
Da Îndată «a s-au con
turat rezultatele a- 
legerilor, toată lu

mea încearcă să prevadă 
cu o clipă mal devreme 
configurata noului Par
lament, foitele decisive 
din Interiorul său, jocul de 
alianțe 9! arendarea fo
toliilor parlamentare In 
funcție de acest joc. Toată 
lumea Iți testează Intuiții
le politice ți se dedă cU 
o voluptate aparte ana
lizelor, prognozelor, spe
culațiilor, combinațiilor. De 
ce n-am face-o și noi, 
exercițiul avansării unor 
IPOTEZE fiind interesant 
peste poate și prin exce
lență benign : iâ să vedem 
'cine ghicește ? Ia să ve
dem i Aș începe deci cu 
întrebarea pe care ne-o 
punea invariabil profeso
rul de matematici, cînd ne 
scotea la tablă: „ce știm 
noi ?” Păi. deocamdată, noi 
știm doar ceea ce se ve
de cu ochiul liber, adică

IM CU flotlă
aripi mari: cea stingă — 
nu-i așa ? — și cea dreap
tă. ambele cu suprafețe 
portante sensibil egala. 
Spre deosebire de vechiul 
Parlament, oare avea o 
aripă stingă supradimen
sionată teratologic și abia 
un rudiment de aripă 
dreaptă, cel nou e un 
Parlament aproape echi
librat. Zic „aproape”, pen
tru că există totuși o u- 
șoară aplecare spre stingă. 
Ea a,fost deja supralicita
tă de unii, în timp ce al
ții au și emis țipete pa
nicarde : gata, ne înghit 
iar comuniștii! Alarma sur
vine din eșecul spectacu
los al ecologiștilor, repu
blicanilor și mai ales al 
liberalilor cîmpeni. agra
vat de pătrunderea în loc 
a P.S.M. și P.R.M. E în
să o alarmă falsă, iar pe
ricolul dinspre noii sosiți 
puțin probabil. Și aceasta 
chiar din cauza noilor

ISS

sosiți. Căci P.S.M. se de
clară programatic împo
triva evoluției capitaliste, 
iar P.R.M. s-a și grăbit 
să anunțe că reprezen
tanții săi vor milita pen
tru stoparea reformei șl 
instituirea unei comisii de 
investigare a „activității 
antiromânești", cam tot 
așa cum unul, McCarthy, se 
ocupase clndva de inves
tigarea „activității anti- 
americane", lăsînd amin
tirea celei mai sinistre pe
rioade din istoria S.U.A. 
Or, presupun că șl par
tidul majoritar al stîngii 
are suficientă luciditate 
pentru a-și da seama că 
subscriind asemenea „pro
grame" și-ar tăia craca la 

fel de iute precum s-a 
instalat pe re. De unde, a- 
șadar, echilibrul ? El are 
două surse care-j asigu
ră stabilitatea: una este 
însuși radicalismul cu ac
cente extremiste al P.S.M. 
și P.R.M., în fața căruia 
tqate celelalte formațiuni 
parlamentare sînt la fel 
de retractile, păstrîndu-se 
astfel premisa ca aripa 
stingă să rărdnă în limi
tele rezonabilului. A doua 
sursă și totodată garanție 
de echilibru o reprezintă 
F.S.N., partidul cu poziția 
cea mai „centrală" și, nu
meric, deloc neglijabil. Pri
ma mare surpriză a aces
tor alegeri a fost căderea 
crîneenă a P.N.L. Cea de

uVun pttr-
lamentară decisivă pe ca
re a dobîndit-o FJSJ în
jurat, sabotat $1 „înfierat” 
pînă acum cu egală în
verșunare și din stînga și 
din dreapta, el va deveni 
probabil partidul cel mai 
curtat, pentru că prin vo
tul său va decide practic 
destinul oricărei inițiati
ve legislative. Lucrul a 
fost posibil, datorită fap
tului că, după fericita sci
ziune din martie, F.S.N. s-a 
definit tot mai clar ca un 
partid nou, modern, di
namic, format din oameni 
tineri șl competenți, care 
au înțeles că viitorul nu 
mai este al ideologiilor și 
restaurațiilor, ci al acțiu
nii pragmatice, avînd ca 
scop realizarea interese
lor conjuncturale ale na
țiunii. A învățat din gre
șeli și n-a mai ascuns ni
mic. în campania electo
rală a refuzat demagogia 
populistă, preferind re

levarea cinstită a realită
ții oricît de Impopulare, iar 
adversarii nu și l-a in
comodat prin mlrlănii și 
calomnie, ci prin adevă
ruri. De aceea, între o 
stingă temporizantă, cu 
tendințe conservatoare, și 
o dreaptă alcătuită din 
aglutinarea labilă a unor 
interese confuze și uneori 
divergente, F.S.N. are toa
te șansele de a rosti în 
dezbaterile parlamentare 
cuvîntul hotărîtor, E un 
lucru pe care majoritatea 
electoratului nu l-a in
tuit, dar de care se va 
convinge poate în cursul 
legislaturii ce stă să în
ceapă. Presupunînd, bine
înțeles, că toată lumea va 
respecta regulile jocului 
democratic. Căci în afara 
acestor reguli, orice în
cercare de a avansa vreo 
variantă optimistă ar fi 
inutilă-
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Deviza principală 
Mai multe ■■■ devize!

Convorbire cu dl IOAN COCREAN, 
director la S.C. „Favfor” S.A. Orăștie

— Domnule director, ca 
majoritatea domeniilor e- 
conomiei naționale, și in
dustria ușoară, din cadrul 
căreia face parte și între- 
prindered dumneavoastră, 
se confruntă cu mari di
ficultăți, înregistrlnd un 
recul drastic al producției. 
Același fenomen se mani
festă și la „Favior" sau 
dimpotrivă ?

— Raportat la timpul 
de lucru aferent, putem să 
spunem că activitatea noas
tră a mers ascendent Nu 
mai departe. în anul 1991, 
producția Ia export pe de
vize Convertibile a fost 
mai mare cu 26 la sută de
alt în 1&87. anul de vîrf 
dinainte de Revoluție. Com
parativ cu 1989. anul tre
cut am realizat cu jumă
tate mai mult, balanța 
fiind favorabilă cu un mi
lion de dolari, în condiții
le In care nu am dispo- 
nibilizal personal. Dimpo
trivă, numărul angajaților 
s-a mărit cu 15 la sută.

— Ați amintit de valu
tă. Cfțl deferi a pierdut 
„Favior* prin acest pro

cedeu de confiscare a va
lutei de către stat ?

—• Prin așa-zisa națio
nalizare a valutei am pier
dut 100 000 de dolari Am 
fost nevoiți să căutăm so
luții, mai aleș la export, 
prin sistemul de compen
sații, estimînd up profit 
de 10 la sută în devize.
>— Care rămîne, totuși, 

problema cea mai dififilă?
— Blocajul financiar și 

dobînzile. Dacă unitatea a 
beneficiat totdeauna de 
credite cu dobînzi acce
sibile (1—2 la sută*- pîhă 
in anul 1989), pe conside
rentul că pieile sînt mate
riale perisabile și trebuie 
aduse in stare de conser
vare, in 1992, o dată cu 
creșterea dobînzilor, nu 
s-a mai ținut cont de a- 
ceestă considerație. To
tuși, după numeroase In
tervenții la Ministerul Eeo- 
noadei și Finanțelor, s-a 
reușit obținerea creditelor 
cu dobînzi pînă la 35 ia 
sută, dobînzi care sînt su
portabile de către unitate.

cornel foenar

Orăștia își schimbă chipul
BED.: Știm că dumnea

voastră, amtndoi, sînteți 
ecologiști. Ce semnificație 
are acest fapt, cum se 
relevă el în activitatea 
dumneavoastră ?

N.II.: Atft eu cit și co
legul meu facem singura 
politică și anume acțio
năm ca viața orașului și 
a oamenilor ei să fie liniș
tită și demnă de trecutul 
istoric al Orăștiei.

GIL M. s Dacă veți vizi
ta orașul, veți vedea că 
este curat și plin de ver
deață și flori. Am acor
dat măturatul străzilor și 
spațiile verzi unor între
prinzători particulari, care 
fac treabă bună.

RED.: Așa este, ne-am 
convins. Ce probleme vă 
preocupă în această peri
oadă ?

N. II.: Cea mai impor
tantă este efectuarea pre
gătirilor pentru iarnă. O-

I
Discuție cu dnii 

NICOLAE nOMORODEAN, 
primar și 

GHEORGHE MUNTEANU. 
viccprimar -

răștia are circa 4 260 de 
apartamente racordate la 
încălzirea centrală și la 
rețeaua de apă caldă. Trei 
dintre cele 4 centrale ter
mice au fost revizuite, iar 
a patra centrală a fost 
modernizată. Considerăm că 
în iama viitoare se va 
putea asigura căldură și

apă caldă în apartamente.
BED.: Orăștia mai are 

probleme cu apa rece ?
N. II. : Are, în sensul 

că se distribuie după un 
program. Seceta din acest 
an a dus la scăderea de
bitului de apă.

RED.: Vă preocupă re
zolvarea problemei respec
tive ?

GII. M: Da. în intenția 
noastră este să separăm 
aprovizionarea cu apă a 
întreprinderii Mecanice de 
rețeaua orașului, în care 
direcție se lucrează în pre
zent. Vom introduce con- 
torizărea consumului de 
apă. în curînd vom înce-

TRAIAN SONDOR,
GII. I. NEGREA

VIITORI 
PARLAMENTARI 

DIN JUDEȚUL 
HUNEDOARA 

VALIDAȚI PENTRU 
CAMERA 

DEPUTAȚILOR

1. Mihail Bucur (C.D.R.- 
P.N.Ț.C.D.)

2. Ioan Timiș (F.S.N.)
3. Gheorghe Ana 

(F.D.S.N.)
4. Aurel Stirbu 

(F.D.S.N.)
Conform legii, in acest ju
deț, Biroul Electoral Cen. 
trai mai are de repartizat 
4 mandate.

2?—
— Doctore, mă chinuie insomnia. Nici 

ia birou nu mai pot să dorm...

(Continuate In pag « 2-a)
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IN ZIARUL DE 
ASTĂZI:

• Străvechi așezări în 
zona Orăștiei (III)

• Consilierii — cetă
țeni de frunte ai 
satelor

• Intre trandafiri și 
viorele

(Continuare in pag. a 2.a)

G AJUTOARE. Delegația Cru
cii Nofii din Donaueschingen 
fGenâmriaj a adus la Căminul ie 
Bătrini din Brănișca, ca care este 
înfrățită, ajutoare umanitare. A- 
celași transport a cuprins și 0- 
biecte sanitare, termice, mobi
lier, alte dotări necesare utilării 
clădirii noi a Filialei județene 
de Cruce Roșie Hunedoara — 
Bwa. (V. R.).

Q DE BUNĂ VOIE ȘI NESI- 
LIȚI DE NIMENI. S-au căsăto
rit fa Orăștie, în acest an, 133

de perechi. Au spus „da" ia fa
ța ofițerului stării civile Cristi
na Valeria Urcam. alături de Fe
tru Marcel SMdfeu, Hummel 
Henric Gdnter cu Agnesa Calma
re, ca și loan Lenghel împreună 
at Ludea Etani — ca amin
tim doar pe câțiva. De peste 
800 de ani —> aprecia dna Adina 
Poraicu — pe meleagurile oraș- 
tiene românii au trăit fn bună 
înțelegere cu sașii # cu ungu
rii. Ca dovadă, continuă să înte
meieze familii unite prin senti
mente curate, nealterate de ură 
și suspiciuni. (E.S).

0 AMENDA. Pentru faptul 
că nu avea forme legate de pro
veniență a mărfurilor, Marieta

lăncii de la „Imprest Tirea” 
S.R.L. Hațeg a fost amendată cu 
30000 de lei. Luați aminte. deci, 
domnilor patroni! (V.N.)

O ATENȚIE, DOMNILOR 
BRUTARI. Mai mulți locuitori 
din Orăștie sînt nemulțumiți de 
calitatea plinii cumpărate din 
comerț. „Sînt zile tn care pli
nea e bună, dar în general 
eu nu se poate mînca. E ne
coaptă, neagră, acră, cu bulgări 
de sare șl chiar cu mizerii in 
ea. Ne doare stomacul după ce 
o mîncăm* — spunea o gospo
dină. Ce nu corespunde? Făi
na, drojdia, timpul de dospire ? 
Sau toate la un loc, plus negli
jența ? (E. $.).

0 DIN NOU INCENDIU ! Era 
aproape de miezul nopții cînd la 
domiciliul lui Victor Tudorescu, 
din satul Fizești. comuna Pui, a 
izbucnit un incendiu ce amenin
ța să ia proporții. Au ars aco
perișul casei, un șopron ,și alte 
bunuri. Noroc insă cu vecinii și 
pompierii civili din Hațeg, alt
fel... Mai este oare necesar să 
reamintim că nu-i de glumit cu 
focul ? (V. N.).

• REPARTIZAREA MAN- 
DAȚELOR IN CELE DOUĂ 
CAMERE ALE PARLA
MENTULUI. Centrul de 
Informatică al C.D.R. a 
calculat repartizarea man
datelor .pentru Parlament, 
conform rezultatelor co
municate de BEC : F.D.S.N.
— 82 (Camera Dcputaților) 
și 49 (Senat) : C.D.B. — 82 
și 34; F.S.N. — 43 și 18; 
P.E.M. — 15 și 6; P.S.M.
— 12 și 5; l’.UAUL — 
31 și 13; U.D.MLR. —■ 27 
și 12; P.D.AAL — 6 (Se
nat). Această împărțire a 
mandatelor acordă unei e- 
ventuale coaliții C.DJL — 
FĂS, — UJLMJI. M6 de 
mandate din <78 în Parla
ment iar unei coaliții 
F.S.N. _ U.R.M. ™ PC.H1 
—. JPJ>.A.B„ 254 de manda
te, propo^u insuficiente

pentru realizarea majorității 
de 2/3 necesară pentru a- 
doptarea de legi organice.

0 ȘEDINȚA CONDUCE 
EH P.N.T.-CJ>. La ședin
ța de analiză a rezultate
lor alegerilor de la 27 sep
tembrie $i de stabilire a 
modalităților de implicare 
a partidului în viața poli
tică din perioada urmă
toare s-au adus critici di
rectorului; de campanie e- 
leetoraîă al Convenției, dl 
Ilie Păunescu. Ic. explica
țiile pe care le-a dat. dl 
Păunescu a spus că i-au 
lipsit practic logistica, per
sonalul și banii, iar în 
teritoriu s-a izbii de in
dolenta unor membri dto 
conducerea P.N.T.-C.D,
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Ce se mai întîmplă pe 
la căminul cultural?!

Am ajuns să trăim din 
amintiri. Trăind din amin
tit}, nu te mai gîndești la 
moment, activitatea coti
diană îți este aproape pa
ralizată. Și cînd e vorba 
de cultura, de spiritualita
tea noastră, lucrurile ca
pătă accente' deosebite. Să
răcia devine mai acută 
decît cea în plan social, 
individul începe să plu
tească pe o mare în care 
nu mai poate distinge re
pere morale, lăsîndu-se co
pleșit de o realitate dură, 
poate prea dură pentru 
ceea ce este el în stare să 
suporte. Șj acest lucru se 
constată îii ’ unele dintre 
localitățile județului, unde 
activitatea culturală stag
nează.

Căminul Cultural din 
Boșorod a fost construit cu 
trudă, prin contribuția în 
bani a localnicilor, fiind 
așezat în zonă centrală a 
localității. Acum, după re
voluție, tinerii din sat ar 
dori doar activități de club, 
ne spunea dna Viorica 
Berceanu, directorul in
stituției. Ar dori să joace 
tenis de masă, dar masa cu 
pricina nu avem unde să 
o așezăm, ca să nu deran
jeze (căminul cultural e 
destul de mare, credem că 
un loc ar putea fi totuși 
găsit; și apoi masa în cau
ză nu e atît de grea ca să 
nu poată fi mutată dintr-un 
loc în altul sau chiar re
trasă la un moment dat, 
cînd e vorba de organiza
rea unei acțiuni de am
ploare — n.n.), Jocuri de 
șah, table nu mai există 
în dotarea căminului. Te
levizorul e defect și tre
buie casat. Instrumente 
muzicale ■>— un saxofon, a- 
cordeon, contrabas ; există 
și o vioară, dar nu se știe 
ce s-a întîmplat cu ea. In
spectoratul Județean de 
Cultură ar da o mînă de 
ajutor, dar nu mai are 
fonduri în momentul de 
față.

Ce se mai întîmplă, to
tuși, în acest cămin cultu
ral ? După cum ne spunea 
același interlocutor, joia, 
sîmbăta se organizează dis
coteci, instituția avînd un 
magnetofon, iar, cam de 
două ori pe an, sînt găz
duite nunți. Și acelea, ne
rentabile, pentru cămin, în- 
trucît prețul curentului e~ 
lectric consumat depășeș
te chiria percepută. Ha
lal de așa grijă pentru in
stituție ! De altfel, direc
torul acestuia se gîndea cu 
groază cum va fi achita
tă ultima factură de ener
gie electrică în valoare de 
20 0Q0 lei. Acum, dna Vio
rica Berceanu este cadru 
didactic la școala generală 
din localitate, unde are și 
jumătate de normă ca 
secretară. De la cămin nu 
ia nimic, așa că „Dumne
zeu eu mila” ! Lemne pen
tru perioada de iarnă nu 
s-au asigurat pînă la a- 
ceastă oră. De fapt, soba 
din sala mare nici nu are 
pe unde să-și trimită fu
mul afară, neexistînd coș. 
Și aceasta de la darea în 
folosință, acum mulți ani, 
a căminului cultural. For
mații artistice: călușerii, 
care au dus faima co
munei, rezistă prin niște 
oameni deosebiți, între 
care amintim pe Nicolae 
Mălina, Nelu Toantă și 
colegii lor de generație, 
dansatori cu suflet mare. 
Cu acești călușeri se „iese 
la defilare”, mai ales la 
Festivalul Călușerului tran
silvănean. Restul formații
lor — una de dans mo
dem și alta de dansuri 
populare — nu se știe cînd 
urcă în scenă ! E greu în 
cultură, dar, parcă, șî con
ducerea instituției ar tre
bui să aibă un cuvînt de 
spus, un cuvînt rostit cu 
profesionalism și tragere 
de inimă !

MINEL BODEA

(Urmare din pag. 1)

pe lucrările de canalizare 
pe străzile Viilor șl Zăr- 
nescu. Lucrările necalifi
cate vor fi efectuate — 
așa cum ne-am înțeles — 
de cetățenii ce locuiesc pe 
cele două străzi,

RED.: Orăștia are două 
piețe. Cum sînit ele gos
podărite ?

N. H.: în piața mare, 
toate unitățile comerciale 
au fost licitate. în pâața 
din cartierul Pricazulul s-a 
realizat o îngrădire, mesele 
au fost reparate și vop
site, De altfel, veghem 
permanent la păstrarea cu
rățeniei în aceste locuri 
aglomerate.

GH. M.: Personal mă o- 
cup acum de extinderea, 
rețelei de gaz metan. A- 
vem aprobările necesare 
pentru introducerea gazu-

Concubinul gelos Mai multe... devize!
Ioan și Codruța M. din 

Petroșani, deși au același 
nume de familie, nu sînt 
căsătoriți și trăiesc in con
cubinaj de mai mulți ani. 
O vreme s-au înțeles bi
ne, dar în ultimul timp 
Ioan a început să bea și, 
cînd se afla sub influența 
alcoolului, făcea scandal, o 
lua pe Codruța la bătaie, 
în 'astfel de momente, fe
meia amenința că va ple
ca de acasă.

— Să nu faci asta că-s 
în stare de orice 1 zicea 
de fiecare dată I.M.!

Amenințarea femeii a 
fost, un timp, doar în vor
be, dar iată că, la un mo
ment dat, s-a transformat 
în realitate. Ioan M. a 
plecat la părinții săi ce 
trăiesc într-o localitate din 
județul Mureș și cînd s-a 
întors la’Petroșani a găsit 
locuința goală. Codruța 
„zburase". Unde ? Asta s-a 
întrebat și I.M.

A băut zdravăn, apoi 
s-a dus la Ana M., sora 
concubinei sale și a între
bat-o :

■ — Unde-i Codruța ?
— Nu știu, la mine nu e. 
Ioan M. a Căutat peste

Orăștia își
schimbă

Iul metan în 700 aparta
mente și în 430 case par
ticulare.

RED.: în felul acesta, 
poate, se va îmbunătăți și 
asigurarea cu butelii.

N. H.: Problemă care ne 
dă mare bătaie de cap. Re
partiția acordată este mult 
mai mică decît necesarul. 
De aceea de la 15 august 
am trecut la distribuirea 
buteliilor la domiciliu și 
putem asigura, în medig, 
o butelie la 2 luni.

RED.: Se mai constru
iesc blocuri de locuințe la 
Orăștîe ?

GH. M.: Avem un bloc 
cu 40 de apartamente ce 
se va scoate la licitație.

tot, fără să dea de dispă
rută. A luat apoi o sfoară 
din baie și i-a făcut un 
laț.

— Ce faci ? l-a întrebat 
speriată sora Codruței.

— Mă spînzur.
— Mă omule, tu nu ești 

numai beat, ci și bolund! 
i-a aruncat femeia smul- 
gîndu-i sfoara din mîini.

I.M. a ieșit ca o furtună, 
nu înainte de a îrihăța uri 
cuțit de bucătărie. Cu el 
în mînă a sunat la ușa 
apartamentului lui Ch.B., 
împins de o bănuială. Co
druța era acolo, chiar ea 
i-a. deschis.

— Am venit să te iau 
acasă, i-a zis I.M.

Femeia la început s-a 
codit, apoi a promis că se 
va întoarce. în acel mo
ment, Gh.B., ce stătea în
tins pe pat, s-a ridicat 
brusc. I.M. s-a năpustit a- 
supra lui cu cuțitul și l-a 
lovit de mai multe ori, du
pă care a luat-o la fugă. 
Treabă care nu l-a ajutat 
cu nimic fiind înhățat la 
scurtă vreme de poliție.

TRAIAN BONDOR

chipul
Blocul 124, tot cu 40 de 
apartamente, are doar 
structura, că nu este încă 
finalizată. Și aceste apar
tamente se vor vinde că
tre populație. Blocul 50 a 
fost modernizat și modifi
cat.

RED.: Cererea de lo
cuințe este încă mare ?

®. H.: Este, dar nu a- 
vem bani să construim noi 
blocuri, deocamdată. Pen
tru cei ce vor să-și ridice 
case am stabilit loturile de 
teren pe strada Dealu Mic, 
ce se vor licita în curînd.

RED.: Am văzut mulți 
oameni pe holurile consi
liului local.

N. H.: Sînt veniți- în 
audiență. Astăzi eu acord

(Urmare din pag. 1)

Sub aspectul contractelor 
am reușit să acoperim tot 
anul 1992, ceea ce ne dă 
siguranță.

— Cum ați rezolvat, to
tuși, problema desfacerii?

— Alături de clienții 
tradiționali de pe piața ita
liană, unde am menținut 
același volum de tranzac
ții, intenționăm în perspec
tivă încheierea unor con
tracte cu Rusia și Ucrai
na.

— Cum apreciați atmo
sfera în întreprindere ?

— Oamenii au fost și 
sînt capabili de a înțele
ge lucrurile și unele greu
tăți care sînt peste pu
tința consiliului de ad
ministrație. Avem un co
lectiv destul de sudat — 
de la muncitori pînă la 
conducere. în perioade 
grele — mai ales în lunile 
de vară, la sugestia anga- 
jaților, în loc să disponi- 
bilizăm oamenii, s-a lu
crat cu 1/2 din salariu. 
După ce am început li
vrările, am plătit dife
rența acestor luni de va
ră.

audiențele.
RED.: Ce probleme ri

dică oamenii ?
GH. M. 3 (Tot felul, de 

Ia cele personale — cereri 
de butelii, solicitarea de 
locuință — pînă la aspec
te de interes mai larg. Pe 
toate le înregistrăm și 
încercăm să le soluționăm. 
Deocamdată, cum spuneam, 
nu avem „bani, dar* căutăm 
să procurăm.

RED.: Cum este apro
vizionarea orașului ?

®. H.: Cînd mai bună, 
cînd mai grea. Cartela- 
rea plinii a dus la scăde
rea considerabilă a cererii. 
Fabrica produce mai pu
țină pîine și totuși rămî- 
ne de pe o zi pe alta. Co
merțul trece și el prin- 
tr-o perioadă de tranziție, 
sperăm benefică. Se poa
te zice, concluzionînd, că 
Orăștia își edifică un chip 
nou.

11
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Deși au fost unele di
sensiuni în colectiv, prin 
înțelegere și reanalizarea 
situației, am găsit căi de 
rezolvare a litigiilor. Pro
blema cea mai arzătoare 
rămîne secția de la Hune
doara. Aici, noi fabricăm 
produse de protecție desti
nate în special sectorului 
minier, sector aflat în de
clin. Din această cauză ne 
confruntăm cu serioase 
dificultăți, nereușind încă 
șă găsim soluții de desfa
cere. Prețurile practicate 
sînt totuși accesibile (7000 
—10 000 de lei o șubă), fapt 
ce înclin să cred că dacă 
ne vom adresa segmentu
lui de piață sătesc și in
dustrial vom trece și de 
această dificultate. Am 
creat o societate mixtă — 
„Coop-Favîor” Ș.R.L. Orăș- 
tie — prin care vindem 
en detail și en gros toată 
gama de produse fără con
diția ca doritorii sau cum
părătorii să aducă mate
rii prime. în acest fel. 
credem că sfîrșitul anu
lui ne va prinde, fără pro
duse în stoc — spre bucu
ria noastră și a cumpă
rătorului.
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Țăranul nostru a știut 
dmtotdeauna să-și facă 
sau să-și dreagă cele ne
cesare în gospodăria pro
prie. lag pentru lucrurile 
oare cereau o îndemîna- 
re aparte, au existat me
seriași specializați în sa
tele noastre. Cu timpul 
unele meserii nu s-au mai 
justificat, industria pu- 
nîndu-le oamenilor la în- 
demînă produsele căuta
te. Au apărut în schimb 
altele, impuse de tehnica 
de ultimă oră.

Aceste reflecții ni le-a 
sugerat descoperirea, în 
holul Primăriei Dobra, a 
unui drapel. El a aparți
nut „Reuniunii meseria- • 
șilor români din Dobra”, 
din anul 1920, De la . dl 
Mircea Simoc, secretarul 
primăriei, am aflat că în 
acea perioadă aici erau 
șuștări (pantofari), croi
tori, pălărîeri, cojocari, 
dulgheri, confecționeri de 
funii. De la bătrînii sa
tului, dumnealui a mai 
aflat că drapelul amintit 
n-a avut doar un rol de
corativ. Cînd tinerii își în- 
cheîau perioada de uceni
cie într-o meserie sau al
ta, se organiza un fel de 
festivitate care marca tre
cerea lor în rindul mese
riașilor. Evenimentul se 
organiza cu fast, el mar- 
cînd un moment unic în 
viața tinerilor meseriași.

Cu acest prilej, la care 
toți participanții aveau o 
ținută impecabilă, cel mai 
impunător dintre foștii u- 
cenici purta drapelul. As
tăzi acest spectacol de e- 
pocă ne apare desuet. Dar 
cu siguranță atunci avea 
un rol deosebit în viața 
meseriașilor.

Acum, în comuna Dobra, 
peste 20 de mici meseriași 
au fost autorizați de pri
mărie să practice indivi
dual meserii cum ar fi zi
dărie, zugrăveli ș.a. De 
asemenea, se intenționea
ză reînnodarea unei tra
diții. Actuala echipă a 
primăriei a identificat clă
direa unde cîndva func
ționa fostul gimnaziu in
dustrial și școala de arte 
șî meserii, acum atelier 
școlar. Ar dori ca aici să 
se înființeze o instituție de 
învățămînt în care băieți 
și fete din comună să în
vețe o meserie. Intenția 
este bună, mai ales că șe 
dorește o revenire la sta
tutul meseriașilor de altă
dată, recunoscuți pentru 
măiestria lor nu numai în 
satele din jur.

Cînd l-am întrebat pe 
dl Aurel Sfîrlogea, vice- 
primar al Primăriei Zam, 
care e situația prestărilor 
de servicii în comună, pri
mul lucru pe care mi I-a 
spus a fost „stăm bine cu 
birturile, dar prost cu’al-

Meserii de ieri și de azi
tele”. Sînt în comună me
seriași particulari —zi
dari, tapițeri, zugravi, ti
nichigii, dulgheri. A fost 
și o pantofărie, dar s-a 
desființat, nefiind renta
bilă., Pentru repararea a-» 

în holul Primăriei Dobra tronează drapelul „Reuniunii meseriașilor 
români din Dobra” anului 1920. Foto PAVEL LAZA

paraturii electronice vine 
cineva o dată pe săptămî- 
nă în centrul de comună.

Acestea sînt serviciile o- 
ferite localnicilor în pre
zent. Pentru viitor, la Po- 
joga se va realiza un a

telier de tîmplărie în fos
tul grajd al dispărutei 
C.A.P. Acest spațiu, deo
camdată este închiriat, ur- 
mînd să fie cumpărat a- 
tunci cînd vor exista fon
durile necesare. Aici se 

vor produce ambalaje din 
lemn (lăzi) și mic mobilier 
pentru bucătăriile țără
nești, accesibil ca preț și 
celpr cu venituri modeste. 
De asemenea, pe lingă 
primărie se dorește rea
lizarea unui centru de 
preluare și prelucrare a 
laptelui, dotat cu separa
tor de grăsime și presă de 
unt. .Această intenție, de 
perspectivă, este motiva
tă de problemele existen
te în prezent Ia preluarea 

■laptelui de la cetățeni, și 
mai ales de faptul că a- 
ceștia n-au primit banii 
aferenți cantităților pre
date, ceea ce creează ne
mulțumiri.

lîn’tr-o perioadă în care 
cei mai mulți nu-și permit 
înnoirea garderobelor și 
cu atît mai puțin a lucru
rilor din casă, ne vom 
reaminti de vechiturile 
noastre. Și, implicit, de 
meserii aproape îngropate 
în uitare. Căci e mai ief
tin să repari ceva decît 
să-l cumperi la prețurile 
liberalizate de azi (și cine 
poate ști ce niveluri vor 
atinge mîine ?). Bine ar 
fi dacă toți cei acreditați 
să organizeze prestări de 
servicii pentru populație 
ar veni în întîmpinarea 
nevoilor oamenilor.

VIORICA ROMAN
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Străvechi așezări in zona Orăștiei (!!!)
.Grădiștea Muncelului, sat' 

în comuna Orăștioara de 
Sus. Descoperirile arheo
logice dovedesc că locuirea 
dacică în Munții Orăștiei, 
în zona cursului superior al 
Rîului Grădiștii, datează 
cel tîrziu din a doua jumă
tate a secolului al II-lea 
î.Ch. Reședința regilor daci, 
adăpostită în acest ținut, 
va cunoaște o remarcabilă 
strălucire în urma fon
dării Sarmizegetuseî, cen
trul politic, militar și reli
gios al Daciei din vremea 
domniei lui Decebal. Situat 
pe Deălu Grădiștii din are
alul actualului sat Gră
diștea Muncelului, acest 
centru, el însuși fortificat, 
era protejat de un sistem 
complex de fortificații pe 
un teritoriu întins întreg 
ținutul, muntos și deluros, 
era împînzit de așezări 
civile, compacte sau răs
firate, unele din ele, ca 
aceea de pe Dealu Gră
diștii, avînd caracter op
pidan. Alături de nume
roasele vestigii ale cultu- 

’ rii materiale și spirituale 
. a dacilor, pe teritoriul Da

ciei libere s-au descoperit: 
ceramică, sticlă, monede 
grecești și romane, intrate 
în Dacia pe călea comer
cială. Stăpînirea romană a 
lăsat și ea urme în cuprin

sul satului Grădiștea Munce
lului. Astfel, pe dealul 
Muncel s-a descoperit un

castru de pămînt și, de 
asemenea, ruine de clă
diri romane, sculpturi etc, 
Lipsa mențiunilor docu
mentare, pentru o îndelun
gată perioadă, a localității 
românești Grădiștea Mun- 
celului nu poate fi pusă pe 
seama unui vacuum al vie
ții sociale în întreg acest 
răstimp, în așezarea de 
munte și, în general, în a- 
șezările de pe Valea Rîu
lui Grădiștii.

Se știe că, dacă o men
țiune documentară pro
bează un fapt istoric, lip
sa unei astfel de mențiuni 
nu pbate fi un argument 
pentru inexistența unui 
fapt istorico-social. Tot 
astfel, atestarea tîr-zie sau 
foarte tîrzie și chiar lipsa 
totală a atestărilor unor 
localități din zona Mun
ților Orăștiei nu dovedesc 
caracterul relativ sau mai 
recent al acestor așezări. 
Dimpotrivă, originea româ
nească a majorității to
ponimiei locale (nume de 
.localități și de ape, de 
munți, dealuri și părți de 
hotar) dovedește vechimea 
apreciabilă și numărul 
mare al populației româ
nești în partea iocului.

Toponimul Grădiște, pro
vine de la apelativul gră
diște „ruină de cetate” 
creat de români după ve
chiul slav gradișce „castru". 
Determinantul își are ori-

ginea în apelativul mun- 
cel, provenit din latinul 
monticellus, cu sensul de 
„munte sau deal mic, care 
constituie o treaptă mai 
coborîtă a unui lanț sau 
a unui masiv muntos, cu 
structură cutată, alcătuit 
din roci dure". (Dicțio
narul explicativ al limbii 
române).

Romos, sat comună. Ves
tigii materiale aflate în 
hotarul satului atestă vie
țuirea romană pe aceste 
locuri încă din vremea 
Daciei romane. Forma o- 
riginară a numelui loca
lității a fost Rîmoasa, de 
la un apelativ românesc 
rîmos (— oasă) provenit 
din a rima, echivalent cu 
rîmător „porc”. Denumi
rea a avut, în acest caz,

înțelesul de „loo cu porci 
(sălbatici) mistreți”, Pe te
ritoriul localității există 
toponimicul Romoasa
(pășune alpină), care, ini
țial a fost Rîmoasa, dar 
sub influența dialectului 
săseso a devenit Romoasa. 
în preajma acestei poieni 
există un loc împădurit 
■numit Cotețe, unde locui
torii își țineau vitele, tot 
în acea parte se găsește 
și toponimul Muchea Por
cilor. Prima mențiune 
documentară a satului este 
din 1206. în 1750, așeza
rea avea’ 596 locuitori, în 
1854 un număr de 2033 lo
cuitori, iar în 1919, din 
cei 1.641 locuitori, 1417 erau 
români.

Dr. MIRCEA \ ALEA

DUPĂ GRATII

Ștefan Scrgîu-Ștefănel, din Brad, n-are nici o 
profesie deși a împlinit 24 -de ani. Dar din acești 
24 de ani, mulți i-a petrecut după gratii, îft pușcă
rie. Acum este din nou legat. In gara din Brad, 

. solicitat să se legitimeze, a găsit că este mai bine 
să lovească lucrătorul de poliție. Drept în cap. 
Eliberat de cîteva zile din penitenciar, a poposit din 
nou acolo. Acolo unde-i este locul... (GH. L N.).

f

T urmentatul.
de... băutură

In cadrul ultimului cu- 
vînt ce i ’se acordă fie
cărui inculpat în fața 
instanței, Rusalin Mun
tean din Lupeni a zis, fără 

«să ezite defel:
— Fapta am săvîrțit-o, 

onorată instanță, fiindcă 
eram turmentat de băutu
ră. De aceea, poate, n-am 
făcut-o eu. în orice caz 
am uitat de tot.

Bineînțeles că spusele 
șale n-au impresionat com
pletul de judecată și nici 
pe cei prezențî, în sală, 
pentru că fapta lui R. M. 
este foarte gravă. Să ve
dem ce anume a săvîrșit 
el.

într o seară a băut cu 
un prieten la localul „Floa
rea de colț”. în local se 
afla și un om care ador
mise cu capul pe masă. 
Individul respectiv era 
însoțit de un copil de 
cîțiva ani. La un. moment 
dat — era trecut de orele 
23 — puștiul a început să 
plîngă, de somn probabil. 
L-a luat pe copil, împreu
nă cu colegul de băutu
ră și 1 au dus printre linii 
la cantonul C.F.R. de lin
gă preparația din Lupeni.

n-a vrut să 
copilul să-l

Cantoniera 
primească 
găzduiască peste noapte. 
Cei doi au plecat bombă
nind nervoși. Copilul plîiH 
gea mereu și tot mai t» 
re. Rusalin M. i-a pus 
mîna la gură. însoțitorul 
a plecat. „Turmentatul de 
băutură” a ținut mîna pe 
gura micuțului pînă 
i s-a mâi auzit vocea, 
s-a oprit răsuflareă. UdF 
gașul s-a speriat, l-a stro 
pit cu apă. în zadar. L-a 
băgat în apa Jiului/ Tal 
degeaba, nu mai era viața 
în trupușor. Mintea Ini 
R. M. era — vorba lui —« 
turmentată de alcool, dan 
a găsit o soluție pentru a 
scăpa de răspunderea fap£, 
tei sale: a a runcat cada
vrul micuțului intr-o gură 
de canal.

nu

Bineînțeles că odioasa 
crimă n-a rămas ascunsă 
și R. M. a ajuns în fața 
instanței, unde a rostit vofe" 
bele citate .mai sus. 
sa zicem ca a fost „turmei*® 
tat de băutură”, vorba law 
Atunci de ce nu s-a strînț 
pe sine de gît, ce a avuf 
eu un copil nevinovat 7

TRAIAN BONDOR

Consilierii - cetățeni de 
frunte ai satelor

—în calitate de secretar 
al Consiliului Local Co
munal Boșorocl, vă rugăm 
stimată doamnă ROMÂ
NIȚI 6IOCADE, să ne spu
neți ce activitate desfă
șoară cei 11 consilieri con- 
stituiți în 3 comisii ale 
Consiliului local ?

— Sătenii și-au ales con
silierii dintre cei mai vred
nici gospodari. Atît din 
comisia cu probleme de 
agricultură, din cea pen
tru învățămînt-sănătate, cit 
și din cea cu probleme ale 
administrației locale fac 
parte oameni de nădejde, 
cu multă experiență, gos
podari de frunte în satele 
lor, care știu bine să chib- 
zuiască asupra tuturor pro
blemelor care îi frămîntă 
pe sătenii noștri. Și să 
știți că nu sînt nici pu
ține. nici ușoare.

— Dintre domnii consi
lieri, ați putea remarca în 
mod aparte munca unora?

— Eu i-aș-lăuda pe toți 
pentru că sînt un real 
ajutor in activitatea con
siliului. ît} - med deosebit 
se remarcă strădania cu 
care acționează președin
ții celor trei comisii — 
domnii Nicolae T. Gru- 
escu, Constantin Ciuică și 
Lucian Piele.

— Concret, practic cum 
acționează membrii celor 
trei comisii, consilierii ?

— Dumnealor sînt zi de 
zi în mijlocul sătenilor. Le 
cunosc necazurile, dolean
țele. Cînd ne întrunim le 
ridică, le dezbatem, cău
tăm cele mai bune căi să 
le putem rezolva. Consi
lierii noștri se implică a- 
colo în sate, la fața la
cului, în soluționarea le
gală a problemelor din 
sate, din viața cetățenilor 
comunei. Vă pot da e- 
xemple cu aplicarea pre
vederilor Legii fondului 
funciar, repararea drumu
rilor comunale, pregătirea 
împărțirii pădurilor la cei 
care au dreptul, a pășu

nilor, predarea lâ stat a 
unor cantități tot mai 
mari de carne și lapte. 
Astăzi, de pildă, s-au,pre
dat 30 de capete de bo
vine. Laptele, se ridică zil
nic. Necazuri avem cu 
lina ..,

— Adică ?
— Locuitorii satelor de 

munte sînt mari și buni 
crescători de oi. Avem, 
gospodari care au și peste 
500 de capete. Sursa lor 
principală de venit era 
vînzarea linii. Faceți o 
socoteală : Avem în satele 
comunei peste 5000 de oi. 
Dacă de pe fiecare s-ar 
tunde numai două kilo
grame. să. nu zic mai mult, 
cîtă lină ar fi ? Dar de 
peste doi ani nu a pre
luat nimeni nici un gram. 
Se depreciază prin podu
rile caselor și aud că țara 
importă lînă din Austra
lia, Noua Zeelandă... Lîna 
oilor românești nu-i bună? 
Oare din moși-strămoși nu 
cu straie din lînă româ
nească ne am asigurat noi 
trebuințele ? Am ajuns din 
grînarul Europei să cer
șim grîu. Dar și lînă ? 
Munții noștri nu sînt plini 
de ciobani cu oi ?

— Aveți perfectă drep
tate. Eu cred că se va 
găsi o cale bună de re
zolvare, piuă Ia urmă. -Pen
tru că asemenea situații 
am întîlnit și în alte sate 
cu buni crescători de oi.

— Consiliul local comu
nal, cu sprijinul consilie
rilor, vom lua legătura cu 
fabricile de profil de la 
Cisnădie, Sebeș etc., să în
cercăm să î ajutăm pe 
săteni să-și valorifice lîna.

Dt?ci, consilierii ră- 
mîn un sprijin de nădej
de,..

— Tot mai mare. In 
toate- privințele. Doar o 
facem pentru comuna noas
tră, pentru locuitorii ei 
buni și harnici.

GII. I. NEGREA

I
i
i
I 
î 
i
I
*

I
*

I
*

I
I 
I
I
*

I
•l

I
s

I 
I *
I
*

I
*

I
I
*

I

I

*

I

)I1 t
i
l

I

Intre trandafiri !
șt viorele j

* 
asumat sarcina bunei in-1 
grijiri a spațiilor verzi de ' 
pe o suprafață totală de > 
9 025 mp.

Să lucrezi zilnic cu 
flori, înconjurat de flori 
— lată pasiunea unor 
oameni ale căror chip și 
suflet au căpătat cu tim
pul noblețe, frumusețe, 
bunătate. împrumutate 
probabil din gingășia pan- 
seluței sau culoarea tran
dafirului, din prospețimea 
crinului sau catifeaua 
viorelei. O mare iubitoa
re de flori, de plante or
namentale și aranjamente 
florale este dna Sofia 
Ferdeș, tehnician horti
cultor din Orăștie. Am 
întîlnit-o la „Florăria" 
din centrul orașului, un
de împreună cu vînzătoa- 
rea Mariana Cugerean 
pregăteau, spre a oferi 
solicitanților, buchete de 
garoafe, coșulețe și aran
jamente florale și orna
mentale, pentru cele mai 
diverse ocazii din viață. 
Dar dna - Ferdeș nu lu
crează doar aici cu flori. 
O invităm pe dumneaei 
să ne vorbească.

— Activitatea de îngri
jire a zonelor verzi ale 
orașului s-a privatizat. 
Am preluat eu coordona
rea acestei îndeletniciri, 
ca patron al S.C. „Flori- 
mex” S.R.I.. In colabora
re cu Primăria, mi-am

— Ce lucrări se fac a- J 
cum și în zilele urmă- | 
toare ? -

— Pregătim trandafirii I 
pentru iernat, apoi vom ’ 
crea noi spații pentru 1 
plantatul de pomi și ar- j 
buști ornamentali. Dorim « 
ca florile, verdeața să dea I 
orașului eleganță, un as- J 
pect atrăgător, să purifice | 
aerul ce-l respirăm. Din * 
păcate, sînt încă mulți in- I 
divizi ce nu ne respectă , 
munca. Aruncă la voia | 
intîmplării gunoaie, Mr- • 
tii.

tntradevăr, am văzut I 
cum peste prospețimea ' 
rondourilor unii aruncă | 
tot ceea ce le prisoseș- • 
te, cum sînt strivite sub | 
pantofi roadele trudei se
menilor. Păcat. Sînt lu- ■ 
cruri care dor. Pentru că 1 
in menținerea și crearea I 
frumosului se investesc, • 
de cele mai multe ori, nu | 
doar bani, ci și pricepe- . 
rea specialistului, dorința | 
de culoare și lumină, de J 
ordine- și civilizație oare > 
să stăpînească orașul.

ESTER V ȘINA I
• r- a .. *
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1
l
1 de

ponentele acestora, radiatoare de răcire și i 
călzire pentru autocamioane și tractoare, de- 
maroare, alternatoare, componentele acestor 
cit și alte, accesorii electrice, pompe de injec 
ție pentru toate utilizatoarele din produ 
indigenă.

• Livrează la cerere motoare electri 
monofazate și trifazate de Ia 1—7,5 kW, cu 
verse turații.

• Se primesc și precomenzi pentru ori 
solicitări.

Relații Ia telefoanele : 660424 ; 660966
661096, fax: 661091. (1159)

S.C. APRO-TERA S.A. 
SIMERIA

FOSTA B.A.T.M.A. Nr. 20

Vinde la cererea agenților economici ș 
persoanelor particulare:

tractoare, mașini agricole, anvelope auto ș 
tractoare, piese de schimb pentru tracto 
re, mașini agricole, autocamioane, remor 
autoturisme, materiale diverse.
• Se asigură întregul sortiment de cutii 

viteze pentru autocamioahe indigene, com

S.C. „CONDOR”

Anunță reluarea, 
9, Ia S.U.T. Deva, a

I 
ț 
J

i
în data de 14. X. 1992, 1 

licitației publice cu >

S.A. DEVA

ora
strigare pentru vînzarea de mijloace fixe dis
ponibile și casate, aflate în patrimoniul socie
tății. Lista mijloacelor fixe este afișată Ia se
diul societății și la S.U.T. Deva.

Participarea se poate face cu plata garan- 
i tiei de 10 la sută din valoarea mijlocului fix 

J iicitat.
' Informații suplimentare Ia telefoanele : 
î 612000/38 si 626157. (8331)
lJ

i
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+ orășenesc Orăștie, telefon 42950, interior 130.1
• (1162) |
♦
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S.C. AGROMEC S.A. 
BAIA DE CRIȘ

Organizează licitație în ziua de 23 octom
brie 1992, ora 10, 
lor

pentru vînzarea următoare- 

de furaje E281 și cereale»

I*1
utilaje :

Combină
C12
Mașini de
Grape disc, stelate și tăvălugi
Remorci tractor ■
Instalație de gresare AURAX-TRIPLEX ►

i

plantat cartofi

Relații suplimentare la sediul Societății 
Comerciale AGROMEC S.A. Baia de Cr«ș, str. 
Calea Moților, nr. 11, telefon, 107. (8329)

SPITALUL ORĂȘENESC ORĂȘTIE £

spațiul disponibil dinScoate la licitație 
clădirea situată în strada Plantelor, nr. 2.

Licitația va avea loc în ziua de 23 octom-jl 
brie 1992, ora 10

Informații suplimentare zilnic Ia Spitalul j
•I
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ANI VIRSAKI
• „LA multi am” și îm

plinirea tuturor dorințelor 
urăm șefului d; secție 
Tripșa Raventea. dm par 
tea Centralei Telefonice 
ffC Hunedoara, împreună 
eu maistrul Dibernando, 
magazionerii linii, birou 
■nprmare, bufet. (8398)

VÎN'ZARÎ- 
CUMPAKARI

• VÎND mașină de spă
lat automată, nemțească, 
stare perfecta (capacitate 
10 kg), cuptor electric CC2, 
rtru produse de pățise

și două cuve din inox, 
țu cărucior de 500 kg fie- 
Ctee_ pentru aluat pline. 
Geoagiu, telefon 648179.

(8564)
• VÎND garaj demonta- 

bil din panouri metalice cu 
dimensiunea 6x3 m.i„ preț 
M94MJ0 lei, negociabil. Te
lefon 623169 orele 18—21.

(8295)
• V1ND Dacia 1 300, 

stare bună, preț convena
bil Brad, ■ telefon 650430. 

(8296)
• VÎND apartament 

camere, gaz. etaj 2.
teg, informații Bufet Au- 
togară. (8551)

• VÎND apartament 2 
Camere, ultracentral, cum
păr garsonieră. Deva, te
lefon 618117. (8553)

BMW injecție 
model deose- 

DM.

2
Ha-

• VÎND 
electronică, 
bit. 5 500 
619584.

• vînd 
piese schimb Hates 
fate* 7W47.
• VÎND convenabil pie- 

•e schimb Trabant și Da- 
cte. Telefon 956Z2W117

(8565)
- • VÎND garnitură sufra- 
ferie „Miraj". 9 piese1, in
formații telefon 021923. De- 
V3. (8570)
• VÎND autobuz „Rotar" 

S94-1 tocuri. an fabricație
preț negociabil. In- 

âUMțgg telefon 96/164733.

Telefon
(8267)

Renault R-1G, 
te- 

(8205)

(8568)
• VÎND tractor U-650. 

Deva. str. Horea, nr. 134.
(8572)

• VÎND apartament 
Kmineseu, bl.

2
35, 

er Funai, nou. 
:on 622175.

(8571)

• VÎND- -.o pereche cai ■ 
tracțiune, tractor U-650, ; 
nou. semiremorca și disc.

»Grid. nr. 57. oraș Călan.
(8573)

• ' VÎND motor Diesel
Mercedes 200. Hunedoara, 
telefon 713939, după ora 
19. .. (8576)

• VÎND urgent video
Dlayer Funai. Deva, te-' 
lefon 624307. • (8575),

• >VÎND apartament trei’ 
^camere. cu îmbunătățiri,
etaj II. plus pivniță. Alba 
Iulia. telefon 96827971. du
pă ora 16. (8574)

• VÎND apartament trei
camere, ulus garai. Alba 
Iulia. telefon 96821448. du
pă ora 16. (8574):

• VÎND selector ’ grîu. - 
informații’telefon 717431.

<8379)
ÎNCHIRIERI

• OFER spre închiriere 
garsonieră, central, în va
lută. Deva, telefon 626660.

(8238)
• ÎNCHIRIEZ urgent a- 

partament 3 camere în Hu
nedoara, bdul Corvin, bl. 
3. an. 7, telefon 713135.

(8397)

FIERBERI
• PIERDUT carnet co

operator. eliberat de Coope
rativa de Credit Deva, pe 
numele Ancău Constanta. 
Se declară nul.

(8568)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
2 eamere Cugir cu Simeria, 
sau preiau contract Sime
ria. Informații Simeria. 
Păcii. 17. (8566)

OFERTE 
DE SERVICII

• SOCIETATE Comercia
lă caută persoană pentru 
vînzărj (ambulant) în Câ- 
lan. Hunedoara. Deva, de 
preferință posesor de mij
loc de _ transport. Relații 
Boșorod. telefon 183.

(8555)
• DUMINICĂ, II. X., 

excursie de 4 zile la. Is
tanbul, preț 9 000 tei. Re
lații telefon 715045.

(8214)

DIVERSE
• CU autorizația 7433/ 

15. IX. 1992. emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă. reprezentată 
prin Dozsa Lajos, din Pe
tri la. str. Minei, nr. 26/ 
32, avînd ca obiect de ac

tivitate comercializare pro-. 
duse ilitftetoțarfc, Indus
triale, indigene ți import.

< (8561)

DECESE

DIVERSE

• CU autorizați^ 7455, 
<in 15. IX. 1992, elibera- 

4e Consiliul Județean 
a luat ființă 

familială „INGI-
WERUL'*, cu sediul în De- 
ra, rcprezentatj prin Bar
bară Tnah, avind ca obiect 

activitate comercializa
re produse alfaaeatare, 
rambalațe șî ng^erisabi- 

băuturi alcoolice șî ră
coritoare îmbuteliate, 

indigene și 
3te lega! în

in- 
im- 
ța- 

- '8251)

* CU atnor.zatia ' nr. 
M08 din 15. iX. 1992, riibe- 
Mtâ de Consilii:- .I’.ulețean 
Buncdoara. a kiat ființă 
Asociația famTaiâ ..Ele
na", eu soriîul ir, Sîntă- 
Mărâ - Oi tea. reprezentată 
pnin Elena. avînd
ta obtest de activitate a- 
Ihneatație publică, pre
parate etli'nr.-'

producere și comercializa
re bomboane, băuturi ră
coritoare și alcoolice, bere 
la sticlă și halba. (8240)

• CU autorizația 2885, 
din 19. XI. 1992, eliberată 
de Prefectura județului 
Hunedoara, a luat ființă 
activitatea independentă 
„Economul", cu sediul în 
Deva, reprezentată prin 
H armân aș loan, avînd ca 
obiect de activitate servi
cii de comerț ejcterior, co- 
mrsfonări, intermedieri, 
marketing, management.

. (8232)

• CU autorizația nr. 
7325 din 7. 08. 1992. elibera
tă de Consiliul Județean 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația familială ..Im
perial'*. eu sediul în Orăț- 
tie, reprezentată prin 
Bulz Dicrdsie, avînd ca 
obiect de activitate- medi
tații, come reia liza re pro- 
■i'ise «ffiienhire, indus

• SOȚIA Viorica, ra
dele șl prietenii anun
ță, cu multă durere, 
încetarea din viață, du
pă o grea suferință, a 
celui care a fost

IOAN PÂRÂU, 
înhumarea — sîmbă- 
tă. 10 octombrie 1992, 
ora 13, de la Casa mor
tuară. str. Eminescu, 
Deva.

Nu te vom uita nicio
dată. (8583)

• FAMILIA Nadă, 
din Deva, își exprimă 
adîncul regret pentru 
decesul celui care a 
fost un om de aleasă 
omenie și un bun prie
ten

IQAN PÂRĂU, 
și transmite sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate. (8583)

• FAMILIA Siege- ’• 
di aduce mulțumiri 
rudelor, prietenilor, 
cunoștințelor și tutu
ror celor care î-au fost 
alături și l-au condus 
pe ultimul drum pfi- 
mîntean pe cel care 
a fost director-inglner

SZEGEDI MIHAIL 
' (7231)

' COMEMORĂRI

• ÎNDURERATE 
gînduri, pioasă a-

ducere aminte, la
crimi nestinse, la îm
plinirea unui an de la 
incredibila despărțire 
de fiul nostru drag

IOAN ZAIIARIE 
(NELUȚU)

Parastasul de pome
nire slmbătă, 10 oc
tombrie, ora 11, la Ci
mitirul din str. Că
lugăreai, Deva. (8562)

i i
| Organizația Județeană Hunedoara a |

j Partidului Socialist al Muncii |

j mulțumește tuturor membrilor și simpatizanților ca_ I
. re i.au acordat votul la alegerile din 27 septembrie ! 
| a.e. De asemenea,, aduce mulțumiri membrilor par- I
* tidului care au participat la secțiile de votare și fa- - 
l ce apel ca duminică, y octombrie, să fie prezență în | 

Scelfiasi comisii st ftretaKl qprfiî rlo vn+nrp •

I ..RENDEZVOUS DE TOAMNĂ”

j „Camăra de Comerț și Industrie a județului Hu_ 
V nedoara vă invită la expoziția de produse ungurești 
l „Rendez-vous de toamnă" organizată de C.C.I. Caraș 
! Severin în incinta Casei de Cultură din Reșița, în 
> perioada 12—16 octombrie a.c.
ț Expoziția, la care participă 22 de firme din Un

garia, cuprinde o gamă largă de produse ca': produ
se alimentare, chimice, mobilier de uz casnic, moțe. 
Here, pentru birouri, diverse sortimente de vinuri, 
șampanie, echipamente pentru încălzire: cazane de 
perete, sobe, boilere, cereale de sămînță, vitrine fri
gorifice pentru magazine alimentare, cofetării, con
gelatoare pentru înghețată, Instalații și sisteme hi
draulice, pneumatice etc.

triale. consignație, trans
port marfă, comisionari, 
producere și comercializa
re tricotaje și confecții, 
organizare excursii și dru
meții. (8313)

• CU autorizația nr.
.7469, din 15.09.1992, elibe
rată de Consiliul Județean 
Hunedoara, a luat ființă 
activitate independentă, tu 
sediul în Deva, reprezen
tată prin Berci Delta Mi- 
rela, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
fiori naturale, artificiale, 
aranjamente florale, co
roane. (8212)

• CU autorizația 3351. 
dm 14.1.1991, eliberată de 
Prefectura județului Hune
doara. a luat ființă Aso
ciația familială, cu sediul 
în Deva, reprezentată prin 
Chifor Verghelia, avînd ea 
obiect de activitate culti

varea și vînzarea flori
lor. (8211)

• CU autorizația 7448, 
din 15. IX. 1992. eliberată 
de Consiliul Județean Hu
nedoara. a luat flfațâ Aso
ciația familială, cu sediul 
în Lupeni, reprezentată 
prin Lăcătuș Samuîlă, a- 
vînd ca obiect de activi
tate comercializarea pro
duselor alimentare, pream- 
balate și neper Labile, In
dustriale, indigene și . im
port,. intrate legal în țară.

(8289)

. • CU autorizația 7236/ 
7. VIII. 1992, emisă de Con
siliul Județean Hurîcdoa- 
ra. s-a deschis aotivitatea 
Independentă, reprezentată 
prin Pop ■ Gheorghe, dta 
Deva. Ai Viitorului, bl. 
04^4, avînd ca obiect de 
activitate achiziționare, co
mercializare legume, fruc
te, flori. $204)

I 
I* 
I ta «
J octombrie 1992, ora 16, pentru construcția 
‘ „r

CARE” din zona gării.• r_ ; ’ ‘
din strada Depozitelor, nr. 2.

sulfată la compartimentul Investiții, în fiecare j

i
* 
I 
ta 

cu sediul în Hunedoara, str. Dr. P. Groza, nr. 8 !

Realizează prin Secția de producție indus-1 
" țrială din localitate lucrări de construcții și » 
| confecții metalice de uz industrial și gospo- | 
î dăresc, precum și prefabricate din beton și î 
l beton armat, produse de balastieră și diverse I J produse din lemn, la prețurile cele mai avan- î l tajoase. - I
j Informații suplimentare se pot obține laț 
, telefonul 957/13650, interior 119 si 370.

<1163) I
1 i

S.C.CORVÎN sa li

!
*

I

I
w

I
*
I

I
A

I
*

I

t
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT j

*
I
•

Organizează licitație publică în data de 16 • 
SEDIU DISPECERAT ȘI AMENAJARE PAR- j

Licitația are loc la. sediul R.A.T.P. Deva, I

Documentația de execuție poate fi con-1 

zi pînă la ora 15. (1164)

PERSOANE — DEVA

S.C. „I.C.S.H.” S.A. HUNEDOARA.

%
I

HUNEDOARA î
ÎNTREPRINDERE DE ÎNCÂETÂMINTE I 
a, N» V I ■ M W/I5B» 1MB IME M W t»L *-- ----------------------------------------------------- 1

Vă amintește că a venit toamna și'a pre-* 
j gătit pentru dumneavoastră Un sortiment bo-| 
I gat de încălțăminte de sezon, pentru femei și* 
■ copii, la preturi accesibile, fără adaos comer-1 
I cial.

| De așemenea, încheie contracte — comi- J 
» sion pentru comls-voiajorî, cu mijloace proprii | 
i d» rw„i,.t vînzare de mărfuri în!

I
NU UITAȚI ! *

. . Dacă corbul a găsit inelul Corvineștilor. * 
dumneavoastră puteți găsi o comoară. (1109)|

CENTRUL DE INFORMATICĂ MINIERA \ 
DEVA I

Organizează, începind cu data de 19 ec- |

De așemenea, încheie contracte — comi-

î de transport, pentru vînzare de mărfuri în I 
j tară- 
4:
I
ta
l
w
I
AJ
1 luwpmu VU Wf- A.U «KV— -
• tombrle 1992, cursuri de inițiere în utiliza- i 
| rea calculatoarelor IBM PC.
J girata cursului este de 5 săptămîni. £
| Relații se pot obține fa telefon 613915. -

i
Durata cursului este de 5 săptămîni.

- aiss) |

• CU autorizația 7517, 
din 15. IX. 1992, elibera
tă de Consiliul Județean 
Hunedoara, a luat ființă 
Act. Ind. „VICTW, eu 
se^tfl în Deva, reprezen
tată prin Vasile Victor, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare pro
duse alimentare, pream- 
batate și neperisabile, 
agroallmentare, industria
le,, indigeae și- import, 
intrate legal în țară, im
port-export. (&281)

< CU . autorizația nr. 
7387. dîn 13. DC. 1092, eli
berată de Consiliul 
țean Htotedoarâi a luat 
fifață As. Făta. „ANA”, 
cu sediul în Călan, re
prezentată prlh Gngoriță 
Ana, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare pre- 
atnbalate și neperjsabfle 
îradustriale, indigene șl 
import, intrate legal în 
țară. (8264)

• CU autorizația 5487. 
din 19. VJ1L1901. elibe
rată de Prefectura jude
țului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația familială 
uARlS”, CU sediul ta De
va. reprezentată prin Cîd- 
Umta Aristotel, avind ca 
obiect da activitate comer
cializare mărfuri indigene 
și import, bunuri de țar* 
consum, electrice, elerire- 
nice, consignație .șl ac
tivitate de import—export.

(8248)

• CU autorizația 7402/
15. IX. 1992 emisă de r1^ . 
sUiul Județean Hunedoara, 
s.-a deschis activitatea In
dependentă. reprezentată 
prin Szocs Atena Betty, din 
Petrfla. str. 6 August, nr. 
4/8, avînd ca obiect de ac
tivitate comercializare pro
duse alimentare, industria
le, indigene șl Import, 
consignație. OM2)

«HH ! • '■ >< r’AȚMî i ÎHHR-SÂ U2SU6I8/I991 Cont 3076 56€01 BA Otava. 2700, sir. 1 Deceabrte,35,jud.Hunedoara
Teh io.inc- ; hi U75, 612157, 611269, 625901, M8t»6f întreaga răspundere fletifru conțlnatul articolelor pnMîcate 9 poartă OdtmSl acestora.

Tiparul executat ia S.C. „POLIDAVA” S.A. DEVA. ’ -----------


