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I REDACȚIA : Au fost 
. luate, după decembrie

’89, măsuri de reorgani- 
\ zare a justiției ? Dacă da, 
ț vă adresăm rugămintea 
i de a le numi ți de a le 
I detalia !
\ Președinte TEOF1L 1’01’: 
I Reorganizarea este o 
, chestiune de oarecare
> durată, necesitînd atit 
\ un cadru legislativ — care 
i în prezent se află în fa- 
1 ză de proiect depus la 
1 Parlament, cum am ară- 
1 tat — cit și un însem- 
■ nat număr de juriști, 
I pentru care exigențele 
ț sînt deosebite. Nu nu- 
ț mai suo raport profesio- 
.’ nai propriu-zis I Veți în-
> țelege că nu poți, pur și 
• simplu, să faci judecător 
t — ți aș spune, ferindu- 
’ mă să mă amesteo în 
1 treburile Ministerului Pu- 
ț bile, nici procuror — 
< dlntr-odată, pe oricine 
) practică o altă profesiu-

ln exclusivitate pentru „Cuvîntul liber" 
SPERANȚĂ ÎN JUSTIȚIE (II)

ne cu profil juridic. In 
unele cazuri, acest lucru 
este posibil, dar în în
tregul ei, reorganizarea 
nu o văd realizată prin 
înlocuirea cu oricine a 
judecătorilor vechi. De 
altfel, nici comuniștii 
n-au făcut decît parțial o 
asemenea „epurare". O 
atare măsură nu s-ar 
justifica, deoarece mare 
parte dintre judecători 
au rămas cu desăvârșire 
or>' ■ sub vechiul regim 
și nu au nimic a-și re
proșa. In consecință, ei 
trebuie menținuți în 
funcție. Pe de altă par
te, este necesar un oare
care timp pentru forma
rea tinerilor juriști, care 
să redea magistraturii

românești prestigiul deo
sebit, dinainte de instau
rarea comunismului.

Interviu cu domnul 
TEOFIL POP.

președinte al Curții 
Supreme de Justiție 

a României

REDACȚIA : Propun, 
domnulo Președinte, o 
privire de ansamblu asu
pra modificărilor surve
nite la Curtea Supremă.
Președinte TEOFII, POP; 

In prima fază, aici s-a 
renunțat la judecătorii

care proveneau dintre ac
tiviștii partidului comu
nist, precum șl la cei că
rora li se puteau repro
șa compromisuri, sub 
presiunile făcute asupra 
lor. în locul lor au fost 
numiți judecători și pro
curori de la instanțele 
din București sau din 
țară, precum șl juriști 
din alte domenii, pe 
care-I consider bine aleși 
— oameni integri șl buni 
profesioniști. Cu toate 
comentariile, de cele mai 
multe ori răuvoitoare, ale 
unor ziariști, afirm cu 
cugetul curat că membrii 
Curții Supreme sînt spe
cialiști de o înaltă ținu
tă profesională și mora
lă.

S-a renunțat la emi
terea do decizii de îndru
mare în rezolvarea unor 
probleme de drept, de
cizii ce erau obligatorii 
pentru celelalte instanțe. 
Respectiva practică nu 
este în concordanță cu 
independența judecători
lor, consacrată în toate 
țările democratice. Con
tinuăm să informăm in
stanțele despre practica 
judiciară a Curții Su
preme, în intenția de a 
asigura o aplicare corec
tă și unitară a legii. Po
ziția de pe care se pur
cede la a informa este 
cea exprimată atit de 
sugestiv de unul dintre 
dascălii noștri : „Deci
ziile Curții să aibă pu-

A consemnat
NATALIA VASIL

(Continuare în pag. a 2-a)
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CUVÎNTUL liber
COTIDIAN INDEPENDENT

„Intîlniri, de vorbă 
bună, cu toti oamenii..."* >

Convorbire cu dl IULIUS LAPADATONI, 
primarul comunei Totești

— Consătenii vă cunosc, 
altfel nu v-ar fi ales pri
mar. Dar pentru cititorii 
noștri vă solicităm o scur
tă fișă biografică.

— De loc sînt din Cîr- 
nești. M-am născut la 28 
octombrie 1954. Sînt elec
trician de meserie. Am lu
crat mai mulți ani pe A- 
menajarea Hidroenergeti
că Riu Mare—Retezat. Dar 
și in cooperație, la fostul 
consiliu popular comunal. 
Sint căsătorit. Am o feti
tă în clasa a IlI-a. Soția 
este asistent medical.

— Și dintr-odată pri
mar ?

— A fost, vă spun cin
stit șl drept, vrerea oame
nilor, a consătenilor mei.

— Oare dc ce ?
— Ii cunosc și mă cu

nosc. Am o vorbă bună

pentru fiecare, dar șl 
dumnealor pentru mine. 
Vom lucra împreună și 
cred că sătenii mei mă 
vor înțelege să aplicăm 
bine Legea fondului fun
ciar, să pornim mai cu 
rivnă la lucru acum la 
început de primăvară, să 
gospodărim frumos casele, 
curțile și grădinile, pen
tru că. nu vă spun o nou
tate. comuna Totești arc 
o tradiție de a fi în frun
tea comunelor frumoase, 
bine gospodărite, rînduite.

— Ceva văd cu că vă 
frămintă, după CC au ieșit 
oamenii aceia din biroul 
dumneavoastră...

Gll. L NEGRE \

(Continuare în pag. a 2-a)

P*' 7J.
— Ți-am urat, draga mea, o viață lungă,
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MACINĂ MAI IUTE, MOARĂ!
-- Or/cît ar vrea ea, 

sau noi, mai mult de 12 
tone de griu în 21 de. ore 
tot nu [toate măclna — 
ne spune dl Lucian Ma
ne, șeful morii din Ilia. 
Atit are capacitatea.

— Și cine tul dă dte
apă la moară ?

— Nu de apă avem ne
voie, cl de griu...

— Care nu prea este...
— Ha este. Mut puțin 

decît în anii trecuți, dar 
mal este, patru Zile din 
săptămină măcinăm pen

tru stat, respectiv pentru 
unități de producere a 
plinii din lila. Deva și 
Hrad, din cadrul S. C. 
.Cetate" S. A. Deva, iar

CONVERSAȚII

t.eaptă la rind multe că
ruțe cu saci de griu. 
Cam cit credeți că veți 
miieina ?

— In jur de S 000 de 
kg de. griu.

— Deci au oamenii 
griu.

— Particularii mai au.
— Dar calitatea făi

nii cum este ?

DCMITRU GHEONEA

joia pentru populație.
Astăzi este joi. Aș- (Continuare în pag. a 2.n)
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0 MAGAZIN PROPRIU. La 

secția dc panificație Hrad, con
dusă de dnul Nlcolae luga, func
ționează cu bune rezultata 
incinta unității 
priu. De aici, 
aprovizionează 
specialități dc 
pete, dc bună 
pun comenzi 
speeljlcc 
ționale. 
contribuie tehnologul fulitlna 
Periau, maistrul prim ipal Gheor- 

l'udoran, echipele conduse, 
de Alcrandru Peter, Ioan Sfo
răit, Tratau Voiau. (AL..L).

FLASH!
Hunedoara, Hațeg șl Valea 
lui și de ca pot beneficia 
soanc cu venituri mai mult 
modeste. (V. It.),

Jlu- 
pur- 

decit

PIA-
Q DONAȚIE. SC. „Ulpia" 

S.A. Deva a donat filialei de 
pleure Roșie" a județului nostru 
1’9 de poreclii de sandale șl ciz
me pentru femei. Valoarea dona
ției făcute dc raionul de profil 
al magazinului „Ulpia" Deva, 
i ondus de dna Zorlța Poper.mi, 
este de aproape 75 de mH de 
lei. încălțămintea primită a fost 
deja distribuită subfilialelor din

0 C1ND MERGEȚI LA 
l'A... In Orăștle -ă știți că numai 
patru lucrători acționează pen
tru a oii face o... piață cit mal 
plăcută ; Veronica Sălășan, Dora 
Carașea, Maria Barbu și
Lu/niț. De dimineața pinii sca
nt dumnealor, rind pe rind, asi
gură o Lună organizare, respe<- 
tarea prețurilor, ordjnCa și ințe- 
legeri a (GIL I. N.)

loa n

In 
un magazin pre
cumpănitorii se 
cu produse șl 

panificație proas- 
calitate, sau de- 
pentru produse 

unor obiceiuri tradi- 
l.a calitatea produselor 

teii nologul

0 MENȚIUNI. Recent, la 
7’urnu Severin a avut loc con
cursul național de economic, cu 
o largă participare a elevilor 
(lin întreaga țară. Rezultate me
ritorii au obținut aici și repre
zentanții județului Hunedoara. 
Este vorba de Adrian Stolen și 
Ramona Fardul, de la Liceul 
,Decebal“ Deva Iprof. coordona
tor Olivia Nlțcscu), care au ob
ținut mențiuni. (V.N.).
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■ CHIȘINĂir. La fabri
ca dc conserve din Can- 
temir a avut loc luni un 
miting dc protest față de 
amestecul Rusiei în tre
burile interne ale statu
lui suveran Moldova. 
Gheorghe Sîrghi, directo
rul întreprinderii, care a 
luat cuvîntul în cadrul mi
tingului, a calificat vizita 
la Tiraspol a vicepreședin
telui Rusiei. A. Ruțkoi, 
drep. o incur.tjaie a cle
mentelor criminale din 
st.ngr Nistru <1 și a for
țelor ostile democratizării 
societății. în cadrul mi
tingului a fost adoptat tex
tul unei telegrame adre
sate președintelui Rusiei, 
Boris Elțîn, în care se ex
primă indignarea față de 
poziția lui Aleksandr Ruț
koi și față dc ambițiile 
imperiale ale Armatei a 
1 l-a.

Mitinguri de protest si
milare au avut loc în ma
joritatea localităților ra
ionului, transmite agenția 
Moldova-I’res.

■ ( Al .ȘENI. — După 
cum i s-a comunicat co
respondent ului agenției 
Moldova-I’res, la Căitșcni 
au sosi* în ultimele zile 
peste o sută dc rcfugiați. 
Din partea întreprinderilor 
și organizațiilor din raion 
au fost deja depuse in 
contul de ajutoare al refu- 
giaților 123 mii ruble, in
clusiv din partea unor per- 
soani particulare.

■ IERI S ILIM. — „Co
lonizarea in Eretz Israel 
(statul evreu la care se 
adaugă teritoriile ocupate) 
nu constituie o provocare 
și Va continua’', a decla
rat premierul israclian 
lil/hak Shamir, în fața 
comisiei parlamentare pen
tru afaceri externi și apă
rare, transmite agenția 
France l’resse. Shamir, 
care a afirmat că Israelul 
„nu este dispus să eva
cueze nici cea mai mică 
parcelă din teritoriile a- 
flate sub controlul său", a 
cerut Statelor l'nite să 
renunțe la ceea ce el a 
calificat drept „declarații 
negative", solicilindti-le în 
schimb să-și reafirme an
gajamentul dc a contribui 
la asigurarea securității 
statului evreu. AFP notea
ză că in anul 1991, numă
rul implantărilor din 
Cisiordania și Gaza s-a 
mărit de patru ori în ra
port cu anul precedent.

■ SF.LIL. — Președintele 
Ceho-Slovacici, Vaclav Ha
vel. va face o vizită în 
Corcea dc Sud, între 26 și 
28 aprilie, pentru convor
biri cu președintele Roh 
Tac Wno, în probleme care 
privesc extinderea Colabo
rării economice — a anun
țat la Seul un purtător de 
cuvînt prezidențial, citat 
de agenția Reuter.

■ LONDRA. — Ulti
mele zile ale campaniei c- 
lectorale din Marea Bri
tanic sint marcate dc c- 
forturilc conservatorilor de 
a pune într-o lumină cit 
mai sumbră viitorul țării 
in cazul unei victorii a 
laburiștilor la alegerile ge
nerale dc la 9 aprilie.

tn pofida celor mai re
cente sondaje de opinie, 
care continuă să îi plaseze 
pe laburiști cu cîteva pro
cente înaintea conserva
torilor, premierul John 
Major și-a exprimat de
plina încredere in victo
ria partidului său, aflat 
la putere de 13 ani.
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petuc7c prestigiul de care ) 
a fost lipsită din partea 
linei conduceri totalitare. 
Schimbările organizatori
ce integrale ale justiției 
ca instituție se vor pro
duce odată cu reforma a- 
ccsteia, prin adoptarea 
Celor două legi pe care 
le-am detaliat la început.

în justiție (II)
ini.ii < din n

in
și 

un

lerea prestigiului, iar nu 
prestigiul puterii ' .

l’e plan organizatoric, 
s-a înființat, prin lege, 
secția de Contencios Ad
ministrativ a Curții Su
preme și s-a reorganizat 
direcția cu atribuții, 
tre altele, de studii 
documentare — cu
personal de specialitate 
foarte restrins —, dar a 
cărui lipsă a fost puter
nic resimțită.

Privitor la celelalte in
stanțe, problema apar
ține sferei de activita
te a Ministerului Justi
ției. Curtea Suprema fiind 
superioară doar în ceea 
ce privește activitatea de 
judecată. de jurisdicție, 
iar nu — cum consideră 
mulți, in mod greșit — 
și sub aspect administra
tiv — organizatoric.

fntrucît imediat după 
decembrie ‘89 am fost 
numit Ministru al Justi
ției, pot afirma că am 
luat masuri de reorgani
zare. rcnunțînd la ele
mentele care s-au dove
dit mai atașate 
lor structuri, ori

s-au compromis prin slu
gărnicie. Ca urinare, au 
fost inlocuiți 90 la sută 
din președinții tribuna
lelor județene .și, in
tr-o proporție însemnată, 
conducătorii judecătorii
lor. Instanțele au fost 
încadrate numai cu per
sonal de certă valoare 
profesionala și cu o in
dubitabilă integritate mo
rală. Aș adăuga faptul 
că m-am preocupat de 
crearea unor condiții ma
teriale corespunzătoare 
pentru aparatul justiției 
și al procuraturii.

REDAI ȚIA : Putem
concluziona, deci I Nu 
s a produs o reorganizare 
integrală a justiției ! tu 
cadrul acesteia au avut, 
insă, loc mutații calita
tive însemnate, menite 
să-i clădească și să-i per-

cu

Scară de seară, de la 
„gura" rotativei din Tipo
grafia Deva, ziarul „Cu- 
vintul liber" este „luat 
in brațe" de dnclc Maria 
Șoimărcanu și Clara Do- 
dcnciu, lucrătoare la ..Ro- 
dipcl" Deva.

Pachetele pregătite
multă migală sînt luate, in 
pragul nopții, și duse la 
chioșcuri, pentru ca dum
neavoastră, stimați cititori 
și abonați, să aveți „Cu
vîntul liber" la primele 
ore ale zilei. Pe ruta De
va — Simeria — Orăștic 
un om de suflet, dl Dan 
Hcrlca, vă aduce diminea
ță dc dimineață ziarul pc 
care știm că-1 așteptați. Pc 
ruta Deva — Hunedoara — 
Călan — Hațeg duce zia
rul dl șofer loan Suciu. 
Noapte de noapte corect, 
punctual. Ca întotdeauna.

— în ultima perioadă 
ziarul „Cuvîntul liber" so
sește la primele ore ale 
dimineții — ne spunea dl 
Iosif Danciu, dirigintele O- 
ficiului Poștal din Hațeg. 
Este un lucru esențial pen
tru buna lui difuzare.

vechi- 
care (Va urma)

I

ț
ț

<

— La 
cata avem 
exemplare, 
cest număr 
rere dna
oficiantă. Nu am dat rc-

vinzarca cu bu- 
zilnic 200 de 
Vom mări a- 
— era de pă- 

Ileana Rădoni,

acum, 314, — ne spunea 
dna Blanca Sandu, de la 
resortul abonamente.

— Cum ajunge „Cuvîn
tul liber" acasă, la abo
nați ?

„Cuvîntul liber" alături 
de cititorii săi din

Hațeg și Călan

turc niciodată. Ba chiar ne 
gindim, în funcție de pre
ferințele oamenilor, bine
înțeles, să cerem mai mul
te „Cuvîntul liber" la vin- 
zarea cu bucata.

— Avem 314 abonați la 
„Cuvîntul liber", iar nu
mărul lor crește. Dovada : 
în februarie au fost 289 
abonați, în martie 297, iar

— Cel tîrziu la ora 9,30 
—10.

La Oficiul Poștal 
Călan stăm 
dna Florien 
ficianta ce 
distribuirea 
tru la abonați.

— Avem 226 dc abona
mente la „Cuvîntul liber" 
— ne-a spus ca — la care 
se adaugă cele 25 ce intră

din
de vorbă cu 
Lupulescu, o- 

se ocupă de 
ziarului nos-

în unitatea siderurgică. 
După ce ziarul s-a făcut 
10 lei s-a înregistrat un 
oarecare recul, dar în ul
tima vreme preferințele 
oamenilor pentru „Cuvîn
tul liber", mai ales de 
cînd ziarul ajunge în Că
lan la orele 6,45—7, 1 În
ceput să crească.

La Călan se vinde „Cu- 
vintul liber" doar la chioș
cul „Rodipet" ampk.sat in 
orașul nou. înainte ziarul 
nostru se putea procura și 
de la tutungerii. Sc pari' 
însă că societatea comer
cială „Streiul" a refuzat 
să mai contracteze ziare 
spre a fi desfăcute către 
populație și nu înțelegem 
de ce. Este neapărat ne
cesară o unitate de des
facere a presei și în ora
șul vechi. Este adevărat 
că în zona blocurilor se 
mai află un chioșc pentru 
ziare, dar acesta e profit 
lat pe presă de sen^.ați* 
și pornografică.

G1I. I. NEGREA 
TRAIAN BONDDR
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Macinâ mai iute, 
moara!

(Urmare din pag. I)

— După calitatea griu
lui. Anul trecut a fo,t 
ram Jab. Mal mult so
iuri furajere.

— Ce costuri percepeți 
la măi inat !

— De la populație 
luam numai uium, adi- 
a qriu.

— Cit '
— 12 la ,ut<r
- In.’amnă < ă mora

rii din lila mănimă o 
piine bună...

— Nu ne putem plin-

gc. Sintem 10 morari, 
lucrăm 12 ore cu 24 dc 
ore libere, locuim in co
mună, avem casele și fa
miliile noastre, iar sa
lariile nu-s chiar rele. 
Grîu să fie <ă vin și 
banii.

— Dar dacă este și 
porumb ?

— Cu atit mai bine, 
că facem și mălai. Chiar 
și hrană furajeră pentru 
animale. Aorărltul va a- 
tea viitor, ta spun eu...

— Să n-audă Cel de 
Sus...

Aprilie j

. Zile schimbătoare, ț 
cu cer cenușiu, zile i 
albastre și-nsorite.

Pansele și miozotii ț 
acoperă cu covoare 
policrome rondourile 
și grădinile. Sădite și 
crescute in sere, au 
fost aduse aproape de 
noi spre a ne alunga 
tristefea și ci ne bucu
ra sufletele.

Sint mii și mii. De 
la galbcn-auriu la vio- 
Ict-brun. Au petalele 
catifelate și așteaptă 
ca soarele s-alunge ră
coarea dimineții și să 
le-nconjoare cu stropi 
aurii de lumină, dă- 
ruindu-ne in schimb 
jtarfumid lor discret.

C ind nori grei, în- 
tunccci|i, acoperă înal
tul, se.-nchid și ele. 
speriate de ploaia și 
vintul amenințătoare.

Cind seninul zării 
apare la orizont, 
cutele multicolore 
mal vesele șl mai 
chlsc, asemeni 
milor noastre, li',. S.l.

15,30

,00

1

1
<1
1

„întâlniri, de vorbă I

bună, cu toți oamenii..." I
I

(Li muie din pag. I)

—- Cite nu mă frămîn- 
ta ? Pămintul. I.e^ea arc 
unele prevederi neclare. 
Noi trebuie »ă Ic interpre
tăm ai-.l. la f.ița locului. 
Este greu în unele cazuri. 
Dar cu multă Înțelegere, 
cj multă chibzuință vom 
n ași i împăcăm pc fie- 
• are Bineînțeles, nu după 
placul fi> ărilia.

— \dică...
Moștenitori, zii dum

nealor. ..ire nu au mai 
fost in "J'oti ști de peste 
r inei decenii. vin și i ,i 
revendic' i pămintul. Unii 
prin corespondență Nici 
nu tiu unde ora țarina 
lor Dar -iun sc țineau 
coarnele plugului...

— te le-ați răspuns ?
Sa lina și să și-l lu- 

reze Noi vom împărți 
pămintul așa cum sc cu
vine oamenilor care 1 ati

lucrat dintotdeauna.
— Lucrările de primă

vară am văzut că au în
ceput. Mult gunoi de grajd 
dus șl împrăștiat pe ogoa
re, oameni la plantat de 
cartofi alții ]a arat.

— Țăranul, gospodarul 
iși revine l.i treburile lui. 
Facem dreptate cu Împăr
țirea pămmtului și toată 
lumea va fl împăcată.

— -Mie ginduri lume la 
consiliu ?

— Țoale sint bune. îm
preună cu cei 11 consilieri 
gindim, căutăm să facem 
cum să fie mai bine pen
tru toți. Sintem înfrățiți 
cu o comuna din Elveția 
și cu una din l’ranța. Au 
fost la noi. Ne vor ajuta 
eu cit pot și ci. Noi tre
buie să ne ajutăm singuri, 
in primul rlnd. Să nu 
stricăm ce a fost bun. Esto 
ușor să demolezi, dar mal 
greu să construiești. Cit 
voi fi primar, eu vreau să 
construiesc, nu să stric I
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Orice raportare l.i o 
anume stare dc referință 
este menită să determine 
diverse reacții 
dini. Cum datele 
mai relevante sint 
lea care privesc nivelul 
dc trai, am selectat, spre 
comparație, citeva 
pcctc edificatoare 
vind puterea dc cumpă
rare, avind in vedere sa
lariul mediu pc o lună 
in țara noastră, în țări
le vecine — Ungaria, 
Ccho-Slovacia și Polonia, 
precum și in Germania 
și Franța.

Dc la început 
remarcat 
dc 1990, 
constată, 
ccpții — respectiv la pro
dusele subvenționate —, 
O scădere destul dc 
ccnttiată ,i puterii 
cumpărare în țara noas
tră. Spre exemplu, dacă 
în 1990, cu salariul me
diu lunar se puteau cum
păra 110 kg carne de 
porc, In anul trecut can
titatea s-a redus la nu
mai 51 de kg. în cazul 
cartofilor, diferența este 
mult mai semnificativă,

și atipi
cele 
acc-

as
pri

trebuie 
faptul ca, față 

in anul 1991 sc 
cu uncie ex-

ac- 
de

/ ■■ / --- —• / --- »

Transparența actului de
cizional la nivelul urbei 
este o necesitate impusă 
de valorile democrației. 
Idcea reprezintă, în sine, 
un pas spre evitarea afa
cerilor subterane, pentru 
respectarea legalității (bu
nă, rea, cum este).

Plecind de la aceste con
siderente, am fost marto
rii ședinței Consiliului Co
munal din Crișcior, pro
gramată pc luna martie, 
de unde am reținut cite
va aspecte care au făcut 
obiectul unor discuții a- 
prinse. Cum problema pă- 
mintului este în marc ac
tualitate, în special lichi
darea fondurilor fostelor 
C’AI’-uri, o parte a discu
țiilor s-au axat pc această 
problemă, 
mai multor 
evidentă. 
Bugnaru: 
C A P. cu 
pămint, căruță. 
Am mers Ia 
desființare, 
ini-a dat nici 
bani. Cum este posibil

Nemulțumirea 
oameni a fost 
Domnul loan 
„Am intrat în 
65 dc ari 

cal,
C.A.P., 

Nimeni 
măcar 50

dc
vacă.

la 
nu 
dc 
ca

aceasta rcducîndu-sc 
la 1 323 dc kg la 
276 <lc kg.

Raportarea făcută la 
anul 1991 ne arată faptul 
că în Polonia, cu un sa-

dc
numai

alții care nu au fost în
scriși în colectiv să ia ani
male, utilaje ? Să-mi răs
pundă dl Lucaci (fostul 
primar), care a permis a- 
cestc lucruri? Cine a ac-, 
ceptat vinzarca animalelor 
de la C.A.P.-ul din loca
litate, la Cîmpcni sau în 
alte localități? Cu acordul 
cui s-a vindut un tractor 
cu două remorci, care, în 
momentul de față, era dc 
mare folos comunei ?". Au 
fost și alte întrebări la 
care ex-primarul comunei 
a refuzat să dea lămuriri 
consilierilor actualei pri
mării.

Nodul gordian al întru
nirii l-au constituit contro
versele privind repartiza
rea buteliilor, din primă
vara anului 1990, în spe
cial unor persoane care nu 
au domiciliul pe raza co
munei Crișcior. Dar, de 
unde aceste discuții ? Co
munei Crișcior i s-a repar
tizat un număr de
butelii, dintre care 48 au 
fost ridicate de cetățeni 
ai comunei. Un număr de

52 de

trei butelii nu 
buite, conform 
lor nr. 36. 43 și 
de Consiliul Popular 
Comunei Crișcior, 
persoane care au domici
liul în Brad, Buccș și Mi- 
hăîleni. Un semn de în
trebare sc ridică și la re
partiția nr. 28, al cărei 
beneficiar nu are domici
liul stabil în comună !

Ne abținem de a face 
comentarii la aceste fapte, 
calificarea măsurilor luate 
de fosta conducere a pri
măriei fiind un atribut în 
exclusivitate al locuitorilor 
acestei comune.

Cu ocazia întrunirii pu
blice, au mai fost dezbă
tute probleme care vizează 
gospodărirea localității — 
curățenia, iluminatul pu
blic, igienizarea în Gura- 
barza și 
nătoare 
pararea 
Zdrapți, 
tr-o stare precară, dezba
terea bugetului local ele

fost atri- 
repartitii- 
52, emise 

al 
unor

16,20.1

16,50

17,00

17,05

17,55

20,00

20,35

20,45

c 1,35

3
I

1

I

I
I
(i
fi.

s
I

li 
E

in satele apari i- 
comunei — re 
căminului din 

care se află in-

CORNEL I’OENAR

I

*r
■ 22,00

23,15

23,15

fi*

ți 
d 
C 
F
*
1

PRC

ne de porc, 112 kg carne 
dc pasăre, 115 kg făină 
albă, 91 dc kg unt, 3 060 
ouă, 1 075 de kg cartofi 
sau 372 de kg zahăr. Dc 
asemenea, Franța sc gă-

ne comparăm ■ ■ ■

pil
de
cu
35

lariu mediu lunar sc 
teau cumpăra, față 
România, mai puțin 
10 kg carne de vită, 
dc kg carne dc pasare,
1 15 dc kg făină dc grîu, 
10 dc kg unt, 715 ouă sau 
98 <lc kg 
țle mult 
prezintă 
Slovaciei, 
lentul 
lunar
prin : 123 dc kg carne dc 
vită, 131 de kg carne dc 
porc, 685 dc kg făină a) 
bă, l 153 dc kg cartofi 
sau 2 317 ouă. tn Unga
ria, cu salariul mediu pe 
o hula, sc puteau cumpă
ra următoarele cantități 
dc produse : 72 de kg car
ne dc vilă, 87 de kg car

zahăr. O situa- 
imbunătățită se 
in cazul Cei10- 
undc cchiva- 

salariului mediu 
sc putea exprima

sește la o 
prcciabilă 
dc țara noastră, cu . 
salariu mediu realizat 
colo fiind posibil să 
cumpărate : 234 dc 
carne dc vită, 168 de 
carne dc porc, 315 
carne de pasăre, 1 051 
kg 
kg 
dc 
kg 
Ua 
-.tare 
mania, țara unde produc
tivitatea piuncii, concu
rența și abundența iși 
găsesc expresie în faptul 
că salariul mediu lunar 
permitea să fie cumpăra
te următoarele cantități 

dc produse : 336 de kg

diferență a- 
in plus față 

un 
a- 

fie 
kg 
kg 
kg 
dc 
defăină de grîu, 17G

unt, 5 970 ouă, 2 049 
kg cartofi sau 939 de 
de zahăr. Suprcma- 
în materie dc bttnă- 

o deține insă Cer

carne de vită, 288 de kg 
carne de porc, 2 806 de 
kg făină albă, 410 kg unt, 
274 de kg cașcaval, 13132 
ouă, 1 030 de kg marga
rina. 2 924 de kg cartofi, 
sau 1 832

Firește, 
cu alții 
unde ne 
ales, ce avem 
pentru a ajunge 
la standardele mult 
vidiate ale celor ce 
află de multă vreme pc 
calea economiei dc piață. 
Diferentele sînt cit sc 
poate dc vizibile, de la 
o țară Ia alta influențele 
datorîndu-se atît nivelu
lui producțiilor realizate, 
strategiei prețurilor, cit 
și orientării structurii 
consumului. Oricum, de
calajele au semnificația 
lor. important fiind să 
tragem concluziile ce 
cuvin pentru ca atunci 
cînd dorim să ne com
parăm cu alții să avem 
temeiuri dc satisfacție ți 
dătătoare 
căci undo 
Dumnezeu nu dă.

de kg zahăr, 
comparîndu-nc 
ne dăm seama 
aflăm și, mal 

de făcut 
Și noi 

in
se

se

de speranță, 
nu e, nici
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„Comerciantul să fie la dispoziția 
cetățeanului, si nu invers"
a) Satisface comerțul practicat in localitatea dv 

cerințele populației sătești ?; b) Ce considerați că ar 
aduce îmbunătățiri in acest important sector al vie
ții sociale ?

Am adresat întrebările 
de mai sus unor locui
tori din comuna Ilia. Răs
punsuri : a) In condițiile 
actuale, în care aprovizio
narea populației de la 
sate se face în interesul 
obținerii de venituri mari 
(prin vînzări cu preț ri
dicat), consider că nu sa
tisface ; b) Privatizare în 
întregul sistem coopera
tist. (N’icodim Cimpian, 
tehnician auto); a) Nu sa
tisface ; aprovizionarea este 
neritmică ți necorespunzâ- 
toarc ; b) Acordarea de 
autonomie responsabililor 
de magazine. (Zenobiu 
Borza, asistent principal 
de igienă). a) Nu ; b) 
Preocupare pentru aprovi
zionarea ritmică, respecta
rea orarului la unitățile de 
desfacere, reducerea per
sonalului din suprastructu
rile existente. (Traian Roz. 
lucrător comercial), a) Nu. 
Deocamdată este mult dez
interes pentru cumpărător; 
b) Privatizarea cu tot ceea 
ce presupune ea : apro
vizionare abundentă, ser
vire corectă, deci comer
ciantul să fie la dispozi
ția cetățeanului și nu in
vers. (Elena Fărău, edu
catoare). a) Nu; b) Priva
tizarea totală a comerțu
lui și desființarea supra
structurilor de conducere. 
(Nicolaie Popa ți Dimitrie 
loschici, medici veterinari).
a) Nu satisface. Aprovizio
narea cu alimentele de ba
ză se face In salturi, exis- 
tind de exemplu la ulei 
o restanță de cinci luni ;
b) l-a magazinul din sa
tul Brîznic s-au semnalat 
mai multe spargeri. Ar 
fi bine dacă s-ar asigura 
paza de către salariați ai 
cooperației (F. M. — func
ționar).

Cițiva dintre interlocu
torii noștri de la liceul 
teoretic și școala genera
lă din comună au dorit 
să rămină anonimi. Din
colo de faptul că au fost 
in unanimitate de părere

că în prezent comerțul 
din Ilia și satele aparți
nătoare nu satisface în 
întregime cerințele popu
lației. au exprimat opinii 
și propuneri demne de a 
fi reținute: micșorarea a- 
daosului comercial, prin 
reducerea personalului bi
rocratic ; aprovizionarea 
săptăminală cu produse a- 
limentare, îmbunătățirea 
calității pîinii și introdu
cerea specialităților de 
panificație ; înființarea u- 
nui magazin de desfacere 
a mobilei, a unei măce
lării, a unui chioșc de 
desfacere a presei și de 
Loto-Pronosport; restau
rantul să fie trecut la 
categoria a Il-a, neînde
plinind condițiile unui lo
cal, de categoria I (fixarea 
ți afișarea zilnică a unui 
meniu pensiune și a spe
cialității casei, țlnînd cont 
că localitatea nu dispune 
de cantină, cit ți de faptul 
că localul este amplasat la 
șosea); schimbarea zilei 
libere a salariaților din 
magazine ; mai marc aten
ție față dc curățenie atît 
în magazinele 'cooperației, 
cit.ți în cele particulare; 
un comportament civili
zat al vînzătorilor; în
ființarea în incinta .școlii 
a unui chioșc pentru desfa
cerea produselor de pati
serie ți cofetărie ; deschi
derea unei unități specia
lizate în vinderea către 
populație a semințelor dc 
porumb, griu, orz, orzoai- 
că etc.; la cofetărie să se 
poată servi micul dejun 
și ceaiul ; înființarea u- 
nui magazin pentru desfa
cerea produselor lactate ; 
unitatea electrice să revi
nă în vechiul local.

Am consemnat propune
rile șl opiniile dumnea
voastră, stimați domni din 
Ilia, in speranța că toți 
cei care fac comerț în 
localitate — asumîndu-țl 
deci o importantă respon
sabilitate socială — lc vor 
lua în scamă.

ESTERA SiNA
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Se mai poate împlini j 

o promisiune?
Intr-una dintre inter- Primarul de la timpul 1

vențiile ziarului nostru, 
în urmă cu circa un an, 
Primăria municipiului De
va făcea o promisiune 
frumoasă : dotarea canti
nei de ajutor popular (sau 
cantina săracilor, cum 1 
se spune obișnuit) cu un 
local care să asigure de
cența și igiena necesare 
servitului mesei pentru 
acești dezmoșteniți ai 
soartci ajunși, dintr-un 
motiv sau altul, depen
dent material de socie
tate. Promisiunea a fost 
reluată anul acesta în 
luna februarie cu prile
jul unei dezbateri pe 
tema protecției sociale a 
handicapaților și a celor 
dependcnțl material, or
ganizată de aceeași pri
mărie cu participarea re

prezentanților mass-media.
Se afirma pe atunci In
tenția preluării de către 
primărie a așa-numitei 
cantine restaurant de pe 
bulevardul Decebal șl 
destinarea ei scopului no
bil de care vorbim.

respectiv, care-și afirma ț 
aceste bune intenții, din I 
motive pe care nu le cu- J 
noaștem, nu a reușit să ] 
le materializeze. Intre 1 
timp au avut loc alege- j 
rile locale, cu primar a- 1 
Ies prin voința majorită- | 
ții electoratului, cu con- i 
silieri — de asemenea. .' 
Dînd credit deplin pro- j 
gramului cu care s-au l 
prezentat în fața electo- , 
râtului, să sperăm că și ’ 
această problemă va fi \ 
reluată. Cu atît mal mult i 
cu cît cantina de ajutor J 
popular funcționează în- j 
tr-un local impropriu a- l 
cestei activități, închiriat J 
de la Biserica Ortodoxă, i 
Ne gîndim, pe de altă i 
parte, că și sfînta bise- i 
rică ar putea realiza un > 
venit pentru trebuințele ț 
sale — deloc puține — l 
închiriind spațiul respee- J 
tiv unei societăți corner- j 
ciale dispuse să-l amena- i 
jeze în vederea unor ac- i 
tivități necesare în zonă. J 
(IC.) ț

1

Stimată doamnă Grădiniță
*

(<lc po strada Gh. Barițiu, lingă Fundația 
Tineretul liber — Deva)

Sînt o elevă de la școala 
primară și fiindcă te-am 
frecventat și eu în grupa 
mică și mijlocie, îți scriu 
cu mare tristețe și amă
răciune în suflet Triste
țea mea se datorește fap
tului că ori de cite ori treo 
acum spre școală, prin fa
ța ta, văd că în curtea 
frumoasă de odinioară, cu 
brazi Inalți și covor dc 
iarbă verde — pe care ne 
jucam cu atîta bucurie — 
balauri răi și nemiloși au 
construit acum niște gara
je de ciment. Brazii au 
fost tăiați, covorul de iar
bă a dispărut șl în mijlo
cul curții tale, destul de 
micuțe, au apărut trei bun- 
căre de beton, a căror e- 
xistență nu o pot pricepe 
deloc, fiindcă sînt urîte și

ocupă cea mai marc parte 
a curții.

Scumpă Grădiniță, în 
fiecare seară mă rog să 
dea Dumnezeu să vină 
niște Fețl-Frumoșl — de la 
primărie, de la serviciul 
de arhitectură și de la 
inspectoratul școlar — să 
smulgă din temelie acei 
monștri de beton armat 
din curtea ta și să aducă 
iar acel covor dc iarbă 
verde, odihnitor șl plăcut, 
pe care să se joace copiii 
care te iubesc și te frec
ventează.
Cu toată stima și dragostea

T. PUȘA
P.S. Să știi că și mămi

ca și tăticu’ doresc lucrul 
acesta dar, nu știu de ce, 
le c frică să-l spună.

T.P.

Molipsitor
Știam despre Căminul 

Cultural din Ilărțăgani 
că este o instituție cu o 
frumoasă activitate ar
tistică, că prin strădania 
unui grup masiv de entu
ziaști, în majoritate ma
turi, dar și tineri, aici au 
fost valorificate scenic 
obiceiuri populare ances
trale, eîntece și dansuri 
care te emoționau pro
fund, te înfiorau prin 
bogăția lor ideatică, prin 
sensurile extraordinare de 
spiritualitate ce caracte
rizau o vatră folclorică 
cu to*ul aparte. Ne gîn- 

la aceldim mai ales 
minunat obicei de vară 
„Cununa griului", în care 
gospodarii satului redau 
scenic fabuloasa poveste 
a pîinii, ori la „Irozi", 
obicei cc vorbește de
spre minunea sărbătorilor 
dc iarnă, dar șl la dan
surile și cintccclc mo
țești încărcate dc senti
mentul pur al dragostei, 
al energici dezlănțuite în 
țarine, una mai frumoa
să decît alta.

Am dorit vedem a- 
cum această institut i< și 
pe oamenii < arc i au dus 
faima în întreaga țară, 
despre caro Ion Demian, 
om a) locului, ne spunea 
că, în condiții dificile, 
după revoluția din de-

rămîne entuziasmul oamenilor
cembrie '89, a fost 
cuit și zugrăvit prin 
dania sătenilor și 
desfășoară activitate cul
turală. Trebuie să recu
noaștem că sediul cămi
nului, o clădire cu două 
nivele, arată intr-adevăr 
ca o casă dc cultură, 
poate cum numai Cămi
nul Cultural din comuna 
Geoagiu mai este așa. 
Ți-e drag să intri Intr-o 
astfel de Instituție, to
tul strălucește de cură
țenie, zugrăveală 
moașă atit în sala mare 
de spectacole, cit și în ce
lelalte încăperi dc la 
parter și etaj. Am aflat 
și secretul unei astfel 
de înfățișări dc la învă
țătoarea Maria Bcdea, 
directorul căminului cul
tural. Totul a fost făcut 
prin strădania oamenilor, 
in muncă și bani. In plus, 
meșterii care au fost a- 
duși, au fost ținuți pe 
cheltuiala celor din sat 
care, pe rînd, le-au asi
gurat [lină și mini irea, 
pentru a lucra cu tragere 
de inima. Prin grija di
rectorului și a femeilor 
din formațiile artistice, 
s au cusut draperii Ia 
ferestre, la scenă, șter
gare care împodobesc in
terioarele, nu fost prinse

ten- 
stră- 

că

fru-

in rame tablouri, s-au 
efectuat lucrări dc vopsi- 
torie. In scenă 
așezat un fundal 
frumos. Alături de 
tor a stat mereu 
liul de conducere 
minulul, alțl săteni, 
drele didactice.

Stind de vorbă cu 
oamenii își deapănă amin
tiri, ne gîndim la Victo
ria Dcmian, despre felul 
in care a luat ființă o 
formație artistică, cum au 
fost cusute ștergarele, 
cum s-ati construit băn
cile pentru sala mare din 
doi brazi care au rămas 
dc la acoperișul căminu
lui, cum au umblat ei 
la Cluj, Mediaș, Deva, 
București și unde nu au 
umblat cu formațiile lor, 
cum s-a îmbrăcat cîntă- 
retul Ghcorghe Turda 
pentru un spectacol. S-au 
făcut eforturi ca institu
ția să arate bine, ca oa
menii care intră aici să 
o facă cu tot respectul 
Molipsitor este entuzias
mul dc acum al local
nicilor caic doresc sa 
înființeze noi formații 
artistice și se adrescazu 
Centrului Județean dc 
Conservare și Valorificare 
a Creației Populare pen
tru n le pune la îndomî-

a fost 
foarte 
dircc- 
consi- 

că- 
ca-

al

ei,

• • •

nă piese de teatru po
trivite pcîitru ei- Doreso 
să mențină cinematogra
ful actual care, le-a a- 
juns la ureche, că se va 
desființa. Doresc un spri
jin cit de mic din par
tea Inspectoratului Ju
dețean pentru Cultură, a 
Primăriei Băița pentru 
procurarea dc scaune în 
sala de spectacole. Meri
tă acest lucru. El își a- 
duc mereu aminte că ar 
trebui să aibă cineva o 
datorie către el, că în 
regimul apus odată cu 
revoluția din decembrie, 
ei au contribuit cu 
mai mari cantități 
lapte și carne la „stat" 
pe comună, obligați să 
contracteze, aproape pe 
nimic, animale și produ
sele lor. Doresc și un 
telefon pentru sat pentru 
ca în momente 
pentru cele peste 1 
suflete să poată I 
apel spre a fi ! 
se îmbolnăvesc i 
au ars de atîtea 
tlurlle etc.

Oameni vrednici cel 
clin llărțăgani, pe măsură 
faimei cate s-a creat pe 
scama lor. Nc-am bu
cura ca entuziasmul să 
nu-1 părăsească 1

; grele 
1 300 dc 
face un 
ajutați ; 
oameni, 
ori pă-

ii

i
MINEI, RODEA• > <

j FILIALA DE REȚELE ELECTRICE Q
j DEVA B
j ANUNȚA: ii
• în ziua dc 14 aprilie 1992, ora 15, ta avea *
| loc Ia sediul FRE DEVA EXAMEN PENTRU «
J AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR. î
1 Detalii privind examenul de autorizare sc J
1 pot primi de la FRE Deva — serviciul FEE, ț
J telefon 15750, interior 126, zilnic intre orele JJ
j 7—15. (337) j

1 IIJ S.C. CONSTRUCTOR S.R.L. *
1 DEVA U

I Autorizația nr, J 20/1032/91 B
| Execută lucrări de deratizări ș dezinsecții I
| de calitate și la prețuri avantajoase. |

Informații zilnic între orele 13—18, Ia j
» telefon 956^17857.1 (2390) jj

j SOCIETATEA COMERCIALA jj
! A.P.S.A.—S.A. BAIA MARE jj

! (fosta I.M.R.A.U.T.)
j! str. Mihai Eminescu, nr. 63, jud.

Maramureș, »
I telefon 14372-6 ; telex 33258, fax 14377 ||
, Vă oferă, pentru contractare s i livrare în »
I anul 1992, piese de schimb auto pentru măr- #
» cile:
1 I. AUTOCAMIOANE ROMAN P/U 1
* 1. Disc dc ambreiaj Roman h

0380—81.30.301.6008 7 too K
i 2. Disc dc ambreiajJ 0420—81.30.301.0106 5 180 1

1 3. Placă dc presiune RomanJ 0380—81.30.305.6017 18 580 j
1 4. Placă dc presiune Roman

» 0420—81.30.305.6024 18 580 1]
I 5. Ambreiaj complet Roman II
J 0380—81.30.000.6275 29 070 Ii
| 6. Ambreiaj complet Roman u

0420—81.30.000.6288 28 590 '
1 7. Bară direcție transversală 0
1 81.46.710.6088 3 690 »2 8. Bară direcție longitudinală I
| 81.16.710.6090 3 720 J
* 9. Bară direcție longitudinală fi
1 89.46.610.6064 3 367 U
* 10. Cap bară Roman 0 35 dreapta
| 89.46.610.6001 880 nJ 11. Cap bară Roman 035 stingă
| 89.48.610.6004 890 1
1 12. Ansamblu mecanism cuplareJ Savicm-S.02150.024 V 1 610 j
1 13. Ansamblu ambreiaj demarorJ 6 CP/24V—134.01.00.00 3 590 î
1 14. Ambreiaj electromotor T.K. 16/Z 4 380 ,
| 15. Set motor Savîcm CN 18 800 . |
J 16. Set motor Raba CN 65 938 J
| 17. Set piston Raba CN 1

(fără cămăși cilindru) 39 700 »
| 18. Sabot de frînă ansamblat din fontă 1
1 89.50.201.5017 4 252 J
| 19. Sabot dc frînă ansamblat din fontă II
1 89.50.201.5015 3 207 »
I 20. Sabot do (rină ansamblat din fontă II

89.50.201.5014 1567 jj
| 21. Bulon roată IKARUS 1

018.60.334.0014 220 ;
| 22. Piuliță IKARUS 018.60.334.0015 120 J

II. MARCA MULTICAR i
1 1. Disc ambreiaj multicar

* M. 24-018.062.001/03 13,0 i
2. Disc ambreiaj multicar

* M.25—VE.18.16.99 1 650 h
1 3. Bară direcție multicar 21 <
J 22.300.67.806 1 750 |
I 4. Bară direcție multicar 25 1
J 22.300.09.808 1810 h

III. MARCA BALKANCAR i

1 1. Disc Balkancar 531.601.130 3 053 |
2. Ambreiaj Balkancar 531.601.090 5 323 -

j IV. MARCA RAK I
1 1. Disc ambreiaj RAK—3
| (1.21.1) 0012/21—2091 920 |
J Vă asigurăm că in colaborare cu socie- 2
| taica noastră vă veți achiziționa piesele de 1
* scluiMb la cele mai mici prețuri din economie, )
| Comenzile pentru anul 1992 pot fi depuse !
j la S.C. A.P.S.A.—S.A. Baia Marc. Livrare j
1 promptă pe bază de comandă. Plata cu CEC. •>

Deoarece producem mai multe repere din I
’grupa Roman, grupa ARO și mărci dc import, £
| pentru cunoașterea nomenclatorului complet de 1
» piese și repere se pot obține informații la ser- i
| viciul livrări din cadrul societății, telefoane J
j 13044 și 14372-6, interior 170. (370) j
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• CU ocazia aniversării
a 33 de ani. multă sănă
tate și fericire pentru M. 
Aurica și un călduros „Iji 
mulți ani !“, din partea 
Iul M. B. (2077)

• CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, soția, 
copiii, nora și nepoatele 
urează lui Diniș Remus, 
din Lunca, multă sănăta
te și un călduros „La 
mulți ani

(2444)

• ILEANA, verișoară,
Nell, soră, urează doamnei 
Ștefan Tenzica „La mulți 
ani !*', cu ocazia zilei de 
naștere. (2113)

V1NZARI -

CUMPĂRĂRI

• CAP. Sarmizegetusa
vinde la licitație publică, 
in data de 12 aprilie 1992, 
ora 10, următoarele: pod 
bascul 30 tone, lamă bul
dozer. umidometru. mași
nă calcul Electro-Mureș, 
finare 2 bucăți, gropi si
loz 2 bucăți, alte mijloa
ce fixe. Lista este afi
șată la Primăria Sarmize
getusa. Licitația va avea 
loc la grajdurile fostului 
CAP. (2248)

• \ ÎND Dacia 1 300. 
Hunedoara, str. Mărțișoru
lui. nr. 2, ap. 10.

(1536)

• VlND Dacia 1 310, fa
bricație 1981, preț con
venabil Hunedoara, tele
fon 14 428. (1537)

• VÎND Opcl Record, 
2 000 cmc, stare bună. Hu
nedoara. telefon 14323.

(1538)

• VlND caroserie com
pletă, excepțională, Mosk- 
vici 407. Informații, Peș- 
tișu Marc, 215. (1539)

• VÎND apartament 2 
camere cu beci. Hunedoa
ra, telefoane 22559, 14613.

(1540)
• VÎND apartament 3

camere, ultracentral. De
va, bdnl 1 Decembrie, te
lefon 13248. (2255)

• VÎND furgonetă VW 
Transporter Diesel 1,5 to
ne, an fabricație 1982. și 
camionetă Mercedes, 3,5 
tone, an fabricație 1977. 
Deva, telefon 19530.

(2218)

• VÎND Dacia 1 310 TX, 
an fabricație 1985. Hune
doara, telefon 29488. (2251)

• FIRMA „MASTERS"
Deva livrează en gros cre
mă Pond's, deodorant Bros 
(Germania), bikini damă și 
bărbați China, seturi ba
tiste dame-bărbați China, 
tricouri adulti China, alu
ne. berc cutie, țigări. In
formații, Deva, telefon 
17612. (2258)

• VÎND videoplaycr 
Samsung, convenabil și 
cărucior Landou, import. 
Deva, telefon 26296. (2253)

• VÎND teren pentru
construcții Deva, după Ce
tate. Informații bufet Cer
na, Sîntuhalm, între orele 
11—17. (2256)

• VÎND televizor Sirius
208, Deva, telefon 13718, 
după ora 18. (2252)

C XMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

I
*

REZULTATE : Minerul Certej — Min Teliuc 6—0;
Metalul Crișcior, — E.G.C.L. Călan 6—0; Min. Băr- 1 
băteni — Min. Valea de Brazi 2—1 ; Tractorul Bă- l 
răști — Metaloplastica 2—1 ; Favior Orăștie — Voin- i 
ța Min Brad 3—0 ; Min. Aninoasa — Constr. Hune- 
doara 3—2 , Jiul Petrila — Min. Ghelari 2—1.

CLAS A M E N T UI

troșani ; Min. Ghelari — Mln. Ccrtej ; Min. Vulcan 
Teliuc — Tractorul Bărăști ; Metalop. Orăștie — 
Metalul Crișcior ; E.G.C.L. Călan — Mln. Anlnoasa ; 
Constr, Uunedoara — Min. Bărbătenl ; Min. Valea de 
Brazi —• Favior Orăștie ; Voința Mln. Brad — stă.

1. Metaloplastica 20 18 1 1 93—18 37
2. Mln. Certej 19 14 4 1 75—24 32
3. Min. Aninoasa 20 13 3 4 57—24 29
4. Constr. Hunedoara 21 12 3 6 77—25 27
5. Min. Valea de Brazi 21 11 2 8 44—26 24
6 Minerul Ghelari 21 11 1 9 47—40 23
7. Min. Bărbătenj 20 10 1 9 29—33 21
8. Metalul Crișcior 20 8 4 8 46—41 20
9 Favior Orăștie 20 8 1 11 32—51 17

10. Min. V. Teliuc 21 7 2 12 28—47 16
11. Jiul Petrila 21 6 3 12 33- 47 15
12. Utilajul Petroșani 20 6 2 12 36—66 14
13. Voința Min. Brad 21 7 0 14 26—65 14
14. E.G.C.L Călan 21 4 1 16 26—62 9
15. Tractorul Bărăști 20 4 0 16 30—110 8

ETAPA VIITOARE : Jiul Petrila — Utilajul Pe-

i

J
I
I

• VlND dormitor 1
persoană, 2 fotolii, măsuță, 
servantă, sculptate, albe, 
model deosebit, cuier, 
preț accesibil. Deva, tele
fon 23126, între orele 16— 
19. (2258)

• VÎND apartament 3
camere decomandate, car
tier Gojdu. Deva, telefon 
21391. (2440)

• VÎND televizor Olt 
208, bistandard și pick-up 
stereo RFT. Deva, N. Băl- 
cescu (nou), bl. 35, ap. 19.

(2437)

• CUMPĂR mobilier
antic de valoare, secretai
re. tabernak. cabinet, bi
rou, salon, tablouri, sticlă
rie semnată, argintărie etc. 
Informații telefon 11912, 
Deva. (2285)

• SC. EXPRES-COM 
S.R.L. Deva (restaurant 
Favorit), str. 22 Decembrie, 
telefon 23661, vinde en 
gros încălțăminte import.

(2259)

• VÎND camionetă Ford,
preț convenabil. Deva, te
lefon 14271. (2284)

• VÎND apartament 4
camere, confort I, garaj, 
zonă centrală Deva, tele
fon 17180. (2257)

• VÎND apartament 4 
camere, etaj I, Deva, li
liacului, telefon 25494.

(2282)
• VÎND vilă, curte, gră

dină, teren, localitatea Pul, 
Informații, Pui, telefon 
160. după ora 18. (2279)

ÎNCHIRIERI
• ÎNCHIRIEZ casă în

Orăștie, str. O. Goga, cen
tral (pentru spații comer
ciale). Informații Deva, te
lefon 20815. (2286)

• ÎNCHIRIEZ garsonieră 
în Deva. Informații Deva, 
telefon 14977, după ora 19.

(2280)

OFERTE DE SERVICII
• S C. UNICONF M-SRL 

Deva angajează croitorese 
cu probe de lucru. Infor
mații zilnic, la telefon 
13201, între orele 9—16.

(2441)

DIVERSE
• RECONDIȚIONEZ pi

voți șl capete de bară pen
tru Lada și alte mărci 
străine. Informații, zilnic,

la telefon 956/42253, între 
orele' 17—20. (2220)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
„CASIAL" S.A. Deva, pe 
numele Vasiu Dumitru. O 
declar nulă. (2249)

DECESE

• SOȚIA Catl, fiicele 
Margareta și Sanda, gine
rele Ștefan și nepoții Ște
fan șl Claudia anunță cu 
durere încetarea din viață 
a celui care a fost un bun 
soț, tată și bunic,

ALEXANDRU PETRUȘ

înhumarea va avea loc 
azi, 8 aprilie a.c., orele 14, 
la cimitirul catolic din 
Deva. (2438)

• CU adincă durere, so
ția, fiica și ginerele anunță 
decesul dragului lor soț 
și tată,

IOAN ABRUDEAN

Înmormîntarea va avea loc 
în 9 aprilie 1992, în loca
litatea Bozeș. (2247)

I
I

I

CAMERA DE COMERȚ 
ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA — DEVA

I*
I*
I*
I*

împreună cu S. C. APROTERA S.A. 
Organizează în perioada 14—16 aprilie 

1992, la sediul S. C. APROTERA S.A. (fosta | 
Bază 20) din Simeria, str. Depozitelor, nr. 1 »

o expoziție de mașini, utilaje și unelte | 
agricole cu participarea firmelor:

O MECANICA M.A.R.I.U.S. S.A. 
Napoca

• mecanica ceaiilau S.A. 
Neamț

• CARMETAPLAST S.A. Deva
• HIPERION S.A. Ștei —• colaboratoa- | 

rea firmei ERREPI Italia.
(398)

unelte |
*

Cluj- I
*

Piatra- !

I
%

• CU adîncă durere, 
familia Vasiu Petru 
anunță încetarea din 
viață a iubitei sale so
lii,

SOFIA VASIU

Înmormîntarea va a- 
vea loc miercuri, 8 a- 
prilie, la ora 14, în 
cimitirul din strada 
Eminescu, Deva. (2439)

• CADRELE Inspec
toratului de Poliție al 
județului Hunedoara 
anunță moartea ful
gerătoare a colegului 
lor

sorg. maj.
ADRIAN DIAG

de 25 ani

și transmit sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate.

înmormîntarea va a- 
vea loc miercuri, 8 a- 
prilie, ora 13.

Corpul neînsuflețit 
se află depus la Casa 
Armatei Deva. (2466)
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SOCIETATEA COMERCIALA 
„LEGUME-FRUCTE" S.A. BRAD 

str. Avram Iancu, nr. 54
Vinde prin licitație publică, în ziua <le 

10 aprilie 1992, ora 10, la sediul societății, 
următoarele mijloace fixe disponibile :

• 1 tractor U 650
• 1 autocamion AFB
• 1 autocamion IIBR
• 1 remorcă auto
• 1 remorcă izotermă
• 2 remorci tractor
• I calculator TPD
• șopron metalic
Totodată, oferă spre vinzare ambalaje din 

lemn, toate tipurile.
Informații suplimentare la sediul societă

ții precum si la telefoanele 50739, 51530.
 (401)

4
4

I

S. C. „PLASTOR" S.A.
ORĂȘTIE

(fostă I. Chimică Orăștie)
ANGAJEAZĂ URGENT : 

economiști — specialitatea finanțe 
contabilitate; 
economiști 
industriei; 
jurisconsult.

(355)

LOGOJAN ALEXANDRU GHEORGHE 
VA INVITA LA

EXPOZIȚA DE TEHNICA DE CALCUL 
ȘI INFORMATICA

Ce va avea loc în sala I.C.P.M. Deva, 
perioada 10—12 aprilie 1992.

Intrarea gratuită.

a 
a 
i
•i
■

în;

(403) ■
I
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EXCEPȚIONALA !OFERTA

UMflNITflR
CLUBUL FfDELrUS SI PRO 

TECTLA ANfMALELOR|Cu secțiile 
''Clini" si 'Feline", pnmeste ciini 
și pisici ce nu mai pot fi Între
ținute de stăpinii lor si le oferă 
gratuit doritorilor.

Gindiți-vă la sufletul lor și nu 1 
abandonați 1

Telefonați la 956/16681 sau 
956/20657

I

I
*

I
a

I
*

I
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J/20/618/1991
Cont : 307050601 B.O. Deva

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 
2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 35, 

Județul Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157, I12G9 

Telefon Tipografie : 25904 
Fax : 18061

NU PIERDEȚI OCAZIA ! 
televizoarelor scumpe, noi

I*
I*
I*
I*

STOC LIMITAT ! 
într-o lume a 

vă oferim șansa de a cumpăra la un preț de 
107 000 lei televizoare color „FUNAI”. Diago
nala ecranului — 51 cm ; garanție 6 luni.

Aceste televizoare pot fi cumpărate în fie- i 
care zi, inclusiv duminica, la sediul firmei * 
„ADI și ADINA" din Rm. Vilcea.

Informații la telefonul 917/15359.

CONSILIUL ORAȘULUI

S I M E R I A

I*
(2388) |

*
— I

*
I*
I

Interzice cu desăvîrșire depozitarea 
noaielor și a deșeurilor de orice fel pe raza | 
orașului Simeria și atenționează agenții 
nomici și persoanele fizice că se vor lua mă- | 
suri severe împotriva celor vinovați de încăl
carea restricției. (404)

eco- •

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA — DEVA

ANUNȚA

4

I
«

I 
I 
w 

I
I

Inițiativele unor agenți economici, privind | 
transmisii de programe TV prin cablu, nu au * 
suport legal pină la apariția legii audiovizua- | 
lului, singura în măsură să reglementeze con- j 
dițiilc in care se pot desfășura aceste acti-1 
vități. Această lege va stabili toate modalită- j 
țile tehnice și toate aspectele juridice privind ’ 
recepția și transmisia unor programe 
ționale sau preluate prin sateliți.

Acțiunile privind colectarea unor 
bani pentru instalații individuale și 
de recepție a unor programe TV prin 
silit autorizate de Ministerul Comunicațiilor. J

TV, na-

sume de | 
colective « 
cablu nu | 
lUpiIUl. “ 
(399) I

I

<

v***•«***«*V******Țfffyyy 
întreaga răspundere pentru conținutul 

articolelor publicate o poartă 
autorii acestora.
TIPARUL:

S.a „Polidavn- S.A.
Deva, str. 22 Decembrie 257
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