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Duminică» Q decembrie, a avutioc  
Referendumul asupra Constituţiai

SECVENŢE DIN MAREA 
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- Duminică. 8 decembrie 
a.c.» a fost o zi de iarnă 
geroasă. mai ales diminea 
ţa. A fost ziua cînd toţi 
cetăţenii maiori ai patri
ei a8 test chemaţi să-si 
exprime prin vot atitudi
nea faţă de'Constituţi»? — 
tegea fandam « ta îă  a  Ro
mâniei adoptată de Adu
narea Constituantă la M 
doietebrte 1991. Aptul res- 
pnetite ţeUefeoză ruperea 
totală *i definitivă ds pe
rioada t^ H ta ră  a  xwnu- 

şi. totodată, ho

tă rîr ea fermă de a păşi, 
după Revoluţia din de
cembrie 1389, pe un dram 
al prosperităţii ţi progre
sului, pe cal® democraţiei 
autentice.

Secţia de votare nr. 27 
Deva. ora şapte Şi ţurrtă- 
tate. în  sala spaţioasă in
tră oameni, cite unui sau 
în grup, salută cti respec
tul cuvenit unui asemenea 
moment. Prezintă biroului 
electoral al secţiei docu
mentul de identitate, pri
mesc buletinul de vot şi O

.ştampilă, după care intră 
într-una din cabinele de 
vot. Ies. după puţină vre
me şi depsrt buletinul In 
umâ. fc  gesturile lor este 
prezentă o anumită solem
nitate. S tă»  de vorbă cu 
di loan Babeş, preşedinte
le birotdui electoral al 
secţiei, eare ne spâne ■

A "trecut o oră şl ce
va de la  începerea votării.
dar, pltvă acum, prezenţa

' T- i
(Toutlnniiiz In fjşfe * g*nŞ Secţia de votare ar. 45 Hunedoara.
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•  F.KJÎ. Deva distribuie atîta energie cită are. Şi 

are puţină: •  Beneficiarii trebuie sl-şi acbitc. te  pri
mul riad. energia electrică. Altfel, nit pot fi procurate - 
resursele pentru producerea ei* p  Pi» 16 decembrie 
SUV MMflMtorif .eewnwtif# cure nu-şt plătesc 
.1» d '  V o r*  îutieiUPţi. iar pînă la 3? 
baie achitate toate restanţele către BENEI, prin uni- 
taiilBd lu anhordhie a V

Obligă ţiite Filialei de 
Keteîe Electrice Deva stat 
bine cunosoate. Ele con
stau Ih dsstrttoturea ener
g i i  dec im e către consu
matorii industriali, comer
ciali. publici, casnici etc. 
şi urmărirea modului în 
care kilowaţii sint utili
zaţi. economisiţi sau risi
p iţi te  ««Hoţiile actuale,

: cînd te  Judeţ. .ca în în
treaga ţară. se produce 

j puţină energie electrică 
| — din cauzele ştiute şi 

subliniate în articolele 
noastre anterioare — este , 
normai că şi F.R.E. Deva 
tSstribrte atîta energie ci
tă este.

Ce $o impune însă pen
tru consumatori mari sad 
miei î  CBasva măsuri d a 
re, pe care întreprinderea 
de speriaţiiate din Deva 
le-a prezentat hi amănun
ţime fo ziarul nostru din 
1© şi H  noiembrie a.c. în 
esenţă, d e  se referă la 
iţeiNteea retionaiă a fie
cărui kilowatt, ia econo
misirea severă a  energiei.

la eliminarea fenomenelor 
de fraudă, prin diferite 
metode — fenomen încă 
acut, dar care va fi as
pru sancţionat.

-ri însă ceea ce este mâl 
important in această situa
ţie de profundă criză ener
getică a ţârii noastre — şi 
nu numai acum — este 
achitarea Ia timp. dacă se 
'poate chiar anticipat, a • 
energiei electrice de către 
beneficiarii din industrie, 
din toate celelalte sectoa
re de activitate — a ţinut 
să precizeze, într-o recentă 
discuţie, dl mg. Cornel

Cazan, directorul Filialei 
tte Reţete Kteotriee Deva, 
din cadrul Regiei Autono- 

• a r  de ’ Electricitate, . (RF.- 
NM4.

— ' Aveţi salate' mari ne- 
încasate. dle director ?

— La această a ră  ele 
sîat de circa două miliar
e i  d e  tel-- debitoare frate, 
în general unităţile eco- 

patemice. mari 
şi eu mare 

in industria iu- 
deţaiui şi a ţării. Noi te 
înţelegem — sta tem prinşi 
ea  toţii te păgubitorul blo
caj financiar naţional. în
să /  neachitîndu-se costul 
energiei electrice, nu stpt 
I ţ ă l  pentru plita  resurse
lor — cărbune, păcură, gaz 
metan — necesare produ-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare fn pag. a 8-a)

— D ce te încăpăţîne zi j 
că nu sint beat ?

- r i  Atunci de ce perşi Şti 
capac de; cratîţă ? v

: im crezi îţi spun

să . pui pc pk-fc-up
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Copii, m at m ult respect 

p en tra  institu ţiile  de stat!
■ De la Aniaoasa, am pri
mit t e  redacţie o scrisa»-? 

fre sentoată de Siminâ N3- 
coiae, in  cape ne este sem- . 
nalat un fapt îngrijorător 
— anume că -In colonie 
sini toarte mulţi copii de 
şcoală care sînt lăsaţi de 
capul lor de către părinţi, 
ce hoinăresc, fac fapte re
le, unele 'de-a dreptul re
probabile. Mai matî, de o 
vreme încoace, strigă me
reu şi cu ură „Jos GuVer- 

'4 nul", „Jos Iliescu", huidoie 
pe cei care le fac obser
vaţii, chiar ataCă oamenii 
bătrîni pe stradă, îi hu- 
lesc. dau cu picioarele în 
ei şi apoi o iau Ia fugă”.

Faptele relatate sînt, in
tr-adevăr, Jenante. Din pă
cate nu sint singulare, ele 
fimdu-ne semnalate şi în 
alte localităţi aie. judeţu
lui. -Libertatea* pe care 
am dobîndit-o după de
cembrie '1389, de a  face 
tot ce „credem de cuviin
ţă* şi ce ne tâepe sau nu 
ne trece prin cap, — ma
turi şi copii deopotrivă * 
din păcate nu mai este 
libertate, ci anarhie. Şi 

-total ta numele unei de
mocraţii aşa cum o simte 
fiecare, nicidecum demo
craţia unanim acceptată de 
statele civilizate spre care 
tindem. Ceea' ce facem u- 
nii dintre noi este profund

dăunător liniştii sociale, 
păcii sociale te care chea
mă în. această perioadă 
formaţiunile politice şl a-; 
politice, indiferent de cu
loarea lor* în primul rînd 
instituţiile de stat alese ta 
mod democratic la 20 m al 
1390.

Cu atft iftaî mult. cre
dem că instituţiile repre
zentative ale ţării — Pre
şedinţia, Guvemtti — nu 
pot fi contestate şi huidui
te, dacă există o fărimâ 
de bun simţ ta fiecare 
dintre noi. mai ales de 
nişte elevi de la şcoala ge
nerală, cate în această pe
rioadă trebuie să-şi vadă 
în primul rînd de pregă
tirea toc. Sar, .te' -vede că 
aceasta este. probabil, «ta
rea , de spirit în familiile 
din care provin, sau în 
grupurile ea care hoină
resc./ ■: - ';//;• vj't

Credem că opinia locui
torilor va trebui să se fa
că în continuare . simţită, 
ltiîndu-se atitudine. aiu- 
tindu-i pe «mii să înţe
leagă noile realităţi ale 
ţă rii instituţiile sale de
mocratice. unele noţiuni 
elementare dc democraţie.

MINEI, RODEA

(Continuare în pag, a 2-a)

FLASH!
o  SPECTACOL DE CO

LINZI. Chibul „Siderurgistul" 
din Hunedoara va găzdui în data 
de &  decembrie a.c., orele 17,30, 
un spectacol de colinde şi obi
ceiuri tpadtţionale de iarnă. ‘ŞŞ 
ne bucurăm i e  acest moment 
artistic, care ne aminteşte imi
nenta apropiere a Crăciunului. In 
spectacol vor evolua elevii cursu
lui de coate, ansamblul folcloric 
*Ardeleana", precum şi cursanţi 
ai Şcolii de Artă Deva — clasa 
pregătită de Ica Pop Giurgiu. 
Conducerea muzicală — Votca 
StSnescv, coregrafia — Petre

Prunean. ■ Acelaşi spectacol na fi 
prezentat in' 13 decembrie, orele 
17,39, la Teliuc. (M.B.)

©  PREGĂTIRE GRATUITĂ. 
Prezentîndu-se la redacţie, dl 
It. ing. Ion Andronie ne-a infor
mat că oferă gratuit pregătire 
teoretică şi practică pe calcula
tor personal compatibil Spectrum 
şi CPfM, la domiciliul său sau 
al clientului. Informaţii Ta tele
fon M 'm , Deva. (N.Tj

©  DUPĂ VREME. Cam aşa 
s-ar putea spune că funcţionea
ză unele unităţi comerciale, din, 
moment ce nu au orarele afişa
te. Iată, deocamdată, doar dteva  
unităţi de alimentaţie publică 
din Valea Jiului: berăria Pe

troşani, restaurantul „Transilva
nia" PeţrUa restaurantul t,Regi
na Nopţii“ Vulcan, -Intim-Bar" 
Vulcan etc. Oare să nu se cu
noască faptul că neafişarea şi 
nerespectarea orarului se sanc
ţionează de legislaţia în vigoa
re ? (V.N.)

©  UN RISC PREA MARE! 
Mulţi-meseriaşi buni din cadrul 
S.C. Condor S.A. au plecat din 
proprie iniţiativă, răspunzind so
licitărilor unor proprietari de 
firme de construcţii din Israel, 
să lucreze pe şantiere din aceas
tă ţară. Aflăm că doi dintre ei, 
victime ale accidentelor de mant
ei, s-au înapoiat împachetaţi. 
Despăgubiri — ioc — pentru că 

român nu o fost angajat

in asemenea tranzacţii şi, proba
bil, se vor isca probleme şi cu 
pensia de urmaşi. Cam mare ris
cul pentru un pumn dc dolari!
a-c.) :

O  NEMULŢUMIRI. In apro
pierea Grupului Şcolar de Con
strucţii Maşini din Petrila s-a 
deschis un cafe-bar şi se va des
chide, probabil, încă un u l' şi în 
staţia de autobuz din- cartierul 
S Martie, "’e bună dreptate, pro
fesorii sînt nemulţumiţi, deoare
ce tentaţia e mare, -unii dintre 
elevi găsind un toc de refugiu. 
te  astfel de unităţi Oare o co
fetărie ori o ceainărie nu erau 
mai potrivite în vecinătatea u- 
nei instituţii de învăţămînt ? 
IES.)

stm  tem *  •  * *  « t e :

ta Prinsul 

Timişoara
In  ea rw t altoi 4 e  totf£  

p osta ţii*  noastre d e  radia  
a a  transm is îa  d irect 
tia ţa  d a tă  de S ecţia  
ta ta  » ( te ţO  
Justiţie te  procesai 
t a t e a . '.

P otriv it KMfis ţ ei , . ta »  
culpa ţii cm ie s t  ' t e n t a » -  

ta  executarea

Ion — 2 î ani,
- 2. Bălan Rad* — 23 «tari

3. Pacoste Cornel — 89 
ani.

4. Popesca Ion — 20 ani.
5. Sima Traian — 20 a n i
S» Dehcleanu Ion — 18

ani
1. G erpedea» loan  — 18

8, Veverca fosif ■ 15 
ani.

De asemenea. Unor In
culpaţi. ti s-a interzis exer
citarea unor drepturi şi 
li s-a aplicat degradarea 
m ilitară..

Au tetai fost date o sea
mă de pedepse* care au 
căzut sub Incidenţa Unor 
acte de graţiere apărute 
în timpul desfăşurării pro
cesului-

A înceta^ urmărirea pe
nală asupra unor foşti m- 
culpaţl dispuniadu-se eli
berarea acestora,

Condamnaţii beneficiază, 
de dreptul de recurs.

■  CONFLICTE ÎN BLAM. 
Preşedintele malian. Ama- 
deu TuTOni Ture, este dc 
Părere e& nu Va izbucni un 
război te  nordul ţării, în
tre negri şi arabi, făcînd 
astfel aluzie ta luptele ca
re se desfăşoară in prezent 
te  acea zonă între diferite 
grupuri de tuaregi El a 
adăugat că de .pe neam M 
fac pregătiri pentru reuni
unea liderilor principalelor 
fracţiuni ale tuaregilor, 
programată pentru 27 de
cembrie, la TombHctu, care 
ar urma să stahilească o 
încetare a focului. .

0 t e * * *  *  * * te *  tete *te
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la urne este mică. Dacă 
au votat circa 150 de oa
meni. Poate şi din cauză 
că este încă întuneric.

— Sînt probleme în le
gătură cu votarea?

— Absţlut nici una. To
tul decurge normal.

Secţia de votare nr. 21. 
Pentru a asigura fluenţă 
votării, membrii biroului 
electoral al secţiei». condus 
de doamna Nicoleia Mun- 
teanu. şi-au împărţit stră
zile,' aşa că verificarea 
înscrierii, cetăţenilor în 
liste durează foarte Puţin, 
ca şi votarea de altfel. Soţii 
Leţiţia şi Gheorghe Cătană

au venit împreună la vot.
— Am votat cu Consti

tuţia — ni s-a destăinuit 
doamna Letiţia.. deşi nu 
i-am cerut-o — fiindcă 
ţara are nevoie de legea 
fundamentală pentru a 
înainta pe drumul ce pă
şeşte după evoluţie.

împreună au venit la vot 
şi soţii Kovacs. care şi-au 
exprimat opţiunea asupra 
Constituţiei României.

Biroul electoral judeţean, 
pe, baza informaţiilor cu
lese din teren la intervale 
stabilite.de-timp.^a urmă
rit şi coordonat îndeaproa
pe. desfăşurarea referendu
mului. Din datele ce le 

■ deţinea am dedus că vo
tarea a mers mai slab pî-

nă Pe la orele 11, dar a- 
poi s-a intensificat. în ju
rul orelor 14 la secţiile de 
votare din Deva, dar nu 
numai, s-a înregistrat chiar 
o oarecare aglcânerăţie. Au 
fost luate măsuri operati
ve pentru suplimentarea 
persoanelor ce munceau 
la secţiile de votare. Du
pă un calcul aproximativ, 
la Deva s-au prezentat la 
vot 62 la  sută din electo
rat, iar la nivel de judeţ 
participarea Ia Referendum 
depăşeşte 62 la sută. Vo
tarea a mers foarte bine 
în zona Pădurenilor. in 
satele de munte în spe
cial şi mai puţin bine, sub 
aspectul prezentei. în ora
şele mari.

n  »«.Avem o Constituţie bunăi i

O zi de iarnă adevăra
tă Ia Hunedoara. O zi mai 
deosebită pentru mulţi ce
tăţeni, cu gîndul la noua 
Constituţie a României. 
Este ora 13. La secţia de 
Votare 46 Tntîlnim oameni 
destul de mulţi. Au Votat 
pînă acum mai bine de 
400. „Avem necazuri cu 
listele, ne spune Petru Co- 
vaciu. preşedintele secţiei 
de votare. Au fost omişi 
cetăţenii de pe mai mpl- 

; te scări din unele blocuri. 
\ Da. totul se rezolvă". Dis- 
. cutăm aici cu Elena Tute- 
; lea. muncitoare la combi- 
• natul siderurgic. : .Ar fi 
;« trebuiţ ca buletinele de 
’ ; vpt să cuprindă şi varian

ta : monarhie sau nu. Pen
tru acest lucru eu am vo
tat îmnotrivă. Constituţia 

I o să fie adoptată pentru

că foarte multă lume o 
doreşte". Tot aici tînărul 
Marinei Coteneanu ne 
spune : „Mă gîndesc că 
dacă toată lumea este lu
cidă. Constituţia va fi vo
tată. După atîţa haos în 
ţară. trebuie să punem o- 
dată treburile la punct. 
Părerea mea este că a- 
vem o Constituţie destul 
de bună". •

La secţia de votare- nr. 
45, primul nostru interlo
cutor, este Adrian Pădure, 
preşedintei^ secţiei, /ţfîăm 
'că pîniă la ora 1.30 au vo- ‘ 
taţ aproximativ ' 500 /  de 
cetăţeni. Pentru corectitu
dinea votului veghează o 
comisie formată din repre
zentanţi ai P.N.L.. F.S.N. şi ' 
U.D.M.R. „Părerea mea 
este că majoritatea oame- 

, nilor vor vota Constituţia.

ne spune Florin Pop, ofi
ţer M.I. Sper ca referen
dumul să se desfăşoare 
corect în toate judeţele". 
„Avem mare nevoie de Con
stituţie şi cred că va fi 
adoptată" — subliniază tot 
aici Constanţa Iovănescu.

„Nu avem probleme, ţi
ne să ne spună şi preşe
dintele secţiei de votare 
nr. 48. dl Eugen Ham za. 
La ora 14,15 aici este li
nişte. Lume mâi puţină. 
Au votat pînă la această 
orş mai bine de, o treime 
din ,cej în ev«ienţ|i“i .

„Indiferent /cum va evo
lua economia noastră, de 
Constituţie avem nevoie. 
Referendumul este bineve
nit", ne, spune şi Nicolae 
Deaconu. - . \ ’

Cum se face yfnzarea activelor ?

VALENTIN NEAGU

„Să dea Dumnezeu să fi
f bine pentru ţa ră !"

O zi geroasă duminica 
lui 8 decembrie,, data or
ganizării Referendumului 
pentru ca întregul popor 
să aibă posibilitatea a-şl 
spune părerea âsupfa' Con
stituţiei. Zăpada abunden
tă̂  căzută în timpul nopţii 
a creat un decor feerie, în 
zona comunei Mărtinşişti. 
Dar. cum decorul nu i-a 
impresionat pe mulţi oa
meni. ci mai degrabă fri
gul, aceştia şi-au părăsit 
destul de tîrziu gospodă
riile pentru a se îndrepta 
spre secţiile de,*votare.

La Ora 12,-30. la secţia 
de votare n r .. 263, organi
zată în localul Şcolii din 
Mărtineşti. nu se prezen
taseră decît 97 cetăţeni din 
cei 294 înscrişi ne listele

electorale. Majoritatea tre
buiau să vină din satele 
Tămăşasa şi Turmas. un 
drum destul de lung. tre
buie să recunoaştem. Dar. 
după cum ne spunea Pre
şedintele comisiei de vota
re. Geta Bolş, în . orele du- 
pă-amiezîi. localnicii vor 
vgni cu certitudine spre 
a-şi exercita dreptul de a 
vota legea fundamentală a 
ţării noastre — Constitu
ţia — recsnt votată de 
Parlamentul României. A 
lăsat o bună impresie co
rectitudinea asigurată pro
cesului de votare, expli
caţiile corecte şi competen
te acordate cetăţenilor 
despre modul votării.

Ne-au impresionat în 
mod deosebit cuvintele u-

nui ţăran, locuitor al sa
tului Tămăşasa. pe nume 
Lidion Licesc, care. după 
ce a ieşit din cabina de 
vot, a m ărturisit: „La ro
mâni. fără Constituţie nu 
se poate. De altfel. în nici 
o ţară. acest lucru nu e 
posibil. De aceea. am. vo
tat pentru ,.DA"-ul acestei 
Constituţii, pentru liberta
te şi democraţie. E păcat 
că nu toţi înţelegem cum 
ar trebui libertatea şi de
mocraţia ! Să dea Dum
nezeu să fie bine pen
tru ţară. noi ifsta . dorim ! 
Şi mai ales să ne apucăm 
de lucru, că altfel nu mai 
merge!". ..

MINEL BODEA

La secţia nr. 2 din De va prezenţa Ia vot a fost numeroasă.

întrucît au survenit u- . 
nele noutăţi în această 
chestiune -ce ne priveşte 
pe fiecare, l-am rugat pe 
dl Gheorghe Popescu. şe
ful Filialei judeţene Hu
nedoara a Agenţiei Naţio
nale de Privatizare, să ne 
precizeze în ce constau 
modificările aduse norme
lor metodologice privind 
vînzarea de active. Iată. 
în esenţă, clarificările de 
ultimă oră ce s-au adus 
în atenţie tuturor celor in
teresaţi de modul cum se 
va face vînzarea activelor.

Important de reţinut 
este că modificările aduse 
normelor metodologice ur
măresc ca la cumpărarea 
activelor Pe bază de lici
taţie să aibă acces. în pri
mul rînd,. persoanele fizi
ce şi juridice (cu capital 

-privat sau mixt) române, 
în acest caz. se vor ela
bora. de către departamen
tele, de profil, criterii ca
re vor permite selecţiona
rea celor ce participă la 
licitaţii pentru cumpărarea 
de active. în continuare, 
se derulează activitatea de 
scoatere a activelor la li
citaţie de către societăţile 
comerciale 'eu ca oi tal de 
stat. De menţionat' că în 
ceea ce priveşte privatiza
rea totală. în conformitate 
cu prevederile ; Legii tjr. , * 
58/1.991 Societatea eomsr- v 
ciaiă „I.P.H." S.A. Deva

a fost selecţionată în gru
pa B a fazelor de selec
ţionare. avînd şanse şă fie 
aleasă în această catego
rie deoarece s-a mai -con
stituit şi o grupă G din 
care, probabil, foarte puţi
ne societăţi vor fi selec
ţionate. '.

Demn de relevat este că 
în prezent se lucrează la 
elaborarea metodologiei de 
distribuire a certificatelor 
de proprietate, care şe vor 
înmîna în mod gratuit tu
turor cetăţenilor României 
care au împlinit vîrsia de 
18 ani la 31 decembrie 
1990. Un certificat de pro
prietate va avea valoarea 
de 25 000 iei. care este 
înscrisă oe o faţă. iar pe 
cealaltă fată sînt imprima
te 5 cupoane corespunză
toare unui Fond al Pro
prietăţii Private. Aceste 
certificate de proprietate 
vor putea fi investite prin 
cumpărare de acţiuni ale 
societăţii cu capital de stat* 
în care lucrează cei ce le 
primesc, ei beneficiind de 
o reducere de 10 Ia sută 
fată de valoarea acţiunii, 
sau pot fi depuse la Fon
durile Proprietăţii Private 

..care se vor înfiinţa..
O a treia modâlitate este 

prezentarea la sfîrsitul a- 
nului. la unităţile C.E.C. 
de unde. prin decuparea 
unui cuPonas din cucoane, 
se primeşte dividendul cu

venit. De ■ precizat faptul 
că aceste certificate de 
proprietate reprezintă ti
tluri de valoare la purtă
tor. neputînd să fie schim
bate în lei, valoarea lor 
înscrisă pe prima pagină 
fiind variabilă. în funcţie 
de elementele noi ce apar 
pe piaţa economico-finan- 
ciară.

O subliniere aparte ne-a 
făcut interlocutorul în le
gătură cu faptul că mu
nicipiul Deva a fost ales • 
să candideze pentru a fi 
selecţionat ca centru al 
unui Fond al Proprietăţii 
Private. Materializarea 
propunerii depinde de or
ganele administraţiei de 
stat. în măsura în care a- 
cestea vor putea oferi con
diţii optime pentru înfiin
ţarea şi desfăşurarea ac
tivităţii fondului respectiv, 
înfiinţarea fondului creînd 
posibilitatea încadrării a 
circa 150 persoane cu stu
dii superioare. în specia
lităţile-: economişti, ingi
neri. jurişti etc.

Foarte important de re
levat este că sş preconi
zează ca acţiunea de dis
tribuire a certificatelor de 
proprietate să înceapă In 
luna martie a anului 1992. 
Le vom primi şi vom ve
dea ce facem cu ele.

NICOLAE TÎRCOB

ii, mai mult
'■ ”■ ■ *N.. ■■■ t ;; •'

(Urinare din pag. 1)

Dar, în primul rînd. şcoa
la, cadrele didăctice, ală
turi de’ care copiii stau o 
parte însemnată a zilei.

ar trebui să-şi facă simţite 
rosturile educative, să în
ţeleagă că şi democraţia 
îşi are rigorile ei. presu
pune respect faţă de legi 
şi instituţii, de la care aş
teptăm. la rîndul nostru, 
să fim respectaţi. să ne

ajute in rezolvarea, greu
tăţilor cu care ne confrun
tăm. Dar noi ne aducem 
aminte de acest lucru doar 
cînd cerem ceva ! "Să nu 
uităm să fim, totuşi, de 
mici. mai buni şi mai to
leranţi !

5. S-o folosim cu grija, s-o 
să n-o mai irosim!

(Urmare din pag. I)

cerii ei în centralele elec
trice.

— Şi dacă. totuşi, nu-şi 
vor putea achita aceste 
datorii, ce se va întimpla. 
dle director ?

Se va întimpla rău. 
Ministerul Industriei — eu 
acordul Guvernului — a 
stabilit măsuri severe, pe 
care le-a transmis la RE- 
NEL spre aplicare, şi a- 
nume că. începînd cu data 
de 16 decembrie 1991, toţi 
beneficiarii care nu-şi vor 
plăti la  timp consumul de 
energie electrică — în ba
za-avizelor noastre — vor 
fi întrerupţi. De aseme
nea, s-a transmis hotărî- 
rea ca. pînă la 27 decem
brie a.c.. toţi agenţii eco
nomici să achite integral 
restantele de plată a ener
giei electrice pe acest an. 
spre a se putea pleca „pe 
alb" în 1992. Este de în
ţeles pentru oricine seve
ritatea acestor măsuri. în
să. repet, neplătind, ener
gia. RENEL nu are bani 
cil ce să cumpere resurse 
pentru producerea efc* ori 
pentru procurarea din Im
port. Sînt legi clare, fireşti, 
ale economiei de plată.

— Aţi mai întrerupt e- 
nergla electrică la ' unită
ţile economice ? O veţi 
mai întrerupe?

' : Nu ne-a făcut plăce
re, însă n-am avut alter
nativă şi am limitat des
tul de sever consumul. în 
unele perioade, la S.C. „Si
derurgica" S.A. Hunedoa
ra. la Ş.C. „Casial" S.A. 
Deva. la LM. Orăştie, la 
I.U.M. Petroşani. la alţi 
agenţi economici care şi-au 
depăşit repartiţiile alocate 
de departamentele în sub- 
ordinea cărora se află. Şi, 
o spun cu regret, cei ce 
nu se vor încadra în ° co
tele stabilite de forurile 
lor tutelare vor fi între
rupţi. Vechea mentalitate, 
potrivit căreia nu contea
ză „eiupirea" a 2—3 sau 
mai ’ mulţi megawaţi, nu 
mai poate fi acceptată. E- 
nergia electrică este foar
te puţină. Trebuie folosită 
cu maximă chizbuinţă.

T— Şî CStC folOSilă 
peste, tot ?

Din păcate, nu prea. 
Şi în unităţile economice, 
şi la consumatorii casnici, 
particulari, se mai risipeş- 

■ te energie. se mai fură. 
grevîndu-se destul de mult 
consumul propriu tehnolo
gie. Mai mult : o serie de 
întreprinzători privaţi nu 
respectă -avizul întocmit 
cu - întreprinderea noastră, 
in sensfil că folosesc une
le cantităţi de energie în 
alte scopuri (în general de 
încălzire) decît cele înscri
se în contracte.

Nu vreau să dau lecţii 
cuiva. însă cred că este 
vremea să înţelegem cu 
toţii necesitatea mai bu- 
ne.i organizări a activităţii 
productive în toate sectoa
rele, că nu şe mai pot ac
cepta: subterfugii, ocolirea 
legilor. însuşirea abuzivă 
a valorilor materiale şi f i-  

. nanciare ale ţării, că tre
buie să fim severi şi 
cinstiţi atît cu alţii, cit şi 
cu noî înşine. Şi o ultimă 
subliniere: pentru a pu
tea întreţine şi exploata 
normal agregatele, instala
ţiile şi reţelele electrice, 
pentru a fi în măsură să 

-soluţionăm operativ even
tualele deranjamente ce 
ar putea să apară, incit 
să nu frustrăm în nici un 
fel populaţia de energie 
electrică, facem apel la 
„PECO" Deva să ne asi
gure cantităţile necesare 
de. carburanţi,, fără prea 
multe intervenţii şi aştep
tări. - r , li'

Să sperăm că vă vor 
auzi şi vă vor înţelege a- 
tît cei... de sus, cit şi - cei 
de jos, dle director Cornel 
Cazan. •

Dacă vom avea sufi
ciente grade în apartamen
te şi la iarnă,.este clar că 
nu vor mai sări siguran
ţele, sub puterea reşouri- 
lor. deteriorînd instalaţii
le interioare,
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* Gcnoa — Parma 
|  Juventus In ter  
» Mijan — Tortno 

Na poli — Cagliari 
Roma — Atalanta 

,  Balogna — Lecee 
| , Uiioese — : Pisa'

---------— ————— Handbal feminin

Cei ?gre s-au încumetat 
să asiste la această par
tidă, pe un frig pătrun
zător*, au plecat din nou, 
de la stadionul Corvinul, 
cu necazul în suflet. Si 
nu s-au supărat pe echi
pa lor favorită fiindcă 
hunedorenii au dorit mult 
să obţină cele două puncte 
puse in joc, dar şi oas
peţii s-au' dovedit’ d fi 
exemplari în dăruirea lor 
pentru echipă, alergind 
(eu folos) din primuL si 
pînă în ultimul minut de 
joc pentru victorie ! An
trenorul Robcrt Cosmoc, 
împreună cu Stoica şi 
Joinlţă, s-au străduit să 
pună in valoare posibili
tăţile tinerilor, să redis- 
tribuie unele posturi pen
tru Banc, Crăciun, Hai- 
diner. Mitrică, Cocan sau 
E.,. Marian. Ei duminică, 
tinerii fotbalişti hunedo- 
reni au dovedit Să pot 
schimba mult tn bine. jet 
CUl echipa.: -Din păcate,. 
Stnt încă multe de făcut 
pentru creşterea siguran
ţei iii apărare şi cristali
zarea acţiunilor de atac, 
îndeosebi la finalizar’e. 
Antrenorii ştiu bine ce 
au de făcut. . dar iată, 
timpul nu iartă. Desigur, 
incă un punct pierdut pe 
teren propriu îngreunează 
şi mai mult situaţia echi
pei, in condiţiile in care 
urmează o deplasare ■ la 
Bacău şi apoi, ultima par
tidă acasă, cu Dinamo! 
Se mai poate spera mă
car în obţinerea unui 
punct ? Greu de crezut. 
Ori, la minus 8, cit se 
prevede că -va acumula"

Corvinul, situaţia este i 
foarte gravă.. _ V

Duminică, Corvinul a ) 
început jocul destul de i 
precaut, oaspeţii nelăsîn- / 
du-se invitaţi la atac. 1 
Gane Mitriţâ, Predoi, Tu- ţ 
dor şi-au creat citeva o- . 
căzii bune de a tnscrie ' 
în minutele 5, 8, 14, 22 ( 
şi 25, etnd apărarea gaz- { 
delor în frunte cu loniţă 1 
a reuşit să înlăture peri
colul. In replică, Corvinul 
a iniţiat incursiuni la 
poarta lui Lung, dar nu & 
l-au putut învinge în 
minutele 10, 31 şi 35 cînd, 
Cocan, Miţrică si E. Ma
rian au ratat.de puţin.

Repriza a U-a s-a ca
racterizat prin acelaşi 
ritm alert de la o poartă 
la alta, hunedorenii cre- 
îndu-şi unele ocazii, dar 
fără rezultat pe tabela 
de marcaj.

F.C. CORVINUL : lo- 
niţă, Bardac, Cocan, Te- 
tileanu. Ţirnoveânu,. Ilai- 
diner. llangănu, Crăciun, 
BArh' (Bordcan), Mitrică, 
E. Marian.

ELECTROPUTERE: 
Lung, CojocarU, Nanu, . 
Matei, Biţă, Popescu, Tu- ) 
dor (Calafeteanu), Pre- ‘ 
doi, Gane .1. Mir cea, Mi- 
triţă (Bărbuleanu).

Au arbitrat M. Con- 
stantinescu la centru, V. 
Angheloiu şi - V. Argă- 
seală, toţi din Bucureşti, 
cu destule greşeli, cen
tralul tmpărţi-nd cu non
şalanţă gazdelor cartona 
şe galbene.

SABIN CERBU

1
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|  REZULTATE : Dinamo — F.C. Bacău 3—0 ; F.C. \
I Corvinul — Electroputerc 0—0; Sportul stud. — 1
* A.S.A. Tg. Mureş 1—0 ; Petrolul — Oţelul Galaţi 1
■  1—0 ; Gloria Bistriţa — Steaua (amînat); Univ. Cra- 1
. iova — F.C. Argeş 2—0; Poli. Timişoara — F.C ■
|  Braşov 2—0; Farul — Rapid X—0 ; Inter Sibiu 1
■  Dacia Unirea Brăila 1—0. ;■ ■

■
J CLASAMENTUL ■

1. Dinamo ;! 15 12 3 0 39— 7 27 1
2. Petrolul 15 10 1 4 24—21 21 I
3. Steaua " 14 9 2 3 22— 9 20 I
4. Univ. Craiova 15 7 4 4 16— 8 18 I

- 5. Oţelul 15 8 1 6  19—18 17 ■
6. Gloria Bistriţa 14 6 3 5 21—18 15 1
7. Poli Timiş. 15 6 3 6 20—20 15 ■

! 8. Electroputerc 15 5 5 5 10—11 15 1
9. F.C. Farul ' 15 6 2 7 11—12 14 |

10. Rapid 15 6 2 7 14—16 14 1
11. F.C. Bacău 15 6 2 7 13—24 14 ■
12. F.C. Argeş 15 4 4 7 18—19 12 1
13. F.C. Braşov 15 5 2 8 22—27 12 S
14. F.C Inter 15 4 4 7 15—22 12 I
15. a s a ; - 15 5 1 9 17—23 11 !
16. Sportul Stud. 15 3 5 7 13—22 11 .1
17. Corvinul. 15 4 2 9 18—26 10 {
18. Dacia Unirea 15 4 2 9 13—22 10 1
ETAPA VIITOARE : F.C., Bacău — Corvinul ; |

Dinamo — Gloria ; F.C., Braşov — Uni^ Craiova; 1
Dacia Unirea — Farul ; !Rapid — Poli Timiş.; A,S,A. 1

* — Inter ; Oţelul — Sportul Stud.; Electroputere — ■
1 Petrolul; F.C. Argeş — Steaua (amînaf). |

Remin Deva — Farmec t 
„U“ Cluj 27-25 (13-15) V.

înflăcăraşi suporter^ ai 
REMIN-ului Deva, vOrtiji în 
număr mare şi la această 
ultimă partidă din turul 
Campionatului Diviziei B, 
Seria D, au trecut, de la 
început şi pînă la sfîrşit,- 
prin multa emofii. Încă din 
primele minute ale jocului, 
tinereţe din Cluj is-au dove-

crească ritmul şi numărut- 
şuturilor la poarta adversă? 
Puternic încurajată de spea^. 
totori, echipa deveană îş i  
revine tot mai mult şi IflT 
aplauzele spectatorilor ret* 
şeşfe în minutul 24 să ejfc| 
gafeze b  scorul de 24-24 
Scor b  care, ambele echipe' 
marchează din lovituri de tcţ

dit a fi mai incisive în fa- 7 m (25—25). In minutul 3%
zele de înaintare şi dîrze gazdele au luat conducerea!;
în apărare. Gazdele au fost cu 26-25 şi apoi în ultimele
conduse mereu, fa o diferen- - secunde din ultimul minut â0ţ 
fa de 2-4, chiar 5 goluri. joc marchează din nou4.;
Echipa deveană, în timp ce 27—25, scorul final al par-0
pierdea atac după atac, în tfdei, spre bucuria inimoşilor ]
aparare avea serioase „go
luri", dujencele -reuşind! să 
înscrie, mai ales în prima 
repriză, cu destulă uşurinjă.

La pauză, antrenorul, prof, 
I. Mătăsaru, supărat pe ele
vele sale care nu reuşeau, 
decît foarte puţin din ceea 
ce le sfătuia de pe tuşă, 
Ie-O muşfruîuit cerîndu-le să

suporteri.
Au marcat Maria Hamz» 

(6), Ioana Vorodi, Motdcd 
Catană şi Cristina Rotar»; 
cîte 4 goluri, Simona Boz 
şi Geta Gr ui eseu cîte 3, 
hpefa Grosu (2) şi Anişc 
Dop(l).

C  SANDU

> .Rezultatele concursului 

PRONOSPORT
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|  din 8 decembrie I99| r-j

|  Corvinul —

I Electroputerc s  I
Petrolul — Oţelul * ; 

|  Ascoli — Bari i  {
'I Cremonese — lă z i»  1 
j  Florentina — Verona i j  
1 ţoggia — Satnpdoria » !

i
«■I 

’m j 
x  
9>
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Fază din meciul de fotbal Corvinul —‘ Elcctro putere. Cocan respinge un 
nou contraatac al oaspeţilor. Foto PAVEL LAZA

Fond de ciftigurt:. 
16 544 402 Jet,

D 1 V i Z i A

Rezultatele etapei din 7 dec.^4991 : Fepa ’74 — Auto
buzul 0—4 ; Sportul Comaico — Steaua 2—1 ; Unirea 
Slob. — F.C. Olt ’90 4—1 ; Flacăra — Unirea Focşani 
1—0 ; Gloria Buzău—- Petrolul 3—0 ; Prog. Buc. — Met. 
Buc. 3—2 ; Callatis — Portul 4—0 ; F.C. Caracal — C.S. 
Tîrgovişte 4—0; Gloria C.F.R. G a la ţi—-Olimpia Rm. S. 
4—0.

CLASAMENTUL TURULUI .

1. Autobuzul 17 12 i 4 27—17 25
2. Gloria C.F.R, Gl. 17 11 '.!,'2,:!: 4 34—16 24
3. Flacăra Moreni 17 8 5 4 19—15 21
4. Prog. Buc. 17 9 6 28—17 20
5. Callatis . * 17 8 3 6 21—15 19
6. Gloria Buzău 17 7 4 6 24—18 18
7. Steaua Mizil 17 8 i  ■ 7 24—20 18
8. F.C. Olt *90 17 8 2 27—24 18
9. Unirea “Slobozia 17 8 2 7 25—26 18

10. Met. Buc. 17 7 3 7 33—21 17
11. Portul Constanţa 17 6 4 7 22—20 16
12. Unirea Focşani 17 5 5 7 18—18, 15
13. Fepa ’74 Bîrlad 17 7 1 9 17—28 15
14. Petrolul Ianca 17 5 3 9 CC 1 13
15. Olimpia Rm. S. 17 6 1 10 18-r30 13
16. Sport. Comaico 17 5 3 9 14—29 13
17, C.S. Tîrgovişte 17 5 2 10 16—26 12
18. F.C. Caracal 17 3 10 16—37 11

Rezultatele etapei din 7 dec. 1991 : Gloria Reşiţa — 
F.C. Bihor 1—0 : Aris — U.M.T. 1—1; U.T.A. — Jiul 
Craiova 2—1; Chimia Rm. V. — 'C.S.M. Reşiţa 0—1; 
C.F.R. Timiş. — Astra 5—1 ; Drobeta — Jiul Petroşani 
0—1; Unirea A.I, — Gaz Metan 3—1; Met. Cugir — 
Met. Bocşa 3—0 ; JP.A. — Met. Slatina 2—1

‘Partida Astra — Unirea A.I. din etapa a XVI-a a 
fost omologată cu scorul de 0—3.

CLASAMENTUL TURULUI

1. Unirea A. Iulia 17 J2 0 5 37—18 24
2. U.T.A. 17 10 3 4 23—11 23
3. C.S.M. Reşiţa 17 9 3 5 24— 8 21
4. Jiul Petroşani 17 8 2 7 34—22 18
5. Chimia Rm. V. 17 7 4 6 24—21 18
6. Gloria Reşiţa 17 8 2 7 27—26 18
7. C.F.B. Timiş. 17 !; 4 6 17—20 18
8. F.C. Bihor* 17 4 6 31—23 17
9. Jiul Craiova 17 : v- 5 6 . 21—23 17

10. Met. Cugir >17 7 . 2 8 21—24 16
11. Gaz Metan 17 6 •;4 •• 7 29—37 16
12. I.P.A. 17 ' '6 3 8 ; 22—24 15
13. Met. Bocşa : 17 6 ‘ 3 8 21—26 15
14. Drobeta 17 6 3 8 22—28 15
15. Aris 17 3 8 18—31 15
16. Met. Slatina 17 4 6 7 21—22 14
17. U.M.T. 17 5 4 8 16—34 14
18. Astra 17 4 3 10 ■ 20—30 11

•Echipă penalizată cu 1 punct.

Rezultatele etapei din 7 dcc. 1991: Uelonul — Poli; 
Iaşi 2—1 ; C.S.M. Suceava — Chimica 3—0 ; I.C.I.M. — 
Min. Cavnic 2—1 ; Aripile — Ceahlăul 1—2 ; G.S.M. Bor- • 
zeşti — Metrom 0—3 ; F.C. Maramureş! - -  Tractorul 2—0j|' 
U, Cluj — Electromureş 9—0 ; Armătura — Olimpia S.M /; 
0—0 ; Foresta — C.F.R. Cluj 2—1.

Partida Armătura — Metrom din etapa a XV-a O ; 
fost omologată cu scorul de 0—3.

CLASAMENTUL TURULUI

1. U. Cluj* 17 12 4 1 37— 5 26
2. Ceahlăul 17 11 4 2 29—16 26
3. F.C. Maramureş 17 11 3 3 34— 8 25
4. Metrom 17 8 4 5 20—12 20
5. Poli. Iaşi 17 6 7 4 28-^18 19
6. I.C.I.M. 17 - 9 1 7 29—25 19
7. C.S.M. Suceava 17 8 3 6 21—19 19
8. C.F.R. Cluj 17 7 4 6 36—28 18
9. Armătura 17 6 5 6 32—28 17

10. Tractorul 17 7 3 7 28—26 17
11. Electromureş 17 6 3 8 22—31 15
12. Min. Cavnic 17 6 3 8 17—27 15
13. Olimpia S.M. 17 5 4 8 13—23 14
14. Relonul 17 6 2 9 20—36 14
15. Foresta 17 5 2. 10 16—23 12
16. Chimica T-veni 17 3 6 8 15—32 12
17. Aripile Bacău 17 4 ' 2 ii 24—37 10
18. C.S.M. Borzeşti 17 0 6 11 9—36 6

•Echipă penalizată cu 2 puncte
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‘tentei. te te» «te t e

tasta BATMA Nr. 20 Simeria 
vinde din stoc agenţilor etsnmdei şi persoa
nelor particulare toate tipurile de

#  pompe de Injecţie «fin producţia internă 
pentru autoturisme ARO, autocamioane, trac
toare (inclusiv St50) şl locomotive Diesel hi- 

‘ drauliee.
. Primim comenzi ferme plnă la 31 decem- 

' brie 199i, cu necesarul pe 1992. <8999

•  DBAtîĂ Anse» Dian» 
Crfcjan, acum la împlinire»
celor 2 primăveri. cînd 
pentru tine lumea devine

FIRMELE „CORATRANS" S.A. DEVA Şl

BUCUREŞTI 

A OFERĂ

Condiţii ideale de transport (rapiditate, con- 
tftdwră, o r#  cenvewbily cu autocare lKA- 
‘ >o următorul PROGRAM r

•  DEVA — SIBIU ^  RM. VÎLCEA — H- \ 
BUCUKST1 (Gom de Nord) #  retur j 
en da tu de 16 decembre 19911 în fie- *

___sâpfămmH, mai puţin sîmbfita t  |
— plecări rfin Deva şi Bucureşti lu ora 21,96 ! 

sosiri în Deva şi Bucureşti o doua w* Io ;

i
«V A  — ARAD —• BUDAPESTA şt retur |  
fesekisă cu ? luni în urmă) t *
plecare din Deva In fiecare zi de joi ta t

W M t  I
— edecare din Budapesta în fiecare zi de*
- " o v a l i M h  I
•  BUCUREŞTI (Fîlaref) — RM. VÎLCEA - f
' — BUDAPESTA şi retor i *
— plecare din « v a  spre Budapesta în fifr *

case»  de marţi, la ora 1 6 ^ ; î
- placare din Deva spre Bucureşti m fie- î 

care zi tfe joi ia ora 7,Q£; j
•  BUCUREŞTI (Filare!} — BRAŞOV — «V A  j

BUDAPESTA şi retur i !
— plecare din Deva spetii 

care u  de sânbătâ, la r
•— plecare dtn Deva j 

«are «i de luni ta ont i
«jOBPfAtmE de locuri _  _

‘ -----  S.A. Deva, « M to

S.C. „SARMIS" SJL
iitom a d e a , ^

sale da alimentaţie

disc» Deva, Craftta Deva, «restaurate Dada. |  
In mhivaconfe — perioada 29 decembrie ; 

%I91 — 20 ianuarie 1992 — puteţi petrece re- I 
tefiteuri în staţiunile Felix şi Sovato sau Iu ca- j 
bana Pietrele. j

Locurile pot ft reţinute prin Agenţia de Tu- 
fim  tlbt sfr. 1 Decembrie nr. 11, telefon 13173, j 
precum şi la agenţiile de turism NOU înfiln- * 
Ţalfofo cadruîhotefuluî „Sarmis", tel don 
inf. 143 sau hotelului „Deva", telefon 25921.

(B70)

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

«djŞftpce fixe i
- maşini de scris

maşini de calculat electronice programa- 
• bile . ■

— maşini de calcul mecanice; -*
— xerox Omega „1000"
—- xerox KS4
— calculator CUB-r-Z cu imprimantă RO- 

‘ ŞOTRON
■ microbuz TV 4 

.■ • •— maşină do facturat ROBOTRON
Dale suplimentare pot fi obţinute la sediul 

institutului, începînd cu data de 9 decembrie 
[ 1991. Licitaţia va avea loc în data de 17 de- 
I cenbne 1991, la sedtuILf.H. Deva S.A., str. P-fa 
i VictOrieî nr. 2.

MEDICINS DU MONDE

( caută pentru închiriat un apartament sau 
casă cu minimum 4 camere. Deva, 

f 25386. ■ :

mai frumoasă, părinţii, bu
nicii «1 naşii urează
mimai zile seafiae. ferjefee 
şi multă sănătate. {7399)

•  BUWICn Florie® «  
îrStan Ghrpia arează ne» 
poţBor Antonia. Octarian 
şi Ciaudfi» dîn Hunedoara 
un eăfdur<» „La mulţi 
anii*. fw m

VTNZARI»

nedoara, telefon 957/43080.
(7022)

VÎND urgent Dacie 
piese scftfmfr. Deva. 

19340, după ora 16.

t  VI MD televizoare co
lor şi alb negru. Deva. te- 
fefon 12134. fftOO)

•  V ii®  btrteSe aragaz,
«sulegpri probleme mate- 
SSatiCărfiffcâ. Deva, tele
fon 23762. (7395)

e VÎND porc 130 kg. 
butelie rusească. Deva. te
lefon. 19554. (7396)

•  VÎND maşină de cu
sut. Deva, telefon 27492.

47399)

r »  CUMPĂR dorari -  
260 laL mărci 158 Iei, D e-, 
va, telefon 2392S. JT494)

•  VÎND Daefa 13». fe- 
; bricaţâe 1999. Deva. teMon 
27154. (7463)

' •  VI£® Volga, stare be» ■ 
aă. Deva. telefon 19Î13. 
după or» *5.

I 5 O* ¥Î8D  
r'fîeraaarife. reamatfem, şţe- 
mac. prostată, - tensiune, 
colesterol. bronşită, alergie, 
ferma*». neuroteptlca. Hu-

•  VÎND televizor color, 
telefon 29370.

I' ' ; (7402)

•  CUMPĂR apartament
cu preluate contract» ofer 
recompensă. Deva. tele
fon 22341. (7401)

•  C.A.P. Ocoliş u Mare 
vinde la Rcttaţie în fie
care duminică, ora 10, mij
loacele fixe din dotare.

(7394)

•  VÎND înscriere Dacia,
aprilie 4900. Brad, Gol- 
ceşti, 10, sau Mesteacăn 77, 
Golda Vdfcu» (7393)

•  VfSU tnscrîere Dacia
1300 (1987), Deva. tele
fon 16423. (7321)

•  CAJP. Brăaişea a- 
nunţă pentru dată de 26 de
cembrie. orele 18. Ifcitaţie 
pentru vînzarea mrfîoace- 
lor fixe existente: ferma 
zootehnică modernizată: 
alte mijloace fixe. Lista 
este afişată lai sediul 
C.A-P. Licitaţia se va 
repeta în fiecare sîmbătâ

; dfti luna ianuarie 1992. 
Licitaţia va avea Ioc Ia 

■ sedud CA.P. : (7405)

•  VÎND Qttcit d»b
(17006 . nouă» In$Nr-
maUb I&ţeS.. bâfeian 7S044. .

C7I«)

A.R.A. — S.A. BRAD 
Str. Vînâtorilor 57 

Teldîo» 51310
Execută la cererea agenţilor economici şi a 

particularilor
•  Reparaţii curente fi revizii tehnice ia

toate tipurile de autovenicute : SA-
VlEM, RABA, TV., ARO.

•  Reparaţii agregate singulare ca 3 punţi, 
aitemafoare, ambreaje, electromotoa
re, vulcanizări, cutii-—viteză, radiatoa- ’ 
re, compresoare, discuri ambreiai etc.,) 
pentru autovehiculele Saviem, Raba,\

CERERE DE SERVICII

•  PAMHdB passiepară 
fogrfiese vfrstnici eontra 
locuinţă. Deva. telefon. 
28341. , (7401)

©FeRTE«5E*¥îC»

•  FILMĂRI viefeo de 
calitate. Jocuri pe calcula
tor. Deva, telefon 27689.

44282)

•  OFER meditaţii Ia 
matematică, clasele V — 
*11. fizică clasele IX — 
XII, Deva. 15496.

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră. 
Deva, Micro 15, M. 52» ap. 
75. et. 4. cu apartament 
2—3 camere. {73871

•  £&3fIMB apartament 
4 €»mere. parter, ştr. Băl-- 
peşcu. cp apartament 3 ca
mere. «tai I-H-1K. exclus 
Miero 15. Deva. telefon 
20431. între orele 7—21.

(7398)

•  SCHIMB apartament
3 camere cu apartament 
ă camere, exclus Mipra 5. 
3. 7» Informaţii Hffitedoa- 
#a. fedul ’&aiart, bl. 48, 
ap. 27. : (7021)

#  COPIII Ion. Cor
nel, Gheorghe şi Mă
riţi, ginerii, nurorile 
şi nepoţii cu acRncft 
durere anunţă moarte» 
după o lungă şi grea 
suferinţă a mamei lor 
dragi

ANA HOGMAN
din Hărţăgani. 

în vîrstă <te 62 ani.
'Ontarea va a- 

vea loc astăzi. 10 de
cembrie 1991, orele 
13. (7397)

•  SINCERE con
doleanţe colegei noas
tre Matieş Marinei», 
greu încercată prin f 
Pierderea mamei sale, 
din partea, camharte- ■ 
nicntuluî radiologie ; 
Spital Deva-

(7415)

♦  CU adîncă dutsere ir 
suflet.. Rodi ca. fiică s 
familiile Bratovaanu. îo- 
nescu. Băl®*®. Poiicarpo 
anunţă încetarea chn via 
ţa a celui care a fost 

URATOVEA NU 
GHEORGRE,

în. vlrstă de -80! -'arâ. 
înhumarea — 16 decem

brie. ©rele 13, de îa caso 
îu cimitirul Emi 

(7148)

•  ADUC mulţumiri dom
nului plutonier Morariu 
BmH de la Poliţia Jude- 
futoi Hunedoara caro la  
dimineaţa zilei de 8 de- 
bembrie 1991 m-a ajutai ca 
fn timp foarte scurt să-mi 
recuperez oortmoneul cu 
get® şl cheii? de la îo- 
cufoţă ce mi-a» fost fu
rate di» poşetă de persoâ- 
ăe necunoscute fn Piaţa 
Deva. (74074

•  CU profundă du
rere, anunţăm înceta
rea dîn viaţă a cotei 
care a fost distins® 
profesoară
FLORICA MUNTEAN ;

înhumare® va avea 
loc azi. W decembrie 
orele 13, ia .dmiter®} ' 
Bisearia, Simeria. F*- ţ 
milia. (T416) -
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ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ 
A MUNICIPIULUI DEVA

cu sediul îa str. Piaţa Unirii nr. Z

ORGANIZEAZĂ

C O N C U R S

în data de 27 decembrie 1991, ora 10, la sediul 
unităţii, pentru ocuparea a 2 posturi de î 
•  economişti — pentru funcţia de inspector 

Actele necesare şi relaţii privind condiţiile 
de încadrare şi participare la concurs se pot 
obţine ta sediul Unităţii şi Ia telefon 12450.

Dosarele cu actele se primesc pînă la data 
de 20 decembrie

\

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MUREŞUL" SJL ŞOIMUŞ
angajează următorul personal: .

•  1 (unuţ mecanic agricol, catcg.- V—VI
•  achiziţionează, Ia preţ negociabil, tine

ret taurin (masculi) la greutatea de peste 250 
kg^cap şi bovine adulte pentru sacrificare.

Relaţii suplimentare la telefoane 25886, 
68191 sau la sediul unităţii din Şoimuş, str. 
Principală, nr. 43. *14981
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REDACŢIA Şt ADMINISTRAŢIA:

2700. Deva ttr. 1 Decembrie, 35, 
tedeM Hunedoara 

Telefoane: 11271 12157, 11269 
telefon tipografie: 25904 
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