
va gram» In minus în- lămîi, S-a constatat că
seamnă bani, nu glum ă! vînzătorul a îricasat 305

împreună cu lucrători de lei faţă de 371 lei, <3t
de la Poliţia Economică a costau în realitate pro-
Municipiulul Deva, foto- dusele. Deci, un plus de
reporterul nostru s-a de- 24 de lei în buzunarul 
plasat ja  faţa locului. vînzătorului, de la un
Aţi avut dreptate, sti» > singur client! 
trap  cititori 1 Aşă se pa» Surprins In flagrant, 
tssseeaa lucrurile, cam vmzătQrui Viorci Bădu- 
ne-afţi anunţat telefonici lescu este cercetat, fn te- 

Pcîiţla Economică a njeiul leg ii nr. 12/1900,
p todaî, p rin ' sondaj, la pentru săvîrşirea infrac- 
ţeeSnt&ţ&ea. produselor ţi unii de înşelăciune la
« m i r a t e  de dna Victo- yînzare, eu lipsa la eîrj- 
rja  T ld : banane, mere, tar !

%tr-ueta dio ritele A s
cute, după orele 14 ia  
redacţia ziarului nostru 
au sunat mai midii certă- 
|enl care ne-au sesiză 
faptul că la unul dintre

«ane $1 lămîi. Iar vtesă- 
M ,  profitînd de aglo- 
«wraţte, cintireşte „ne
glijent", cu lipsă la cm» 
maj, înşdînd cumpără
torii. Şi, la actualul preţ 
a l acestor produse, «Re-

Despre „statutul
Titlul III al Constituţiei 

Conţine ceea ce autorii de 
specialitate occidentali de
numesc „statutjal guver
nanţilor". Considerată drept 
partea esenţială a oricărei 
legi fundamentale, «a tre
buie să arate care stat cele 
trei puteri, să -prevadă «io
dul de desemnare a mem
brilor acestora, durata e-
xercîtării atribuţiilor $1 
garaaţi4e independenţei 
to .

fel CapiteM  I, Parlamen
tul este definit ca fiind 
organul reprezentativ su
prem al poporului român 
$1 «misa autoritate legiui

ţi

ţoare în stat (articolul 58). 
Format din două cantora 
— Camera Deputaţilor şi 
Senat — Parlamentul este 
ales pentra un mandat de 
4 ani. prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber 
exprimat. El lucrează Bă 
sesiuni ordinare, convoca
te de două ori pe a n : din 
februarie pînă în Iunie ţl 
din septembrie pînă te  
decembrie. :

Cred că trebuie subli
niată compatibilitatea din» 
tre . calitatea de deputat şi 
cea de membru al Gu
vernului, soluţie asemănă
toare celei din sistemele 
britanic sau scandinav.

Pentru prima dată In 
istoria constituţională a 
României, legea funda
mentată însăşi şi-a asumat 
misiunea ?! riscul de a 
dasîftca legile (deei actele 
cu caracter normativ) In 
lagi constituţionale, or
ganice şi ordinare. Dacă 
am folosit termenul de 
risc. m-am gîndit la oosl- 
fdlîtatea ca In viitor să 1 
se conteste (sau să 1 se a- 
eoedei vreuna legi unul 
sau altul dintre earaotere. 
ceea ce va conduce la 
deschiderea procedurii de 
neconstituţionalitate.

a r .  IUUU KUTAŞ, 
Preşedintele 

Tribunalului Judeţean 
Hunedoara

{Continuare fn pag. a fi-a)

TN HtEGATIREA RE

S  A L A

ERENDUfttftOI ASUfjRA 

CONSTlTUŢlfel 4< S M % lfeR ^

•  Din Biroul Electoral 
Judeţean ce va coordona 
activităţile legate de Re. 
ferendutntti asupra Consti
tuţiei României, din fi 
decembrie ac., fac parte 
dna R«|iea Ghilea, şef de 
secţie la Tribunalul Jude
ţean Hunedoara — preşe
dinte. dnii Tibertu Goşier 
(Uniunea Democrată a 
Maghiarilor din România), 
Mircea- Graţian Rădulescu 
(Partidul Naţional Liberal), 
Constantin Mocăniţă (Par
tidul Social Democrat Ro
mân), Liviu Petreu (Ear- 
tidui Naţional Ţărănesc 
Creştin şi Democrat), Emi» 
lian Igna f ro n tu l Salvă
rii J f a ţ i ş i  Sigismund 
Duma (Mişcarda Ecologis- 
tă din România) —■ mem
bri.

•  Biroul Electoral Jude
ţean îşi are sediul în c l |-  
d ire ţ Prefecturii, la par
ter, camera nr. 2. Intre o- 
rele 8—20. In fiecare zi, 
puteţi suna la telefoanele 
directe 11439 şi 11350, in
terior 290.

•  Au fost ' desemnaţi 
preşedinţii secţiilor de vo
tare din municipiile, ora
şele şi comunele Judeţului. 
In zilele următoare vor fi 
stabiliţi şi membrii birou
rilor acestora.

•  Prefectura Judeţului 
Hunedoara a  editat .Con
stituţia României", Publi
caţia. ce arii opt pagini, 
se află în vlnzare la uni
tăţile de difuzare a presei 
ş» in librării, ia preţul de 
20 de lei exemplarul.
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Sărbătorirea Zilei Na
ţionale a României — 
Ziua filării Uniri de la 1 
Decembrie 1918. — s-a si
tuat în acest an sflb sem
inal afirmării plenare a 
{demnităţii naţionale. Fără 
surie şi trtmbiţe, fără de
monstraţiile uriaşe de al
tădată. care scoteau forţat 
pe .atrfcă zeci de mii de 
oameni pentru a trece prin 
faţa. tribunei, sărbătorirea 
Zilei Wâţ ale l-a carac
terizat prin tonul rezervat, 
sobru, grav. prin atribute
le  eaeeHtaMweanâ m  cu
rajul şl eroismul, definesc 
demnitatea unui popor.

Parlamentul şl Guvernul 
României, subliniind sem
nificaţiile acestei sărbători 
!n -context!* drum uM  ferm 
spre democraţie, af «erse- 
verenţei te înfăptuirea 
reformei, al pregătirii re
ferendumului pentru a- 
pro barca Constituţiei Ro- 
m talei, au dat dovadă de 
curaj «t patriotism Căd 
despre curaj şl patriottem 
«site vorba atunci dud

Parlamentul şl Guvernul, 
cu gîndul la marile noas
tre sărbători, nu au uitai 
că tot la 1 decembrie se 
desfăşura referendumul 
pentru . independenţa U- 
crainei şi — prin decla
raţii oficiale şi solemne 
- r ,  au atras atenţia între
gii' lumi, pentru prima oa
ră după «el de-al doilea 
război mondial, că Buco
vina de Nord şi ţinutul 
Harţei. Hotinul şi Judeţe
le din sudul Basarabiei 
sînt păjnîpîari româneştii 

Respectteid dreptul U»
erainri la independenţă. 
România a  invitat vechuk 
de la Răsărit la masa tra
tativelor pentru repararea 
nedreptăţilor oe s-au făcut 
prin pactul Ribbentrop— 
Molotov, rod al înţelege
rilor dintre Hitler şi Sta- 
lin, privind împărţirea a- 
cestei părţi a Europei. 

Sărbătorirea Zilei Na-

TIBERIU IS TRATE 

(Continuare fn  pag, a 2-a)
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La o singură dntărire, un pios de 24 de lei în buzuqailil vînzătorului!
Foto PA VEL LAZA

dreptate, stimaţi cititorii

te-ai prin parcul ăsta

/ « r -

©  ANUNŢ UM ANITAR. Pen
tru  o veni î« sprijinul persoa- 
rmor gf&ăAte de cutremurul din  
data de fi decembrie o.c„ din 
zema Timişoarei,, FILIALA DE 
e m e s  m ş m  a JUDEŢULUI 
HUNEDOARA — DEVA primeş
te  donaţii în, bani, în contul 
ddM JAtJL, dasc&is $ş BjC. De• 
sw. din cart. *e vor cumpăra, 
pm ăm im dstraţi. obiecte de stric- 
0  s&cesdate fpături, lenjerie 
<cte4. S tă  în  puterea noastră să-l 
tm m m  ţ><- cei năpăstuiţi 4a 
sapriă /

0  SIMPOZION. La %»», m  
prilejul Zile4 Naţionale a  Romă- 
«iei, a  «put loc, in organizarea 
cdmimdui cultural, un  simpo
zion omagial sub genericul JPe-td 
nostru steag e scris Unire". Ma- 
nifestarea a Sost urmată de un  
m ontaj UterarsrtisMc susţinut 
de elevii şcolii generale şi de 
fo r m a le  de dubaşl ale comu
nei. A  d a ta t soliste Ana Ban- 
ciu. (M. B.h

0  BACĂ DORIŢI SA  FIŢI 
' FRUMOASE, vă recomandăm 
Un atefiev particular tfe coafură, 
în Hunedoara, £1 aparţine dnei 
fda EncHt şi este situat pe str. 
S. Bănmţiu, nr. 21. Vă puteţi 
planifica pentru coafat, fa pre
ţu ri convenabile, sap spre a ob

ţine 'inform aţiile dorite, sstntad. 
la  telefonul 49 M . (V .R J

0  PRACTICA L A .. CANTI
N A ? Ar fi to ţu ţţ ceva dacă 
Zecile de elevi ce stau sile în
tregi în cantina de la Mintia 
ar fi de la un liceu cu profil 4e 
alimentaţie publică. Dar cei 
care fumează, fac murdărie ele. 
etc. sînt elevi la Liceul Fner-, 
getic Deva şi ar trebui să facă 
practică la termocentrală, nici
decum la canMriâl Oare chiar 
pe nimeni nu interesează acest 
îu cm fjV -N J . - „

©  PANĂ-.. DE CONDUCTORI. 
Sţmbătă, 34 nMembrţş a.e., tre
nul cursă de persoane nr. 260, 
eu plecare din Brad 'spre Guru- 
hOfiţ, la orele 19A f, «  ptecet eu

o oră întindere. Cauza ? Nu au 
fost asiguraţi conductorii ne
cesari pentru însoţirea trenului. 
Pînă cînd atîta indisciplină, dtor 
de ia staţia C.F.R. Brad? (P.L.).

© LIPSĂ... ADAOSUL. Ca 
întreprinzător particular, ai o 
seamă $e Obligaţii. Una dintre 
cele mal importante este decla
rarea adaosului comercial. Acest 
lucrp, nu a vrut să-l cunoască 
Gheorghc Momir,. întreprinzător 
particular din Petrila. A  fost o» 
mendat cu 15 0 0  §e lei. Peo- 
camdotă! (V. NJ,

* • * • • • » • • • » • •  mm

■  CONGRES NAŢIO- 
NAL ANTT-SIDA. Uniunea 
Societăţilor de Şfimţe Me» 
diealo. Societatea do Pa
tologie Infecţloasă şi Fun. 
daţia „Doris* pentru com
baterea bolii SIDA şi aju
torarea persoanelor afec
tate au organizat primul 
congres naţional pentru 
infecţia cu H.I.V. şi SIDA. 
în sala .Ronda" a  hotelu
lui „Intercontinental*. Fre» 
şedinţele de «anare al 
Congresului, acad. prof. 
dr, Nicolae CajaL

■  1000» DE „CASTI 
A tM A S tm "  . IN IUGO
SLAVIA. Pentru operaţiu
nea de « n t | | u n  a Păcii, 
preconizată p ’ |  ţatraprin. 
să m  iugoslavia da Naţiu
nile Unite, a r fi necesară 
trimiterea a 18000 do 
„căşti albastre* — a apre
ciat ambasadorul Iugoslav 
la O.N.U., Darfce SilovicL 
De asemenea, el a opinat 
că operaţiunea ar putea 
începe şi cu efective mal 
mici. important fiind ^me
sajul politie" pe care l-ar 
conţine. Silovici a  afirmat 
că ar fi de dorit ca prima 
desfăşurare a  forţei de 
pace să fie ăfectaată de 
îndată ce Consiliu! do 
Securitate flî G,N.U- va 
lua o hotărî re formală In 
privinţa trimiterii eL

■  ORDINUL 88. Minis
terul Comerţului şi Turis
mului liberalizează Prin 
acest act exportul urmă
toarelor produse <tîn Listă 
mărfurilor contigenţatc la 
export pe anul 1901: oţel. 
beton, ţevi, sîrmă trefilată 
frigidere, lacuri şi vopsele, 
lădiţc din lemn pentru ci- 
ţriee. Se toajorează totoda
tă nivelul contingentelor 
la nn număr de 19 produ
se : r im ă  laminată tră
gătorii, sodă calcinată, fi
bre poliesterice, melană, 
foile de polietilenă, îngră
şăminte chimice, ciment, 
Placaj din Im n . rase ore- 
fabricate din tema şt mo
lizi pentra Pombt de Cră
ciun.

■  PROTEST ADRESAT 
GUVERNULUI s t o id - 
JAN.̂  „Centrul Internaţio
nal împotriva Cenzuru", 
euposcut şnb denumirea 
«Articolul m X ", cu «»l|ul 
la Londra, a adresat o 
scrisoare de protest Gu
vernului României cu pri
vire la ascensiunea anor
mală 9 preţului hîrtici de 
ziar din România. în ulti
ma perioadă, Frances 
P*Souza, director la ^Irii- 
ealui XIX», ri-a exp rim i' 
îngrijorare» faţă de peri- 
fintet e$ Presa buiepen- 
deotă să nu poată fi oa- 
biteată şi distribuită pe firi 
teritoriul ţării, „Articolul 
XIX" a făcut ajţpi ia Ga- 
vern să ia toate măsurile 
rezonabile pentru rezolva
rea problemelor eu eaae 
se confruntă ziarele inde
pendente.

■ - m c A m  F,c.B.? tu 
efervescenta noastră vjpţă 
politică, o parte din nean
gajaţii.» „politici" se pre
gătesc să înfiinţeze nn - 
non F.CJt. — a decla
rat corespondentului Liher- 
press un membru al 
comitetului de iniţiativă 
care, deocamdată, doreşte 
să rănrină în anonimat.

« # # « # # : # # #  »
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(Urmare din pag. O

In esenţă,. prin. legi or
ganice — enumerate gene
ric, in articolul 72. aii- . 
neatul 3.— se reglemqntea- . 
ză funcţionarea instituţiilor 
esenţiale, ale statului ; şi 
regimul • juridic al Unor 
activităţi, responsabilităţi 
sau prerogative funda
mentale (invăţămînt, or
ganizare ■judecătorească, 
culte, adminki^aţle' locală, 
proprietate • -

Se Impune sublinierea 
faptului că. practic, cele 
două . camere -"aii atribuţii 
identice, ele puţind -'fi 'se
sizate cu iniţiativele'- lei ■ 
rislative în funcţie de 
preferinţele autorilor. \~'

Capitolul II esţe ‘dedicat 
preşedintelui României. El 
„reprezintă statul român 
şi este garantul -indepen
denţei. naţionale, al unită
ţii şi al integrităţii teri
torialei a ţării. Preşedinte-. 
le... veghează la respecta
rea Constituţiei şi la burta 
funcţionare a autorităţilor 
publice." (articolul 80). 
Preşedintele este ales prin 
vot universal, egal. direct, 
secret, şi liber exprimat, 
centru un mandat de 4 ani. 
Atribuţiile preşedintelui se 
exercită in special în do
meniile politicii externe 
si apărării, el fiind coman
dantul forţelor armate. De
sigur,. prerogativele sale 
sînt mult limitate de a* 
probările prealabile sau 
ulterioare ale Parlamentu
lui, în. cazul mobilizării 
forţelor armate, sau prin 
contrasemnarea de către
orimul-ministru a decrete
lor prin care se acreditea
ză ambasadorii, se acordă 
"rade militare ori graţieri 
individuale,-*

Rolul şi structura, învesti
tura, poziţia primului-mi- 
"istru şi alte chestiuni spe
cifice guvernului sînt

amplu reglementate In ca
pitolul III. Reţinem că 
priinul-ministru va f i . de
semnat;; în urma consultă
rii partidului care are ma
joritatea absolută orii. dacă 
nu există o asemenea ma
joritate. a partidelor re
prezentate în Parlament

Un capitol distinct se 
referă la raporturile Par
lamentului eu Guvernul, 
Esţe consacrată obligaţia 
Guvernului de a informa 
Camerele- sau comisiile a* 
cestora. Sancţiunea paria- 
mentară împotrivă execu-' 
tivului o constituie mo
ţiunea ; de cenzură. care, 
odată admisă, conduce la 
demiterea Guvernului. ' în 
sfîrşit, un mijloc .de con- 

: trol este" şl aprobarea de 
către forul ... legislativ a 
ordonanţelor pentru a că
ror emitere- s-a acordat 
abilitarea, întotdeauna tem
porară.

Credem că prin dispozi
ţiile menţionate se satisfa
ce. în esenţă, ceea ce se 
numeşte „separaţie a pu
terilor". Pe fapt. încă de 
la Montesquieu, separaţia 
a fost înţeleasă' ca uni 
control reciproc şi nu 
creare a unor competenţe 
care să ducă Ia distanţa
rea „fizică" a celor trei 
piloni ai statului.

; Un alt capitol priveşte 
administraţia publică. In 
cadrul acestuia,' se regă
seşte definirea rolului for
ţelor armate. Ele sînt sub
ordonate exclusiv voinţei 
poporului pentru garanta
rea suveranităţii, a inde
pendenţei şi a- unităţii sta
tului, a integrităţii teri
toriale a ţârii şl a demo1 
craţiei constituţionale.

Dorim să subliniem, de 
asemenea, incipiul care' 
stă la baza administraţiei 
publice din unităţile ad- 
minlstrativ-teritoriale: auto
nomia locală şi descentra
lizarea serviciilor publice.

Energia electrica 
marea durere 
a economiei 

româneşti

-  I 1. Dispunem de capacităţi, 
dar ne lipsesc resursele

•  Din totalul puterii instalate în (ară, şe produce 
cam o treim e; •  Cărbune puţin, păcură deloc, apă
consumată în avans; 
însă industria

•  Populaţia nu va fi afectată,

De mulţi ani, sau poate 
niciodată, ţara noastră nu 
s-â aflat intr-o situaţie 
energetică atît de gravă 
cum este cea de acum. Şl 
aceasta din mai multe mo
tive. Astfel, deşi în ţară 
s-au construit şi pus în 
funcţiune însemnate capa
cităţi de producere a ener
giei electrice — în centra
le pe cărbuni, pe hidro
carburi şi In hidrocentra
la -r. fiabilitatea unor a- 
gregate, instalaţii şi apa- 
rataje s-a situat de la în 
ceput la cote scăzute, şi 
s;a diminuat continuu în 
timp, adesea întreţinerea 
şi exploatarea lor nu- au 
fost corespunzătoare, foa- 
te făcînd ca astăzi multe 
dintre aceste capacităţi să 
fie în imposibUiţate de 
funcţionare. Dacă adău
găm şi lipsa de calitate a 
unor resurse, folosite în 
termocentrale, îndeosebi a 
cărbunelui, precum „şi can
tităţile extrem de reduse 
ale acestora, mai ales în 
ultima vreme, avem ex- 
plioaţia aproape exactă a 
producţiilor foarte mici de 
energie electrică pe care le 
realizăm în ţară — abia..

o treime din totalul pute
rii instalate —, şi, impli
cit, a crizei energetice la 
nivel naţional, care ne 
macină viaţa economică şi 
socială.

Semnalele factorilor de 
răspundere din domeniu 
— de la REN EL — ne 
avertizează că stocurile de 
cărbune pentru termocen
trale sint mult reduse fa
ţă de cele necesare unei 
funcţionări la parametri 
corespunzători şi la nive- : 
Iul real al posibilităţilor 
ţehnice, cele de păcură 
Sînt, practic, inexistente,

" iar apa 'd in  lacurile de a- 
cumuîare a fost consuma
tă In avans cu aproape 
o lună şi jumătate, ceea ce 
determină realizarea de 
producţii reduse şi accen
tuarea crizei energetice.

- • De curînd, ministrul in
dustriilor, dl Dan Constan- 
tinescu, afirma în ziarul 
„Adevărul" că. din cauza, 
lipsei de energie, unele 
capacităţi industriale îşi

- vor reduce producţia, pe 
perioade limitate, oină la 
65 la sută din valoarea 
programată, personalul a- 
cestora fiind considerat în

şomaj' tehnic, cu asigura
rea- a 75 lâ sută din sa
lariu. La ’rîndul său. pri
mul ministru al Guvernu
lui, dl Theodor Stolojan, 
făcea afirmaţii mai opti
miste : „Situaţia energeti
că se află sub control. E- 
xîstă un program care a- 
sigură importul de energie 
electrică Vom depăşi u- 
ceastă iarnă, menţinînd 
funcţionalitatea aproape 
normală a economiei. Nu 
vor mai cădeai: întreprin
deri".

Din păcate, dreptate are, 
deocamdată, ministrul in
dustriilor, Starea de func
ţionare a economiei naţio
nale — şi a celei din ju
deţul nostru — o confirmă. 
Q serie de întreprinderi 
funcţionează cu mult sub 
capacitate. Şi iama încă 
n-a venit. După. alte a- 
firmaţii şi hot^riri ale gu
vernanţilor.' ~cu toată pe
nuria de energie electri
că din ţară. populaţia nu 
va fi afectată, nu i se va 
întrerupe curentul. Indus
tria. în schimb, va avea 
de .suferit.

Cit timp ? Rămîne de 
văzut. Deocamdată, ener
gia . electrică, resursele e- 
nergetice sînt scumpe,, lai; 
ţara are bani puţini pen
tru cumpărarea lor. din 
import. Soluţii sînt, dar

aplicarea lor va dura. Una 
. a r  fi intrarea în producţie 
, a primei unităţi la Centra

la Nuclearoelectrică de la - 
Cernavodă, programată, 
după ultimele aprecieri, şi 
cu unele condiţionări, a- 
bia la sfîrşitul anului 1994. 
Şi tot cam atunci se va 
încheia etapa I de rqleh- 
nologizarg — cu parteneri 
şi echipamente dm Ger
mania — a Termocentra
lei de la Roviiiari. Pînă 
atunci. Insă, poate vom a- 
vea ceva mai mulţi bani 
cu care $ă ne procurăm 
resursele energetice ne
cesare din import, dar, mai 
ales, poate noi, toţi cei 
din ţară, ne vom întoarce 
mai mult „faţa- spre muti
că, vom rbaliza cantităţi 
sporite de cărbune, păcu
ră, gaz metan, cu care să 
obţinem producţii mai 
mari de energie elec
trică, încit să acope
rim mal bine decit
în prezent cerinţele de e- 
nergie electrică — „mate
rie primă" vitală pentru 
toate sectoarele economice, 
dar şi pentru viaţa socială. 
Trebuie să ne ajutăm cit 
putem mai mult, singuri. 
Azi nimeni. nu mai face
filantropie...

DUMITRU GBEONEA

P o liţ ia  n e  in fo r m e a z ă
NU MAI JOACA 
„ALBA-NEAGRA"

Pînă la cei 20 de ani ai 
săi, numitul Tonei Stoica; 
din Petroşani nu s-a Prea 
omorft să-şi găsească 6 
ocupaţie mai acătării. Se 
îndeletnicea insă cu jocu
rile de noroc pentru care 
credea că , are o voqaţle 
aparte. Cum asemenea pre
ocupări nu sînt tolerate de

lege, ce! jnf câuzăr a fost 
prezentat instanţei şi con
damnat, în baza art. 2, lit. 
c, din Legea1 nri 6J#1991, 
Ia 4 limi- închisoare contra
venţională, cu , executarea 
pedepsei în penitenciar.

ţau .
Viei

ADEPŢI AI VIOLENŢEI

Acţionînd ctf operativi- ; 
tate, agenţi dc ordinC-tle 
la Poliţia oraşului Lupeni

autode tîlhă- 
în noaptea de 

rie a.c. asu
pra iW 'P A ţ Făptaşii se 
numesc Costin Mihai (18 
ani), muncitor necalificat 
Ia E.M. Paroşeiii si C.lau- 
diu Calo (15 â3i). Adepţii 
violenţei l-au deposedat pe 
■p.A. de suma de 700 de 
Iei, un minicalculator şi o 
umbrelă. Fiind nevoit să 
răspundă pentru tîlhăria 
comisă, C.M. este cercetat 
în stare de arest.

—  FOTBAL

I
HANDBAL

REMIN DEVA -  PROMITE... I
Duminică, echipa de 

handbal fem inin REMIN 
DEVA "a  ihtilnii în Sala 
Sporturilor din Deva pe 
Industria Linii Timişoara, 
ocupanta locului I în cla
samentul Diviziei B. seria 
D. Victoria a revenit cu 
27—23 echipei oaspete, 
eare, spre deosebire de 
gazde este . omogenă, prac
tică un joc bine organizat 
in apărare şi atac, cu dese 
pătrunderi şi şuturi pu
ternice, precise, la poartă. 
Echipa deveană, în plină 
reconstrucţie. promite mai 
mult în retur. La REMIN 
au evoluat: Maria Mădă- 
raş, Iulia Zsigismund, Ma
riana Hamza (91 Victoria 
Rusu (1), Mihaela Grosu, 
Cornelia Qruescu (1), Mo- 
nica Catahă (2), Simoiia

Bozan (1), Anişoara p o p i 
(4), Crislina Bozan (2), Ioa
na Varodi, Cristina Rotar 
(3). In paranteză, goluri
le înscrise. Antrenorul e- 
chipei pro}. I. Mătăsaru 
ne-ă declarat: „Asigurăm 
pe susţinătorii REMIN-ului 
că se depun eforturi pen
tru, ca echipa să redevină 
în fruntea clasamentului. 
Avînd sprijinul deosebit 
al sponsorului de bază, 
U.P.Ş.R.U.M. Deva, la care 
se alătură şi Societatea 
Comercială Matev Deva, 
B.A.D.P.S.. S.C. Vacanţa 

-1Geoagiu, S. C. Mercom De
va şi TV Deva, REMIN' 
promite să redevină ce a 
fost cu un an în urină, 
cîrid beneficia de un lot 
valoros de jucătoare".

C L A S A M E N T U L
1. I.L.S.A. Timiş.
2. Constr. Timiş.
3. Tricolorul Aj»d
4. Textila Sebeş
5t Farmec „U* Cluj
6. REMIN Deya
7. Simaret Baia Mare
8. Metalica Oradea ,

13 12 10 
13 10 îă

6 7
4
5 
4 
3 
3

13
13
13
13
13
13

36
17
18 
28, 
19

357—283
385—294
307—286
360—331
375—355
302—347
264—337
269—383

38
34
25
24
24
22
21
20

I

I
Duminică, în Sala Spor

turilor din Deva, REMIN 
Intîlneşte, în ultima etapă

a turului, pe Farmec »U* 
Cluj. ‘

SABIN CERBU
I

GIMNASTICĂ
CAMPIONATELE NAŢIONALE PENTRU 

S E N I O A R E
Recent, la Focşani s-au disputat întrecerile finale 

ale Campipriatului Naţional de Gimnastică pentru ju
nioare, la care au participat peste; 150 de sportive din 
ţară, A fost un concdrs reuşit, eu rezultate'de excep
ţie pentru delegaţia clubu lui „Cetate" Deva, gimnas
tele din acest -centru. fiind de departe cele mai bune 
în finalele acestui ăn. In- întrecerile de, la categoria 
a Il-ă, primele, patru locuri au revenit, în ordine, 
următoarelor sportive : 1. Claudia Rusan ; 2. Andreea 
Caco-Veanu ; 3. Simooa Mocanu ,,şi 4. Nadiă Haţegan 
(toate de la CJSJŞ. Cetate Deva). Este meritul acestor 
minunate-sportive, căiţe au muncit enorm pentru,a- 
ceste rezultate, dar şi a l aotrenoarel Mariana Bitarig.

Şi în finalele pe apara te, cele patru gimnaste din 
Deva s-au impus, fără a ceda nici un titlu. Rusan 
Claudia a urcat pe cea maj înaltă; treaptă a podiu
mului lâ sărituri, paralele şi blrnă, solul revenind pe 
drept Andree! -Cacoveanu, . ea ocuplrid şi locurile -H 
la sărituri, paralele.. în tigap ce; Simona Mocanu a 
obţinut bronzul la sărituri, paralele şi sol.

Succes remarcabil şi la  categoria a III-a, unde de 
acum lideră este Mădălina Gogîţur (C.S.Ş. Cetate De
va). Ea s-a impus în faţa gimnastelor de la Dina- 
mo, Petrolul şi C.S.Ş. Oneşti, cîştigîrid detaşat con
cursul individual. Iar antrenorii Aria şi Ferdinand 
Ghenadie pot fi mulţumiţi şi pentru rezultatele 
din finalele pe aparate, unde elevă lor a urcat, pe 
podium la sărituri (III), paralele (I) şi bîmă (III).'

La categoria a iV-a. echipa C.S.Ş. Deva, pregă
tită de multipla noastră campioană Ecaterina Szabo 
şi de prof. Ioan Cărpinişan, dovedeşte, o bună pregă- 
tire şi credein^ci, se_ va impune de acum în întrece
rile naţionale. îlaiuca Sucîu' promite Ţnai mult decît 
a arătat în concursul de la Focşani „ Ea. a cucerit 
locul I la sărituri. II sol şi locul l ţ l  lâ bu'riă. clasîn- 
du-se pe locul VI ia individual, , în timp ce . Ioana 
Guţău a ocupat locul III la individual şi II la bîmă.

Impresii deosebite au lăsat şi „celelalte gimnaste 
devene de la categoria a IV-a, Maria Olaru, Ludea 
Rusan şi Mihaela Pohoneaţă. (NlCOLAE GA VREA, 
colabprator).

I

I Aurul Brad 
Sticla Turda 

3 —  1

I

I

-I

I

I

I

I

I
l
I
«

I

I
I
I

Şi de această dată. echi
pa locală şi-a valorificat 
avantajul propriului teren, 
reuşind o victorie pe de
plin meritată. Ce păcat că 
echipa Aurul, eu cel mai 
produetiv atac din serie, 
nu a reuşit să aducă 
puncte de. afară, ca să se 
claseze mai bine, evoluţii
le de acasă cereau aceâs-. 
ta. Golurile au fost înseri- 
se după cum urmează: 
min. 19, Ormenişan a cen- 
trat din lateral la XJrbea- 
nu. ' care cu o execuţie 
subtilă a deschis scorul; 
tain. 48, <»speţfi prin Ra- 
ţiu, au egalat ca la antre
nament, înscriind; cu ca
pul. nimeni nu l-a stînje- 
nit.; min. 54, acţiunea 
Ciontoş—Berindei, ultimul 
a liftat balonul pe lingă 
portar; min. 66, Orbeanu 
scăpat fai careu a fost luat 
in braţe, iar lovitura de 
l i m a  fost executată pre
cis de Berindei. - » î  
' A arbitrat foarte , bine 
Vali Croitorescu. Rm. Vîl- 

„aear - - ‘
Aurul Brad : SimOn, Be

rindei, Steluţă, Micu. Tîn- 
ţăreanu. Gavrilâ. (mîn. 4.6 
Costar), Polverea (mîn. 79 
■Mihăilă). Giontoş, Ormeni
şan. Orbeanu. (Al Jur ca,
coja bora tpr).

(Urmare di» pag. 1)

ţionale şi aniversarea Ur
nirii s-au caracterizat.- în 
continuare, prin sobrietate. 
Preşedintele Ion Ilic-scu nu 
a avut nevoie de o „mare 
adunare populară" perrtru 
acest eveniment, ci s-a 
mulţumit cu spaţiile Pa
latului Cotroceni, de unde 
— în prezenţa unui număr 
restrîns,-de- invitaţi re- 
prezenţînd, Parlamentul, 
Guvernul, partidele poli
tice şi corpul diplomatic, 
oameni de cultură s-a 
adresat naţiunii prin pos
turile de radio şi televi
ziune. -

înseşi manifestările de 
duminică au fost sobre şi 
rezervate.' Ele s-au desfă
şurat la Bucureşti, capita
la constituţională »  Româ
niei şi la Alba -Iulia — 
capitala spirituală a Româr 
niei Mari. Ca locuri de 
cinstire, au fost alese. Mo
numentul Eroului Necu
noscut şi Patriarhia Româ- 
Jjă, statuia lui Mihai Vi
teazul şi Catedrala între
girii Neantului'

Au vorbit primul mi
nistru ai Guvernului, dl 
Theodor Stolojan, oameni 
politici şi de cultură, înal
te feţe bisericeşti. s-au 
înălţat Te-Deum-url

Pentru o zi. România â 
avut două capitale. Dar 
întreaga şuflare a neamu
lui s-a unit într-o singură 
aspiraţie : reîntoarcerea tu
turor românilor la trupul 
sfînt al patriei, refacerea 
unităţii teritoriale şi spi
rituala ă României Mari, 
în numele autenticei dem
nităţi naţionale. Este idea
lul pentru a cărui, lucrare 
naţiunea română nu va 
obosi niciodată. ’iJtfri

10
10

10

11
12

13

14

14

14

lî

1!

14

14

14

II

!•



De vorbo cu dni» IOAN BOC, preşedinte şi 

CONSTANTIN BOŞTINA, contobil-şef

şi ■ Eugenia Luncan , se 
străduiesc — şi reuşesc 
— să desfăşoare o servi
re de înalt nivel. 9 Cîte 
unităţi de prestări servi
cii are ..CONSUMCOOP" 
Deva ? I. B .: 17 in teri
toriul pe care îl acoperim. 
In intenţia noastră. stă 
crearea de noi unităţi 
pentru a satisface cerin
ţele de servicii ale popu
laţiei. •  Ce ne puteţi 
spune despre, oamenii 
din reţea ? I. B. : Avem 
oameni buni, majoritatea 
sînt calificaţi, muncesc 
cu răspundere. Gestiona
rii nu aşteaptă doar să 
li se, aducă marfa în 
magazine, ci se duc după 
ea, prin judeţ şi prin 
tară.

•  Ce rază de activitate 
are „CONSUMCOOP" De
va ? I. B .: „Municipiul 
de reşedinţă al judeţului, 
municipiul Hunedoara, 
oraşul Simeria. i precum 
şi comunele Rapoltu Ma
re şi Hărău. Ca mărime, 
sîntem a patra în judeţ. 
9 Ce bilanţ, raportaţi, 
după 10 luni din acest 
an ? C.B.t La desfaceri 
de mărfuri programul a 
fost depăşit cu 9 mili
oane de lei, iar la pres
tări servicii cu 141000 
de lei. La achiziţii, re
zultatele sînt mai modes
te. 9 Cîte un ităţi, de 
desfacere are ..CON
SUMCOOP" Deva ? I.B.: 
Treizeci şi cinci. Cele mai

directă. Recent, am fost 
la Oradea şi am adus 
încălţăminte'pentru băr
baţi şi femei, pe care o 
vindem cu un preţ mult 
mal mic decît unităţile 
privatizate. 9 Asta nu-i 
rău, intervinţ concuren
ţa. ceea ce duce la scă
derea preturilor. Vorbiţi- 
ne de ..SUPERCOOP". ce 
volum de desfacere reali
zează lunar ? C. B .: Peste 
4 milioane de lei. lucră
torii de aici, conduşi de 
gestionarii Elena Adărri

mari sînt „SUPERCOOP" 
Deva, complexul de ali
mentaţie publică „Sta
dion* Hunedoara, canti
na Mintia şn. Avem 10 
unităţi săteşti mixte. 9 

Cum staţi cu fondul de 
marfă ? i. B .: Ne stră
duim să aducem marfă 
în consens cu cerinţele 
cetăţenilor. în  acest sens. 
facem multe şi deşe dru
muri in ţară* la producă
tori şi furnizori. Apelăm 
in proporţie de 75—80 la 
sută la aprovizionarea

„SUPERCOOP" -  

UN MAGAZIN 

PENTRU FIECARE

solicitudine, 20 de lucră
tori, în frunte cu Elena 
Adam şi Eugenia Luncan, 
şefi de unitate. Pentru a 
vă face o imagine asupra 
potenţialului- magazinului, 
spunem doar că, lunar,' de 
aici oamenii cumpără pro
duse în: valoare de peste 
patru milioane de iei.

*¥¥*¥**•¥¥******¥»¥*♦¥* ¥***»

I N T E N T M
9 Apelînd pe seară 

largă la aprovizionarea 
directă de la producă
tori şi furnizori, 
„CONSUMCOOP" De
va are nevoie de mij
loace de. transport nu
meroase, pentru care 
plăteşte sume impor
tante. In intenţia con
ducerii unităţii stă în
fiinţarea unui pare de 
maşini proprii. ’

9 La cantina de la 
Mintia se va amena
ja un punct de sacri
ficare propriu. In a- 
cest fel. carnea pro
venită dc la anexă de 
aici va fi mai ieftină.

6  prezenţă remarcabilă 
in plin centrul Devei, pe 
bdul Deccbal, este magazi
nul .SUPERCOOP", uni
tate de -referinţă a „CON
SUMCOOP" Deva. Magazi
nul este d ţ  tip universal 
şi se situează pe locul doi 
ca mărime între -magazi
nele cooperaţiei din ju
deţ. Practic, în afară de

Raionul de încălţăminte al „SUPERCOOP"-ultft 
devean.

produse alimentare, aici 
puteţi găsi aproape tot 
ce doriţi.

La dispoziţia dumnea
voastră se află, cu multă

.FLORA
DOUA UNITĂŢI 

SĂTEŞTI -
O FIRMA 

CE SE IMPUNE
Colectivul cafe-baru- 

lui „FLORA" din De
va, condus de dl Mir. 
cea Stan, se străduieşte 
să asigure o bună - a- 
provizionarc şi servire 
promptă a publicului 
consumator. Ca re
zultat, unitatea rea
lizează venituri luna
re de peste 500 000 de 
Ici. Servirea este pli
nă de solicitudine.

„CONSUMCOOP" De
va are 10 magazine 
mixte în satele comu
nelor Rapoltu Mare şi 
Uărău. Cu cele mai 
bune rezultate sc în
scriu cele din Banpo. 
toc — gestionar Gale- 
nia Blaj — şi din BţK 
bîlna — condus " de' 
Ioan Radu.

.SUPERCOOP de ce nu magazinul dumnea voastră preferat ?

IMPORTANTE REDUCERI DE PREŢURI !
Un cadou tJin partea „Consum- în |oaf0 mc 

coop Deva in aceasta Luna a ca
dourilor : importante reduceri de le unitâfii vâ 
pceţurîia frcălţăminte şt confecţii # ^  f0£
pentru copii. r

o firmă ce se impune..Flora'

RELAŢII 
DIRECTE CU

PRODUCĂTORII

•t. Perifru a aduce 
marfa în unităţii* sa- , 
le „Consumcoop" De
va ore reiaţii directe 
cu producătorii. Prin
tre aceştia se numără 
unitâţile economice ' 
„Coşul", „Artp" şi 
„Solidaritatea" din 
Oradea, „Porţelanul" 
Alba Iulia, fabrica de 
ciorapi din Sebeş ş.a. 

Conducerea coopera
tivei intenţionează 
sâ-şi lărgească relaţii
le directe cu producă
torii şi furnizorii din 
judeţ şi din ţară —- 
garanţia unei tot mai 

, bune aprovizionări.
Linia de autoservire a cantinei cu Cele mai ieftine meniuri.

Foto PA VEL LAZA

CELE MAI IEFTINE MENIURI

Energeticienii de la • 
Mintia an de cc să-fie 
mulţumiţi. De ee ? Pgn- 
tru că'au posibilitate» să 
servească masa Ia canti
na cu cele mai ieftine 
meniuri. Este vorba de 

' unitatea ce aparţine de 
„CONSUMCOOP" Deva. 
Cu numai 35—40 de lei, 
aici servesc masa circa 
1 000—1-300 de oameni, 
zilnic. De Ia Martin Crci- 
ţar. bucătar-şef al canti
nei. am. aflat că nu e- 
xistă zi în care să nu fin 
pregătite 3 feluri de cior
be şl 7—10 felu-i Cei.

Despre secretul aces
tor preţuri mai nv^t 'V- 
clt rezonabile, ne a vor-

' bit şi . dl Ionel Chiţib^ £: 
şeful cantinei. In eşeni |  
ţă; csfe vorba de faptul 
Că- unitatea nu a cumpft- C  

, rat în acest an nici un p  
kilogram .de ţarne d e ţii 
porc. Ea a fost şi estpA '■ 
asigurată din gospodă- k  
ria anexă proprie. 
ea deţine 50 de porci. De j  
asemenea, aProvizionarea v 
cu Came de vită şi cu ce- |  
lctaite - produse, se f a «  ? 
direct de la producător, ţ  
-indiferent- că este partfc j
cular sau de stat.' t |

Deci, nu u itaţi! Cele a ; 
mai ieftine meniuri le JJ- 
puteţi ■ servi numai. la* ţţ 
cant‘na Mintia a „CON- 
SîJf.'COOP" Deva.
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-  (fo s t I.F.E .T.)

Sucursala de exploatare şi 
transport a lemnului Deva 
cumpără porumb boabe sau 
ştiuleţi, cu plata imediată. Preţ 
negociabil. (883)

SINDICATUL AGRICULTORILOR PARTICULA» 
din judeţul Hunedoara

Informează e i  pe dala d e  W decembrie, 
ora 9 , va avea ioc, la  Casa de Cultură Deva

Evaluarea pentru export a  disponibilului de  
UNA ŢURCANA M BA NE5PAIA1*.

E ste Invitat A n fiecare sat «md sau doi pro
prietari, cu un tabel cu dienfiî şi cantitatea de  
Bei. Se discuta şi alte probleme aie comerţului 
eu produse agricole. (7094)

RECUPERĂRI 8LEAU S.R.L.
IftfNEDOAIlA

Preia PENTRU POMUL DE CRĂCIUN, nu
mai tn perioada 5—14 decembrie 1991, de la 
organizaţii de sindicat, partide politice, asocia*

CEC LIMITA sau cu D S P O -

r t/s

CO M PLEX UL „ U D O - DEVA
- I

J

1 ■ i ln .ilfata.o f il  «frbăîori a  *SP. NI* j
;  O d tA I*  «S *  Decembrie —  şi apropierii d r -  ; 
(  r t b l U r  CRAaUNULUI, vâ invită s i  vizitaţi j

cei mici d  pentru cei |
' •“ ", e,

|  C d l ilb r i complexului „lido" vâ urează, de [ 
» H. ţfîcoltte, multă tănătali şi *
|  JLA MULŢI A N I!"

„CORATRANS" S.A. DEVA 
Sta. Horea, nr. 12—14

,  - ' A N U N Ţ Ă  , ,
|  Pentru data de 9 decembrie 1991, orele 10, |  
* lâ  sediul firmei,

L I C I T A Ţ I A  
următoarelor bunuri:

•  Autodubă transport R 8.135  
■ t . •  Caroserie autodubă transport.
1  Informat» la  telefon 12160.
I 1872)

t  DISECŢIA REGIONALA DE DRUMURI

§  $1 PODURI TIMIŞOARA

NAŢIONALE DEVA

m

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ALIMENTARA" S.A. DEVA

Solicită comenzi de la sindicatele de pe ra* ) 
* «MMmicipiului Deva pentru POMUL DE CRA* j

2 Comenzile se depun la registratura societâ- ! 
J  fS, pbta vineri, 5  decembrie 1991. I

|j ^  I

e . INA!  ,Xa mulţi ani!" 
eu bucurii. Ca toată dra
gostea. Daniel.

'  (7134»
•  SOŢUL ©mii. «a oca

zia pensionării şi aniver
sării a 41 de ani de căs
nicie. urează soţiei sete 
Maioteaca Letlţla sănă
tate, împlinirea tuturor 
dorinţelor, multă fericire 
alături de cei dragi. .Da 
mulţi anii"  m m

•  CÎND in buchetul via
ţa  prinzi al 22-lea tran
dafir, Soţia' Hdi ţi fiica 
Adină Iii doresc, dracul 
nostru Dan. fericire, să
nătate $1 fiwolmirea itftu- 
ror dorinţelor. <7î3gL

•  VlND Volkswagen Ra-
blt, benzină, 1100 cmc,' 50 
CP, an fabricaţia 1079. 
957/28223. (7299}

•  V1ND apartament 2
camere, ultracentral (pia
ţă). Deva. Deeebal. bl. 
8B/69. lS  {7308)

•  VlND televizor color, 
ihodel 1991. sigilăt 80 000 
lei, diagonala Şl. Deva, 
telefon 15101. după ora 16.

(7396)
•  CUMPĂR dolari — 

260 lei. mărci — ISO fel. 
Deva. telefon 23928

(7272)

•  VlND cărucior com- ' 
binat catifea bleumarin, 
ham copil, lapte praf Apta* 
mii. Deva; str, M. Emi- 
nescu, bloc B. ap. 27.

(7293)
•  C.A.P. Cristur vinde 

ia licitaţie In 10 decern, 
brie. ora 10. mijloace fixe 
si utilaje din dotare.

(7292)
•  VlND înscriere Dada, 

1988. Petreni, telefon 72154.
(7304)

•  VIND aragaz cu bu
telie. Deva tej^fon 24320. 
după ora 16. (730$}

•  VÎND casă. Săuleşti,
nr. 13. mm

•  VÎND înscriere Dacia
l  310, Lăte 1987, Deva. te
lefon 21743. (7303)

•  VÎND Dăcia 1100,
stare perfectă. Deva, 17393, 
după ora 16. (730Î)

•  VIND Dacia 1 300. preţ 
convenabil. Relaţii tele
fon 19346. Deva. (7301)

_ O VtND uisl Texaco 15 
W—40. Deva, telefoane
2497», .19377. (7310}

•  VÎND televizor color
japonez, nou. garanţie. Tur
da?. nr. 78; (7313)

•  VfND Volkswagen Pas- 
sa t Deva. telefon 18992.

(Tăia
•  VlND loc casă (casă

veche). ‘ Suituri,. str. Gri- 
gore Preoteasa, nr. 24. zii- 
nic 12—17. (6998)

•  VÎND haină blană

ş< terenuri aferente lor, j 
pentru desfăşurarea u n or!

[ terenurilor şi condiţiile de fM2rfieip«re ! 
>  Un# a f la te  la  sediul Secţiei Deva. I 

_  m  eve«  loc In ' data de 17 d ecembrie j  
•rtde i î ,  fa  sediul Secţiei Deva, slr. t t t - |

8 «A3M- j
fi înscrieri se primesc pînă la  data de 14 de* *
I cembrie 1991, orbie 15. ( 1

' La licitaţie sînt invitaţi sa participe şi be- j 
noficierii avizelor şi ai autorizaţiilor eliberate ! 

j  de D.RJJJ*. Timişoara şi cei ce au construit şi |  
, î  »mom nici o aprobare.

! |  SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA, str .!
! I  $fadum ai nr. V h ,  vinde prin licitaţie publică | 

5 autobasculantă R 8135. ;

■  Informaţii la sediul secţiei, telefoane 13327, »
* m & . (871) |

_  I
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nutrie şi nutrii. Hunedoa
ra, telefon 14861.

(7000)
•  CUMPĂR prelată pen

tru maşină Hunedoara, 
telefon 16498, (6999)

•  VlND înscriere Dacia 
(1987). depuşi -105 000. De
va. telefoane 18458, 15899.

VPi,: " (7093)
•  CUMPĂR Skoda S 100.

pentru piesa. Deva, te
lefon 24086, după orele 
16. (7300)

•  VlND Volkswagen 
Goif Automatic. Deva. Ko- 
gălnieeanu. tot F 3/14.

■; (7298)
•  VÎND apartament două

camere. Minerului. Deva. 
telefoft 21461. (7294)

•  VIND Dacia 12U> 
break, nouă. «doare albă. 
Deva. telefon 14304

m m
m VIND canapea exten

sibilă. stare bună. Deva. 
telefon; 15193. (7309)

•  CUMPĂR apartament 
2 camere, exclus Micro. 
Deva. telefon 20110.

(7289)
•  VÎND camion I.F.A.

cu remorcă capacitate 101. 
Stare, excepţională. Deva. 
telefon 11858. ,  (7316)

•  SCHIMB frigider Arc
tic mare. cu ladă frigo
rifică 5 sertare. Deva, 
telefon 11268. (7284)

•  PIERDUT legitimaţie 
veteran de război, pe nu

mele Morariu Gheorghe. 
Se declară nu lă

O FJNRDUT îşiili* moto
retă nr. 6. Hunedoara. 
979 — pe numele Asavei 
Ioan, eliberat de Poliţia 
Hunedoara. Se declară 
«Ui. (6997)

•  IN Vulcan, str. Crivi- 
dia, nr. 94, a luat fiinţă 
Asociaţia familială ..Vero- 
nica". avînd ca obiect de 
activitate comercializarea 
produseiăr alimentare si 
nealimentare etc. (7312}

•  FIRMA Romlnst 
Deva execuţi repara
ţii la instalaţii sani
tare. desfundări ca
nale, Informaţii ide- 
fon 29304, (7302)

•  CU durere Sa su
flet ne despărţim  de 
dragul nostru lată. sp* 
era şi bunic 
GHEORGBE BAHRIM

F M  Vaaile. «ora 
Georgeta. nepoţii Mi- 
hai şi Radu. (7319)

•  UN ultim pios 
rămas bun de la 
cuscrul nostru drag 
GHEORGHE BAHRIM

Mut loari şi Flortea 
din Oradea,

(7319)

DISTRIBUIREA TiCHETELOR PENTRU BENZINA 
Şl MOTORINĂ

Tichetele pentru ben
zină şi motorină se dis
tribuie pe baza buletinu
lui de identitate si a 
talonului de Inâiatricu- 
îare a autovehiculului, 
ta următoarele localităţi: 
DEVA, Sala Soorturilor 
(Intre orele 9—17): PE
TROŞANI — Casa de cul
tură (8—18); HUNEDOA
RA ; Sala de audiente a 
primăriei 0 —17); BRAD; 
Primăria oraşului (8—17); 
HAŢEG: Staţia V W Q  
(8—18); ORAşinE: Sta

ţia  PECO (8—18) ; VUD- 
CAN; Clubul ,JMi«erul“ 
(8—18).

Tichetele se eîfeerva^ 
numai pînă - de
20 >decembrie ac. 
soanele handicaţ^rie vor 
ridic» suplimepBd de 

■ la  sediul Societăţii Co
merciale „PECO* Deva. 
str. 22 Decembrie, bL II. 
Tichetele se eliberează 
numai pentru autovehi
culele înmatriculata ia 
judeţul Hunedoara, v  de 
la  oricare pUhct de dis
tribuire din

|  AUTOBAZA ATELIER DEVA
' r. . V

| î ; ^  Ardealului, nr- 1 ■

* Angajează i

Strungari, categoria 2—5.

*

I%
I

|

REGIA AUTON VMA MUN1C9ALA î  
I DE GOSPODĂRIE COMUNALA Şl LOCATIVA \

I

REDACŢIA 9  ABMRWWAgAi 

t m  9 n m  «ta l  Dm h M A 33)

cu sediul în municipiul Hunedoara, 
bdul Republicii, nr. 5 

A N U N Ţ A
fa Scilaţie pentru închiriere a I 

9Ă destinaţie decît locuinţă, astfeh j 
ţii, nr. 28 (fostă alimentara |  

bl suprafaţă totală d e  578,43 mp j 
i c a re  477,12 mp d e m it e  +  m t-  |

•  Pk^B Eliberării, nr. 1 (fost contau de car- j 
_ ntfy m  st^srafaţă de 3o^7 mp. I
* Licrtajla va avea loc fa condiţiile H.G. a r . ,
) 140/1998, la sediul R.A.M;G.CL. HUNEDOARA, 
î  în ziua de 19 decembrie 1991, erele 18. •

I

tabeagd răspundere «entn» eenpnuut 
articolelor pubficete o pe ari 3 

autori acestora.

TlfABUli
S.C, JMdora* S,A : yfe.

Deva, sta B2 Decembrie 2S7


