
— Se-aude numai de ti
no — ne spune tranșant 
dl ing. Bănică Bunca, ad
ministrator la „Dcvasat". 
SRb. Deva. Și nu numai se 
r.ucle, dar se și vede. Clar 
ca lumina zilei.

— Nu mai sînt nici un 
fel de paraziți... pe fir ?

— Nu. Lucrurile s-au 
'•âiiurit, iar noi avem a- 
c.vm relații bune cu toa
tă lumea. Cu colegii de la 
Direcția de Telecomunica
ții a județului chiar vom 
colabora șl, sperăm, fruc
tuos. în beneiiciul ambe
lor părți, dar, mai ales, 
al populației interesate de 
recepția programelor de 
televiziune prin cablu.

— Să revenim puțin la 
acțiunea inițiată de către 
„Detașat- SRb Deva fu 
urmă cu cîteva luni, ca
re a stîrnit deopotrivă In
teres și controverse.

— Intenția noastră a 
fost și cămine producerea 
și punerea in funcțiune a 
instalațiilor de recepție in
dii idualc și comunitare a

emisiunilor transmise prin 
sateliți — televiziunea prin 
cablu fiind o realitate șl 
o necesitate în lumea mo
dernă de azi.

— Și care este stadiul 
demersurilor dv. ?

— Destul de avansat. 
După aprobările de prin

de retransmisie a unor 
programe proprii. Interne. 
Am șl racordat deja la 
stHdiou cîteva blocuri din 
vecinătatea sedlulu' nostru, 
care recepționează deocam
dată pe 14 canale, urmind 
ca în curînd să rezol
văm și problema eek rlalte

tigiul firmei americane 
WARNED BROSS, sub 
auspiciile căreia lucrăm, șî 
experiența dobîndită în 
cele 20 de țări în care ac
ționează, calitatea cu to
tul remarcabilă a Instala
țiilor, echipamentelor și 
materialelor — de aseme

LUMEA TREBUIE SA ȘTIE

Ce se mai aude la „Devasat" ?
cipiu ale autorităților loca
le, am pornit la lucru ou 
entuziasm. Am procurat o 
serie de echipamente șl 
materiale — toato d‘« 
S.U.A.. de înaltă fiabilita
te și tehniw tate —, apal 
am trecut la montarea «or. 
Am instalat deja șl am pus 
în funcțiune studioul, de 
17 canale, cu posibilități 
de extindere pînă la 25 de 
canale, șl de conectare pe 
el a mai multor sateliți, 
de transmisie a televiziu- 
nilor terestre, precum șî

trei, pînă la 17, cum spu
neam. Deocamdată, însă, 
am dat drumul, provizo
riu, pe antena comună a 
blocurilor respective, dar 
în scurt timp trecem Ia 
efectuarea racordurilor pe 
rețeaua magistrală, conform 
contractelor cu populația, 
îneît să beneficieze de re
cepție doar cei care au 
plătit.

— Ce garanții calitative 
dați amatorilor televiziunii 
prin cablu în Deva ?

— Garanțiile sînt pres

nea din S.U.A. — șl poa
te nu chiar în ultimul rînd 
profesionalismul specialiș
tilor noștri, care vor e- 
fectua lucrările și care vor 
asigura în continuare bu
na lor funcționare.

— Să mal lămurim un 
lucru : alegerea canalelor 
este condiționată de vreUn 
factor ?

— De nici unul. Fiecare 
abonat la sistemul nostru 
își va putea alege oricînd, 
din televizorul său — in- 
c'ifcren* .le tipul acestuia

• •
—, unul dintre «ele 17 ca
nale, fără a LI necesara 
mod ficări Ia aparat ori 
al:e dispozitive. Șl aș mal 
face două precizări : 1, a- 
b( namcntul de 180 de lei 
lunar, care, probabil, va 
crește — în funcție de co
ordonatele majore ale vie
ții noastre economico-socia- 
le — reprezintă contrava
loarea întreținerii sistemu
lui și nu plata producăto
rului de program, așa că 
abonamentul RTV trebuie 
achitat în continuare, în 
mod separat; 2. taxa in
stalației, de 14 000 de lei, 
plătită integral, este cea 
mai avantajoasă, deoarece 
realitatea ne confruntă zil
nic cu inflație, șomaj, creș
teri de prețuri etc. Sigur, 
mai sînt șl alte amănunte 
pe care ar dori poate să 
le știe am.-torii televiziu
nii prin biu din Deva, 
ilar ele p >' fi obținute zil
nic ia ’ed u’ „Devasat* 
SRL Deva, de pe bulevar
dul De-, el el blocul R.
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„Vreau să schimbăm fața Ghelariului“ (I)
— Ați reușit, dlc primar, 

ca in răstimpul scurs de 
la alegeri să cunoașteți 
problemele comunei ?

— Fiind localnic, le ști
am dinainte. Mai ales că 
am fost atita timp inginer 
șef și director la mină. 
Apoi multe le- im aflat în 
campania electorală. Așa 
că p>t spune că problema 
numărul unu ca prioritate, 
dc.i n-ar mai trebui să fie 
la această dată, este apli
carea Legii fondului fun
ciar. In acest sens se ac
ționează pe trei direcții : 
analizarea și soluționarea 
contestațiilor : măsurarea 
suprafețelor reconstituite 
și constituite, operație exe
cutați de două comisii ; 
prcgătirf.a inmînării titlu
rilor de proprietate. Refe
ritor Ia această ultimă di
recție trebuie să vâ spun 
că cele 12 anexe făcute ini
țial nu corespund ca ru- 
bricaturii cu ceea ce tre
buie completat pe titlul 
de proprietate, așn că a- 
timr.-î cînd se efectuează 
măsurarea terenului și pu
nerea in posesie se mai 
completează o fi,a cu da
tele necesare. Am reactivat 
„Comisia comunală pentru 
stabilirea dreptului de pro
prietate privată asupra te
renului" la l martie 1992 
pentru că președintele ei 
era fostul primar și tre
buiau incluși în ea topo- 
gr.afi. Aceștia lucrează la 
mină, iar in timpul liber, 
la solicitarea oamenilor, e- 
vecută măsurătorile, con

tra unor sume stabilite de 
comun acord cu toată lu
mea. Acestea sînt acțiuni
le privitoare la pămlnt. O 
altă problemă deosebit de 
spinoasă este cea a lichi
dării patrimoniului C.A.P. 
Comisia de li.-hidare nu 
mai funcționează de cîte
va luni, iar în legătură cu 
modul cum și-a făcut da
toria am primit ntimeroa-

De vorbă cu dl ing. 
loan Toplicean, 

primarul comunei 
Ghclari

se reclamații. După insis
tențe și de teama că mă 
voi adresa organelor în 
drept în caz că nu-și fac 
ordine in lucr a am reu
șit să-i con1 .. g pe mem
brii comisie. ->a se întru
nească de două ori pe 
sftptămîn.ă. Există și vor 
mai exista nemulțumiri 
privind banii pe care-i va 
primi fiecare, conform le
gii, pentru că aceasta nu 
prevede recompensarea ce
lor care s-au înscris în 
C.A.P., cu animale. De a- 
semenea, pentru că foarte 
mulți pretind acum și sus
țin c-o pot dovedi cu mar
tori că au avut mai mul
te norme realizate și n-au 
fost pontați corect. Or 
volumul rle muncă prestat 
are pondere de G0 la sută 
din valoarea rezultată din 
patrimoniu. In același timp

contează și in obținerea 
pensiei G.A P. Și in timp 
ce unii n-au deloc, alții 
au și pensie de stat și de 
C.A.P sau culmea, două 
pensii de C.A.P. — una 
ca funcționar și alta ca 
lucrător, funcții realizate 
concomitent. Asemenea si
tuații nu mai sînt de com
petența mea și i-am sfătuit 
pe oameni să se adreseze 
justiției dacă au probe. 
Dar, ca să încheiem pro
blema agriculturii, vreau 
să subliniez că oricite ne
cazuri ar mai fi, trebuie 
să le limpezim pe toate și 
în maxim șase luni ea să 
fie complet rezolvată.

— Ghclariul este recu
noscut din vechime pentru 
minerit, agricultura nefiind 
reprezentativă pentru co
mună. I*e neînțeles ca a- 
ceasta să ridice atitea pro
bleme.

— Asta pentru că nu 
s-a lucrat peste tot corect 
sau nu s-a mai făcut ni
mic în alte direcții. In 
ceea ce privește mina, |>ot 
să vâ răspund că dacă nu 
se apucă serios de lucru, 
Exploatarea Minieră Hu
nedoara, fostă I.M.II. din 
care face parte și Mina 
Ghclari, va ajunge curînd 
ca, dintr-o unitate model 
cum era, să tremure de 
teama falimentului. Și fi
rește mersul lucrurilor la 
mină influențează și viața 
comunei.

(Va urma)

VIORIU \ ROM \N

Arme clandestine
înainte de a semnala 

cîteva aspecte de încăl
care a legislației privind 
regimul armelor de foc, 
să reamintim că există 
un articol, 279, din Codul 
Penal, și Decretul 3G7/ 
1971 care interzic deți 
nerea clandestină a ar
melor dc foc de orice 
fel.

Că. în realitate se în- 
tilncsc și alte situații de- 
cît cele legale o dove
desc cazurile din localită
țile Dobra și Bătrina, 
unde au fost identificați 
dnii Iștoc Mircea, Costa 
Aron și Bistrian Traian, 
care au deținut ilegal 
cinci arme (una originală 
și patru confecționate ar
tizanal de-a lungul timpu
lui), cartușe și pulbere de 
vînătoare.

Sau, în. alte situații, 
ficși s-au retras permi
sele de armă, în urma 
excluderii din Asociația 
Generală a Vînătorilor și 
Pescarilor Sportivi, po
sesorii n-au înapoiat ar
mele în termen legal dc 
zece zile, fapt ce privește 
pe domnii Drâgan Si
gismund, din Cristur, 
Giurgiu Gavrilă și Bol- 
doș Viorel, din Hunedoa
ra.

Dincolo de deținerea 
ilegală a armelor de foc 
(pentru care se prevăd 
sancțiuni aspre — în
chisoare pînă la ^apte 
ani), există riscul mare 
de autoaccidentare. pe
ricol de explozie (mai 
ales în cazul armelor 
confecționate artizanal).

CORNUL POENAR

O
7------------"

— Nu mai discut cu tine !1 — Nici cu.1 — l’erfect. Am ajuns la un consens.1

Radu și Titus fiara, împreună .
< u prietenul Zor, Mircea Ilostaș. 1 
toți din (irăștie. Să nu vă in-

IN ZIARUL DE TOI. 
7 MAI 1991, 
PUBLICĂM 

lIOTARiREA 
GUVERNULUI 

privând modificare i, 
incepînd cu 1 mai a 
coeficientului de in
dexare a salariilor și 
a salariului de bază 
minim brut pe țară, 
pentru perioada mai 
— august 1992.
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\ 0 ’LiMiM Di: Pb TUltA
f f 1 C'INCIȘ. Clubul „Siderur- 
i r/istul" din Hunedoara, cu spriji- 
) nul Socii tii/ii Comerciale „Sldc- 
l rurgi<:a“ S. A., organizează timp 
. de două ' ăptâminl, în decorul 
• primăvăratic al Cincișulul, o ta- 
ț bara de pictură cu participarea 
. membrilor certului de arta din 
> cadrul instituției, salarlațl ai 
ț amintitei societăți. Cu lucrările 
i realizate de creatori se va orga-

niza in final o c. opoziție de artă 
plastică. (M. H.).

0 ACTIVITĂȚI DU (
In clipe de relaxare, un mare 
număr de tineri trac pravul Ca
sei de Cultura din Hațeg, unde 
sînt primiți cil muzică și filme 
hune la chicotii coterii Se orga
nizează, dc. asemenea, activități 
de club jocuri de șah, rummy, 
tablrr, biliard, precum și jocuri 
mecanic* (M. II)

0 /.V PRIICATIKI:. Iu Sinie- 
ria alături da cafe-lmrul „Mati
nal" se va deschide zilele aces
tea o unitate de rînzare a fu
gii țaf d, dotată cu mașina dc

înghețată Italiană, cu concentra
te naturale dc fragi, filuue și 
căpșuni. Totodată, aici sc vor 
servi șl sandviciuri calde, la co
mandă. (h.S.).

0 CONVOCA! E. Vineri, 8 
mat, ora lâ, îu sala <b‘ ședințe 
a Primăriei orașului llrad, t’tt fi
rea loc cnnsiituirea Asociației 
de Handicapați Psihic — zona 
ltrad. Cu arcadă ocazia cur 
dezbate principalele probleme 
ah: ace 'ei categorii dc persoane, 
alături de alegerea consiliului dc 
conducere al asociației. ((’. I’.).

0 INTUI-: TIIHI) 1Ș ȘI (HI.\Ș- 
TH Pc aceasta porțiune dc 
calc ferată tiu acționat tineri!

chipuifi că lucrau la întreținerea i 
sau repararea căii ferate. Nu. Ui / 
la distrugerea ei. Au tăiat și au 1 
furat o mare cantitate de rcil»7n ț 
din cupru din instalația căii fc- . 
rate. O vreme, circulația tre- ’ 
nurilor de marfa și călători a \ 
fort paralizată intre cele două 
localități. Au fost, prinși. își aș- , 
(etiptii... recompensa. (I.J.), i

FLASH! !

■ TRIPOLI. — Cei (Ini 
libictd suspectați de parti
cipare Ia atentatul de la 
Lockerbie (Scoția) din 19HK 
au declarat unui consilier 
juridic american că se 
tem că iiu vor fi supuși 
unei judecăți drepte dată 
se vor preda ei inșisj Sta
telor 1'iiite — a anunțai 
avocatul acestora, citat de 
agenția Reuter. \vocatul 
libian spus că cei doi 
..și-au exprimat ti nu rile 
că vor fi subiectul discri
minării de către un juriu 
american similar celui din 
ca/ul (Rodney) King* \- 
vocattil ;1 făcut referire la 
verdictul unui juriu din 
I os Ăngeles. sâptămma 
trecută, care* a achitat pa
tru polițiști albi ce au 
molestat un conducător 
auto dc culoare, deci/i»* ce 
a declanșat cuno^ctitul val 
de violentă, din marele 
<«raș american.

1 M SRiNAf-AR. — ( <1
puțin 7H <!<• |irrsi>:irw', in 
niajorimh- Ierni i, au rost 
ucise in orașul Srinagar, 
fim Kașhmirul inriian. in 
urma prăbușirii nur i f:iă- 
rliri, transmite agenția 
France Presse. Victimele 
făceau parte rliiitr-un grup 
tic circa ăflP <lc persoane, 
in cea mai marc parte 
musulmani, venite să asis
te Iu o ceremonie fluie
rai a.

■ KH.sIVKI. — Miniș
trii afacerilor externe ai 
Norvegiei, Danemarcei, Is
lamici, Finlandei și Sue
diei au inceput l;i Helsinki 
o reuniune de două zile, 
consacrată in principal se
curității țărilor nordice —• 
informează Ul’.

Miniștrii vor aborda, de 
asemenea, probleme legate 
ile schimbările din Europa, 
candidatura Suediei și 
Finlandei la C.E.E., criza 
iugoslavă, protecția me
diului, precum ți proble
me ale viitoarei reuniuni a 
Conferinței pentru Securi
tate și Cooperare m Eu
ropa.

■ HEI.GRAD. — intr- 
un comunicat difuzat luni 
seară la Belgrad, l’rezidijil 
Iugoslaviei arată că r de
cis rechemarea din liosnia- 
Herțcgovina a tuturor ce
tățenilor Republicii Fede
rale Iugoslavia (proclamula 
la 27 aprilie și care cu
prinde Serbia și Munte- 
negru). ce fac iiarte din 
armata federală iugoslavă". 
Coirforin hfitâririi. respecti
vii cetățeni iugoslavi aflati 
ca militari in Bosnia-lleitc- 
govina vor trebui să revi
nă ,,|>e teritoriul Iugosla
viei in termen de cel mult 
1."i zil<

( oniiinicatul rnențiom-a- 
zî c.i decizia aimnb11-1 k*11' 

I este conform i liolâri ii <- 
doplale la 27 aprilie. in 
sensul c;î armat t iugosla
vă ..trebuie redlls.î la le 
ritoriiil și cetățenii Iii- 
publit ii l edeiale lugosl.i- 
v ia".

FAX
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Cine sînt si ce fac
consilierii aleși ?I

„OUVÎNITWLWÎ
MIE

6

PROGspunea 
primarul 

teju dc Sus. 
n noi ? Ne

Avem la Consiliul
13 consilieri aleși 

voinla cetățenilor din 
! comunei noastre — 

dl Ioan Vin- 
comunei 
Cum lu- 
întîlnim

a primărie ori de cite ori 
iste nevoie pentru a 
solvă treburile care 
in comună.

— Și sînt multe, 
primar ?

— O comună care 
prinde Ccrteju de 
Bocșa Mare, Bocșa 
Hondol, Măgura,

re- 
sînt

die

cu-
Sus,

Mică, 
Nojag,

— Pămîntul, bineînțeles. 
Socotesc împărțirea pamîn- 
tului în cea mai mare 
parte încheiată. Necazuri 
mai avem cu pădurile. So
licităm sprijinul Ocolului 
Silvic din Djva. La multe 
dintre apelurile noastre 
nu s-au prezentat să re
zolve cerer lv să'.anllor.

— Ziceați că domnii 
consilieri, primarii mici, 
cum îi numiți dumnea
voastră, se ocupi aiclo, în 
satele lor, de toate pro
blemele.

— Dacă priviți hotarele 
comunei dovedim cu fap-

CONSILIILE LOCALE LA LUCRU

VANDALISM ÎN PARCUL 
CETĂȚII

Unicul parc autentic al Devei, 
cel de la-.poalelc Cetății, arată în
grijit prin aportul a 3 oameni. Sînt 
oameni care cu resurse financiare 
puține întrețin parcul, plantind 
flori, reparînd bănci și parcul de 
joacă al copiilor. Intr-una din zi
le dl Dumitru Mihăilă ne relata 
cu probe autentice cum cu o noap
te în urmă un grup de vandali au 
distrus tot ce au găsit în cale. Au 
rupt băncile, au defectat instalații
le de ioacă ale copiilor, Iar în ne
bunia lor, necunoscuții chiar au 
smuls din pămînt arbuști, au trân
tit statuete. Urmele vizibile ară
tau rezultatele acțiunii unor oameni 
ale căror porniri vandalice ar trebui 
stăvilite de poliție; opinia publică

nu cred ca ar putea sta în fața 
acestor porniri de neoameni.

Filtrul dc aer curat șl plămînul 
orașului nostru trebuie păstrat și 
supravegheat permanent. Adesea 
chiar în timpul zilei adulții folosesc 
aparatele de joacă din parc în 
văzul nostru. Ce-i de făcut ? Pro
cesul de educație este.., în curs I 
(Voicu JAzăruț, Deva).

POATE SE TREZEȘTE 
LA REALITATE

Locatarii apartamentelor 105, 106, 
109. 110, 113, 114, 117 șl 118 din 
blocul C3, scara F, strada Mureșu
lui, nr. 2, Hunedoara, vă sesizăm 
următorul „fenomen" și vă rugăm 
să ne ajutați în această problemă. 
In ziua de 27 martie 1992, locata
rul Leancă Laurențiu a „binevoit"

să no închidă apa rece la baie ,.i 
grupul sanitar pentru o defecțiune 
de care se plînge de luni de zile. 
N-a găsit o altă zi a săptăminij de- 
cît vinerea să anunțe instalatorii, 
care nu mai lucrează începînd cu 
ora prînzului. Astfel am r mas 
fără apă la baie timp de patru 
zile. Dar nu e prima dată ■;>■><! 
procedează așa. Ne-a mai lăsat ia
că trei zile (în ianuarie, februarie 
a.c.) fără apă pentru aceeași de
fecțiune. Dacă nu se iau măsuri, 
va proceda la fel în continuare. Nu 
știm ce mai caută în blocuri ase 
menea specimene. Noi propunem 
să plătească el apa pe cele 7 zile 
pentru cele opt familii lăsate fără 
apă și nu i-ar strica o amendă pe 
linie sanitară. Poate se trezește la 
realitate. tn numele locatarilor.

Maria Orșa

Săcărimb, Toplița Mureșu
lui, Vărmaga, întinsă pe 
o mare suprafață, cu mul
te necazuri zilnice, bine
înțeles că ridică o scamă 
de probleme. Dar consi
lierii noștri aleși pe sate, 
eu le zic, șl nu cred că 
greșesc, primari mai mici, 
reușesc să stăpînească și 
să rezolve tot mai bine 
problemele care se ridică 
în fiecare zi, în fiecare 
sat.

— Die primar, nu vă 
supărați dacă vă reamin
tim că acum mai bine dc 
trei luni vă întrebam cum 
reușiți să aplicați preve
derile Legii fondului fun
ciar, cea mai marc du
rere a omului dc la sat?

— Cu sprijinul consilie
rilor Nicolae Halga — 
din Măgura, Constantin 
Pipoș — din Certcju dc 
Sus, Nicușor Bugnar — 
din Hondol, Ionel Mirza, 
Ștefan Mihăilă, al celor
lalți. reușim să rezolvăm 
în bună parte problemele 
comunei, ale sătenilor.

— Problema problemei 
fiind...

te că pînă la această 
dată însămînțărlle de pri
măvară sînt făcute în cea 
mai bună parte. Oamenii 
își lucrează bine puținul 
pămint pe care-1 au.

— Dar animalele ?
— Pentru ol șl bovine 

s-au terminat lucrările de 
curățire a pășunilor. Cinci 
turme de oi au asigurate 
cinci pășunate, iar pentru 
pășunatul bovinelor asi
gurăm Dăscutul la hotare
le satelor Vărmaga, Boc
șa Mică, Săcărimb.

— Să reținem că în 
toată această acțiune, con
silierii vă sprijină ?

— Bineînțeles. Ei sînt 
sprijinul meu, al primă
riei. Tot ce frămîntă sa
tele comunei noastre le 
dezbatem împreună. Con
siliul local are 9 consi
lieri din partea F.S.N.. doi 
din Convenția Democra
tică, doi de la Mișcarea 
Ecologistă. Cu dumnealor 
țin o legătură zilnică. Sînt 
oameni de frunte în sa
tele lor. Altfel nu l-ar 
fi ales sătenii.

GII. T. NEGREI

Florinei Lazăr din 
Vulcan, lăcătuș la E.M. 
Paroșeni, a cunoscut-o 
anul trecut pe Lorena 
Predoi, lucrătoare la co
fetăria din localitate. Cei 
doi s-au plăcut de la 
prima vedere, s-au înțe
les bine, iar la un mo
ment dat F. L. i-a cerut 
fetei să se căsătorească 
cu el. L. P. n-a zis na, 
dar a tot amînat și b’r.e 
a făcut, gîndindu-se, faer- 

i te firesc de altfel. că 
J doi oameni ce ver să 
| meargă la ofițerul stării 
( civile trebuie să se on- 

noască bine. Ceea ce o 
nemulțumea pe față era 
obiceiul prietenului ci 
de a intra des în cîr- 
ciumi. I-a și zis de cî- 
teva ori de treaba asta, 
dar F. L. n-a luat-o in 
seamă. Dimpotrivă.

în seara cînd s-au pe
trecut faptele pe care le 
vom relata în continua
re, Florinei Lazăr trebuia 
să se afle la lucru, dar 
nu s-a dus, ci a luat-o 
pe calea băuturii, așa 
că atunci cînd a ajuns

Cuțitarul 
era și piroman

acasă era beat criță. Le-a 
găsit în apartament pe 
maică-sa, Ehsabeta I.azăr, 
pe sora-sa. pe o vecină 
și pe Lorqna Predoi. Ma- 
mă-sa l-a privit mirată.

— Nu trebuia să fi la 
schimb ? — l-a întrebat.

— Ba da, dar nu m-am 
dus — a răspuns moro
cănos F. L. Și-apoi ce 
te amesteci dumneata ?

în clipa următoare, 
ceasul de la mina lui 
F. L. a zburat spre fe
meia în vîrstă, lovind-o 
în frunte. O diră de 
singe a pornit să curgă 
pe chipul mamei.

— Tu ce cauți aici 7 — 
se întoarse F. L. spre 
cea cu care voia să se 
căsătorească.

— Am venit la soră-ta, 
să-i aduc pantofii.

F. L. se proțăpi pe 
picioare și-și dezbrăcă

geaca. La brîu, înfipte 
sut curca, avea patru 
cuțite. Femeile l-au pri
vit îngrozite.

— Am să vă omor pe 
toate. Miine aici vor fi 
patru cadavre. Cinci cu 
al meu.

Sora lui F. L.. gravidă 
in luna a opta, leșină.

— Tu vei fi prima ce 
vei muri ! — strigă el
spre Lorena Predoi. Tu 
care mă porți cu vorba.

Femeia gravidă și (ata 
trecură in camera cea
laltă a apartamentului.

— Fugi că vine cu cu
țitele la tine, o sfătui fe
meia pe fată.

— Pe unde ?
— Pe geam. Sari iute, 

că se apropie 1
L. Predoi se aruncă in 

gol. Apartamentul s‘e 
afla 1., etajul trei. dar 
fata a avut noroc că-

zînd pe iarbă. S-a ales ' 
cu cîteva leziuni grave, \ 
care s-au vindecat greu, i 
după lungi perioade dc 
spitalizare. \

F L. parcă turbase, ț 
După ce taie furtunul de k 
la aragaz, aduse butelia • 
în hol. \

— Toate veți muri ! >
Am să provoc explozia : 
apartamentului. ‘

Deschise robinetul bute- ț 
liei -arc începu să fișîie. 
Atprindea chibrituc si le ' 
arunca spre butci".! No- I 
roe că toate au căzut . 

■ lepirte de recipientul cu ’ 
pricina Femeile er iu ț 
impie’rite. i

— Pe toate vă omor !
— 1 • triga F L conti- 
nuînd periculosul joc cu \ 
focul. i

in timpul acestei see- . 
ne de groază se auziră 
bătăi puternice în ușă. \ 
('•ini'jrții in uniformă au ț 
năvălit în apartament și ; 
au pus capăt macabrei 1 
scene, iar lui F. L. i-au ț 
așezat cătușele la miini.

7,00 Pro
Teii
Naț
Rcp
Mol
* T

10,00 Act
10,20 Caii

z i I
10.30 Filr

„Fa
b Pol.

Ep.
11,15 Wo

US1
12,20 Ora
13,10 Vîr
13,10 Div

int<
11,00 Act
11,20 S.O
11,55 Pre
15,30 Tel
16,00 Mei

pop
16,20 Lui
16,50 Tra

Pro 
Act

17,05 Art
17,30 In
18.00 15.
18,20 Stu

non
18,50 Fo

RO
INS
FEI
în 1
C. B

20,50 Act
21,10 Fo

Fin
Cili
Tra
diri
Lis;

23,05 Cro
Par
* A

23,35 Rcv
23.15 Fes

Inti
„BlTRAI \N BONDOR \

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

( 'G

DIVIZIA C 9 DIVIZIA C10 DIVIZIA Cil DE FOTBAL

REZULTATELE ETAPEI : Minerul Șt. 
Vulcan — Constructorul Craiova 2—1 ; 
S.U.C.P.I. Craiova — A.S. Paroșeni 0—2 ; 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Motru 1—2; 
Minerul Lupeni — Min. Mătăsari 2—0 ; 
Petrolul Țicleni — Min. Uricanl 0—0; 
Autobuzul Craiova — Parîngul Lonca 1—2; 
Diema Orșova — Severnav Tr. Severin 
3—O.

REZULTATELE ETAPEI : Obilici S. 
Sîrbcsc — Victoria ‘00 Călan 2—0; Rete
zatul Hațeg — C.F.R. Simeria 2—1 ; Vul
turii Lugoj — Electrica Timișoara 3—0; 
Unirea Sinnicolau — Arsenal Reșița 0—2; 
Unirea Tomnatic — Ceramica Jimbolia 
3—0 (neprezentare); Minerul Anina — 
C.S.M. Caransebeș 3—Oj Energia Deta — 
Auto Timișoara 1—0; Min. Mold, Noua — 
Strungul Chișineu Criș 3—0 (neprezen
tare).

REZULTATELE ETAPEI : înfrățirea 
Oradea — Motorul Arad 3—0; Mureșul 
Deva — Oțelul Ștci 3—0; Metalul Aiud — 
Ind. S. C. Turzii 1—0; Mecanica Alba Iu- 
lia — Aurul Brad 2—0; Stic)a Turda — 
C.U.G. Cluj 2—0; Min. Ștci — Unirea 
Dej 1—0 ; C.P.L. Arad — Șoimii Lipova 
1—2.

Rezultatele etapei din 3 mai : Traeto 
rul Bărăști — Utilajul Petroșani 3—O. 
Minerul Certej — Metalul Crișcior 6—1 . 
Jiul Petrila — Minorul Aninoasa 2—1 ; 
Minerul Ghelari — Minerul Bărbătcni 
3—2 ; Minerul Tcliuc — Favior Orăști > 
1—1 ; Constructorul Hunedoara — Mim- 
rul Valea de Brazi 2—0.

< LAS A M EN T U L

1. Minerul Vulcan 22 13 3 6 53-23 29
2. Min. Lupeni 22 13 2 7 17-26 28
3. A.S. Paroșeni 23 12 1 7 12-27 28
4. Min. Mătăsari 2.3 13 1 9 43-21 27
5. Min. Uricani 22 12 3 7 41-22 27
6. Const r. C-iova 23 11 1 8 53-33 26
7. Min. Motru 23 13 0 10 10-30 26
8. Dierna Orșova 22 13 0 9 37-11 26
9. Petrolul Țicleni 22 9 6 7 .30-30 21 i

10. Pandurii Tg. .1. 22 9 3 10 39-35 21
11. Severnav T. Sev. 23 10 0 13 33-42 20 1

12. Parîngul Lorica 23 8 3 12 28-38 19 |
13. Petrolul Stoina 22 7 2 13 22-13 16 1
11. S.U.C.P.I. Cv. 21 5 1 15 21-62 11
15 Autobuzul Cv. 22 3 2 17 16-60 8

( L AS A M ENT U I

1. Arsenal Reșița 21 17 1 5 65-22 35
2. C.S.M. C-scbeș 21 11 5 4 52-19 33
3. Vulturii Lugoj 21 li 4 6 17-18 32
4. Min. Anina 21 15 2 7 53-27 32
5. Vict. Călan 21 15 0 9 45-29 30
6. Unirea Tomn. 21 12 3 9 53-11 27
7. Obilici Sinmart. 21 13 1 10 48-17 27
8. Auto Timiș. 21 12 1 11 34-35 27
9. Ceramica .limb. 21 11 0 13 31-53 22

10. Energia Deta 23 9 3 11 37-31 21
11. Min. Mold. N. 21 9 2 13 38-32 20
12. Electr. Timiș." 21 10 0 11 10-39 17
13. C.F.R. Simeria 21 7 3 11 33-50 17
11. Unirea Sinnic. 21 7 2 15 27-60 16
15. Strungul Chiș. 23 8 0 15 29-67 16
16. Retezatul Hațeg 21 3 3 18 21-79 9

< LAS A M EN T U I.

1. Metalul Aiud 23 13 2 7 11-18 30
2. Motorid Arad 23 11 0 8 31-35 28
3. Șoimii Lipova 22 12 3 7 11-33 27
4. Mecanica A. I. 23 12 2 9 30-36 26
5. Min. Ștci 22 11 3 8 28-21 25
6. Mureșul Deva 22 11 2 9 12-21 21
7. Ind. sirmci C. T. 23 10 4 9 31-21 21
8. Unirea Dej 22 11 2 9 21-31 21
9. Aurul Brad 23 11 0 12 13-32 22

10 Soda Oc. Mureș 22 11 0 11 36-31 22
11. Sticla Turda 22 10 2 10 30-28 22
12. înfrățirea Or, 22 7 5 10 35-27 19
13. C.P.L. Arad 21 7 1 li 32-38 17
11. C.U.G. < lui 22 ? 4 11 18-3? 13
15. Oțelul Stei 23 5 j 15 16 58 13

CI.ASAMENT I1 I.

1. Metaloplastica 23 20 1 2 97-21 O
2. Min. Certej 23 16 1 3 90-28 36
3. Construct. Ud. 23 11 3 6 77-25 11
1. Min. Aninoasa 23 13 1 6 61-30 Jl)
5. Min. Ghelari 25 11 2 9 56-45 30
6. Min. Valea dc B. 23 11 3 9 11-30 25
7. Min. Bărbătcni 23 11 1 11 39-49 23
8. Min. V. Tcliuc 25 9 3 13 36-50 21
9. Metalul Crișcior 23 8 1 11 52-56 20

in. liul Petrila 21 8 3 13 47-57 19
11. Favior Orășlio 22 7 3 12 33-6) 17
12. Util. Petroșani 23 6 2 15 17'81 1 1
1‘. E.G.C.L. Ctilan 23 5 1 17 35-72 H
1 I. Traci. Bărăști 23 1 0 19 29-12) 8
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ETAPA VIITOARE; Min. Motru — 
S.U.C.P.I. Craiova ; A-S. Paroșeni — Min, 
Șt. Vulcan ; Construct. Craiova — Dicr- 
na Orșova ; Severnav Tr. Sev. — Autobu
zul Craiova; Parîngul Lonea — Petrolul 
Cărbune ..ti; Petrolul Stoina — Petrolul 
Țlclcni ; Min. Uricanl — Min. Lupeni ; 
Min. Mătăsari — Pandurii Tg. Jiu.

• Echipă penalizată cil 3 puncte.

ETAPA VIITOARE: Electri-n Timiș. 
— A.S. Obilici ; Victoria Călan - Rele 
zațul Hațeg ; C.F.R. Simeria — Energia 
Deta ; Auto Timiș. — Min. Anina ; C.S.M. 
Caransebeș — Min. Mold. Nouă; Strungul 
Chișineu Criș — Unirea Tomnatic ; Ce
ramica Jimbolia — Unirea Sinnicolau; 
Arsenal Reșița — Vulturii Lugoj.

ETAPA \ I1TOARE. Otelul Ștci - în
frățirea Oradea ; Soda Oc. Mureș — Min 
Ștej ; Unirea Dej — .Sticla Turda ; U.I.'.G. 
Cluj — C.P.L. Arad ; Șoimii Lipova — 
Mecanica Alba lulia; turul Bind — Me
talul Aiud; Industria Sirmci (J. T, — 
Mureșul Deva.

Etapa viitoare: l.;il,i|ul Petro,.ani 
C on.fruct. llunedoa î; Min. Valea de 
Brazi — E.G.C'.I C.'alan ; Favior Or,, ti. 
— Min Ghelari ; Min. Bărbătcni — Jiul 
Petrila ; Min. Aninoasa — Min. Cerii'i 
Metalul Crișcior — Tractorul Bărăști.
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-QP_nsillul Județean Hunedoara

Proiect 
de Hotărîre

privind bugetul județului Hunedoara 
pe anul 1992

AHT. 1. — Bugetul județului Hune
doara pe anul 1992 cuprinde veniturile 
proprii și transferurile de echilibrare din 
bugetul Administrației Centrale de Stal 
și repartizarea acestora pentru realizarea 
cu precădere a acțiunilor sociale, de pro
tecție socială a cetățenilor, cultură, asi
gurarea funcționării in condiții normale a 
instituțiilor și regiilor autonome de inte
res local și județean și alte programe 
economice.

Bugetul județului se stabilește? la ve
nituri proprii in sumă de 539 2,3(1 de mii 
de lei și la cheltuieli in suină de 1 919 531) 
de mii de lei.

Pentru asigurarea echilibrului buge
tului județului. depășirea cheltuielilor 
față di1 venituri cu suma de 1 .380 300 de 
mii de lei se acoperă prin transfer din 
Bugetul Administrației Centrale de Stat, 
potrivit I «-gii bugetului pe anul 1992.

ART. 2. — Veniturile proprii stabilite 
a se realiza in bugetul județului cuprind 
veniturile fiscale in sumă de 519 751 de 
mii de lei, ce se realizează din impozi
te și taxe de la populație, taxa pentru 
terenurile proprietate de stat, impozitul 
pe clădiri de la persoane juridice, impo
zite pe spectacol, alte încasări din impo. 
zite fiscale și venituri nefiscale in sumă 
de 19 176 de mii de lei, ce se realizează 
din vărsâmintele din profitul net al re
giilor autonomi' de interes local și jude
țean. venituri din concesiuni și alte ve
nituri nefiscale.

\RT. 3. — ( heltuiclile bugetului jude
țului pe anul 1992 se repartizează astfel : 

a) Cheltuieli curent, reprezentind drep
turi de personal, cheltuieli materia
li și subvenții, 1 731 529 de mii de 
lei
din acestea

— Subvenții pentru acoperirea dife
renței preț la energia termică li
vrată populației și pentru acope
rirea diferenței de tarif la abona
mentele din transportul urban 
1 021 667 de mii de lei ;

h) < heltuieli de capital 180 000 de 
mii <Ie lei ;

<_) Rezerva bugetară 5 001 inii de lei;
\RT. I. — llii» bugetul județului, 

cheltuielile bugetului (onsiliului Jude
țean Hunedoara se stabilesc in sumă de 
1 298 151 de mii de lei, din care pentru 
cheltuieli i iircnte 1 118 151 de mii de lei, 
iar pentru i Inltuii'li de lapital 180000 de 
mii de lei.

ART. 5. — ( heltuiclile curente din
ho getul < onsiliului Județean se reparti
zează astf< I

a) < heltuieli pentru acțiuni social- 
cultural*' 39 510 de mii d< lei
din acestea :

— cheltuieli pentru cultură și
artă .30 700 de mii de Ici

— cheltuieli pentru asistență
socială 8 810 mii de Ici

b) < heltuieli pentru întreținerea și 
repararea drumurilor și podurilor 
județene! și comunale, 201 530 de 
mii de lei

c) Subvenții pentru acoperirea dife
rențelor de preț la energia termică 
livrată populației 757 000 de mii 
de lei

d) Subvenții pentru acoperirea dife
rențelor de tarif la abonamentele 
din transportul urban 05 210 de mii 
de Ici

e) < heltuieli pentru organdi' puterii 
ah- administrației de stat
39 873 de mii de lei

f) ( heltuieli pentru alte acțiuni
10 300 de mii de lei

g) Rezerva bugetară 5 001 de mii 
de lei.

ART, 6. — ( heltuiclile de capital din 
bugetul Consiliului Județean stabilite in 
suină do 180 000 de mii de Iei asigură 
realizarea unor obiective de investiții și 
dotări pentru activitățile de drumuri și 
poduri, cultură, asistență socială, admi
nistrația locală de stat.

ART. 7. — Pentru echilibrarea buge
telor consiliilor locale municipale, orășă- 
nești și comunale, st? repartizează din 
suma reprezentind transferul de echilibra
re din bugetul administrației centrale de 
stat in bugetul județului suma de 81816 
de mii de lei.

\RT. 8. — Finanțarea construcțiilor 
de locuințe pe anul 1992 pentru familiile 
cu venituri scăzute, persoane handicapa
te, precum și a lucrărilor de gospodărie 
comunală și dotări autobuze, se va face 
din fondul extrabugetar constituit in su
mă de 880 00(1 de mii de lei, constituit 
la nivelul județului pe fiecare localitate 
in parti . din cota de 50 la sută din do
zarea locuințiJor din fondul de stal.

ART. 9. — Trimestrial, președintele 
consiliului județean va prezenta modifi
cările intervenite in volumul și structura 
cheltuielilor bugetului județului |)c anul 
1992, ca urmări1 ;1 influentelor de libeiali- 
zare.

ART. 10. — Se adoptă contul d< în
cheiere a exercițiului bugetar pe anul 
1991 la venituri in suină de 1373 617 de 
mii de lei, din care venituri profirii in 
sumă de 161)715 <lc mii de lei și transfe
ruri din bugetul adini11istrațici centrale (li
stat iii sumă de '.112 9112 de inii de lei, iar 
la cheltuieli in sumă de 1 373 617 de mii 
de lei.

Publicat in temeiul art. 93 din 
Legea 69/1991.

Incredibil 
dar 

adevărat!
Povestea clliJj Rusan Stoi

ca este atit de ieșită din 
comun incit, după ce o as
culți. iți vine să zici pre
cum secuiul cind a văzut 
girafa, la grădina zoologi
că : așa ceva nu există !

Ilar iat-o, redată succint. 
R.S. s-a aflat cîțiva ani pe 
lista de priorități de Ia 
fosta I.C.S.A.P. Deva pen
tru a primi apartament. Și 
pe bună dreptate, întrucît 
are cinci copii și ocupe 
doar doua camere. In 1990 
s-a trezit pe locul doi. A 
făcut contestație și a fost 
retrccut pe primul loc, iar 
în martie 1990 a primit din 
partea conducerii întreprin
derii o hîrtie pentru un a- 
pagtament cu patru came
re, cu care s-a prezentat 
la R.A.G.C.L. Deva. Dl Fi- 
lip, șeful spațiului locativ, 
i-a zis : „Nu pot să-ți în
chei contract pe aparta
ment, întrucît arc hîrtie 
de la I.C.S.A P. și dna Po
pa Titica". Tn zadar a in
sistat omul, dl Filip — din 
motive necunoscute, dar 
bănuite — n-a cedat și 
chiar in aceeași zi a în
tocmit contract pentru dna 
T.P. Urmează două proce
se, unul la Judecătoria De
va, altul la Tribunalul Ju
dețean, în urma cărora con
tractul respectiv este anu
lat. Pe baza sentinței ră
mase definitivă, R.A.G.C.E. 
Deva anulează contractul 
cu dna T.P. și încheie u- 
nul pentru dl Rusan Stoi
ca. Da, ilar dna T.P. nu 
vrea să plece în ruptul c .- 
pului din apartamentul 
respectiv, iar executorul 
judecătoresc, unul adus de 
la Judecătoria din Hune
doara, nu reușește să a- 
plicc sentința. Așa că s-a 
ajuns la situația parado
xală cum este cea pe care 
am înfățișat-o. Dna Titica 
Popa ocupă un apartament 
pe care n-arc acte, iar 
Rusan Stoica arc nete pe 
apartamentul respectiv, dar 
nu-1 poate ocupa.

Nu ne permitem să dam 
soluții, dar situația trebuie 
rezolvată, nu lăsată să tre
neze. Poate, în această di
recție Consiliul municipiu
lui Deva are un cuvînt ho- 
tăritor. Să și-l spună cu 
curaj și urgență. Dl R. 
Stoica bănuiește că dede
subtul afacerii se ascund 
niște lucruri urîte, ca s-au 
uns niște roți ca sa nu 
scîrțiie. Așa o fi, dar dom- 
nia-sa n-are dovezi în a- 
ccst sens, or, spusele n: do
vedite ramîn, pur și sim
plu, vorbe fara valoare.

tr\i\n bondor

Consiliul Municipal Deva
HOTĂRÎREA Nr. 15 din 1392 

privind construirea de garaje

Consiljul Muni-ipil Deva:
— avînd in vedere că trebuie să ,c pună capăt 

construirii ilegale de garaje pe terenuri proprietate 
de stat ;

— întrucît aceste terenuri se află, in prezent, în 
proprietatea municipiului Deva ;

— avînd în vedere și faptul că, potrivit art. 492— 
491 Cod Civil, proprietarul terenului poate reține 
pentru sine construcțiile ridicate de torțe persoane, 
achitînd acestora valoarea materialelor incorporat,' 
și prețul muncii, sau poate pretinde demolarea con
strucțiilor edificate abuziv pe cheltuiala onstructo- 
rului de rea-crcdință ;

în temeiul art. 21. lit. g din Legea nr 69/1992 
privind administrația publică locală ;

H O T Â R \ S T I

\RT. 1. Este interzisă 
realizarea oricărei construc
ții (garaje, balcoane, te
rase, magazii etc.) pe te
renurile aflate în proprie
tatea publică sau privată a 
municipiului Deva ;

Asemenea construcții pot 
fi ridicate numai după ob
ținerea terenului de către 
constructor, în condițiile 
prevăzute de lege.

ART. 2. Garajele și alte 
construcții realizate pînă 
în prezent de către per
soane neindreptățite se 
împart în două categorii :

I. — cele care au fost 
amplasate și ridicate cu 
încălcarea normelor de ur
banism, în sensul că stîn- 
jenesc utilizarea altor imo
bile, a unor rețele de ca
nalizare, gaze, electrici
tate sau influențează nega
tiv aspectul arhitectural 
al zonei ;

II. — cele care corespund 
normelor de urbanism și 
sînt amplasate pe terenuri 
care nu sînt destinate al
tor obiective sau nu sînt

revendicabițe.
Garajele și alte cons'rue- 

ții care se încadrează in 
prim;1 categorie vor fi de
molate.

Garajele și alte construc
ții care se încadrează in a 
doua categorie vor fi men
ținute ca bunuri ce apar 
țin proprietății private J 
municipiului Deva ;

Persoanele care au rea
lizat construcțiile prevăzu
te în alineatul precedent 
le pot închiria și vor fi 
despăgubite pentru valoa
rea materialelor și a ma
noperei încorporate îi» ele.

Despăgubirea se va face 
numai pentru cheltuielile 
ce vor fi dovedite cu acte,

ART. 3. Se va numi de 
urgență comisia care va 
încadra construcțiile pre
văzute în prezenta Ilotărî- 
re în cele două categorii 
și va lua măsurile ce se 
impun pentru aplicarea 
prezentei hotărîri pînă la 
data de 31 mai a.c.

(195)

1

i
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Reamintește că in fiecare joi scoate la li

citație mijloace fixe din dotare.

Pentru relații sunați la telefonul II III.

I.ista <ii mijloace fixe se afla la sediul so-

vietății. (501)

î

V 
t

— Rețeaua cooperativei 
noastre ’»■ consum este 
una dintre cele mai în
tinse din județ — ne spu
nea dl Diomsic Sucii), pre
ședintele CONSUMCOOl’ 
Certeju de Sus. In 9 sate, 
comerțul cooperatist este 
deschis zi d* zl pentru toți 
sătenii. In medic, vindem 
lunar mărfuri in valoare 
de peste 7 milioane de lei. 
Ducem o muncă pe care 
nu toți cumpărătorii o cu
nosc, dar tocmai pentru a 
•osigTira produsele de tre
buință k uitorilor comu
nei, familiilor lor.

— Ziceați, d|r președin
te Dionisie Slicill, că desfa 
feți lunar pentru populația 
comunei Certeju de Sus 
produse ic» valoare de pe
ste 7 milioane de lei. Vă 
întrebăm : cum stați cu 
cealaltă latură a activită
ții, cea a prost.*., 06r do 
servicii pen^m populație ?

— 'Vibn secții <lc cizmă-

COHSUMCOOP CERTEJU DE SUS SE
rie, croitorie, frizerie — 
coafură, deratizare, labora
tor de cofctăric-patiscrie, 
brutărie. Din aceste unități 
realizăm lunar peste 
800 000 de lei. în felul a- 
cesta venim tot mai mult 
în întimpinarca satisface
rii nevoilor sătenilor noș
tri. Gindiți-vă că avem 
mulți mineri, oameni care 
locuiesc la blocuri. Mun
cesc pe schimburi. Pentru 
ei și pentru familiile lor 
ne zbatem să asigurăm tot 
ce au nevoie în fiecare zi.

—. Inși anină că aveți in 
rețeaua comercială pc care 
o conduc*'ți oameni fu mul
tă experiență li» comerțul 
cooperatist, oameni de me
serie ?

— Chiar voiam s'i fă 
spun. în rețeaua com -r-

('*invorbii*' cil dl DIONISIE Sl < IU, 
președintele ( ON'Sl M( OOP din t ertcjii de Sus

țului cooperatist al comu
nei Certeju de Sus lu
crează oameni buni, cu 
multă experiență. Din rin- 
durilc lor se disting Ilea
na Tomodan, Ioan Vasin, 
Midia Suciu, Emil Faur, 
Livlu Vesa, Eugen Ștef, 
Vioricn îlîzdîgă. Dar eu vă 
rog să notați că întregul 
colectiv de lucrători ai 
CONSUMCOOP din Ccrte- 
iju de Sus pune multă 
pasiune pentru ca magazi
nele să asigure, toate cele 
trebuitoare pentru loțl 
sătenii comune).

— In co relații vă aflați 
cil furnizorii'?

— t u sprijinul perma
nent al FIDERALCOOP 
Deva întreținem cele mai 
bune relații comerciale cu 
firme din Timișoara, Bra
șov, Hațeg și altele. Prin- 
tr-o bună conlucrare asi
gurăm pentru cumpărăto
rii noștri, in fiecare zi, 
produse de bunii calitate, 
proaspete.

— Ce noutăți anunțați 
pi ntru ccrti'jeni'?

— Pentru a răspunde cit 
mai bine solicitărilor, ce-

PREZINTĂ
rintclor celor caic vin in 
fiecare zi in magazinele 
noastre, le spunem că în 
scurta vreme vom deschide 
o brutărie nouă la Certeju 
de Sus. Tot la Certeju de 
Sus, în fosta cofetărie, vom 
deschide în curind o unita
te „Pati-Bar", condusă de 
dl Leontin Pocnar. Lucră
rile sint in stadiul de fina
lizare, după cum se poate 
vedea — ne preciza dna 
Liicreția Susan, contabil 
șef. La noi, cea mai marc 
parte a unităților comer
ciale, indiferent de profil, 
înregistrează beneficii. Este 
dovada priceperii, a hărni
ciei lucrătorilor, a dăruirii 
cu care muncesc pentru a-1 
servi cit mai b'ne pc ă- 
tcnl.

— Am făcut loc in con

vorbi r*';i noastră, <llc Dio
nisie Smiu și doamnei 
l.ucri'ția Susan, dumneaei 
fiind... omul eu banii, curm 
se zic*’. Dar tot pc dv vă 
întrebăm, in încheiere 1 
Care sint gindtirile de vii
tor al* coixlucerii coopera
tivei '! 1*01111'11 tot mai
buna servire a oamenilor, 
bineînțeles.

— In toate ițele comu
nei noastre vom stărui sii 
asigurăm o aprovizionaro 
cit mai bună cu tot ceea 
ce solicită sătenii, să 10 
asigurăm la timp și pro
dusele la rații care II se 
cuvin. în același timp 
cerem i din partea dum
nealor să fie buni gospo
dari i, mai cu seamă, re
ceptivi ,1 înțelegători la 
cerinței*' cooperativei. Pen
tru c i avem . i noi neca- 
zuiili' ,.i grciitiițile noas
tre...

GIL I. NEGREA
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• CÎND în buchetul vic-
pi prinzi cea de-a 18-a ga* 
țoala, scumpă Nlcoleta Dă- 
log, părinții, fra’.ll. bunicii, 
ciăuișa Iți urează (crlclru 
$1 ta mulți ani! (3128)

VlNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VÎND apartament 4 
camere, zona MărăștL In
formații Deva, telefon 
22466. după ora 16. (2799)

• \ ‘ND apartament 3 
mere, garaj, beci. Sime-

' . zo ■ • parc. Informații
te . fon <>-'778. (3115)

v \**KD urgent Trabant 
<•'i. orgă electronică, semi- 
cursierâ rusească nouă, te
levizor Snagov 235, radto- 
casetofon stereo. Deva, tc- 
iefon 18407. (3126)

• ’. I ND butelie aragaz.
I -olefon 29183, după 
o î6 (3117)

• MAGAZINUL KA- 
DETT vinde frigidere 
180 1 — 53 000 lei. ma
șini de cusut Iulia — 
37 000 lei, ciorapi da
mă import nuanțe di
ferite — 190 lei, de
tergent import 270 lei/ 
kg. pantofi din piele 
pentru femei: 2 100— 
2 350 lei perechea (se 
vlndo și en gros), dul
ciuri import, cn de- 
taille și en gros cu a- 
daos între 0—10 Ia 
sută. Telefon 956/16602 
— Deva. (3134)

v VÎNDSM autocamion 
5U remorcă IFA 6 60, 6 
cilindri, 8 viteze, parcurs 
numai 25 000 km, an fabri
cație 1988, capacitate trans
port 5 900—6 300 kg. Preț 
Uaformatlv — 3 milioane. 
®eva. telefon 16210. (3119)

• VÎND țuică de pruno
recho în cantitate mare. 
Aimerla, telefon 60195, du
pă ora 21. (3116)

• VINI) convertor recep
ție satelit. Deva, telefon 
211?° (3123)

• VÎND convenabil trac
tor U G50, Rl-5. remorcă 5 
tone, multiple piese schimb. 
Tcl-ftn 9f?)/5«lG8. (3129)

> ’ TND antenă parabo
lica -i »uad Fideliti, com- 
r-.etă i videorecorder Se-

-> 'I’’
J)'.-va, str. Bejan, bl. 

(3133) 
VlND o junincă Res

tanta .irneria, str. Cuzo
Vcdă • 10, telefon 00807.

(3135)

• VlND casă cu grădină
ocupabilă imediat. Sat Cio- 
peia nr. 46, telefon 96/ 
340725. (3136)

• VÎND Opel Monta
sport. Deva, telefon 21533, 
zilnic. (3150)

• VÎND cameră video 
Panasonic G 3. Deva, te
lefon 16306, dună ora 16.

(3149)

• VÎND casă șl grădină 
în Orăștie, str. Unirii nr. 
46. Informații la telefon 
279, Geoagiu-sat. (3137)

• VÎND televizor Dia 
mant și caut pentru închi
riat garsonieră sau apar
tament. Deva. telefon 
12076, zilnic, orele 15—17.

(3148)

• VÎND canapea, birou,
cuier. Deva, telefon 15217, 
orele 17—22. (3152)

• VÎND tractor U 650. 
Deva, telefon 16204. (3138)

• VÎND microbuz Ford
Tranzit cu 9 locuri, stare 
foarte bună. Hunedoara, 
telefon 14613. (2883)

• VÎND Mobra Turist.
Deva, telefon 14361, după 
ora 17. (3095)

• VIND teren arabil și
fînaț în Vărmaga. Relații 
Deva, telefon 22565, după 
ora 14. (3106)

• VÎND rulotă comer
cială tip Saionta, an fa
bricație 1992. Informații 
Deva, telefon 18437, după 
ora 15. (3140)

• VlND Dacia 1310. De
va, telefon 14578, după ora 
16. _ (3112)

• VÎND armă vînaioare
calibru 16. Deva, M. Emi- 
nescu 48 A, ap. 2. (3113)

• VÎND casă cu anexe
și grădină. Lada 1500. Ve- 
țel nr. Ill sau telefon 
65177. (3144)

• S.C. COMCONSTRUCB 
SRL Deva vinde către 
populație și societăți co
merciale materiale de 
construcții: faianță a luă și 
color, gresie, teracote, 
ipsos, ciment alb, ciment, 
var hidratat, cărămidă. 
Depozitul se află situat în 
zona Autogara călători, pe 
rampa CFR, Deva. Tele
fon 18801, orele 10—18.

(3146)
• VlND pavilion apicol

pentru 28 familii. Deva, 
telefon 26010. (3155)

• VlND baloți lucernii, 
satul Aurei Vlaicu, nr. 201.

(3154)
• VÎND instalație sate

lit completă sau părți 
componente separat. Deva, 
telefon 19023. (3153)

• CUMPĂR garsonieră
în Deva, informai ii telefon 
23091. (3153)

• VlND mașină de cu
sut electrică. Deva, telefon 
19098. (1156)

• VÎND frigider Arctic, 
garanție 57 000 lei. Hune
doara, telefon 957/12091.

(2881)

• VlND goumn vecin
Hunedoara, telefoane 155.>t 
sau 22683. (2885)

• VÎND televizor color 
Cromatic șl butelie aragaz. 
Deva, telefon 22661. (3ÎG0)

• VÎND instalație sate

lit completă și cablu co
axial. Brad, telefon 50387, 
după ora 16. (3159)

• VÎND Ford Taunus 
1600, stare excepțională. 
Simeria. Andrei Murcșanu, 
nr. 41, intre orele 16—21.

(3157)

• VÎND rulotă Felicia
și spațiu comercial 3 x G 
m demontabii. Informații 
Simcria. telefon 61480, du
pă ora 16. (3158)

• SOCIETATEA agrico
lă Strei—C'ălan, cu sediul 
în Strei, vinde la licitație 
în data de 14 mai, ora 11. 
următoarele: sistem de
irigat cu toate accesoriile, 
materiale de construcții, 
motoare electrice. (3161)

ÎNCHIRIERI

• OFER pentru închi
riere în Orăștie spațiu cen
tral pentru 2 cabinete me
dicale. Telefon 95/110618. 
scara. (3139)

• ÎNCHIRIEZ garsonie
ră mobilată. Hunedoara, 
telefon 14652, după ora 21.

(2886)

• CAUT urgent aparta
ment, eventual garsonieră, 
pentru închiriat, exclus 
Micro 15. Relații zilnic la 
telefon 11571 sau Ia chioș
cul de înghețată din fața 
hotelului Piață. Deva.

(3163)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament
3 camere cu 2 garsoniere, 
telefon 26639 și închiriez 
apartament, telefon 13283, 
Deva. (3105)

• SCHIMB apartament 
2 camere proprietate, cen
tral, Deva, parter cu apar
tament la etaj proprietate 
sau chirie, negociabil. Deva, 
telefon 19454, după ora 19.

(3125)

• SCHIMB apartament 
2 camere Constanța cu 
Deva. Deva, telefon 21345.

• (3117)

OFERTE

DE SERVICII

• S.C. COMTEK SRL
din Deva, str. V. Babeș, 
1B, telefon 21155, execută 
prelate auto de toate di
mensiunile la prețuri a- 
vanta joase. (3162)

tRSr

• CU autorizația ne. 995
din 3 iulie l!'9O. eliberatii 
de Prefectura județului 
Hunedoara, a luat ființă A- 
sociația Familialii cu se
diul in Petroșani, repre
zentata prin Bonta Manue
la, avînd ca obiect de ac
tivitate croitorie, galante
rie, tricotaje, consignație, 
alimentație publică, comer
cializare băuturi alcoolice, 
țigări, produse alimentare, 
nealimentare, indigene și 
import, intrate legal in ța
ră. (3131)

DECESE

• LOCATARII din blo
cul E9, sc. I, Aleea Crini
lor din Deva, deplîng tre
cerea în eternitate a bunei 
lor vecine

EDITH SZITlIt
și tranemit sincere condo
leanțe f .miliei îndurerate.

(2800)

• COLEGII de la Șan
tierul de instalații Deva 
sînt alături de doamna E- 
lena Szitar în grelele mo 
mente pricinuite de pier 
dorea marnei soacre

EDITH SZITAR

și transmit sincere condo
leanțe îndureratei familii.

(3113)

• COLEftII de la Ofi
ciul Farmaceutic Deva a- 
duc un pios omagiu celei 
care a fost buna lor co
legă,

MARIA OLARU,
asistentă în virstă de 48 
ani și sînt alături de fa
milia îndurerată. (3164)

• MEMBRII famili
ei Barbu : Nicolae, A- 
dina și Dragoș. trans
mit mulțumiri rude
lor, prietenilor, veci
nilor, cunoștințelor și 
tuturor celor care au 
participat la durerea 
lor și au condus pc 
ultimul drum pe cea 
care a fost

MARIA BARIIl?
(3120)

• FAMILIA Barbu 
Nicolae, Adina și Dra
goș aduc mulțumirile 
lor tuturor salariaților 
și pensionarilor din 
Direcția de Telecomu
nicații, Direcția de 
Poștă și de la oficii
le din județ care au 
fost alături moral și 
material în marea du
rere pricinuită de 
moartea soției și ma
mei lor,

MARIA BARIU'.
(3121)
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Li temeiul dispozițiilor art. 61, < <HKS<I<U1 Jude- ' 
țeaci Hunedoara se convoacă in ședință extraordina- I 
ri. pentru data de 11 mai 1992, ora 10. cu urmă- . 
toarea ordine de zi :

— Adoptarea Regulament ului < onsiliulid Jude- | 
lean.

___________________ I 
i

M ICON — S.A. DEV \ 
sir. Sintuhalm, nr. I

I \
> VGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHEREA i 
\ SI PROTECȚI A MEDU LUI
ț DEVA ’

Vinde la licitație publică, iu «lata de 15
I mai 1992, ora 10, la sediul din str. A. V laicii, 
\ nr. 25, Del a, mijloace fixe casate.
I Lista acestora sc poate consulta la sediul 
\ unității. înscrierea pentru licitație și depunc- 
l rea anticipației sc face piuă la data de 15 mai 
( 1992, (507)

Ține licitație publică pentru preluare in 
LOCAȚIE DE GESTIUNE a Secției <!«• Balastie
re Săulești și Simcria-Veche, cu inireg patri
moniul.

Licitația se va ține p< data «Ic 7 mai 199'2, 
ora 9, iu sala <!<■ ședințe a unității. (506)

I
.I/20/GI8/1991

fonf ! 307659081 H.O. Di va
REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA i 
2 700 Deva, »lr. I Decembrie, 35, 

județul Hunedoara 
lelcloanr: 11275, 12157, (1269 

telefon Tipografiei 25901 
I ix : 18081

I NS PECT'OR AT UL ȘCOI, A R 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

Organizează concurs in 25 mai 1992, pen 
tru ocuparea următoarelor posturi vacante d 
la Inspectoratul .Școlar și din unitățile de în 
lâțămint din județ :

• economist, contabil, tehnician construe 
tor cu stagiu iu proiectare, șef depozit, manipu 
lanț bunuri, secretar, inginer construcții civili 
și industriale, rcGzor contabil, bibliotecar, șo 
fer, secretar-«lactil«>graf (arhivar).

Lista posturilor vacante, condițiile de stu 
«Iii și vechime, bibliografia se tur afișa la se 
«lini Inspectoratului Școlar Județean, str. Gheor 
glie Barițiu nr. 2, după data «le 10 mai 1992 

(199)

Soc. Corn. .,l’eco" Hunedoara S.A. DEV A

PROGRAM PENTRl ELIBERAREA 
TICHETELOR DE BENZINĂ ȘI MOTOR 

I. V AU TOTURISME. MOTOCICLETE 
ȘI MOTORETE

Ticlietcle de benzină și motorină se vor distri 
Inii in fiecare zi lucrătoare, iiicepiird cu data de ' 
mai, la următoarele centre :

• IHA \ —. Între orele lă—18, la stațiile „l’eco 
nr. 2 „Cetate" și nr. 3 „Sîntulialni" ;

• BRAD —, intre orele 8—17, Ia sediul depozi 
tului „l’eco" ;

• HUNEDOARV —, între orele 9—17, la sals 
., Vpărarea < ivilă" :

• II \TEG —, intre orele 8—1G, la stația „l’eco"
• ORĂȘTIE —, intre orele 9—17. la stația „Vcco"
• PETROȘANI —. între orele 9—17, la C asa di 

Cultură, piuă la 15 mai a.c. ;
• VULCAN —. intre orele 9—17, la „Clubul 

Muncitoresc". în perioada 18—27 mai a.c. ;
• LIVEZEN1 —, între orele 9—17, la stații

„l’eco". în perioada 27—31 mai a.c.
Pentru posesorii de autoturisme persoane handi

capate, suplimentul se va ridica de la sediul socie
tății „l’eco- S.\. Deva, conform prevederilor legale 

(523)

A.J.V ,P.S. HUNEDOARA

A N U N Ț A :

in conformitate cu Hotărirea Biroului Exe
cutiv al A.G.V.P.S. din România, azi, G mai 
1992, ora 1G, la sala mică a Casei de Cultură 
din Deva, va avea loc Adunarea Generală a 
membrilor vânători din filiala Hunedoara.

Sînt rugați să se prezinte; toți membrii 
vînători ce fac parte din conducerea grupcloi 
filialei Hunedoara. (520)

AEROCLUBUL „DACIA"
1> E V7 A

Organizează licitație în ziua de 15 ma' 
1992, pentru închirierea pășunatului cu oi in< 
a terenului de la aerodromul Săulcștl.

Informații la telefon 21515. (505)

SOCIETATEA COMERCIA1 V 
„MATEX" S. A. DEV A 

Județul Hunedoara

Vinde prin licitație utilaje cu durata «l< 
serviciu expirată, din gr. IV, V, VI, IX și uti 
laje cu durata de serviciu neexpirată din gr 
III, IV, V, VI, IX.

Licitația va avea loc in ziua de G mai 1992 
ora 10, la sediul societății, str. Dorobanților 
nr. 31. Deva. Listele pot fi consultate h 
sediul unității, biroul mecano-energctîc.

(5IG)

întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publtcato o | 

notorii acestora.

TIPARUL!
S.G. „Polldava** 8.A.

Deva, sfr. 22 Deccjnbrte 257
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