
Puterea sau, ca să fo
losesc terminologia apă
rată cu atlta convingere 
de membrii: comisiei de 
specialitate, „autoritatea* 
judecătorească face obiec
tul reglementării capito
lului VI din Titlul IV al 
Constituţiei.

Independenţa judecă
torilor, precum şi prin
cipala garanţie a acesteia, 
inamovibilitatea, sînt ex
pres declarate. Unele re
guli fundamentale ale 
procesului, cum ar fi' res
pectarea competenţei, pu
blicitatea şedinţei, asigu
rarea cunoaşterii lucră
rilor de către cei care 
nu înţeleg sau nu vor
besc limba română, exer
citarea căilor de atac. în
tregesc conţinutul pri
mei secţiuni.

Fără îndoială, nu pu
tem să ne pronunţăm în
că asupra dispoziţiei dis
tonante referitoare ia 
numirea judecătorilor 
Curţii Supreme, pe o pe
rioadă de 6 ani. Probabil

cialişti în drept constitu
ţional să dea explicaţiile 
necesare pentru absenţa 
din text a reglementării 
bugetului propriu al pu
terii judecătoreşti, aşa 
cum s-a procedat în toa

rămîne ca legea specială 
să' nă spună cine îi Va 
propune pe membrii Con
siliului pentru a fi aleşi 
în şedinţa comună a 
celor două Camere.

Titlul IV este intitulat

NOUA CONSTITUŢIE noi
că studiile viitoare asu
pra Constituţiei vor găsi 
raţiunea pentru care toc
mai magistraţii de elită 
ai ţării sînt expuşi even
tualelor „capricii* poli
tice ale executivului.

De asemenea,, aşteptăm 
ca reputaţii noştri spe

te democraţiile moderne.
După ample dezbateri 

prealabile s-a creat ca
drul reorganizării actua
lei procuraturi în Mi
nister Public şl al înfiin
ţării Consiliului Superior 
al Magistraturii. Textul 
fiind excesiv de concis,

„Economia şi finanţele 
publice*. El începe în 
articolul 134, cu alinea
tul : „Economia României 
este economie de piaţă*, 
formulă, desigur, neferi
cită din punct de vedere 
al tehnicii legislative, dar 
explicabilă, poate, prin

prisma obsesiilor perioa
dei de tranziţie.

In schimb, apare lău
dabilă acurateţea redac
tării articolului 135 pri
vind proprietatea, ocro
tirea acesteia şi întinde!* 
rea dreptului.

O noutate absolută este 
înfiinţarea Curţii de
conturi, care exercită 
controlul asupra modului 
de formare, de adminis
trare şi de întrebuinţare 
a resurselor financiare 
ale statului şi ale secto-

Dr. IULIU KUTAŞ, 
Preşedintele 

Tribunalului Judeţean 
Hunedoara
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■  Un test trecut cu brio: 900 MW cu 5 
grupuri; ■  Se aşteaptă cărbune; ■  Ce va fi 
la iarnă ? ! . . ,

Dacă situaţia energetică 
este critică în întreaga 
ţară, la fel se prezintă şl 
în judeţul nostru, chiar 
dacă, aşa cu m ' se ştie, 
slntem unul -dintre jude
ţele ina'ri producătoare " de 
energie electrică, prin ter
mocentralele de la Min
tia şi Paroşeni şi prin 
salba de hidrocentrale de 
pe Rîu Mare-Retezat. A- 
coastă stare de fapt. doar 
în aparenţă favorizantă, 
ne-a determinat să ne in
teresăm cum se prezintă. 
Ia această oră, unităţile 
noastre producătoare de 
energie electrică, şi ce Ie 
aşteaptă la îamă.

De la Filiala „Electro- 
centrale" Deva—Mintia — 
veşti bune. In zilele do 
25—26 noiembrie a.c.. Re
gia Autonomă de Electri
citate (RENEL) a efectuat 
un test cu toate termo
centralele Pe cărbune din 
ţară. pentru a verifica 
anduranţa agregatelor. a 
instalaţiilor, a aparaturii,

. capacitatea, colectivului de 
a răspunde unor comenzi 
majore. TestuT a fost tre

cut cu brio. Avind în 
vedere că Termocentrala 
Mintia poate funcţiona, la 
această oră. doar cu cinci 
grupuri energetice, unul 
(nr. .5) aflindu-se in repa
raţie capitală, pină în pri
măvara, anului viitor, ' RE- 
NEL *  fixat „Stelei de 
pe Mureş", pentru acest 
examen, un program de 
producţie cu o putere de 
770 MW. Aşteptările aii 
fost întrecute. Contoarele 
au înscris- 900 MW. O 
elocventă dovadă a com
petenţei şi seriozităţii e- 
nergeticienilor de la Min
tia. probată de atîtea ori, 
a responsabilităţii cu care 
au pregătit. în acest an. 
capacităţile de producţie 
pentru perioada iernii 
1991—1992.

— Ca să fim cinstiţi, 
trebuie să spunem că şl 
celelalte termocentrale 
pe cărbune din ţară s-au 
comportat onorabil, ceea 
ce a demonstrat că siste
mul energetic naţional are 
disponibilitatea tehnică de 
a produce cantităţi sporite 
de energie electrică pe căr- "

bune, cu condiţia să aibă 
resurşe — a precizat dl 
ing. Isaia Miulescu, direc
tor tehnic al Filialei „E- 
lectrocentrale" Deva—Min
tia. Din păcate, volumul 
resurselor energetice este 
foarte: '«redus in întreaga 
tară.

— Vă -rugăm ,.ă8 concre
tizaţi, dle director* pentru 
Termocentrala Mintia.

— Avem în stoc doar 
40 000 de tone de Cărbune. ■ 
iar din Valea Jiului - ne 
irftră, zilnic, în jur de 2 000 
de tone. Acum, cu oca
zia testului amintit, am 
consumat, în 24 de ore. 
cu cinci grupuri, la o 
putere de 900 MW, 0 500 
de tone. Alte calcule pri
vind posibilităţile noastre 
materiale de funcţionare 
le poate face oricine. No
roc că am primit ceva căr
bune din import. Puţin 
însă. .

— La această oră. cu 
cîte grupuri funcţionaţi si 
la ce putere 7

— Cu patru grupuri, la 
600 MW. Pe lingă grupul 
5 — aflat în RK, aşa cum

DUMITRU GIIEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

TN PREGĂTIREA REFERENDUMULUI ASUPRA 

CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI

. •  în  toate municipiile, 
oraşele şi comunele jude
ţului. la sediul primăriilor, 
sînt prezentate listele pen
tru Referendum şi texful 
Constituţiei României. Ce
tăţenii sînt invitaţi con
sulte aceste liste, să veri
fice corectitudinea lor şi. 
atunci cîhd constată ero£i, 
să depună întîmpinâri 
pentru înlăturarea lor.

•  Cetăţenii ce nu au do
miciliul în localitatea unde 
locuiesc,, .vpacfidpşgrişi pe 
liste distincte, liste al că
ror model a fost difuzat 
în teritoriu, de către Pre
fectura judeţului. Cetăţe
nii aflaţi în această si
tuaţie sînt invitaţi să se 
prezinte de urgenţă la pri
măria localităţii unde tră
iesc şi să solicite înscrie
rea în listele distincte. 
Acest lucru este necesar 
întrucît dînşii urWltează să 
fie radiaţi din Jistele loca
lităţilor unde domiciliază,

prin telefax sau prin notă 
telefonică.

•  In judeţ vor funcţiona 
353 de secţii de votare, ce 
se  amenajează în prezent. 
Se urmăreşte asigurarea 
cadrului optim pentru ca 
la 8 decembrie a.c. cetă
ţenii ce vor participa la 
Referendumul asupra Con
stituţiei României să-şi 
poată exprima opţiunea 
„DA" sau „NU" îri cele 
mai bune condiţii.

*  Potrivit hotărîrii Gu
vernului nr. 19, din 26 no
iembrie a.c.. membrii birou- i 
rilor electorale vor bene
ficia de toate drepturile 
ce le-au avut la data deta
şării .de indemnizaţie de 
450 de lei pe zi şi decon
tarea cheltuielilor de trarisl 
port, cazare ş.a. Ei tre
buie să-şi vizeze delega
ţiile la secţiile de votare. 
Delegaţiile vizate vor 'tre
bui înapoiate unităţilor 
emitente, -

» * » • • • • • • • • mm  9

U M 4 P 5 Z?
La închisoare :

— Pentru ce te-a condamnat ?

— Era o festivitate pe malul mării. Se aruncau 

flori în apă. Soţia mea se numea Roza...

o  iNTlLNlRE DE AFACERI. 
Camera ele Comerţ şi Industrie a 
judeţului Hunedoara — Deva, 
organizează in data de 11 de
cembrie 1991, orele 10, la sediu, 
o întilnire da afaceri cu repre
zentanţi ai firmei franceze TI- 
BILETTI, pecializată în utilaje 
de morărit şi panificaţie, de la 
cele de capacitate mică, pentru 
producătorii individuali, - pînă la 
instalaţii industriale. Se vor ex
pune şi instalaţii de patiserie 
pentru restaurante şi cofetării. 
Iii cadrul discuţiilor, se va putea

aborda şi problema înfiinţării 
unor societăţi mixte, acordarea 
de credite. (T. I.).

- © DE MOŞ NICOLAE. Azi 
(vineri), în ziua de Moş Nicolae, 
la Casa de Cultură Deva_ are loc 
o întîlnire emoţionantă. 20 de 
copii dib judeţul Szolnok (Unga
ria) aflaţi în vizită pe meleagu
rile noastre, îşi vor reuni - for-. 
fele cu cele ale elevilor secţiilor 
română şi maghiară de la Şcoala 
Generală 3 Deva şi vor prezen
ta un program artistic eu obi
ceiuri specifice sărbătorilor de 
iarnă. (V. R .).

O SERVICII DIVERSIFICA
TE. „Dacia Service" Petrila îşi 
face cu adevărat „o firmă" în

Valea Jiului, diversifieîndu-si 
şi activităţile pentru, posesorii de 
autoturisme. Aici s-au -deschis 
cursuri pentru şoferii amatori, 
serviciu de taxi ş i şe efectuează 
tractări de autoturisme şi verifi
cări tehnice anuale. In, curind, 
se Vă deschide şi un magazin de 
vînzare a autoturismelor. i(S.C-).

© PEDEPSIT DE OAMENI. 
O după-amiază plăcută, de toam
nă Urzie, în Gara din Deva. 
Numai lui Pavici Emil-Eusebiu, 
un tlnăr. dimLeşnic — care bău
se. peste măsură — nu-î plăcea 
nimic. Lovea pe oricine îi ieşea 
în calc, spărgea, înjura, folosea 
un limbaj pe care hîrtia nu-l 
suportă. A  ;fost pedepsit de oa
meni. Cum distrugerile se ri
dică la peste 27 000 de lei, iar

oamenii loviţi au fost cîteva 
zeci, a fost arestat. Urmează 
nota de plată de la.. justiţie. 
(GH. I. N.).

■ O AMENDĂ.. 20000 de lei. 
La atît se ridică amenda primi
t ă d e  Dord Turcii, gestionar la 
magazinul alimentar „Bucura" 
din Haţeg. Evident, nu degea
ba, ci pentru faptul că doamna 
ţinea dosite diferite mărfuri. Şi 
încă un lucru deloc de neglijat. 
In respectivul magazin erau ex
puse produse cu termen de ga
ranţie depăşit! (V. N.).

Preţuri majorate 
pentru 

producători, 
la produsele 
animaliere

tn luna decembrie a.c., 
producătorilor agricoli li 
se acordă următoarele pre
ţuri pentru animalele şi 
produsele animaliere pre
luate Ia' contract şi achi
ziţii :
— tineret bovin peste 350 

de kg viu/cap 100 lei
— bovine adulte,

, cal. T: 80 lei
— .porcine peste 100 de

kg, viu 115 Iei
— pui de găină peste 1

kg/cap 175 Iei
— găini şi cocoşi 140 lei
— raţe 175 iei
— ouă mart (peste 50

de gr/bue.) 10 lei
— ouă mici 0 lei
— lapte de vacă 3t5

la sută grăsime '25 Iei/ 
litru

Poate cu asemenea pre
ţuri se va revitaliza zoo
tehnia şi vom avea mai 
multe produse în magazi
ne. (N.T.).

,****»**• V****************-**1

Ni OPINIILE LUI JAC- 
QUES DELORS. tn pofida 
faptului că nu a fost in 
măsură să împiedice lup
tele ce se desfăşoară do 
cinci luni între sirbi şi 
croaţi, Comunitatea Eco. 
nomică Europeană a „limi
tat daunele* în Iugoslavia 
T  a. apreciat preşedintele
Comisiei C.E.E., Jacques 
Delors, într-o declaraţie 
făcută.unui post al trie vi-- 
«lunii franceie. Totodată, 
el a afirmat că recunoaş. 
terea independenţei Slove
niei şi Croaţiei „ar fl a- 
gravat şl mai mult războiul; 
iar .numărul celor ucişi ar 
fi fost şi mai maro*

■  MANDAT REÎN
NOIT. Consiliul de Securi
tate al Naţiunile Unite a. 
aprobai in unanimitate pre
lungirea cu indii şase luni 
a mandatului Forţei O.N.U. 
de supraveghere â dezan
gajării militare pe înăl
ţimile Golan (U.N.D.O.F.), 
desfăşurate între Siria şj 
Israel. Această forţă cu. 
prinde 1 330 de militari 
proveniţi din Austria. Ca
nada, Irlanda şi Polonia şi 
a fost instalată în 1914, 
transmite Reuter.

■  DESEMNARE. Alek- 
sandr Vladislav a-fost de
semnat în funcţia de prim. 
adjunct al ministrului re
laţiilor externe al U.R.S.S.. 
a anunţat şeful Direcţiei 
de Informaţii a M.<\.E. al 
Uniunii Sovietice. Vitali 
Ciukih, la o conferinţă de 
presă Ia Moscova — rela
tează agenţia TASS. Una 
dintre principalele sarcini 
din activitatea noului mi
nistru adjunct O va coftşti. 
tui eliminarea „oricăror 
obstacole din calea dezvol
tării relaţiilor de piaţă 
din economia ţării şi crea
rea unor stimulente Pen
tru investiţiile străine”, 
a precizat Ciukin, citat de 
agenţia TASS.

- * • • * * « * * • * • • m
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rjjlţii public. In condi
ţiile In care justiţia nu 
poate fi decît una singu
ră, rămine de văzut cum 
se  va concretiza preve
derea ca instituţia men
ţionată să exercite „şi 
atribuţii jurisdicţionale" 
(articolul 139).

Legiuitorul constituţio
nal a inclus în Titlul V 
una dintre cele mal con
troversate probleme: 
controlul constituţionali
tăţii legilor. Sîntem con
vinşi că rezolvarea aces
tuia' prin intermediul 
Curţii Constituţionale va 
alimenta şi în viitor po
lemici aprinse, fn acest 
context, numai practică 
vieţii { legislative va do
vedi Irt ce măsură s-a 
ales calea potrivită. Ori- 
ttlm, wesiem că argu
mentele eare ne trimit la 
aprobare* condescendent 
ta a uneia satt .s alteia 
dintre personalităţile cu 
funcţii prin organismele 
europene, nu sînt sufi
ciente. Dacă această 
Curte nu se va erija în- 
tr-o * patra putere în 

- stat ţi dacă nu va ti fo
losită drept ultim refu- 

pentru eei care şi-au 
iles-o ca pudct final al 

' unei cariere politice, vom 
* fit convinşi că» şl în  acest 
caz, opţiunea Adunării

Constituante a fost cea, 
potrivită, ■: ’

Nu trebuie omis. : câ 
printre atribuţii se nu- 
mără şi unele legate de 
funcţionarea instituţiei 
prezidenţiale (deci ale e- 
xecutivului), ori rezol
varea contestaţiilor care 
au ca obiect constituţio
nalitatea unui partid po
litic, înregistrat pe ba
za unei hotăriri judecă
toreşti definitive

Legea fundamentală re
glementează şi procedura 
de revizuire a Consti
tuţiei. .Sînt enunţate, pe 
rîhd, iniţiativa revizui
rii, procedura şl limi
tele acesteia.

Prin dispoziţiile finale 
şi tranzitorii (Titlul VII) 
se prevede că data apro
bării Constituţiei prin 
Referendum este şi dam 
intrării ei în vigoare.

Slot fixate termene 
pentru numirea Curţi 
Supreme de Justiţie şl 
înfiinţarea Curţii Consti
tuţionale şi a celei de 
Conturi. • '  '
s Nu ne rămine altceva 
de făcut decit să. aştep
tăm desfăşurarea ţi re
zultatul Referendumului 
diit t  decembrie 1961.

Deşi timpul pinâ la 
acesta este foarte scurt, 
avem convingerea' 6S 
există toate garanţiile 
pentru exprimare» liber# 
şi nestingherită a op
ţiunii electoratului.

I
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spuneam —. am oprit în 
rezervă şi grupul L tqe- 
mai din lipsă cărbunelui.

— Ce se anunţă pentru 
la iarii& ?

«— După toate posibili
tăţile. vom „merge" la o 
putere medie de circa 500 
MW. Dacă va fi cărbune 
— ti speranţa este impor
tul —, vom producă mai 
mtdt

8& ne păstrăm, totuşi, 
speranţa, deşi — te urmă 
cu dteva luni — ea se 
numea, după afirmaţiile 
primulul-miaistru de a- 
tunei. dl Petre Roman, .de
rularea. tncepînd eu luna 
septembrie a c., a unui im
port de , cărbune d e ' 700 000 
tone”. Am scris atunci 
„să dea Dumnezeu", dar 
lată că n-â dat.. Totuşi, 
Să nu ne pieârdem opti
mismul. Se mai înşeală oa
menii. în acest context, 
ar fi bine...

•  NOTE •  OPINII
Q REMARCAT Şt lAU-

DaT  de călători, şoferul
de pe autobuzul 3Î-HD- 
6675, de la Autogara din 
Hunedoara, pe nume Costef 
Tudose, „adună" mereu, 
schimb de schimb, nave
tiştii din Nădaştia de Sus, 
Nâdâştia de Jos, Vîlcele, 
Nandru, Mînerău... Călăto
rii îi respectă, dumnealui 
respectă oamenii care ur
că în autobuzul pe care-l 
conduce de mai mulji 
ani...

leliuc. Sâptămîna trecu
tă, în două zile, nu o ve
nit deloc ! Cei peste 100 
de abonafî, Ca şi cei care-l 
cumpără la vtnzdreo cu 
bucata sînt nemuiţumijâ 
Apoi, mai avem necazuri 
că ziarul de sîmbăfâ-du- 
minică ajunge Id cititori 
abia luni, uneori mărfi.

JUDO.' La Casa de
Cultură a  ora Şui ui Haţeg, 
se organizează un cerc ae 

' Învăţare a  jocului de judo. 
Pot participa băieţi Şi fete, 
între... 6 şi 30 de ani.
(N.S-).

O  „AM DESFIINŢAT 
BUCĂTĂRIA". „De ce ?"
„Nu .vine turned la mtncd- 
re". Acest dialog t-am 
purtat la restaurantul „Cer- 
na" din Teliuc. Aşteptăm 
replica, adică redeschide
rea bucătăriei. Cu „Speci
fic local", eu „specialita
tea casei", eu...

©  „CUVINTUL LIBER"?
se vinde* dar nu vine I" » 
fi» IpUhea dl Vili Oră şan, 
şeful Oficiului Poştal din

© IN GARA SUBCETA-
TE a fost deschis zilele 
acestea bufetul „Dumbre*
Va". Aici, călătorii gă
sise dulciuri, sucuri, lan» 
gOŞi, ţigări etc. (GH. I. N.). ţ

l

Intenţionam să-m i des
carc? oful care mă apasă 
de peste 30 de ani ■ — 
e..ibioză intre revoltă şi 
silă, mulţumire sufletească 
şi scîrbă — Insă ideea in
terpretativă că aş poza în 
disident, mi-a displăcut.

Conferinţa de presă a 
domnului preşedinte Ion 
llieseu — unde s-au abor
dat şi evenimentele din 
primăvara anului 1959, in 
care a fost implicat şi 
domnia sa —-m-a determi
nat să trec peste acest 
inconvenient.

După o perioadă îndelun
gată de interdicţie comu
nistă, c i a  lezat demni
tatea naţională, mai-marii 
de atunci au ftotărît săr
bătorirea Centenarului U- 
nirii, ia 24 Ianuarie 1959. 
A fost o explozie de bu
curie şi de mîridfrîe naţio
nală cum rar cred că a 
mai trăit oraşul de sub 
Feleac. ■: • 4

Pe fondul Măreţului Eve
niment, un grup de studenţi 
de la Drept şi Medicină 
s-au gfndit — în semn de 
respect şi preţuire — să-şi 
manifeste simpatia pentru 
umil foşti profesori uni
versitari, mkrginalîzaţi de 
regimul comunist. Astfel, 
lotul de la Drept, format 
din P. 2. — Dumnezeu să-l' 
odihnească In pace! — 
P.I., B.D., B.I.. E. A  şi 
subsemnatul, S-a deplasat 
pe la domiciliile profesori
lor Constantin Stegărob» 
şi Aurelian lonaşcu — pe- 
nafist, respectiv civilist de 
înaltă ţinută profesională 
s -  ©Întind „Bora Unirii" 
şi „Deşteaptă-te românei". 
Fără exagerări iau tendin
ţe. provocări ori exaltări 

ţ)upă vacanţa de - iarnă 
a anului 1359, s-a declanşat 
o adevărată „vînătoare de

vrăjitori*. Ca zi de vînă
toare s-a stabilit 2 martie 
1959, la Căşa Universita
rilor, In prezenţa studen- 
ţimii de la Drept şi din 
alte facultăţi. • Atmosferă 
solemnă şi gravă, steaguri 
roşii, biroul politic rînjind 
de pe frontispiciul tribu
nei, iar în prezidiu „vînă- 
toriţ roşii" în ţinută „parti
nică".

în mijloc, Nicolae Ceau- 
şeseu din cîte ştiam — 
secretar cu probleme or
ganizatorice : in dreapta 
sa, Ion Iii eseu — sigur, 
preşedintele Uniunii Aso-

tragem hora mare/ Peste-a 
noiastre vechi hotare".

într-o atmosferă gravă, 
Constantin Daleovieiu s-a 
lâdicăt şi a glâşuit: „în 
numele rectoratului şi al 
meu personal, cer exmatri
cularea; imediată a acestor 
elemente. ’ Decanatul Fa
cultăţii de Ştiinţe Juridice 
— şi a arătat cu degetul 
spre Ioan Ceterchi — va 
duce, de îndată, la îndepli
nire această măsură".

Dm partea dreaptă- a 
viitorului „Satrap", nici 
un gest de dezaprobare. 
Măsura fusese luată, doar,

C O N F E S I U N E
ciaţiiior Studenţeşti din 
România ; în stingă viito
rului „odios", tot o figură 
sinistră — cel puţin pentru 
mine — Constantin Daieo- 
viciu, rectorul Universităţii 
Babeş-Bolyai. iar pe late
ralul tribunii, indivizi de 
teapa lui Ioan Ceterchi, 
decanul Facultăţii de Drept, 
şeolit în Rusia, Vai da, un
gur încarnat Şi prim-secre- 
tar al regiunii P.M.R. Cluj 
— căruia trebuia' »ft t se  
traducă discursurile în 
ft>i£tâ§şgş$e — şi tocă alte 
citeva figuri îndoctrinate.

Atmosferă paralizantă In 
sală. Sîntem invitaţi la 
tribună de către Nicolae 
Ceauşescu, pentru a expli
ca de ce a*rt cîntet — re
ţineţi ! *-■ mafşul legio
narilor „Deşteaptă-te ro
mâne r» ori cu prea mult 
pate* şf provocator „Horă 

. unirii*, şi. In special, 1« 
ce hotare fie-am gîndit 
cînd am fredonat „Şi să

In „familie". Iar ca tacî- 
mul să fie complet într-o 
„dulce" limbă românească, 
o studentă de Ia Boijrat a 
recliBfc ia microfon V *iar- 
ba re d is holde pieră. 
Pieră duşmanii din sa lă!“. 
& STO fost poftiţi, fără me
najamente, să părăsim 
safe f Nici o atitudine din 
extrema dreaptă. #

Şi acum; dore'sc să punc
tez citeva idei.

Am discutat de vreo 2—3 
ori cu Nicolhe Ceauşescu, 
in incinta „Casei Universi- 
tâsrSor* dar fără nici an  
rezeimt. Un om rău, ran
chiunos, Ursuz, Incult şi 
arogant, aceasta a fost 
impresia ce mi-a iisat-o 
fe acea dată. Discuţiile cu 
Constantin ai|;;
fost oribile, incalificabile, 
aşa că despre morţi,., na- 
mSft.de bine. In ceea ce-1 
priveşte pe fostul prim- 
secretar Vaida, cred că tot 
veninul şi şovinismul ex
tremiştilor unguri s-au

regăsit în această nâpîrcă. 
Am discutat şi cu Ion 
Iliescu, atît la „Casa Uni- 
versitarilor", cit şi la se
diul U.A.S.R. din Bucureşti. 
Deşi. —■ sau cu atît, mai 
mult — sînt membru 
P.N.Ţ.—c.d.. trebuie să 
spun deschis că a avut 
un comportament , diferit 
faţă de cel ai lui Nicolae 
Ceauşescu. Nu şi-a mani
festat. Opoziţia ori deza
probarea faţă de măsura 
luată. însă ne-a ascultat cu 
atenţie, dindu-rre câteva sfa
turi (să nu le zic indica
ţii) oe care să le urmăm, 
respectiv să ne angajăm 
pe şantiere patriotice şi 
să revenim în toamnă cu 
adeverinţe de bună purta
re, ataşament revoluţionar 
etc.. cu «Re cuvinte. a 
reeducare prin muncă.. 
Faptul că cei doi aveau 
metode diferite pentru a- 
phearea aceleiaşi idei s-a 
dovedit şi în această im- 
prei urare.

Sfaturile au fost Urma
te. Dar cu o tinichea ,)c 
genul, reproduc dl» me
morie : -Tovarăşul X, stu
dent in anul III ia Facul
tatea efe Bfiinţe Juridice 
Chtj, este exmatriculat 
pentru atitudine duşmă
noasă, naţionaUst-şovina şi 
huliganică (deci nu golqni- - 
că — n.n.), fără a mai 
avea voie sâ se însene 
fa o altă feeiflfete? — nu 
am avut nici o şansă de" a 
continua ori de a încerca 
la o altă formă de învă- 
ţătnînt superior.

După multe presiurd, an
chete. urmăriri şi ordine 
de încorporare, sun fes» 
mutaţi disciplinar ia alte 
facuRăţi de drept din ţară

NICOLAE RADOS,
■ ■ Deva, r-

♦ » »»» » » » * ■ - * < »»» »'»»»» »'*« a «w-rvnnminirirs-g-a ** *

Ia meciul cu Steaua, din Cupa UEFA,
FroftOStlt r X

W C i h M E

■f. CO «V ««îL (15) 13 4 1 8  18—«4 8 (—3)
—■ BbECTUUP. (9) lf * 3 5 »«—l i  f3 (+ «
Hunedorenii trebuie. nSăpărat, sâ obţină victo
ria, pentru a evite subsolul clasamentului. Viaţa 
h r prima divizie e din ce îa ce mal grea. 
Pronostic: 1

JUVENTUS m 12 8 3  1 15— 5  1» (+ 7)
— INTER (5) 12 D l  11—-IU 15 (+ 3)
După spusele multora acest mare derby a de
venit im meci obişnuit dar o victorie* a mte- 
rjştîiOr i-ar aduce in cursa pentru titlu, ei eter 
noscînd bine experienţa lui Trarattoni — an- 
trenorul lui Juventus — fostul lor antrenori. 
Pronostic: 1, 2

2. PETROLUL (2) 13 9 1 3 23—17 1« (+5>
-»  OŢELUL |5> 13 7 1 5 17—17 15 (+ 3 )
La pacima vedere pare un„. solist .1*. dată fiind 
buna prestaţie a ploieşteniior pînă în prezent 
Noi dăm o şansă şi găiăţeniior.
P ro n o stic : t ,  X

*. MtLAN (1) 12 8 4 0 i0—  6 20 (+8)
— TOmNO (8) 12 3 7 2 8— 5 13 ( 11)
„Numai ghinioanele ar face ca echipa noastră 
sâ nu ciştige campionatur' — spunea Seriusi- 
coni (preşedintele clubului Milan). . Sperăm ea 
ghinionul să nu vină t
Pronostic: i/'V v’v 'cert:

ASCOLI (17) 12 1 2 9 5 -2 2  4 (—t)
— BARI (18) 12 0 3 9 ®—»  3 t~»)
Derbi-ul suferinţei. Etape mai sfert destule pînâ 
la finele campionatului, dar grea de presupus 
că vreufea dintre echipe, datorită rezultatelor 
catastrofale, va mai evita retrogradarea. 
Pronostic: 1, X , ţ ;; - - f

m NAPOLI (3) 12 5 6 1 17—1» 16 (+4*
— CA6LIARI «S i 12 3 3 6  10—14 9 ( - a *
Napoiîtanii slnt fevoriţi cerţi, dar jucătorii sap- 
dinieni — dacă ne amintim cum au scăpat de 
retrogradare tn sezonul trecut — sînt capabili 
de surprize.
Pronostic: t, X

4. CREMONESE (16) 12 1 3 8 7—18 5 1—7)
— LAZIO 13 4 7 I 18—12 13 tf-3 |
Romanii „acasă" n-au cîştigat. în deplasări it-ău 
pierdut, tocmai de aceea se vor impune în fete 
lui Cremonese, alte echipă ce candidează serios
la retrtwradara.:;;'?b vV'-'bb.v
Pronostic: 2

1% ROMA Ol) 12 4 5 3  O—11 13 (-f 1)
— ATALANTA (9) 12 5 3 4 12—10 13 (41)
tfe Urina a cinceâ vîcţerîe consecutivă a Iui Ata- 
fenta în deplasare ? Roma ar fi iu stare să-l 
stopare, dar nici gazdele ti.au elştigat pe teren 
propriu decît Un meci.
Pronostic : X

5. rtftDRENTfNA (12) 12 4 4 4 13—10 12 m
— VERONA (13) 12 4 1 7  16—10 9 (—2)

Ventea şi-a intrat J n  mfnă*. cum s-ar spune» 
dar încă... n-a cîştigat te deplasare. 

v P r stiâ ^  1 1 3fc: 2  ■ ; b  ,:, b

6. FOGG1A (7) 12 5 3 4 18—14 13 f+ f)
— SA MP DORI A (IS) 12 3 3 6 15—14 9  (—3)
va clştiga „Samp" prinlul meci în deplasate ? 
Gam greu de presupus, dar nici Poggfa nu mal 
ţinteşte... titlul, aşa cam « promis î 

■ Pronostic: X, 2 -

i t  BOLOGNA (12) 14 4 5 5 12—14 13 (—1)
— LECCE (5) 13 6 4 3 15—12 16 (44)
în ultimele sezoane, cele două echipe se întîl- 
neau tn „A*. Bologna a renunţat, se pare, ia 
lupta pentru promovare, iar Lecce ar trebui să 
ia ceva mai serios partidele de „afară". 
Pronostic : X

13.

7. GENOA (10) 12 4 5 3  13—13 1 3 (4 1 )
— PARMA (6) 12 3 8  1 11—10 1 4 (4 2 )
Aşa cum spuneam. Partea fiu poate fi învinsă 
prea uşor, mai ale» că geneve^i sînt cu gîndui

UDINESE (2) 14 6 7 1 18—10 1* (45)
— PISA (8) 14 4 8 4 16—15 14 (—2)
Udinese a încasat prima înfrîngere duminică (în 
deplasare), pierzînd poziţia de lider. Greu de 
presupus că Pisa — d gphipă capricioasă (chiar 
şl te prima divizie) — va cîştiga primul său meci 
în deplasare şi că Ucfi nesc va pierde prima sa 
partidă „acasă".
Pronostic: 1, X  ■■

****************** A A A



Societatea Comercială „ŢARA 
HAŢEGULUI" -  S. A. Haţeg

„VOM TRECE TOATE UNITĂŢILE 
IN LOCAŢIE DE GESTIUNE"

— Stimate dle Panteli- 
mon Gurică, vă rugăm ca, 
în Calitatea dv de direc- 
tor aP societăţii comer
ciale „Ţara Haţegului" 
S. A. din Haţeg, să pre
zentaţi pe scurt obiectul 
activităţii firmei,

— înfiinţa® ia 15 oc
tombrie 1990. prin Deci
zia 104 a Primăriei ora
şului Haţeg, confirmată 
de Prefectură, societatea 
are caracter mixt cuprin- 
zînd 40 de unităţi de pro
filuri diferite, respectiv 
comerţ alimentar, peali- 
mentar şi alimentaţie pu
blică

— Care este cifra de 
afaceri a societăţi ? Aveţi 
unităţi nerentabile?

— In medie, lunar. 40
de milioane de lei. Toa
te unităţile noastre sînt 
rentabile şt. în final, so
cietatea a obţinui ne 11 
luni dîn acest an un be- 
neTc:’’ ;;

— Ce aduce nou auto
nomia ePfturtoşfcă de care 
h^nefi"ia*r în noile con
diţii de organi-mrc ?

— O d ’ acţiune
vaştă, odă® ttf dlstvt ritia 
unor vestei intermediare, 
gwmaîis st din uttnct’ dec 
vedere flrtancrv'. Anro- 
v’rior*ar»a se fă"*» dir-rff 
de la fumi-m-f. eeî de

bază rămînînd totuşi fos
tele întreprinderi comer
ciale cu 'ridicata, cu tra
diţie. - cu spatii adecvate 
colectării fondului de 
marfă şi cu oameni spe
cializaţi pe sectoare de 
activitate. Completăm 
fondul de marfă şi prin 
aprovizionâri directe de 
la furnizori dtp tapă.
' — S-a schimbat ceva 

în modul de servire. în 
atitudinea vlnzătorilor ?

— în primul rîrtd. ora
rul magazinelor a fost 
stabilit de aşa manieră 
incit să satisfacă cererile 
cumpărătorilor: avem
personal receptiv la ce
rinţele populaţiei, cu ap
titudini de buni vinzători.

— Ce aU înscris acum 
in agenda dv. ca proble
mă de rezolvat in bene» 
frcîut societăţii, a l com
ponenţilor ei ?

—- în .baza . legislaţiei 
în vigoare, sînt în cure 
de definitivare formele 
de trecere a tuturor uni
tăţilor în locaţie de gestiu
ne. măsură benefică atît 
pentru gestionar, cit şi 
pentru societate. In cali
tatea sa de locator. Va 
create astfel e;fra de afa
ceri. vor creste benefi
ciile. vom -ment>ne per
sonalul In unităţi.

APROVIZIONARE DIVERSIFICATA

Dl FranCisc Delii», coordonatorul activităţii co
merciale în unitatea 74 cu autoservire, din bdul Tu- 
dor Vfedimireseu, se deplasează frecvent la diferiţi 
furnizori din ţară, spre a asigura un ritm constant 
ap i o vizionării, precum pi desfacerii de mărfuri ali
mentare. Colectivul de vinzătoare de la  amintita 
unitate reaHzează astfel o desfacere lunară de produse 
în valoare de ă milioane de lei.

UN COLECTIV EXPERIMENTAT

Cine doreşte să-ţi înnoiască propria garderobă, 
se poate adresa cu încredere dhri Ştefan lancu şi 
dneibr Leonthlâ Ştcfoni. Doina Jian, Rodica Seoro- 
bete, de Ia magazinul 81 confecţii — şef dna Mariana 
Raţ — care pune Ia dispoziţie cămăşi de toate mă
rimile. fuste groase, paltoane, completuri, scurte de 
fîş pentru femei. Zilnic, se  vînd aici mărfuri in va. 
loarc de aproximativ 78 080 de ie».

„RAFTURI NICIODATĂ GOALE"
.„Sînt cuvintele dlui Gheorghe Buzgar, unul 

dintre gestionarii-rcspoasabili ai magazinului cu au
toservire 51. situat în centrai oraşului. Aflat în com
petiţie susţinută cu celelalte magazine de profil din 
oraş, personalul de aici nu precupeţeşte nici na efort 
spre a asigura « desfacere fluentă, o aprovizionare 
ritmică, spre mulţumirea locuitorilor din zonă. 0  
cifră ce „spune* măi mult decît oricare cuvînt: 
300 000 de Iei. Este valoarea desfacerii zilHice spre 
cumpărători- a bunurilor alimentare.

DORINŢA DE
PERFECŢIONARE
Tinerele vinzătoare Ma- 

rioara Crăciunescu, Da
niela Delin, Valentina 
Scorobete, Carmen Lele- 
şan, Daniela Giuroni. de 
Ia magazinul „Romarta" 
nr. 26 (responsabil dna 
Georgeta Delinl sînt ani
mate de dorinţa de a 
practica o vînzare promp
tă, corectă.

DE CRĂCIUN
Dl Vaier Iovăneseu, 

responsabilul magazinu
lui „Prichindel", ne asi
gură că vînzătoareie tu
turor raioanelor unităţii 
sînt serviabile, apropia
te de doleanţele : celor 
mici. Unele Elena • Sir- 
bu, Rodica Dane iu şi Do
rita Andraş sînt predea, 
pate, în aceste zile, dg 
aranjarea vitrinelor şi a 
spaţiilor interioare, pen
tru intîmpînarea Crăchi- 

; nufui. /

TRANSPORT DE 
1 MILION DE IEI
Aceasta este Valoarea 

mărfurilor aduse de Ia 
Fabrica de încălţăminte 
din Agnita, pentru maga
zinul de încălţăminte nr. 
59. Dna Letitis Groşan, 
responsabil de unitate, 
orimdindtt.se după tempe
ratura anotimpului g  
după solicitări, a  adus 
spre vînzare sute de pe- 
reci» de cizme pentru 
femei, (oinede. căldu
roase şi plăcute ta Purtat?

LA BARUL DE ZI 
„ F LO R A-

Poate că nit este trecă
tor prin Haţeg care s& na 
fie atras de barul de zi 
„FLORA". La o  cafea 
naturală ori un ness, te o  
răcoritoare şi o ţigară 
fin® servite e» decen
ţă de oricare dintre cele 
zjece osoătare, conduse 
de dna Kvira Arvhire —« 
se Bot petrece clipe de 
destindere Intr-un cadru 
înten, sporit de o mu» 
zică de calitate.

OitAREDE
FUNCŢIONARE

l Magazinele indus
triale : 9—17;

t Afîmenfarbte cu 
autoservire: &30
— 29;

t A lim en ta ta  publi
c ă ; f £ —2i.

IN ATENŢIA CONSUMATORILOR
DE GAZE NATURALE

i

»

Aspecte din magazii iele de piese auto şi menaj ale societăţii.

întreţinerea, exploata
rea şi repararea instala
ţiilor de utilizare a gaze
lor revine beneficiarilor.'

Pentru preîntâmpina
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a in
stalaţiilor de gaze natu
rale, se vor respecta cu 
stricteţe următoarele re
guli': ■

. I.'ÎNAINTE' 0%' 

APRINDEREA 

» FOCULUI: '

a) Se va face ventila
rea încăperilor in care 
funcţionează aparatele de 
utilizare; în centralele 
termice şi in încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanente;

bl Se  va eontroja tira
jul aparatelor raeoraaxe 
ia co ş; în caz că se con
stată lipsa tirajului, no  
se va aprind© focul decît 
după luarea măsurilor ca
re sâ asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separarea aparatelor d e  
evacuare meeanieă. des
chiderea ciapetelor de re
glaj' etc.);

C) Se va controla dac» 
robinetele aparatulu| de 
utilizare sînt închise; da
că robinetele sînt deschi
se-, se- vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor 
respective şi a celor înve
cinate. , aprinderea focu
lui făcîadu-se numai du
pă, aerisirea completă;

d) Se va asigura aeee- 
,sul aerul® de ardere în
focarul apăratului de ui. 
tilizare (prin deschiderea 
uşîţelof cenuşarului Ia 
sobe. prjn deschiderea 
fantelcş de acces 1® aer 
în focar, prin pornirea 
ventilatorului etc.);

e) Se va verifica func- , 
ţionarea aparaturii de au
tomatizare ;

f) Se va asigura ven
tilarea focarelor.

2. LA APRINDEREA 

FOCULUI 

ŞI IN TIMPUL 

FUNCŢIONARII:

a) După aerisirea fo- 
carelor, minimum 5 mi
nute. se poate proceda în 
continuare Ta aprinderea 
focului. Aprind®-ea ar

zătorului sau a instalaţiei 
de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă cu chibrituri, hîrtie 
etc .:

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, pînă 
Ia aprinderea flăcării; 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent eu suprave
gherea stabilităţii flăcă
rii.; T'; /

c) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare a a. 
paratelor de utilizare ;

d) Supravegherea per
manente în timpul func
ţionării a tuturor apara
telor neautomatizate;

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra
cordate cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranţă (cel

dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizîndu-sc şi robinetul, 
de manevră:

f) în  instituţii (şcoli 
cămine, hoteluri), fie®  
se aprinde şi se stinge 
numai de către persona
lul instruit ş i  Însărcinat 
cu aceasta, prin grijă 
tinităţii beneftătee.

& INDICAŢII 

SPECIALE:

a) La utilizarea gaze
lor este interzis :

— să se aprindă , focul 
dacă aparatul de utilizare 
nu este etanş sau dacă 
nu are tiraj ;

— să sc lase focul a- 
prins nesupravegheat;

— să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă îs  în
căperi cu aparate de con
sum gaze neracordate la 
coş':

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date la coş. pentru încăl
zirea încăperilor;

— să se facă modificări 
la instalaţia de gaze fără 
aprobare legală ;

— să se obtureze sec
ţiunea coşului în timoul 
funcţionării aparatelor de 
ardere ;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu
lui, să se ia de urgenţă 
următoarele măsuri.:

— stingerea tuturor fo- 
' curilor.:

deschiderea uşilor 
şi a ferestrelor:

— să nu se aprindă 
chibrituri şi să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice :

să nu se doarmă I 
noaptea în încăperi.

Reamintim abonaţilor 
casnici şi asociaţiilor de 
locatari că plata consu
mului de gazase efectuea
ză în termen de 5 zile de 
la data primirii înştiinţă
rilor de plată sau depu
nerii în cont Ia C.E.C.

Peste termenul res
pectiv. se percep pena
lizări, iar 1» 30 de zile 
se încetează furnizarea 
gazului. »

Degradarea aparatelor 
de măsură se sancţionea
ză cu atriendă de fa 
6 000 la  ie ooo de iet.

Consumatorii de gaz* 
naturale sînt obligaţi sŞ 
permită delegaţilor între
prinderii distribuitoare, 
em e  te  itecrihtă cu legl- 
tfmaţia viza® 1» zi te or. 
din de serviciu, accesul 
pentru control şi verifi
care sas revizie a insta
laţiilor de ga ze.

Abonaţilor care se «pun 
la efectuarea controlu
lui. Ii se va sista furni
zarea gazelor pînă la e- 
fectuarea controlul®1 
după achitarea tariful® 
de deschidere.

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populaţie, ;
pentru a ne sprijini in 
depistarea oricăror ema
naţii de gaze pe conduc
tele stradale sau prim.
spaţiile verzi. I

Pentru. orice emanaţii |  
de gaze, sau cauze care I 
ar putea diminua gradul J 
de siguranţă în expioa. V 
taro al conductelor şi ţ  
instalaţiilor de gaze, se l  
va telefona de urgenţă î  
echipelor -de intervenţie, I 
egre răspund la telefoa- i  
n ele: Deva — 27891, Mtt- I 
nedoara — 957/12849; J
Călan — 957/30492; Si- V 
meria — 61343; Oră ştie (  
— 42465; Paroşeni-Vul. * 
caa— • 76032; Haţeg 
957/77130. 1

STIMATI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE

Folosirea gazelor naturale de că- — asiguraţi aerisirea permonen- ţ  
fre cei care nu cunosc şi nu respectă ta în încăperile în care există apară- |  
instrucţiunile pentru utilizarea lor, te de utilizare cu flacăra deschisa; t 
creează pericolul producerii de ex- — asiguraţi ventilarea subsolului t 
plozii, prin ortficii de ventilare pe contu- î

De aceea, pentru prevenirea ex- rul exterior al clădirii şi între încă- /
ploziei în locuinţa dv., indiferent perile din subsol; *
dacă gazele acumulate provin din — nu obluraţi orificiile de aeri- I 
infiltraţii sau ea rezultat al unei de- sire a pivniţelor şi a subsolurilor teh-V 
fecţiuni sau manevre greşite a insta- n ice;
laţiei de utilizare,, va recomandăm —  respectaţi instrucţiunile de u- 
următoarele : tilizare a gazelor natura’e  existente

— nu aprindeţi focul sau lumina Ia consumatori şi publicate periodic 
electrică în încăperi fără o bună în presa locală, de către Disfribu'ia ?
aerisire prealabila; de Gaze Naturale. (874) î
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COOPERATIVA „SILVANA" DEVA 
E X E C U T A

•  Lucrări confecţii metalice şi plasă din 
sîrmâ zincatâ, la dimensiunile solicitate ;

•  Proiectări în construcţii civile şi indus
triale '

•  Transporturi la capacitate de 1,5 tone la 
tarif negociabil.

Informaţii la telefoanele 16736, 14560.
(879)

SOCIETATEA COMERCIALA 
ROBES S.A. BAIA MARE 

str. Vasile Lucaciu, nr. 162, telefoane 994-13853, 
17229, telex 33219 r, fax 994-13853, 

EXECUTA Şl LIVREAZĂ :
•  linii tehnologice pentru obţinerea uleiului 

de floarea-so-relui;
•  mori complete pentru grîu şi porumb, cu 

valţuri lise şi riflate, cu mare rezistenţă la uzu
ră, capacitate 15—40 t/24 h ;

•  scule, dispozitive, ştanţe şi matriţe ;
_• ascuţiri de scule. (882)

Ir
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I.P.H. DEVA S.A.
Vinde, la licitaţie, următoarele categorii de 

mijloace fixe :
— maşini de scris
— maşini de calculat electronice programa* 

“bile
— maşini de calcul mecanice
— xerox Omega „1000" 

xerox KS4
. calculator CUB—Z cu imprimantă RO- 

BOTRON
- —- microbuz TV 4 
” — maşină de facturat ROBOTRON 

. pate suplimentare pot fi obţinute la sediul 
M e b l u i ,  începînd cu data de 9 decembrie 
f$fl« Licitaţia va avea loc în data de 17 de
cembrie 1991, la sediul I.P.H. Deva $<A., str. P-fa 
Victoriei'nr. 2.

'  SOCIETATEA COMERCIALĂ '
„VtNALCOOL'' DIVA S.A.

Scoate, ta licitafie publică, organizată în 
data de 20 decembrie 1991, în locaţii d e  gestiu
ne, următoarele unităţi comerciale i
•  MAGAZIN NR. 2 — Mihai Viteazul nr. 2 —

•  MAGAZIN NR. 4 — bdul Dacia, blocul 38 — 
..Hunedoara

•  MAGAZIN NR. 5 — Libertăţii nr. 34 — llia
•  MAGAZIN NR. 7 — Fumalistului nr. 25 — 

Câian
•  MAGAZIN NR. 8 — Sâlişte, nr. 1, corn. Bălţa

Informaţii la telefon 25882, Deva. (884)

S.E.T.T.P.P.L. DEVA 

(fost I.F.E.T.)

Sucursala de Exploatare şi 
Transport a Lemnului Deva 
cumpăra porumb boabe sau 
ştiuleţi, cu plata imediată. Preţ 
negociabil. (883)

SOCIETATEA COMERCIALA 
RECUPERĂRI BLEAU S.R.L. 

HUNEDOARA
Preia PENTRU POMUL DE CRĂCIUN, nu

mai în perioada 5—14 decembrie 1991, de la 
organizaţii de sindicat, partide politice, asocia
ţii şi organizaţii apolitice

•  DEŞEURI NEFEROASE
(cupru, bronz, aluminiu, alamă, plumb), 
la preţuri avantajoase, negociate pe 
sorturi.

Plata se face pe baza unei adrese emise 
de organizaţie, cu CEC LIMITĂ sau cu DISPO
ZIŢIE DE PLATĂ, în termen de maximum 24 de 
ore.

PROGRAM ZILNIC s 8—17.
ADRESA i Şoseaua Carmangeriei, Aleea 

Pietonalâ, municipiul Hunedoara.
(866)

ANIVERSARI

•  PRIMĂRIA comunei
Zam urează, cu ocazia săr
bătoririi Sfîntului Nicolae, 
tuturor locuitorilor comu
nei, care poartă acest 
nume, „LA mulţi ani fe
riciţi !" (7322)

VTNZARI-
CUMPĂRĂRI

•  VlND convenabil Da
cia 1 300, stare bună. Deva, 
telefon 17868.

(7326)
•  VlND apartament 2 

camere, etaj 1, zona gă
rii. Deva. telefon 13098.

(7324)
•  S.C. „Comfruct" S-A. 

Deva organizează licitaţie 
mijloace fixe în data de 
17 decembrie 1991. Relaţii 
suplimentare telefon 13430.

(7320)
•  VÎND casă Brad. str.

Moţilor, nr. 5. . (7323)
•  VÎND aragaz cu cup

tor. Deva. Libertăţii, bloc 
A. sc. C. ap. 70. (7317)

•  CUMPĂR apartament 
două camere, exclus Mi
cro, Deva, telefon 20110.

(7289V
•  VlND maşină de tri

cotat Veritas 360. Deva, 
telefon 15193. (7335)

•  SOCIETATEA co
mercială ' „Romcet", 
Filiala Hunedoara, 
vinde televizoare color, 
noi, cu certificat de 
garanţie, diagonala de 
61 cm, la preţul de 
47 775 lei. Livrarea 
imediată Informaţii 
la telefon 957/16156 

________________(7325)

•  VÎND cazan ţuică 501. 
Deva. telefon 23040.

(7336)
•  VlND dormitor alb, 

nou. ambalat, preţ 150.000.

lei. Deva, telefon 28685.
(7328)

•  VÎND porc gras. De.
va, str. Zorilor, nr. 1. în 
spatele magazinului auto- 
moto. (7339)

•  VÎND înscriere Dacia
1987. ridicare ime'diată. 
Deva. telefon 23335. după 
orele 16. (7338)

•  VÎND înscriere Da
cia (1986), pian cu coadă. 
Deva. telefon 17530. după 
orele 14. (7340)

•  VÎND Dacia 1 300. fa
bricaţie 1983. Deva. te
lefon 20140, după orele 
16. (7341)

•  VlND convertor O.S.I. 
18. Deva, telefon 23986.

(7343)
•  CUMPĂR dolari 260

lei, mărci 160 lei. Deva. 
telefon 23926. (7344)

•  VÎND Dacia 1 310. De
va. telefon 17612.

(7346)
•  VÎND Ford Taunus, 

an fabricaţie 1980. culoa
re bej. fără rugină. 130 0Q0 
km. stare foarte bună. 
Orăştie, telefon 42777.

(7315)
•  VÎND T.V. color, Phi-

' lips, nou, Hifi. stereo, bo
xe detaşabile, superperfor- 
rriant. preferabil în valu
tă. Informaţii Deva. 23488, 
25493. (7133)

•  VÎND înscriere Dacia,
septembrie 1987. Hunedoa
ra, telefon 14242, după 
orele 16. (7001)

•  VÎND VWTDerby. Hu
nedoara, telefon' 20147.

(7003)
•  VÎND două , garnituri

mobilă, cameră combinată 
furnir nuc. mobilă bucătă
rie,. aragaz. Hunedoara, 
telefon 11893. (7004)

•  VÎND Mercedes 300 
D. Hunedoara, telefon 957/ 
12339. după orele 16.

(7007)
m \ rf \*î> Dada 1 IOC cu 

piese şi n otor original 
c r  t, însor «i e 

(1981). Hunedoara. . tele
fon 13002. (7352)

' PIERDERI
•  PIERDUT căţel pechi-

IERI, TN DIVIZIA A LA FOTBAL

REZULTATELE ETAPEI: F.C. Bacău — Gloria 
Bistriţa 0—2 ; F.C. Braşov — F.C. Farul 2—0 ; Dacia 
U. Brăila — .Sportul stud. 1—0 ; Rapid — Inter Si
biu 1—0; AJS.A. Electromureş — Petrolul Ploieşti 
4—0 ; Oţelul Galaţi — F.C. Corvinul 2—0 ; Electro- 
putere — Dinamo 0—0 ; F.C. Argeş — Poli. Timi
şoara 3—1 ; Steaua — Univ. Craiova (s-a disputat în 
nocturnă).

C L A S A M E N T U L
1. Dinamo 14 11 3 0 36— 7 25
2. Petrolul 14 9 1 4 23—21 19
3. Steaua 13 8 2 3 21— 9 18
4. Oţelul Galaţi 13 8 1 4 19—17 17
5. Univ. Craiova 14 6 4 4 14— 7 16
6. Gloria Bistriţa 14 6 3 5 21—18 15
7. Electroputere 14 5 4 5 10—11 .14
8. Rapid 14 6 2 6 14—15 14 \
9. F.C. Bacău 14 6 2 6 13—21 14 1

10. Poli. Timişoara 14 5 3 6 18—20 13/
11. F.C. Argeş 14 4 4 6 18—17 12
12. F.C. Farul 14 5 2 7 10—12 12
13. F.C. Braşov 14 5 2 7 22—25 12
14. A.S.A. Electromureş 14 5 1 8 17—22 n
15. F.C. Inter Sibiu 14 3 4 7 14—22 10
16. Dacia U. Brăila 14 4 2 8 13—21 10
17. F.C. Corvinul 14 4 1 9 18—26 9
18. Sportul stud. 14 2 5 7 12—22 9

ETAPA VIITOARE (8 decembrie] Dinamo —
F.C. Bacău ; F.C. Corvinul — Electroputere ; Spor
tul stud. — A.S.A. Electromureş ; Petrolul — Oţelul ; 
Univ. Craiova — F.C. Argeş ; Poli. Timişoara — F.C. 
Braşov ; F.C. Farul — Rapid ; Inter Sibiu — Dacia 
U. Brăila. Partida Steaua — Gloria se dispută la 
17 decembrie a.c.

nez, găsitorului bună re
compensă, Deva, telefon 
16016. (7348)

•  PIERDUT aviz expe
diere nr. 41649/1. XI. 1991, 
eliberat de Societatea Co
mercială „Retezatul" S.A. 
Deva. Se declară nul.

(7350)
•  PIERDUT legitimaţie

eliberată de Fabrica de Mă
tase Deva, pe numele Bi- 
lic Mihaela. Se deciară 
nulă. (7342)

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu, eliberată de 
G.I.G.C.L. Deva, pe numele 
Codrean Florin. Se declară 
nulă. (7327)

•  PIERDUT legitimaţie 
serviciu, pe numele Dumi- 
trana. eliberat de - Grup 
Cantine Restaurant Hune
doara. Se declară nulă.

(7006)
•  PIERDUT adeverinţă

nr. 204826, pe numele 
Popa Floarea, eliberată de 
D.C.A. Orăştie. Se declară 
nulă; . (7008)

ÎNCHIRIERI

•  MEDIC, caut aparta
ment pentru închiriat, zo
nă centrală. Deva. telefon 
23576. (7318)

•  CĂUTĂM garsonieră 
• mobilată pentru închiriat.

Deva, telefon 11631. orele 
(7333)

milar sau garsonieră Deva. 
Informaţii telefon 22912', 
Deva. (7349)

OFERTE DE SERVICII

•  FIRMA „Euro-Tours" 
Deva organizează curse în 
Germania în fiecare sîm- 
bătă. Informaţii la telefon 
12749, după orele 16. (7332)

•  BANCA comeepială. 
filiala Hunedoara. anga
jează controlor poartă, 
paznic. Informaţii Hune
doara, telefon 12494. (7002)

•  S.N.C. Codor Fulger
Petrovici ,cu sediul în str. 
Viorelelor nr. 5. angajează 
barman şi ospătari califi
caţi (bărbaţi) şi vinde ba
nane şi portocale la sediu 
şi în piaţa-Obor. Hunedoa
ra. telefon 20915. (7009)

DIVERSE

•  DOAMNA Popa Didi- 
na din Deva este autori
zată eu autorizaţia 4314/ 
1991 să presteze 'activita
tea de croitorie. (7329)

D E C E S E

16—20.

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament, 
proprietate. Deva, cu Cra
iova. Deva, telefon 12318.

(7331)
•  SCHIMB garsonieră

Progresului, gaz (sobă te
racotă), 'cu apartament 2 
camere, decomandat, ex
clus Dacia. Micro 15. Deva. 
telefon 13123. (7330)

•  SCHIMB apartament
Deva cu Iaşi sau Botoşani. 
Deva telef n 34840 orele 
7—15. (7334)

•  S > IH I? IB apar ment 
2 camere Lupeni, cu si-

* FAMILIILE Cos- 
tea Alexandru, Cer
ce Qrăvean şi Bodi 
Petru anunţă cu du
rere încetarea din 
viaţă, după o lungă şi 
grea suferinţă, a ma
mei dragi,

ANA IOAN BODI, 
în vîrstă de 90 ani.
Inmormîntarea as

tăzi, orele 14. de la 
casa mortuară Deva.

(7337)

•  S ŢLA laria a-
nunţă decesul soţului. 
' . MUNTEAN

CONSTANTIN
Înmormîntarea va 

a ,x a loc ie- ss t*_l Ba- 
tiz, vineri, 6 decem
brie- 1991, orele 13,

(7010)

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL |
. ■V

Roagă pc -toţi membrii săi, care au fost delegaţi I 
la circumscripţiile electorale în -alegerile din 20 mai - 
1990, să se prezinte la sediu, pentru a li se elibera, J 
după caz, delegaţii pentru a ne reprezenta Ia Refe- I 
rendumul din 8 decembrie 1991. j

DIRECŢIA REGIONALA DE DRUMURI j 
Şl PODURI TIMIŞOARA j

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA
t

Scoate la licitaţie publică pentru închiriere 
•  locuri de parcare şi terenuri aferente lor, { 

• din zona drumurilor, pentru desfăşurarea unor > 
! activităţi comerciale. {
| Lista terenurilor şi condiţiile de participare i 
s la licitaţie sînt afişate la sediul Secţiei Deva. i 
| Licitaţia va avea loc Tn data de 17 decembrie j 
J 1991, orele 10, la sediul Secţiei Deva, str. Rîn- • 
I dunicii nr. 3/A. |
» înscrieri se primesc pînâ la data de 16 de- j 
J cembrie 1991, orele 15. |
j  . La licitaţie sînt invitaţi să participe şi be- : 
? neficiarii avizelor şi ai autorizaţiilor eliberate j 
| de D.R.D.P. Timişoara şi cei ce au construit şi j 
» nu au nici o aprobare. J
| SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA, str.
. Rîndunicii nr. 3/A, vinde prin licitaţie publică * 
| autobasculantă R 8135. (
: Informaţii la sediu! secţiei, telefoane 13327, ;
|17327. (871) I

*»*t***»*t*t***M*«**M** ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥**»*¥¥****■»*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥***
j*

REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA:

2 700. Deva str. î Decembrie, 35, 
Judeţul Hunedoara 

Telefoane: 11275, 12157, 11269 
lelefon tipografie > 25904 

Fax : 18061

întreaga răspundere pentru conţinutul $
articolelor publicate o poarta ;î

!»autoru acestora

TJPAROLt 
S.G. „Polidava" S.A. 

Deva str. 22 Decembrie 257
********************************************************************************************************************


