36, 
avînd ca obiect de activi
tate alimentație publică cu 
dulciuri, băuturi alcoolice, 
oarmahgerie cu mici, vir- 
șli, țigări, cafea, înghețată.

(7922)
• CU autorizația 1259/

13.07.1990, eliberată de Pri
măria județului Hunedoa
ra, s.a deschis activitatea 
independentă reprezentată 
prin Popa Dan din Petro
șani, str. A. Pann, nr. 86 
B, avînd ca obiect de ac
tivitate comercializare pro
duse alimentare, gogoșe- 
rie, răcoritoare, dulciuri, 
produse agroalimentare, in
dustriale etc. (7924)

• CU autorizația 5999/
11.11.1991, eliberată de Pre
fectura județului Hunedoa
ra , s.a deschis activitatea 
independentă reprezentată 
prin Todea Janette-Ioana 
din Orăștie, str. Pricazului, 
nr. 44/26, avînd ca obiect 
de activitate producerea și 
desfacerea produselor de 
cofetărie, patiserie, înghe
țată, cafea. (7930)

• CU autorizația 1050/
3.07.1990, emisă de Primă
ria județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Corcoi Iuliu, din Hu. 
nedoara, str. Viorele, nr. 
2/42, avînd ca obiect de 
activitate bazar-mărfuri in- 
dusțriale. (7933)

•- CU autorizația 6477/ 
11.03.1992, emisă de - Pre
fectura județului Hune
doara, sfa deschis activita
tea independentă repre. 
zentată prin Trif Ioan-Ho- 
rea din Orăștie, str. Uni
rii, nr. 6/21, avînd ca o- 
biect de activitate produce
re și desfacere produse a- 
groalimentare, industriale, 
en-gros, răcoritoare, bău
turi alcoolice, țigări. (7934)

• CU autorizația 7105/ 
15.06.1992, emisă de .Con
siliul Județean Hunedoa
ra, s-a deichis activitatea 
independentă reprezentată 
prin Vasiu Gheorghe din 
Deva, str. Scărișoara, nr. 
16/60, avînd ca obiect de 
activitate comercializare
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produse alimentare. (7943)
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Daca mina „merge“, oamenii trăiesc 
decent, se pot bucura de viată

_ 1
MUNCII... |

zi i _— ___ rn. *
nieră Lupeni, Consiliul I 
J~ «- Sin. !

ceilalți I 
>ri nun ’

• • tt— t
Ir
| PENTRU SIGURANȚA « 
I MUNCII... '
I Și la Exploatarea Mi- J pitirii Tiinoni Cnr»cîlînl 
Ide administrație, 

dicatul Liber, i
î factori răspunzători pun J 
I un accent deosebit pe ■ 
» crearea celor mai adec- I 
| vate condiții pentru si. J 
* guranța muncii -în sub- | 
| teran și la suprafață, e- » 
’ viiării situațiilor gene- I 
Iratoare de accidente. Pe * 

lingă măsurile <
‘ zatorice ce se impun în 
| fiecare sector, abataj sau > 
«secție, anual se cheltu- 
| iese însemnate sume de 
, bani pentru tehnica se_
■ carității muncii. în 8 luni

- J din apest an, s-au chel- 
> tuit în acest scop pes- 
Ite 36 milioane lei.•
I ...ȘI A CALITĂȚII
• VIEȚII
Sîntr-o discuție13

pe ■

organ!. I 
mun în J

>
I* 
I*
I* 
I
I
w

I
*

I Sindicatului liber de Ia E. I 
M. Lupeni, ni se relata J

J despre activitatea ce se > 
I desfășoară aici, măsurile I 
J ce se întreprind pentru * 
, . i calității |
« vieții minerilor, a tutu- 

minei.
de la

VIEȚII
. ! avu-

,tă cu dl GheoTghe Vră. 
» biescu, vicepreședinte al

| îmbunătățirea 
• , 
| ror angajaților 
J Sindicatul liber 
tmină a reușit să pro

cure marca majoritate a
J biletelor de odihnă și 
| tratament solicitate de 
»mineri. Astfel, în acest 
| an, pînă Ia 1 septem- 
’ brie au fost distribuite 
1164 de bilete pentru E- 
J forie Nord, 95 de bilete 
■ pentru diferite alte sta- 
I țiuni pe litoral și 92 
J bilete pentru tratament.

• tw • i
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!
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I
*

I
*

I
i
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D le director, o 
știe multă lu
me, orațul Lu

peni este un puternic 
centru minier al țării, 
mina din această locali
tate fijnd printre cele 
mai mari dih țară. Deci 
viața socială, cultural- 
sportivă este strîns le
gată de activitatea minei.

— Sigur că da. Munca 
la mină — - în subteran
sau la suprafață — în
seamnă un salariu, deci, 
o posibilitate majoră pen
tru ca un om, împreună 
cu familia lui, să aibă o 
sursă de existență. Nu
mai la Exploatarea Mi
nieră Lupeni sînt, în pre
zent, peste 5300 angajați. 
Bineînțeles, majoritatea 
în subteran.

— Deci, faptul că aici 
există o mină în plină ex
ploatare are o mare im
portanță pentru viața 
multor oameni.

— Așa este. Munca în 
subteran e grea, plină de 
primejdii. Adevărul este 
că mulți vin să se anga
jeze în această ipeserie 
dar sînt foarte puțini ca
re rămîn, care se stabi
lizează și își întemeiază 
o familie. Timpul a „cer
nut” și ne găsim deja în 
situația unei anumite sta
bilizări a forței de mun
că. De fapt, consiliul de 
administrație al minei, în 
deplin acord cu Sindica
tul Liber, a decis ca în 
locurile vacante — ieșiri 
la pensie, desfaceri de 
contract de muncă, să nu 
mai fie angajați decît 
oameni din Lupeni. Aș 
vrea să mai spun că sîn-

Munca din subteran — 
o importantă sursă 

de existență
tem preocupați să anga
jăm pe tinerii absolvenți 
ai Școlii profesionale și ai 
liceelor de specialitate, 
pentru că aceștia să nu 
cunoască de pe băncile 
școlilor spectrul umili
tor al șomajului. Toți

productivitatea muncii, să 
se îmbunătățească calita
tea cărbunelui extras și 
să se reducă substanțial 
costurile de producție.

— Există condiții pen
tru îndeplinirea acestor 
cerințe ?

Convorbire cu ing. ALEXANDRU BLAJ, directo
rul Exploatării Miniere Lupeni

cei 86 de absolvenți ai 
Grupului Școlar din Lu
peni din acest an au fost 
angajați la mina Lupeni 
și căutăm să ajutăm și 
pe alți tineri.

— în țară, dar și în 
Valea Jiului se vorbeș
te mult despre rentabi
litatea extragerii cărbu
nelui în această parte a 
țării sau că ar fi mai bi
ne să se importe cărbune.

— E o problemă ce se 
discută și, există păreri 
pro și contra. Sigur, ho- 
tărîtor pentru economia 
țării este ca să se extra
gă cărbunele existent în 
acest bazin, respectîn- 
du-se însă și niște reguli 
pe care și noi, minerii, 
le cunoaștem foarte bine 
importanța: să crească

— O pgrte da, alta tre
buie creată. Adică, în mi
nele din Valea Jiului e- 
xiștă un important fond 
de mineri, tehnicieni și 
ingineri • ce și-au dovedit 
profesionalismul. Tot aici, 
dispunem de o bază ma
terială corespunzătoare : 
uzine de preparare a 
cărbunelui și de fabricare 
.și reparare a utilajelor 
miniere. Ce ar trebui ? Să 
ni se acorde fondurile 
necesare de reparare a 
minei. De doi ani cer me
reu acest lucru, a scris 
mult și presa, căci este 
absolut necesar ca mai 
întîi să ni se aprobe și 
să finanțeze lucrările de 
reparare a traseelor din 
subteran, a prefecționării 
transportului și a condi

țiilor de aeraj. Și pe ur. i 
mă ar trebui dotată cu ’ 
instalațiile și utilajele ț 
necesare. Numai după ce l 
mina va fi pusă la punct ? 
organizatoric și tehnic, 1 
vom putea vorbi de re- | 
tehnologizare. Fiindcă, la i 
un moment dat, ni s-a Ț 
propus de la minister să ț 
cumpărăm complexe me- i 
canizate din străinătate, , 
să extragem mai mult- ’ 
cărbune. Dar nu s-a pus \ 
problema că acum nu e- i 
xistă create condițiile > 
pentru punerea acestor u- ' 
tilaje în funcțiune, că ar l 
fi o adevărată risipă de < 
valută procedind în a- 1 
cest fel. Trebuie s;* se ț 
priceapă și sus, că statul > 
trebuie să subvenționeze \ 
aceste lucrări de repara- l 
ții în subteran (a căror < 
programe sînt făcute de > 
2 ani) ale căror finalizare, | 
pot da cuvenitele roade l 
după un timp relativ ’ 
scurt. Repet mereu: să \ 
hi se acorde sprijinul ne- ț 
cesar înfăptuirii inves- ‘ 
tițiilor necesare și se 
poate extrage și din mi
nele Văii Jiului cărbune 
de calitate, la prețuri mai 
reduse. Și atunci și oa
menii vor avea de lucru, 
vor cîștiga nu numai o 1 
pîine, dar se vor putea 
bucura de viață. Ei și fa. 
miliile lor. E mai bine
pentru noi, pentru eco- 1 
nomia țării să îngroșăm 
numărul șomerilor decît 
să punem în vgloare re
zervele de cărbune ?
Convorbire consemnată de

SABIN CERBU

I
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I
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LUCRĂRI MINIERE

I
VOLUM ÎNSEMNAT DE.

I
Pentru a se menține l

în permanență un front î 
de lucru care să asi- I 
gurc o producție cît mai J 

ținerii intr-o stare co-*

I
|mare de cărbune, a men-j' 
.ținerii intr-o stare co- V 
| respunză’toarjr a căilor | 
'de acces și de transport^ 

în. | 
iu- ■»*

I" în subteran a unt 
semnat volum de

MINERII OIN LUPENI IUBESC Șl PRACTICA SPORTUL

Din nou în prima divizie 
a țării

Neîndoielnic, rugby-ul 
are cei mai pasionați a- 
depți din județul Hunedoa
ra în Valea Jiului, la Pe
troșani și Lupeni. Iată, că 
după 30 de ani, inimoșii su
porteri din Lupeni trăiesc 
din nou bucuria promovărit 
în Divizia A, lîngă Știin
ța Petroșani, cunoscuta e- 
ehipă a studenților, dar și 
alături de Steaua, Dinamo, 
Farul Constanța și Rapid, 
Promovarea din. Divizia B 
a fost deosebit de pasio
nantă în care istoria s-a 
repetat. In urmă cu 30 de 
ani echipa de rugby a mi
nerilor din Lupeni a re
trogradat datorită înfrîn- 
geriî, într-un meci decisiv, 
de către Rulmentul Bîr- 
lad. Ei bine, în acest an, 
Minerul Lupeni a obținut 
victoria hotărîtoare pro
movării în deplasare , în 
fața Rulmentului Bîrlad1

Minerii, ceilalți pasio
nați ai sportului cu balo

nul oval se mîndresc cu 
participarea echipei lor în 
prima divizie a țării și cu 
titlul cucerit în anul 1922, 
cînd a ■ cîștigat Cupa Ro
mâniei. însă, cel mai mult 
s-a bucurat în acest an

Minerul Lupeni revenind în 
„A” cu o echipă formată 
din tineri, mulți chiar an
gajați ai minei. Ei sînt în
conjurați cu multă afecțiu
ne de numeroșii suporteri 
și spectatori ce nu scapă 
nici un meci pe terenul 
propriu.

Succesul promovării a 
fost îndelung pregătit de 
conducerea secției și mem
bri ai acesteia (președinți 
dr. Grigore Crișan și ing.

Nicolae Ivănuș), Mircea 
Suba. Vasile Andriuță, Ra
du Marc, Cornel' Rădu- 
lescu, Paul Grasu, Ion Pa- 
velonesc, Ilie Stepănescu, 
Olimpiu Stoicuța, Florin 
Dumitrașcu — pasionați ai 
rugby-ului, oameni de nă
dejde care au sprijinit pe 
antrenorii Augustin Ba- 
lasz și Ovidiu Florescu să 
aibă toate condițiile pre
gătirii corespunzătoare a 
lotului de jucători. Să îi 
amintim pe acești bravi 
sportivi ai Lupeniului : 
Cristian Pingert, Nicușor 
Ștefan, Popa, wișinschi, Ilo- 
su, V. Kelemen (cp.), Da
vid, Cîșu, Dinulesc, Csaba, 
Gherghel, Romașcanu, Sa- 
bău. Ceru, Piu, Deac, Năs- 
tase. Pândele, Chiru, Pa- 
trichi, Văduva, Boșneag, 
Mămărean, Varga. După 
intrarea pe prima scenă 
a rugby-ului românesc, s.a 
apelat și la serviciile pro
fesorului Vasile Bercu, fost 
antrenor la Știința Petro
șani, Și echipa .și-a înscris 
două frumoase victorii în 
actualul campionat. Succes 
în continuare, băieți I

0 echipă cu mulți 
suporteri

Minerul Lupeni este un 
nume de tradiție nu numai 
în fotbalul din Valea Jiu
lui, ci și în țara noastră. 
Vă mai amintiți de regre
tatul Paraschiva ? După 
ce a activat cîtva timp la 
Jiul, după ce a promovat 
în Divizia A Minerul Lu
peni în 1962, renumita ex
tremă a venit la Lupeni și 
alături de Crăinîceanu, Co. 
troază, Szoke, Coman, Mi- 
halache și alți valoroși ju
cători a dat un plus de e- 
ficiență atacului, dar și 
spectacolului fotbalistic. La 
Minerul Lupeni au crescut 
și seu afirmat nu numai 
jucători cu un bun renu
me ci și cunoscuți antre. 
nori, dintre care amintim 
pe Băcuț, Libardi, Iorda- 
che, Crăciunoiu, Gogu Ton- 
ca. I-a fost dat însă ca 
promovarea echipei să o 
realizeze antrenorul Iosif 
Rus, bine ajutat de Ionel 
Popa. Este în primul rînd.

în subteran a unui

* crări de investiții, se » 
I cheltuiesc în fiecare an | 

--------- ; L„.d„.i hă- •
De la începutul K 

‘ ic =“ T 
| gust a.c., s-att alocat ă 
I 234,8 milioane lei pen- J 
J tru lucrările de pregă- | 
I tiri miniere, mai mult ■ 
'de 599,9 milioane lei J j 
| pentru materii prime și J 
«materiale, pese 17 mi-* 
| lioane lei pentru func- k 
J ționarca mijloacelor JeJ* 
I transport în mină. O| 

sumă însemnată (6113,4 ș 
‘ milioane Iei) s.a consu- v 
I mat pentru furnizarea fț 

64,8’nai

« însemnate fonduri hă- ’ 
I nești. 1
J anului, și pînă Ia 31 au- ’ 
* gust a.c., s-att i
I 234,8 milioane lei pen- j

| mat pentru
»energiei electrice, G4,5 ' 
| milioane lei pentru e- |? 
, nergia termici și tL- 
| milioane lei pentru ali- 
. mentarea șu a'1” 
| După cum iu- 
. dl ec. Mircea Bărbiță, 
| șeful serviciului 1.
J ciar, sînt cheltuieli strict j 
I necesare desfășurării • 

normale a procesului de »
' producție în subteran șl * 
| la suprafață și minerii, ! 
« cadrele tehnico-ingine. • 
| rești fac neînec at e-2 
.forturi pentru reduce-f 
Irea lor, atit cit este *
* posibil. >
>

11,6.
• 4

I
relata

finan. *

meritul echipei, care a dus 
o luptă susținută pentru 
promovare Ia care, la un 
moment dat. aspirau nu 
mai puțin de 8 echipe din 
seria a IX-a a Diviziei C. 
Lupta a fost dîrză însă

pînă la urmă Minerul Lu
peni a promovat în Divizia 
B, alături de suratele ei 
din Valea Jiului, A.S. Pa- 
roșeni și Minerul Uricani.

Acum acționează în se
ria a III-a a Diviziei B, a- 
lături de echipe cum sînt 
Arsenal Reșița, C.S.M. Ca
ransebeș, C.S. Tîrgoviște, 
Dacia Pitești, Șoimii Si
biu, Gaz Metan Mediaș, Pe
trolul Stoina, Rova Ro
șiori, Metalurgistul Slati
na și alte echipe cu vechi 
tradiții în eșalonul secund

al campionatului nostru d* 
fotbal.

Păcat că unii jucători <!• 
bază au plecat de la Lu. 
peni la alte echipe. Cor> 
ducerea secției din care fa® 
parte și ing. Mircea Ciri» 
pelu, ing. Mihai Basaratfc 
Vasile Stafie și Gheorgh® 
Burdagiu, medicul eehipejl 
dr. Grigore Crișan. maseu- 
rul Anton Sfedac și antre
norii amintiți mai sus au 
mare încredere în lotul e» 
chipei : Flicheș, Ungurea- 
nu, Tutac, Florescu, Dodi^ 
Oaidă, Brănețiu, Ionel Po
pa, Dosan, Neiconi. N, Păui» 
na, Kvantil, Colceag, Seb, 
Cocoși, V. Păuna. Cîmpea. • 
nu, Vîlceanu, Constantin 
nescu, Dîlja, Codescu.

Desigur, în Divizia B ® 
mai greu că în ,.C”. într® 
locurile 4 și 17 sînt 8 e» 
chipe ce le despart doar Ț 
puncte. Minerul Lupeni a_ 
re resurse să se claseze î* 
prima jumătate a clasa
mentului. Și jucătorii, an
trenorii, bine sprijiniți d® 
conducerea clubului, de su
porteri și sponsor, să 3- < 
ducă noi bucurii în rîndu-, 
rile numeroșilor iubitori st 
fotbalului din Lupeni.
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• ACUM, cînd primul bo
boc de trandafir înflorește 
pentru Siladie Edmond- 
loan. tatăl tău îți urează 
multă fericire, sănătate șî 
noroc. „La mulți ani" fiul 
meu! Te iubește tata! (8073)

vînzAri—
jj^- CUMPĂRĂRI

• VIND Citroen GSA,
preț convenabil. Orăștie. 
tel. ’ 641599. (8076)

• VÎND aragaz, butelie, 
mașină cusut, calorifer e- 
lectric. Deva, tel. 622121.

(8039)
• VIND Opei-Ascona. fa

bricație 1980. Deva. tel. 
613954. (7984)

• S.C. „Paioma" 
S.R.L vinde autotu
risme ARO 10—1, 10 —4, 
10—9. 243. 244 Diesel. 
Informații București 
90/211438 si Hunedoara 
717808 (8045)

• \ ÎND mobilier pentru 
dormitor. Deva. tel. 612675.

(8052) 
, • VÎND urgent casă, cu 
baie, grădină 17 ari, corn. 
Criștior. str. Subpietroasa, 
nr. 10 preț 2 300 000 lei. 
Deva, tel. 624198, după 
ora 18. sau duminică Ia 
CTi.șcior. (8053)

• SOCIETATE comer- 
’ cială vinde case de bani

(seifuri), prețuri deosebit 
de avantajoase.: Deva. tel. 
6267 46. (8050)

• VIND apartament 2
camere, confort I. Gojclu. 
Deva tel 628387. 61767a.

(8058)

• VIND mașină scris 
suedeză. De\a. tel. 614789.

, (8057)
• VIND apartament 4

camere, confort I, Deva. 
Gojdu. Informații tel. 

629052. (8056)
• VÎND autoturism Re

nault 16 pentru piese 
schimb. Deva, tel. 629483, 
după ora 16. (805a)

• VÎND tractor Univer
sal — 65Q, preț negociabil. 
Deva, str. Horea, 134. (8062)

• VIND grădină intravi
lan 3286 mp Ia Brad. Re
lații tel. 95/14'1112 Cluj.

(8065)
• VÎND video player Fu-

nai. Deva. tel. 612953 și 
620659. y (8072)

• VÎND casă, apă, gaze,
str. Crîngului, 4. Deva, tel, 
617414. (8066)

• VINDEM- en gros za
hăr 178 lei/kg. Alba Iulia, 
tel. 968/25462. (8067)

• V’ÎND apartament 3 
camere, ultracentral. In
formații Deva. tel. 618294.

(8068)

• VIND urgent piese 
Dacia 1300, cutie viteze Aro 
10 (papuc), caroserie Flat 
1100. Comuna Hărău, nr. 
142, sau chioșc lapte 
R.A.G.C.L. Deva.’ (8071)

• VIND Dacia 1300 De
va, Kogălniceanu F 3, ap. 
14 (lingă chioșc). (8069)

• VÎND apartament 3
camere, central, sțr. Poș
tei,-nr. 1 Hunedoara, -tel. 
715302. (7438)

• VIND selector grîu. 
Hunedoara, tel. 717431.

(7439)
• V ÎND mobilă cameră 

de zi. Hunedoara, tel 712939.
(7440)

berat de Cooperativa de 
Credit „Decebal’’ Deva, pe 
numele Sacota Rodica. Se 
declară nul. (8046)

• PIERDUT ștampilă ro
tundă aparținînd S.C. 
„Impo — servcom” S.R.L. 
Căian Se declară nulă.

(8019)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 2
camere, proprietate perso
nală. et. 1. zonă centrală, 
Tr. Severin, cu Deva. In
formații tel. 626558, după 
ora 18. (8047)

ÎNCHIRIERI

• OFER teren de închi
riat în-Simeriâ, preț nego
ciabil. Tel. 624227. (8051)

OFERTE
DE SERVICII

* *— *■

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
handicapat eliberată de Aso
ciația de Handicapați Hu
nedoara, pe numele Antal 
Samoil. Se declară nulă.

• PIERDUT -carnet eli

. • CLUBUL „Con
structorul’’ Deva con
tinuă înscrierile pen
tru. cursul de. croitorie. , 
Informații, zilnic, în
tre orele 10—11, ■ tel. 
622426. (8061)

mm* a a^^a a I ~*aa > a

DIVERSE •

• CU autorizația 7409/ 
-15. 09. 1992 emisă de Con. 
siliul Județean Hunedoara 
s.a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Doțiu Cristian Ion din 
Hunedoara, str. Mihai Vi
teazul, nr. 11/39,' avînd ca 
obiect de activitate co
mercializare produse agro- 
alimentare și nealimentare, 
de larg consum, electro
tehnice. textile, galanterie, 
uz casnic, menaj, bijuterii, 
confecții îmbrăcăminte, în
călțăminte, bazar, tricotaje, 
textile, lenjerie, covoare.

bunuri sporlise și de agre-, 
nțent, (8048)

• CU autorizația 4507/ 
6. 05. 1991 emisă de Pre
fectura județului Hune, 
doara s-a deschis activita
tea independentă reprezen
tată prin Gibă Gheorghe 
din Deva. Al. Muncii, bl. 
AB 17/23 avînd ca obiect 
de activitate alimentație 
publică, desfacere mărfuri 
alimentare și nealimentare.

z (8054)

• CU autorizația 7429/15.
09. 1992 emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Muntean Viorel din Lă- 
pugiu de Sus, nr. 83, a- 
vînd-ca obiect de activitate 
comercializare produse a- 
limentare, produse de pani
ficație, băuturi alcoolice și 
răcoritoare, produse indus
triale. (8059)

• CU autorizația 7361/7.
08. 1992 emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara s.a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin 
Meteo Estera din Peva, 
bdul . Decebal, bl. N/40 
avînd ca obiect de activi, 
tate comercializare produse 
alimentare, produse indus
triale. (8060)

• CU autorizația 6332/4.
02. 1992 emisă de Prefec
tura Județului Hunedoara 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Popa Mire! a Georgeta 
din Deva, str. Carpați. bl. 
D/12 avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
flori, produse de patiserie 
și răcoritoare. (8063)

• CU autorizația 4200/
25. 03. 1991 emisă de Pre
fectura județului Hune
doara, s-a deschis activita
tea independentă reprezen
tată prin Cristea Radu-Da- 
niel, din Deva, str. Băl- 
cescu, nr. 23 A/29 avînd ca 
obiect de activitate desfa
cere flori. (8064)
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REGIONALA I)E DISTRIBUIRE A 
GAZELOR NATURALE DEVA 

ANUNȚĂ - 
toți consumatorii de gaze naturale din munici- ’ 
piui Deva, că duminică, 4 octombrie 1992, în-1 
tre orele 8—20, sistează furnizarea gazelor, - 
pentru executarea unor lucrări in sistemul de | 
distribuție.

Abonații sînt rugați să respecte strict in-1 
structiunile de utilizare a gazelor naturale. 2 

(1126)1
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S.C. ACOMIN S.A. CLUJ
FILIALA HUNEDOARA DEVA 

angajează urgent următorul personal 
pentru lucrările de construcții în Germania : 

(categoriile 4—6):
• DULGHERI
• ZIDARI
• FIERAR BETONIȘll
Se lucrează după normele de timp și caii- | 

taie specifice GERMANIEI. Lucrările contracta- . 
te încep în luna octombrie 1992, plecarea se | 
face în funcție de cerințele pe meserii. ;

DREPTURILE BĂNEȘTI pentru muncitori : I
— plata în țară în Iei a salariului avut la ’ 

angajare la ACOMIN S.A. ;
— plata in Germania — 1100 DM/lună cu; 

condiția realizării normelor de muncă ;
-— se angajează ingineri constructori

*—*——*—*—*— *—*—* —*—*—*—*-

FILIALĂ „ROMSIND'* DEVA,
tiv — cap armătură, robineți, garnituri set O- 
livia și Melania) ;
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cu sediul in sir. M. Kogălniceanu, nr. 4, 
telefon - fax 95/611027,

oferă spre vinzare, en gros și en detail:

• confecții și tricotaje din producție inter
nă și import China ;

• coniac și țuică de fructe.
Primim comenzi de la sindicate pentru < 

douri de Crăciun (dulciuri, jucării, confecții 
tricotaje din import China și din intern).

Oferim servicii de multiplicări\xerox 
cele mai avantajoase tarife.

I

i
- -.‘i 

economiști cu experiență de șantier, cunoscători ’ 
de limbă germană - i

— de asemenea, se angajează ingineri con-, 
,structori tineri, cu practică de șantier, iubitori | 
de informatică, pentru a lucra la biroul tehnic,- 
producție, management si organizarea muncii. | 

Informații suplimentare se pot obține astfel
1. LA DEVA, la sediul filialei — tel. 95/1

615294, 618161, 615770: FAX 95/618151. 2
2. LA PETROȘANI, la sediul sectorului —„I 

tel. 93/544512, 543935 ; FAX 93/5 1557 LjC.E.C.) j

i 
i 
i 

_ • ....... r..... .. -............al ' 
firmelor din România, editat de Rompress — Agenția I 
„Pagini Naționale", în SUA, in condiții grafice deose
bite.

Agenții economici din județul Hunedoara, doritori 
J 
firmelor din țară cu obiectul de activitate, adresă, nr. 
telefon, fax, telex, sînt invitați în perioada 28 scplem-

ÎN SPRIJINI I AGENȚILOR ECONOMK.I

„Pagini
în județul Hunedoara

De curind a ieșit de sub tipar primul catalog

se

• haine și sacouri din piele, import China;

• dresuri femei, ciorapi femei, bărbați, hu- 
auto pentru Dacia și Oltcit ;

• echipament melalic pentru locuințe 
(broaște, yale, cremoane, balamale, cilindri de 
siguranță pentru yale);

• armături pentru instalații sanitare (ba
terii de duș și bucătărie — în perete și în sta-
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• Oferim spre vinzare sticle -de sifon de 2 
litri îmbrăcate în plasă de sîrmă.

* încărcăm sticle de sifon pentru unități 
de alimentație publică și persoane particulare.

PRIMIM COMENZI ȘI OFERTE COMER 
CIALE pentru intermedieri în sistem de „bur
să de mărfuri" pentru intern și import pe re
lațiile Bulgaria. China, Ucraina, Moldova, Gre
cia, Turcia. (1128)
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S.C MERCUR S.A. BRAD
cu sediul în Brad, str. Cuza Vodă, nr. 4—6, 

amină licitația privind atribuirea în loca
ție de gestiune a unităților nr. 6, 12, 15, 75, 

coniomi H.G. 140/1991, pentru data de 16 oc-| 
iombrie 1992, ora 10, la sediul societății.

Relații suplimentare Ia telefon 650958.
(1127);

4
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S.C. PROCONSERV M.B.M. — S.R.L. DEVA 
V inde en gros
• Bere Dreher la sticle de 1/2 litru, import 

£ Ungaria, la preț convenabil.
Deva, telefon — telefax 95/615053. (1114)'
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Constructori și gospodari !

S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA 
PRODUCE ȘI VINDE BOLȚ ARI

(blocuri mici de-beton cu agregate ușoare)

STAS 2386-79.

PREȚ MIG % >’-■

CALITATE RIDICATĂ

■

Relații ia tel. 716121. Interior 1200, 2273. I
(1119)i

i
să intre în posesia catalogului ce cuprinde majoritatea I d 4-««l -Iz. z-z,41, >: 4 n î /. «-1—X, ■-' >
-V----- - — —----------------
brie — 15 octombrie a.c. intre orele 8—15,30 la S.C. • 
CEPROMIN SA. (ICITPLCIM), camera 118. str. 22 2 
Decembrie, nr. 37 A Deva, (lingă hotelul „Sarmis”). I

Plata se face în numerar sau cu filă CEC, ;
Prețul unui exemplar este de 4995 lei. |
Avînd în vedere numărul limitat de exemplare, . 

șansa de a beneficia de serviciile catalogului „Pagini 
Naționale" o au primii solicitanți. |

Nu ezitați! Doriți ca afacerile d voastră să pros
pere, să puteți contacta operativ orice firmă din (ară? | 
Cumpărați primul catalog al firmelor din România !

Informații : tel. 95/620820 ; 95/611560 int. 123 și 
95/617418. I

*
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.... ......................... *
Vă amintește că a venit toamna și a pre-1 

gătit pentru dumneavoastră un sortiment ho-; 
gat de încălțăminte de sezon, pentru femei și I 
copii, la prețuri accesibile, fără adaos corner- 2 
cial. J

De asemenea, încheie contracte — corni- j 
sion pentru comis-voiajori, cu mijloace proprii ’ 
de transport, pentru vinzare de mărfuri în | 
țară. -

NU UITAȚI ! j
Dacă corbul a găsit inelul Corvineștilor, j 

dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109) |
................ ........................... *

AGROMEC S.A. DEVA 
in Deva, str. Depozitelor, nr. 10, ț

ANUNȚA ‘ ■ j
la concurs în ziua de 5. 10. 1992,'

I

(CEC) i

HINEDOARA
INTREPRINDERE DE ÎNCĂLȚĂMINTE
Iktato v II TU tf'IM IMN IWN TMb IC’ PU N7/I4N5

S.C.CORVÎN S.A.

i
jtel.

i
I ora
I
|form Legii nr. 12/1971.

S.C. 
cu sediul 
621902

scoaterea
10, a postului de CONTABIL ȘEF.
Condiții: studii superioare și vechime con-

Ziar editat de S.C. „CUVÎNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991 Cont 30 70 50 601 B.G. Deva. Deva 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara
Telefoane: 611275, 61.2157, 611269, 625901, fax 618001. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora. .Șfe*

Tiparul executat Ia S.g, dkva. —


