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Semne bane din mineritul Văii Jiului
Bunul obicei de a se 

organiza lunar conferinţa 
de presă la Regia Autono
mă "a Huilei din Petro
şani a fost onorat în ur
mă cu câteva zile de dl 
ing. Alexandru Blaj, di
rectorul general al regiei, 
care a prezentat ziarişti
lor prezenţi o paletă largă 
a preocupărilor consiliului 
de administraţie, ale corni, 
tetului director, pentru 
încheierea cu rezultate cât 
mai bune a acestui aiv şi 
pregătirea -temeinică a a- 
nului 1994. :

•  Blocajele financiare şi 
neonofarea plăţilor de că
tre siderurgiştii din Hurteş- 
doara şi Călan au condus

la blocarea livrării cărbu
nelui timp de 48 de ore, 
dtfpă care RAH-ul a in
trat In posesia sumelor 
necesare achitării salariilor

a-i spori cantităţile de căr
bune energetic pentru a 
face fa"ţă unor cerinţe 
mai mari de energie elec
trică în sistem, Comitetul

CONFERINŢA DE PRESA

minerilor, drept pentru 
care directorul general 
mulţumeşte şi pe această 
cale conducerilor celor 
două societăţi siderurgice, 
fiind gata oricând pen
tru o bună colaborare. •  
Solicitată de conducerea 
Termocentralei Mintia de

director al RAH a apelat 
la minerii din Valea Jiu
lui pentru a lucra în luna • 
decembrie în două sâmbe- 
te libere. •  Deşi s-a lu
crat cu efective reduse 
aproape la jumătate, în 
cele două zile s-au extras 
şi expediat energeticieni- 
lor 18 500 tone de cărbu.'

ne. •  Se preconizează ca 
acest an să se încheie cu 
o producţie de aproxima
tiv 5,3 milioane tone, iar 
pentru 1994 s-a prevă
zut extragerea a peste 6 
milioane de tone de căr
bune. •  O veste bună 
primită de la Bucureşti: 
s-âu aprobat subvenţiile 
necesare derulării în bune 
condiţii a programului pe 
anul viitor: 261 miliarde 

• de lei.
•  In cadrul programu

lui de restructurare pen
tru anul viitor se pre-

SABIN CERBU 

(Continuare fn pag. a 2-a)
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Moment de semnificaţie la Consiliul lociî'Deva, 
în săptămâna recunoştinţei, prilejuit .de înmânarea 
titlurilor de proprietate celor care au participat di
rect la Revoluţia din Decembrie 1989. Ziarul nostru 
a scris despre acest eveniment, iar dacă revenim asu
pra lui astăzi, 6 facem, cel puţin, din două puncte 
de vedere. Primul constă' în faptul că gestul respec

tiv — atribuirea a 1000 mp teren Iri intravilan — este 
unul -din drepturile ce le revin celor ce aii luptat 
în ultimele zile. aţe ultimului an gl deceniului nbuă 
conform Legii 42/90, drepturi ce se vor a i i  —1 şi 
simt — expresie a recunoştinţei faţă de eroismul 'do
vedit în niăreţCie evenimente ce aţi |ritors faţa ţării 
de la totalitarism şi întuneric spre lumină — adică 

, spre democraţie, libertate şi demnitate. Al doilea ’ — 
şi acesta ţinem să-l subliniem In mod deosebit — 
este că judeţul Hunedoara, este primul în ţară, iâr 
Deva cea dintâi localitate — care a acordat pământ 
luptătorilor Revoluţiei. Este — şi aceasta, alături, de 
multe altele — expresia preţuirii de care se bucură 
pe brihă dreptate cei ce au fost în vâltoarea acelor 
momente ce vor. răţnârte veşnic luminoase în istoria 
patriei. Cei din fotografia de mai jos, cu excepţia 
prefectului judeţului şi a primarului municipiului 
Deva, sunt primii ce au primit pământ? Vor urma

- Alături, de 
semenii noştri

. Membrii Asociaţiei de 
binefacere „AMICIŢIA" 
din Baia de Criş, ca în 
fiecare an, în preajma 
Sărbătorilor de Crăciun, au 
acţionat ‘ spire ajutorarea 
celor mai nevoiaşi conce
tăţeni. Ei au donat baril 
pentru a cumpăra buriurţ 
materiale, atât d e . «ympe, 
dgr şi de necesare Sa a- 
ceste zile eu -miros de ce
tină, omăt şi cozonaci. 
Prin gestul lor profund tt- 
man, Moş Crăciun a pă
truns şi In cele 47 de case, 
unde nu era aşteptat Se 

= cuvine a menţiona gestul 
dlui director, ing. Vasile 
Semenescu, de lă „Agri- 
champ" Ţebea, care a 
sponsorizat acţiunea eu 
Cantitatea de 140 kg de 
făină.

A doua zi de Crăciun, 
membrii asociaţiei au or
ganizat în sala Căminului 
cultural din Bala de Criş 
„Balul prieteniei", cu tom
bolă şi surprize. Fonduri
le obţinute vor fi alocate 
în continuare pentru aju
torarea oamfenilor săraci 

' şi a celor cu handicap.
(Prnf T.TVTII T I Ir A m i
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•  Au trecut 361 de ♦
zile din - an ; au mai t 
rămas 4. I

•  Sfinţii 20 090 «fot
mucenici din Nicomi-f 
dia. *

• s 1805. S-a născut * 
RFTIMIE MURGU (m.i 
1*70), fruntaş al Re-J 
voluţiei române de lai
«4». j

•  Stărâmătorii de sti
cle. Dorind să-şi etaleze 
„talentul* cu prilejul săr
bătorilor de Crăciun în 
municipiul Deva, S-au 
făcut cunoscuţi, în mod 
cjeosebit, sfărâmătorii de 
sticle. Dacă n-au avut 
lâ îndemână - propriile 
sticle pe care să le spair- 
gă în stradă pentru a 
face „bucurii* şoferilor, 
unii s-au năpăstuit asu
pra geamurilor de la di
ferite chioşcuri întâlni, 
te în cale. Să fie şi a- 
cestă un fel de a nu 
trece sărbătorile ne
marcate cumva ? (N.T.),

•  Antiecologică. Orăşe
lul copiilor din parcul 
municipiului Deva a fost 
împodobit, printre alte-'

mereu pe
Convorbire cu dl ing. IOAN-OVIDIU 
MUNTEANU, directorul Direcţiei de 
Telecomunicaţii Hunedoara—Deva

— Stimate dle director, ştiţi mai bine decât noi 
că in cursul anului telefoanele ne-au dat multă bătaie 
de cap. Nu tuturor abonaţilor, dar, totuşi, multora. 
Cum suntem la sfârşit de an, vă propunem să în. 
cepem discuţia noastră cu partea optimistă a tele
fonici judeţului.

— Am onorat 4 230 de cereri de instalare a apara
telor de telefon din totalul de 35 000. Sunt cereri 
care s-au adunat de-a lungul mai multor ani. Nu 
aveam cum să le facem faţă într-un an. ,

— Abonaţii dv., cititorii noştri, se plâţig dc prea 
desele deranjamente care se ivesc la telefoanele din 
casele dumnealor. De ce aşa dese?

—: Fără să trag focul la turta noastră, avem şi 
noi multe păcate, dar trebuie spus abonaţilor că în 
toate localităţile judeţului reţeaua' telefonică este 
veche, echipamentele sunt uzate, apoi, fără a ne 
consulta, mulţi dintre cei care îşi fac tot felul de 
construcţii, unităţi comerciale, sapă şi distrug cablu
rile telefonice, subpământene. Până le dăm -de 
capăt durează... 'W;
-> — Ne-au scris şi nc-âu telefonat mulţi abonaţii

spunându-ne că au dat. la deranjamente numărul şi 
nu s-a prezentat nimeni şă repare, sau au făcut-o cu 
marc întârziere. ' ■• • • •

— Asemenea telefoane—sesizări primim în medie 
550 pe zi. Vorbesc în tot judeţul. Avem echipe de 
intervenţii. Dar n-avem cum ajunge deodată la toţi.

— Abonaţii se mai plâng că au fost oamenii dv., 
au verificat, au reparat, au taxat, dar a doua zi 
telefonul avea toane, nu ton.

— Le dăm dreptate. Unii dintre lucrătorii noştri 
sunt superficiali, nu cunosc nici meserie. Un lucră
tor în telecomunicaţii nu se formează aşa uşor. Noi 
ne zbatem. De-a lungul anilor am format mulţi 
lucrători buni. »

— Să continuăm tot optimişti. Ce aveţi in ve
dere pentru 1994 ?

— Magistrala de telecomunicaţii Timişoara — 
Bucureşti trece prin Deva şi oferă o serie de avan
taje. Va începe în Deva construirea unei centrale 
telefonice cu acces la automatul internaţional, cu 
15 000 de linii în prima fază. Formând numărul 971 
va răspunde o centrală care face legătură1 cu oricare 
ţară din lume.

— Stimate dle director, să revenim la ce ne 
doare acum maj mult şi mai mult; buna funcţio
nare a telefoanelor în 'perioada sărbătorilor dc iar
nă şi a Anului Nou. Şi nu numai.

— Doresc să asigur abonaţii noştri că în  această 
perioadă echipele noastre de intervenţie sunt Ia da
torie. întărite. Suntem în "putere să răspundem tu
turor solicitărilor. Ii. asigurăm pe cei peste 54 000 de 
abonaţi la reţeaua noastră eă vor avea mereu ton 
b un .. .

A consemnat 
GII. R NEGREA

le, şl eu tablouri cu 
scene din basmele pen
tru copii. Numai că ta-- 
blouriie. au fost bătute 
în cuie direct în trun
chiurile copacilor. In a- 
fară de suferinţa copaci
lor care, în acest mod, 
se " vor distruge, nu este 
nici deloc educativ pen
tru copii acest mod cu
rios de a-i distra, (T. I.).

f  Supermarkct. Rod al 
-unei investiţii a firmei 
romuno-italiene ROIT AR 
■-*- ROM, la parterul ma
gazinului „Jiul" din Pe
troşani s-a deschis un 

'elegant şi bine aprovi
zionat supermagazin pro. 
filat îndeosebi pe desfa
cerea produselor alimen
tare. (S. C.).

•  Heraldică. Recent, 
a avut loc o discuţie 
comună a Comisiei jude
ţene de heraldică şi

celei de jurizare a pro
punerilor de steme pen
tru judeţ şi zece oraşe. 
S-a hotărât ca stema ju
deţului să reprezinte in 
cele trei segmente ale 
scutului: un roman pe 
fond roşu, Un dac pe 
fond albastru — ambele 
personaje din argint, şi 
corbul, cu inelul în cioc 
pe fond aur. (I. C.).

•  Se măsoară pămân
tul. Din discuţia ce am 
avut-o cu dl Nicolae 
Crepcea, viceprimarul co
munei Vaţa de Jos, am 
reţinut că în satele Bro- 
tuna, Vaţa şi Ociu s-a 
încheiat măsurarea tere. 
nului ce le revine oa
menilor în conformitate 
cu Legea fondului fun
ciar. In prezent se ac
ţionează la împărţirea 
pământului în satelu Tă- 
tărăşti, Ocişor, Tîrnâva 
şi Basarabasa. (Tr. B.).

— Doctore, c adevărat că dacă bei mult 
asurzeşti ?

— Poftim ? Vorbiţi mai tare vă rog!



Plasa de sârmă şi milioanele corupţiei (V) f
Subvenţiile statului pen. 

tru plasa de sârmă ne
cesară armării In galerii
le subterane din minele 
Văii Jiului au ajuns deci 
până în comuna Luna, ju
deţul Cluj. Şi acest lu
cru, prin intermediul ce
lor cunoscuţi deja de noi, 
dăr şi al lui Petru Su
ciu, patron al S.C. „Dam- 
pet“ S.RL. In urma dis
cuţiilor avute cu Appel şi 
Anghel, Suciu a fost de 
acord să întocmească un 
aviz de expediţie fals, 
pentru 10 tone de plasă 
pe adresa firmei lui An
ghel, adidă S.C. „Maria“ 
S.R.L. Vulcan. Bine, bine. 
dar nu oricum. Trebuia 
să-i rămână şi lui ceva, 
nu ? Mai ales că plasa 
de sârmă va fi numai _pe 
hârtie, la Dâlja nici vorbă 
să ajungă aşa ceva.

Urmează aşadar mai 
multe falsuri, din care 
Anghel se alege cu 1 400 000 
de lei, iar Suciu cu 1 257 155

de lei. Din această sumă, 
Anghel va susţine ulterior 
că, prin intermediul lui 
Appel, 200 000 de lei i-a 
trimis lui Victor Râguşitu, 
contabilul şef de la Valea

cord 7 Bineînţeles 1 
La domiciliul directoru

lui de bancă, cei trei , se 
întâlnesc şi finalizează 
treaba. - Bucure te primeş
te fila CEC şi comanda,

AFACERI TENEBROASE CU SUBVENŢIILE 
STATULUI

de Brazi, pentru a obţine 
alte comenzi. Fapta nu a 
putut fi însă probată, aşa
că,

Aproape de sfârşitul a. 
nului trecut, la Dâlja sunt 
virate alte 27 000 000 de 
lei pentru sârmă. Fila CEC 
semnată în alb este în
mânată lui Presecan de 
însuşi directorul minei, 
Carol Schreter. „Maestrul* 
îl contactează din nou pe 
directorul băncii din Lu
pe ni, precum şi pe Aurel 
Bucurete, patron la S. C 
„Bucurete* S.N.C, Vulcan. 
Propunerea este simplă: 
preiei comanda, şi-mi dai 
9 400 000 de lei. De a-

după care nu pierd vre
mea, pleacă direct la 
bancă pentru ca Presecan 
să-şi ia cele aproape 
10 000 000 de lei. Cum vre
mea plăţilor pentru ' acea 
zi a cam trecut, iar Bu
curete va lipsi a doua zi, 
se face o împuternicire şi 
câteva zile mai târziu 
„maestrul* se pricopseşte 
şi cu aceşti bani,

Bucurete se pune deci 
pe drumuri dtqiă cele 100 
tone plasă. Ajunge destul 
de repede la SC. „Promet* 
S.A. Beclean, judeţul Bis- 
triţa-Năsăud. Achiziţio
nează de aici 64 630 kg din 
produs, la 143 lei/kg. La

Dfilja sosesc aşadar trei 
vagoane. Profitând de- 
faptul că gestionarul de
pozitului de sârmă de aici 
nu efectuează recepţia, Bu
curete ia condeiul şi în
tocmeşte un aviz de expe
diţie în care cantitatea 
creşţe cu 5000 kg, iar pre
ţul ajunge la 270 lei/kg, 
deci aproape dublu ! La 
cele 70 de tone achiziţio
nate, iese ceva, nu ? Din 
acest condei, Bucurete câş
tigă 1 350 000 Iei din plu
sul de cantitate şi 8 400 000 
prin ridicarea preţului! 
Cu câteva sute de mii în 
plus faţă de ce i-a dat 
lui Presecan. Cam aici 
se încheie marea afacere 
In jurul subvenţiilor sta
tului pentru cele două 
mine!

Prin „munca* lui Prese
can şi a celorlalţi, numai 
pentru E.M. Dîlja valoa
rea pagubelor se ridică la 
35 539 623 de lei ! ..

VALENTIN NKAGU

I
DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 

HUNEDOARA — DEVA
I
I
I|  ANUNŢA

I începând cu data de 23 decembrie 1999, |  
I s-a pus Ia dispozifia cetăţenilor interesaţi un I

Ipost public aptomat Internaţional cu cartelă, j.
in holul Direcţiei de Telecomunicaţii Hune- |  

I doara — Deva. Cartela se poate procura de la I 
- cabina telefonică (fin holul oficialul. <905) j

! 
I 
I

(805)

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
TINERET „HYPERION" 
HUNEDOARA — DEVA

Organizează şi în acest an

REVELIONUL TINERETULUI 
Şl NU NUMAI...

1 9 9 4

(Urmare din pag I)

vgde, printre alte multe 
măsuri tehnice şi orga
nizatorice, derularea nor
mală a pensionării pentru 
limită de vârstă, conform 
legii. •  Restrângerile, cum 
e cazul şi la Atelierul de 
proiectare tehnologică şi 
retehnologizare — unde se 
reduc vreo 40 de posturi 
— se efectuează prin par
ticiparea la concurs, iar 
cei ce nu reuşesc sunt re
distribuiţi în cadrul RAH, 
oferindu-li-se câte două 
alternative de angajare.
— *-—*—*—*— *—*—*—*-

Conferinţă de presă
•  - Un accent deosebit se 
va pune pe realizarea in
vestiţiilor prevăzute în 
1994, unde sunt unele ră
mâneri în urmă faţă de < 
lucrările de pregătire. •  
Lucrări mai deosebite se 
vor realiza la Minele Lu- 
peni, Paroşeni, Vulcan, 
Petrila, Lcşiea. •  Nu sunt 
scăpate din vedere nici 
problemele ecologice. •  
Specialiştii caută soluţii 

*—*—*—*— * —*—*—*—

pentru aplicarea unei va
loroase metode poloneze 
în vederea depoluării ape
lor din preparaţule de 
cărbune. De altfel, în , ce 
priveşte reducerea poluării, 
în special a Jiului, este şi 
în atenţia Programului 
PHARE. •  Portretul lui 
Avram Iancu din biroul 
directorului generai nu 
înseamnă nicidecum a ta--’ 
şamentul faţă de politica 
vreunui partljî. ' •  Din 
--—» •  - * »—*—*—.  — , —«—,

Franţa, unde se află de 
câtva timp, Valentin Gri- 
goriu (contabilul şef im
plicat şi el în afacerea cu 
plasele de sârmă) a tri
mis o scrisoare în care îşi 
dă demisia de la 1 ianu
arie 1994.

In încheiere, directorul
general, purtătorul său de 
cuvânt, dl Valgriu Butu- 
lescu, au răspuns între
bărilor puse de ,,, ziar işti, 
au făcut unele precizări.

I 
I 
I
J 
I 
I 
I
I
I cu participarea extraordinară a 
|  „IMPULS", din Orăştie. 
î Masa, muzica şi dansul vor avea 
I „mira** Sală a Sporturilor din Deva.
■  mai deosebit de celelalte revelioane ?
I BOLA REVELIONULUI 1 Şi cine nu ar vrea 
|  să câştige un „ban“ cinstit t

CONCURS „MISS REVELION 1994“.
•  PREŢUL — 18000 leL

•  ÎNSCRIERI: Sala Sporturilor, până

I
I

loc Ia |  
Ce are ■ 
TOM- ■

I
iSiim iSpUăltiI liUi f jr ***»*» r a l

data de 28. XII. 1993. zilnic intre orele 12—18. |  
Telefoane 622132, 628082.

UN AN BUN 
CELOR IN HALATE

Dl Nicolae Iuga, din 
Lăpuşnic, ne trimite o scri
soare în - care dezvoltă 
două teme care-1 intere
sează. Prima este asisten
ţa medicală oferită de 
Spitalul Ilia. Dl Iuga a 
fost bine tratat, chiar vin
decat, susţine dumnealui 
De aceea este recunoscă
tor dl dr. Hoţea şi „fete
lor în halate albe* şi le 
doreşte un an 1994 bun, 
cu bucurie şi fericire.

Celălalt fascicol ai scri
sorii este de fapt un „apel 
la toţi dobrenii* de a-i da 
o mână de ajutor ia în
tocmirea monografiei a- 
cestei străvechi aşezări. Dl 
Iuga a redactat aşa cum 
s-a priceput o asemenea 
lucrare, dar nu-şi poate 
permite s-o tipărească, ia 
cei „82 pe 83 de ani* cât 
are : „memoria mă ţine, 
dar s-a terminat puterea* 
Realizarea unei monogra
fii este o iniţiativă lăuda
bilă, dar foarte greu de 
pus în practică. în pri
mul rând din motive eco
nomice.

AMAn ARI,
amAnAri

In 9 iulie 1992 am depus 
la BANKCOOP Orăştie, pe 
termen de un an, 70 mărci, 
în 5 august 1992 am mai 
depus la BANKCOOP Orâş- 
tie 100 DM. Apoi, în 19 
ianuarie 1993. am mai 
depus 100 de dolari şi în
că 20 mărci. La data de 6 
septembrie 1993 am avut 
nevoie de bani şi m-am 
hotărât să lichidez contul

de la BANKCOOP cu nr 
402503442802 DEM. Când 
am depus banii in iui ie 
1992 mi s-a spus că do
bânda în lei este de 60 la 
sută. Când am ridicat 
banii mi-au calculat Ja 
mărci dobânda de 10 
mărci şi la dolrfri o do
bândă de 2 dolari. Nu 
mi-au dat însă nimic a. 
tunci, când am completat 
foaia, zicând . că trebuie 
să meargă la Bucureşti 
după bani şi să revin luni. 
Lumi am fost şi mi-au spus 
că trebuie să' meargă lâ 
Deva, nu la Bucureşti, să 
trec joi Joi am fost şi 
mi-au dat 190 DM şi 2 
dolari (dobânda după 100 
dolari). După rest să mal 
trec pe acolo (ca la pia
ţă). Luni am trecut din 
nou, degeaba, şi încă o 
dată degeaba joi. Vineri 
mi-au mai dat cei 100 do
lari, rămânând să mai 
trec după dobânda de ia 
mărci (10 mărci). Am mai 
trecut de două ori în oc
tombrie şi m-am săturat 
să tot trec, parcă aş cer
şi- Poate cu mine s-a 
întâmplat aşa, deşi. am 
avut puţină valută. Cum 
se întâmplă cu cine are 
mai mult? întrebarea mea 
este când să merg după 
dobândă ? Când am în
trebat la Bancă, oficianta 
a ridicat din umeri, de 
aceea mă adresez dum
neavoastră, poate ne aju
taţi. Cu stimă şi respect, 
Todea Erna — Orăştie.

POŞTA
RUBRICn

, •  Viorel Pop 
Domnule Pop, 
dumneavoastră,

-  Lupeni: 
în cazul 
ca şi în

cazul tuturor celor ce au 
depus bani la circuitul, de 
întrajutorare ..Mimrni" SRL 
Galaţi şi nu ău fost despă-. 
gubiţi la timpul potrivit, 
nu este de făcut decât un 
singur lucru. Atunci când 
dosarul va intra pe rol la 
instanţă, să vă constituiţi 
parte civilă în proces. 
Deocamdată* vă putem 
""■na că ddsaruţ cauzei-se-, 

află la Parchetul de -p®'. 
lângă Judecătoria Deva, 
urmând ea să fie înaintat 
instanţei.

: ■ •  Lucian Covaci — Do  
bra. Teodor Popa — Hu
nedoara : Dumneavoastră, 
mai direct, mai pe ocolite, 
ne acuzaţi că datorită in
formaţiei din ziarul nostru 
v-aţi antrenat în jocul de 
întrajutorare Kokte de la 
Braşov. Publicând o in- . 
formaţie, noi am răspuns, 
contra cost, unei cereri de 
prestaţie publicitară ;i 
nimic mai mult.

Pentru ca să vă putem 
da un răspuns la întreba
rea dv, am luat legătura 
cu Poliţia oraşului Bra
şov de la care am aflat 
următoarele : celor care nu 
au beneficiat de câştiguri, 
firma patronatoare a cir
cuitului Ie va restitui prin 
mandat poştal la domiciliu 
33 la sută din valoarea de
punerii Restituirile se fao 
în ordinea depunerilor.

•  Vasile Roşea — De
va': Am luat legătura cu 
DEVASAT. Ni m  promis 
rezolvarea oricărei defec
ţiuni legate de recepţia pe 
antena colectivă. Dacă nu 
s-a întâmplat astfel, vă 
rugăm să ne informaţi.

REGIA AUTONOMA- DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA DEVA 

N O T I F I C A R E
privind intenţia de majora» a preţurilor şi tarifelor.

Beneficiar:
Agenţii economici care notifică : AGENŢII ECONOMICI DIN :

R.A.G.CX. DEVA DEVA, CERTEJ, ILIA
« V- ■ • -  şi DOBRA

Forma de proprietate: DE STAT 
Forma Juridică : REGIE AUTONOMA
Scdiol:  DEVA, str. Libertăţii, ar. 6 ,
Nr. rcg. comerţ : J 20 R 102/1991 ’ '
Cod fiscal: 2111749!. . " ■  _ ' ' ■" ■

Denumirea produsul ni 
(scrvicinlui)

(J/M Preţ
actualiz.

Preţ
- ’ - notificat

Apă rece Deva y_ iei/1 0478 0,226
) Apă rece Ilia . ■ tt> ; 0,350 0,370

Âp» rece Dobra 1,162
Apă rece Certej ; ‘V* 0,500 .. 0.525
Canal Deva ş V-. *P - 0,01965
Canal Ilia $ *• - «,612 ' 0.65S
Canal Dobra 3 ' 0.43 0,452

'■ Canal CerieJ 0.086 0,094
. Temioficare Deva

"w pT («poprii lei/GcaL 12 641 19115
— PT terţi ’.'j V; . 9 7 » -V

din care: Cbelt. distribuţie:
4 776 4 779— PT proprii
1862 1562

MOTIVAŢIA MAJORĂRII: Creşterea tarifelor la apă brută (de M  ori), la 
energ. electric» fi termică fi materii fi materiale necesare exploatării fi între
ţinerii instalaţiilor.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LOCATIVA DEVA

n o t i f i c a r e
privind intenţia de majorare a  preţurilor şi tarifelor.

Agenţii economici care notifică: Beneficiar :
R A G .C X . DEVA POPULAŢIA DIN DEVA»

Forma de proprietate: DE STAT 
Forma jUriAcă: REGEB AUTONOMA 

' Sediul: DEVA, fir. Libertăţii, nr,«  
Nr. rog. comerţ: J20 R 102/19*1 
Cod fiscal: 2U1749L

Denumirea produsului U/M Preţ. PWf
. . ^  ■ ■ ■  *** __

Apă 
Canal Deva 
Canat Itta 
Canal Dobra 
Canal Carie) , 
Termoficare Deva 

din 
Cheli.

U»l1

leţ/GcaL

M12

■1276 

4 776

M 52 
9 0 9 4  

1 1 2 7 6

4 7 7 6

MOTIVAŢIA MAJO&Asn: Creşterea 
energ. electrică fi termică fi materii fi 
tinerii hP M flW i

NOTA: Populaţia plăteşte energia termică la M M  de 99M M/GcaL, 
H.G. iH U M l
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Cupa „Fotbal Start ’91" la minifotbal
Timp de două zile, Sala Sporturilor din Deva a 

cunoscut o animaţie deosebită, câteva sute de tineri, 
elevi, dar şi vârstnici, au vizionat meciurile dispu
tate în cadrul Cupei „FOTBAL START ’91M la mini. 
fotbal* organizată de S.C. „FOTBAL START ’91" — 

‘club particular de fotbal (patroni Dumitru Cojocaru 
şi Savu Doda), la care au luat parte nu mai puţin 
de 8 cluburi cu câte 2 echipe (grupa mică şi grupa 
mare): Sportul Studenţesc Bucureşti, Corvinul Hu
nedoara, Şoimii COMPA Sibiu, Viitorul Mediaş, Da
cia Orăştie F.C. „Aliman" Brad, Mureşul Deva şi 
„Fotbal Start *91“. -v

Disputele au fost interesante mai ales a doua 
zi ,când neînvinsele de până atunci (Sportul Studen
ţesc — grupa mică — şi „Fotbal Start ’91“ — ambele 
grupe, F.C. Aliman — grupa mare) s-au întâlnit 
în finale. Forma bună a celorlalte echipe de copii 
— în special Corvinul Hunedoara, Dacia Orăştie, 
Viitorul Mediaş — au ridicat mult ştacheta cali
tăţii, a interesului spectatorilor pentru aceste întâl
niri. In finale, în meciul „Fotbal Start ’91“ — Spor
tul Studenţesc (grupa mică), scorul a fost 4—3 după 
„loviturile de la 11 m“, într-o partidă de un ridicat 
nivel spectacular, ce i-a ţinut cu sufletul la gură pe 
cei prezenţi. Bucureştenii au demonstrat o bună 
aşezare în teren, o tentă mereu ofensivă, având 
un bagaj tehnic dezvoltat pentru această vârstă, au

pus serioase probleme „gazdelor", ratând câteva hune 
ocazii de a înscrie. Echipa deveană a jucat cu multă 
dăruire şi ambiţie, suplinind într-un fel lipsa de 
omogenitate printr-o mare concentrare ancelor mai 
experimentaţi „jucători". După timpul regulamen
tar de joc, scorul era nedecis: 0—0. La loviturile 
de departajare au câştigat micii fotbalişti de la 
„Fotbal Start *91“ cu scorul de 4—3. Bucurie de 
nedescris în rândurile acestora şi ale părinţilor lor, 
în timp ce bucureştenii, aceşti băieţi de ispravă, 
plângeau lângă antrenor.

fn finala de la grupa mare a învins tot „Fot
bal Start *91“ pe F.C. Aliman Brad, care, în ciuda 
scorului (6—0), a demonstrat că şi acest tânăr dub 
(Mihai Ceauşu şi Dan Ciontoş) se află pe un drum 
bun, într-un singur an echipa crescând foarte mult 

De remarcat sportivitatea în teren, angajamen
tul fizic, puterea de luptă a copiilor din ambele 
grupe, ceea ce i-a Impresionat în mod deosebit pe 
cei mai în vârstă, turneul primind astfel un califi
cativ bun din partea participanţilor. Ce ne-a sur
prins pe noi au fost manifestările unei părţi a sus
ţinătorilor echipelor din Mediaş şi din Deva (copii 
între 10 şi 14 ani), câre-i huiduiau pe adversarii 
echipelor lor preferate, imitându-i pe cel mari de 
pe unele stadioane, scandau cea mai abjectă lozincă 
ce se poate auzi la fotbal: „Pe ei şi mama lor".

Şi nu s-a găsit nimeni sfi-i aducă la ordine...

PRIMELE TREI 
LOCURI ALE

TURNEULUI

GRUPA MICA :

L FOTBAL 
•91 DEVA

START

. 2. SPORTUL STU
DENŢESC BUCU-. 
REŞTI . *

3. VIITORUL MEDIAŞ

GRUPA MARE:

L FOTBAL 
’91 DEVA

START

2. F.C. ALIMAN 
BRAD '

a  DACIA QRAŞTIE

In Sala Sporturilor 
din Deva

V

Mkufotbstlul în  sală atrage în fiecare iarnă 

Foto: PAVEL LAZA

„FOTBAL START ’91" 
D E V A

LOTURILE DE 
JUCĂTORI

Grapa mică: Magya- 
ri, Ifrim Tudose, N. 
Lupşa, D. Lazâr, E. So- 
caci, M. Pepenar, C. 
Simian, F. Oiuşteanu, 
E. Varga, S t Lilă, R. 
Curtici, F. Andrea. Sunt 
copii născuţi după 1 
august 1981 şî care du
pă ce au participat la 
selecţia organiratft de 

-START ’91 Deva au in
trat in Iot şi se bucu
ră de toate condiţiile 
de pregătire.

Grapa arare: fac 
parte copii născuţi 
'după 1 august 1980 şi 
deci sunt mult mai 
antrenaţi. Ei sunt: V. 
Lipitor, T. Blfijan, A  
Dragoş, M. Dinuţă, C. 
Ghiura, 2. Kasler, D. 
Munteanu, O. Profeanu, 
R. Sişcanu, M. Selnea, 
G. Peter.

CEL MAI TEHNIC JUCĂTOR

Au fost aleşi de către juriu, la grupa mică, 
Pani Tomoioagă,' de la Corvinul Hunedoara, şi Bo“ 
bert Vlad de la Fotbal Start ’91 Deva. Ambii s-au 
remarcat prin înclinaţiile lor spre tehnică, Uşurin
ţa în manevrarea balonului rotund, driblinguri pe 
spaţii mici de joc, şuturi plasate la poartă. Sigur, 
ei mai au multe de învăţat şi antrenorii sunt me
reu lângă ei, îndrumându-i şi pregătindu-i cu aten
ţie şi profesionalism.

«*L  MAI BUN MMETAB
In acest turneu s-au detaşat mult doi portari 

pentru care se anunţă un viitor strălucit. Afirma
ţia este a antrenorilor lor şi a unor foşti portari. 
Este vorba despre Minei Purcărea de la Sportul 
Studenţesc (grupa mică) şi Valentin Lipitor de la 
„Fotbal Start *91" Deva (grupa mare). I-am văzut 
şi noi „la lucru", dar ne-au confirmat şi antreno
rul Dumip-U Manea (Sportul) şi fostul portar Vasile 
Rusu că dacă vor continua aşa, de ambii portari 
vom mai auzi. Aşa să f ie ' „Valentin Lipitor 
este un real talent pentru portar. Are toate cali
tăţile upui tânăr ce poate să facă sport de per
formanţă. Pe lângă calităţile ce trebuie să le aibă 
un bun portar — priză bună la balon, plasament 
şi multă agilitate, se concentrează la maximum in 
tot timpul jpcului şi este deosebit de ambiţios. Il 
văd foarte su s!”. Sunt cuvintele lui V. Rusu.

GOLGETERUL TURNEULUI
Cel mai greu pentru marea majoritate a antre

norilor, a conducătorilor de cluburi fotbalistice este 
să găsească unele dintre „piesele" de greutate din 
orice formaţie : portar, fundaş la marcaj, libero sau... 
omul de gaL In turneul amintit la gnipa mică ti
tlul de golgeter l-a obţinut Silvia Ghiţă de la Spor
tul Studenţesc, cu 0 goluri marcate şi Claudtu 
Ghiura de la Fotbal Start TU Deva (grupa mare)
eu 8 goluri. Se ramairaft prin pofta lor de gol, şu
turile precise la poartă. Lucru mare !

SĂ LE MULŢUMIM ANTRENORILOR 
ŞI . . .  PĂRINŢILOR

Pentru spectacolul fotbalistic susţinut de aceşti 
puşti, pentru ceea ce oferă ei Iubitorilor fotbalului), 
trebuie să le mulţumim Conducerilor cluburilor 
care se preocupă de creşterea viitoarelor valori ale 
formaţiilor lor, antrenorilor (de cele mai multe ori 
din păcate rămân anonimi), pentru grija şi profe
sionalismul cu care se ocupă de creşterea In forma? 
ria noilor fotbalişti. Foşti fotbalişti, unii de perfor
manţă, oameni care iubesc copiii şi fotbalul, au 
marea mândrie şi satisfacţie de a contribui la re
vigorarea fotbalului. In acest turneu i-am revăzut 
pe Dumitru Manea (Sportul Studenţesc), Florin Du- 
binciuc şi N. Jurca (Corvinul), Dumitru Cojocaru, 
I. Molnar şi D. Simion (Fotbal START *91 Deva), 
M. Ceauşu şi D. Ciontoş (F.C. Aliman Briad) Gh. 
Ţurlea (MUreşul Deva), Viorel Râşniţă (Şoimii Si. 
biu), Andrei Stoica (Dacia Orăştie). Lor şi (nu în 
ultimul r̂ ind) părinţilor micilor fotbalişti să le mul
ţumim şi să le urâm succese şi bucurii în: noul 
an 1994.

SPRIJINUL 
SPONSORILOR
Conducerea clubului, 

părinţii işi îndreaptă 
recunoştinţa spre spon
sorii lor de -nădejde: 
S.C. Sansere Sîntandrei 
(dL Ioan Căliman), S.C. 
Metal EXPRES (dl Do
rin Drăgoescu), S. C. 
Octan Petrocom (dnii 
Fabian şi Geza Zsok), 
& C. Cominco (dl Aurel 
Setei), S. C. Devacomb 
(dl Geoige Muntean), 
Biscon Impex (dna Mag., 
dalena Biriş), Firma din 
Deva : Bucureşti—Ber
lin (dnii Bratn şi Ta
bacul, Fir~? i ^rhideea 
(dl Vasile Rusu).

ARBITRII
TURNEULUI

• Atenţi, corecţi, toţi 
arbitrii ce au oficiat 
la acest turneu au 
contribuit la desfă
şurarea partidelor 
într-un deplin fair- 
play-

Ei au fost: Eugen 
Pallţo, Adrian Radu, 
Eugen Ambruş, Stan 
Han», Andrei Csiki, 
Marius Poenar.

Iarna — un sfetnic bun?
Să recunoaştem, cinstit 

că prelungirea Campiona
tului Diviziei Nafionale 
cu încă 4 etape din re
tur va ajuta doar la rea
lizarea programului de 
pregătire a reprezentati
vei noastre de fotbal, co. 
respunzător cerinţelor im 
puse de participarea la 
C. M. din S.U.A. Steaua 
şi-a consolidai poziţia de 
lider, lupta rămânânu
deschisă doar pentru ur
mătoarele 3—f locuri şi,

I
%
li

•
I

I

U.E.F.A. Oricum, posi
bilii selecţionabili din 
ţară (SteaUa, Dinamo ţi 
eventual Vniv. Craiova) Zi 
joacă cu gândul Za... |  j 
America. * |

Mai palpitantă va fi |j  
lupta din subsolul clasa- »; 
meniului. 'Practic, de Za I 
locul 12 In jos orice gre. 
şeală pe teren propriu |< 
costă. Minusul de la „a- J 
devăr" spune mult. Cea |  
mai precară situaţie au I 
acum Sportul, Poli. Ti-ntwuurKHS o—» nibw * wt»»* AJ-fw» l***, cum. j;*■ |

deci, pentru ocuparea u. mişoara şi Electroputere. |
nai loc care să asigure 
participarea in cupa cu
pelor şi U.E.F-A. Nu 
credem că Dinamo va 
scăpa locul doi şi că, din 
nou,. studenţii craioveni 
vor ajunge în cupa

Va fi iama un sfetnic • 
bun pentru aceste echipe |: 
Ia reluarea returului ? * 
Vom vedea după 26 fe- |  
bruarie, când se continuă î  
returul cu etapa a 22-a. I;

C L A S A M E N T U L  
înaintea reluării returului (26 febr. 1994)

I

I'
1*
1

L
2.

STEAUA
Dinam»

21
21

14 5 2 
11 4 6

33— 8 
43—24

33
26

<+u>:
(+4)1

1 3. Univ. Craiova 21 10 5 6 40—30 25 (+ 5);
(+2' 1%

1 ! A Petrolul 21 10 4 7 24—18 24
1 5. Progresul 21 10 3 8 32—21 23 (+1) '
% 6. Gloria Bistriţa a 10 3 8 36—29 23 (+D 1 

<+3> :\ 
C+3) 1|

i 7. F.C. Farul 21 9 5 7 31—26 23
1 8. Inter Sibjji 21 9 5 7 29—27 23•
| 9. U.T. Arad 21 8 6 7 20—27 22 <+2) |
I 10 FAX Braşov 21 9 3 9 23—25 21 i;
i 11. Rapid 21 8 3 10 20—25 19
i• 12. Dacia Brăila 21 7 4 10 24—29 18 (-4 ) j |
t 13. Oţelul Galaţi 21 7 4 10 21—31 18 •.(-4) J
* IA „U“ CluJ-N. 21 5 7 9 25—29 17 4-3) |!
1 15. Electroputere 21 6 5 10 18—24 17 ( -5 )  J
* IA Ceahlăul P.N. 21 6 5 10 16—30 17 (—3) 1
1 17. Poli. Timişoara 21 7 1 13 21—36 15 <—5) | ;
*
1

18. Sportul Stud. 21 5 4 12 16—33 14 (-6 ) î

MB* 0*■»* • ere* —”  —*

! 
I 

‘ 
»

■

COMPRIMATE 1»
PRIMII 5 GOLGETERI 

DIN DIVIZIA
n a ţio n a la

In turul actualului 
campionat (1993—1994) şi 
4 etape din retur, situa
ţia In „clasamentui" goi- 
geterilor se prezintă ast
fel: pe prunul loc, cu 
14 goluri marcate, este 

_ CratoveanU de la Univ. 
Craiova. Urmează, în or
dine, Ceattşilă (Sportul) 
şi Ungur (U.T.Aj) cu a- 
celaşi număr de goluri 
— 12, Stingă (Univ. Cra
iova) cu .11 goluri, Iile 
Dnmitrescâ (Steaua) cii 
10 goluri, Butoiu (Farul) 
cu 9 goluri.

VLADOIU
CURTAT DE MAI 
MULTE ECHIPE

Steaua s-a hotărât să-l 
pună pe liber pe Jean 
Vlădoiu care, pe lângă 
înfumurarea ce nu se 
sfia să o afişeze, nu mai 
dădea randamentul cerut 
şi, în plus, â început 
să-şi lovească adversarii. 
Insă, In plină pauză, e  
foarte curtat de nu mai 
puţin de trei echipe şi nu 
oarecare: Rapid, Dinamo 
şi Progresul I Primele tra
tative au început cu 
Giuleştiul. Se pare că 
cine dă mai mult... câş
tigă !

Printre antrenorii 
anului,

OCTAVIAN BELU
In ancheta efectuată de

„Sportul românesc", prin
tre cei trei antrenori me
daliaţi, după Anghel Ior- 
dănescu — selecţionerul 
reprezentativei noastre 
de fotbal, care a reuşit 
calificarea României pen
tru C.M. din SUA, pe 
locul doi se alfă antreno
rul lotului de gimnastică 
feminină, al ţării, ce se 
pregăteşte la Deva, dl. 
OCTAVIAN BELU, Fe
licitări I

DEVA
ÎN PLINĂ IARNA,.

NUMEROASE
COMPETIŢII
. SPORTIVE

Iubitorii fotbalului de 
sală şi ai handbalului 
feminin vor avea posibi
litatea ca din primeze 
zile ale lunii viitoare să 
participe la atractive 
turnee organizate în Sala 
Sporturilor din Deva, 
după următorul program. 
3—5 ianuarie 1994 va 
avea loc Etapa de Zonă 
1 a „Cupei Speranţelor" 
la care .participă echipe 
de copii din oraşele ju
deţului Hunedoara : 6—3 
ianuarie 1994 — va avea 
loc Campionatul Naţional 
la handbal feminin — 
junioare II, iar ' între 13 
—16 ianuarie, acelaşi 
Campionat la junioare 
III. Şi, în sfârşit, între 
21—23 ianuarie se va 
desfăşura Finala pe ţară 
la minifotbal a CUPEI 
SPERANŢELOR.

Pagină realizată de SABIN CERBU
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•  Astăzi, când în buche
tul vieţii prinzi a l ' 12-lea 
trandafir, dragă Grozoni 
MirCea Horaţiu, tăticul, 
bunicii şi unchiul îţi vi
rează un călduros „La 
mulţi ani“. multă fericire, 
noroc, putere de muncă 
şi rezultate cât mai bune 
la învăţătură.

. (1062508)
•  Cu ocazia zilei de

naştere, Petrică urează 
dragei lui Angela multă 
sănătate, fericire, noroc în 
.viaţă şi tradiţionalul „La 
mulţi a n i!". :

<1062132) .

•  Multă sănătate, 
fericire şi „La mulţi 
ani“ dragului nostru 

, Ioachim Gherman din 
Hărţăganti îl ureâză 
soţia, fiul nora' şi ne
poţica Tina.
- : (1062481)

•  Vând Dacia 1310 în- 
matricuiabilă. Prima în
matriculare în Germania. 
Rulaj 53 000 km. Infor
maţii la telefon 618664". 1

(1062494)
•  Vând vin Riesling din 

podgoria judeţului Vran- 
cea. Telefon 621784.

• . (1062493)
•  Vând sobă teracotă 

nouă (nemontată), mobilă
• .veche, lemn masiv cireş 
şi transport marfă cu 
microbuz VW 1 5 tone. Te
lefoane 613771, 625884, după 
Ora IV. (1062492)

•  Vând -porci. Telefon 
628905, preţ avantajos.

(1062489)
O.. Vând maşină de spă- 

- lat „Automatic", sigilată. 
{Telefon 629806.

(1062488)
•  -Vând urgent aparta- 

J h b ) trei camere, Gojdu, 
telefon 615460, între orele

(1062485)
•  iVând apartament 2 

temere, Dacia, bl. 7, et. 
ţ. Preţ convenabil, tele
fon 56I7227, după ora 16.

(1062484)
r • ,  Vând Mercedes 200 D, 

înmatriculat, caroserie per
fectă. probleme motor. Te
lefon 620200." "

(1062486)
•  Vând haină lungă, nu- 

îrie, croi modem, ţnărimea 
jH, HUnedoara, str. Chi. 
eid, nr. 46, telefon 714051.

(1062479)
•  Vând Opel Ascona,

66 000 km, pentru piese 
Stare bună. Tel. 647373. '

(1062478)
•  Vând ţuică 36—40

K e, preţ 2000—2500 Iei, 
tie, str. Pricazului, bl. 
18, ap. 12.

(1062476)
•  Vând apartament 2 

camere; Eminescu. , Tele
fon «21691. (1062475)
i •  Vând 45 chitanţe Ca
ri taş cu 500 000 lei. Tele
fon 627557.

(1062439)
•  Vând autoturism mar

ea BMW , 320, stare per
fectă şi piese de schimb. 
Telefon 618916. ,

(1062468)
•  Vând apartament 2 

Camere ultracentral, dotat 
cu telefon şi mobilier nou 
80 000 DM. Informaţii te
lefon 616290, între orele 
18—22. (1062467)

•  Cumpăr ®MW, seria 3, 
neînmatriculat. Vând VW 
&olf Diesel neînmatriculat, 
telefon 615199.

(1062466)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 1990, Dacia 1310

■ TLX, fabricaţie ,1989, Te
lefon 625717, str. Vulcan, 
nr. 1. (1062462)

•  Vând Fiat Ritmo Ţur- 
bo Diesel .fabricat 1987,

•geamuri electrice, închide
re automată,, capacitate 
cilindrică 1700 cmc, con
sum 5 litri/100 km, preţ 
3 900, negociabil, tele
fon *625707

■ (1062469)
•  Vând Renault 11 T.B. 

Diesel, capacitate cilindri
că 1600 cmc, fabricat 1986, 
consum 5/100 km, - trans
port marfă şi persoane, 
preţ 3 800 DM, negociabil, 
telefon 625707.

(1062469)
•  Vând Dacia break 1310 

: TX, Germania; 50-000 kiri;.
deosebită, 3 500 DM, tele
fon 641133.- ■ " (1062476)

•  Vând rkdiocasetofon 
stereo, boxe; Unitra; mag
netofon Tesla, cizme damă, 
minicasetofon sau. schimb 
câteva echivalent televizor 
color. Telefon 613815.

, - (1062482)
•  Vând apartament' 2 

camere, lângă piaţă şi ca
napea. Telefon 621345.

(1062466) -
•  Vând Trabant limu

zină cu multe piese de 
schimb. Deva," Minerului, 
bl. 41, bis, sc. A, ap. 2. ,

(1062465)
•  Vând garsonieră în 

Hunedoara, ceiStru. Tele
fon 629167.

- : (1062505)
. •  Vând apartament 2 

camere, Deva, foarte con
venabil. Telefon 612028.

(1062502) -V ■
•  Vând tractor şi : re

morcă. Relaţii la telefon 
615614, după orâ 18.

(1062501)
' •  Vând ARO 243, nou, 
motor Braşov. Telefon 
713303.^ ^ (1062499)

•  S. G. Brutăria • 
„Neamţ" Deva vinde 
en gros portocale,'preţ' 
avantajos, negociabil 
la cantitate. Informaţii 
telefon 514647,

•  Cumpăr talon Dacia' 
1300. Telefon 616318.

(1062497)
7_ -• Vând ajpârtament 2, 
camere, Deva, Al. Moţilor, 
bl. P 4, sc. 4, et. 1, âp 
68. Telefon 611973.

(1062496)
: •  Vând. Lada 1500, preţ 

convenabil, cu piese de 
schimb. Hunedoara, tele
fon 715436. 1~

(1062136) 7
•  Vând apartament 2

camere, maşină cusut Trip-' 
loc, mâşihă tricotat. Te
lefon 712433. ■ ■ ‘

(1062137)
•  Vând Mazda 323, în

matriculată sau . talon. 
Telefoane 722116, 712628.

(1062138) ' .
•  Vând videoplayer şl 

radiocasetofon monosigi. 
late, cumpăr valută. Tel. 
614641.

(1061425) ’
•  Vând combină frigo

rifică, frigider mic, cuptor 
microunde, aparat ultra
violete. Tel. 612463.

r (1062447)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere, ultra
central, parter; posibilităţi 
privatizare. Tel. 614353. -

(1062432)
•  Vând aur 19 000 lei 

gramul. Telefon 612527.
(1062450)

-• Vând calculator HC-91, 
împreună cu monitor multi
color. Relaţii la telefon 
613330, după ora 17.

(1062448)
•  Vând boiler gaz,- în. 

călzire centrală, Opel Re-

kord. an 1979, neînmatri
culat, stare perfectă. In
formaţii Hunedoara, tele
fon 714361. . ,

(1062385)
•  Schimb garsonieră, 

central Deva, Confort I, 
gaz metan cu similar Cluj. 
Telefon 095/650675.

(1062461)
- •  Caut pentru închiriat 
garsonieră sau apartament 
2 camere (preferabil cb 
telefon). Hunedoara, te
lefon 724416.

- '*• (1062139)
•  Studentă, c(aut să în

chiriez apartament două 
camere în Deva. Relaţii 
la telefon 614643.

(1062491)
*•—*—*—.*—*—*—*; *—*. *—*

•  Caut urgent de 
închiriat garsonieră 
mobilată, exclus Mi
cro 15. Informaţii De
va, telefon 624316.
7  (1062495): -,—*—*—*—•—*—* —- —*—•—

•  Rugăm- şoferul turis
mului culoare verde, o-, 
prit la . izvorul Decebal 
când s-a produs aeciden. 
ţul mortal din 22 cjecem-, 
brie, să sune la telefon 
6159 95. .

(1062500) .
•  Pierdut parafă medic, 

pe numele Szekely Ader 
linne Delia. O declar nulă.

(1062483)
•  Pierdut legitimaţie tie 

veteran război, eliberată 
de Asociaţia - Veteranilor1 
de Război, pe' Humele Dan 
Anghel. O declar nulă.

•  Restaurant „Bulevard"
Deva - organizează „Reve
lion ’94“, la preţul de. 
23 000 lei/persoană. Vă, aş
teptăm. (1062490)

•  Acum, când. se . îm
plineşte 1 an şi 7 luni de. 
când nu ,te-ai mai trezit 
din operaţia. de fiere, a- 
cum, -când ar Ti- trebuit să 
fie zii© ta, dragă ; n su .

LIA GAVRILOIU, -
- din Ludeştt, .. 
nu ne-au mai rămas decât 
gânduri neîmplinite, r ne
şterse amintiri şi un stri
găt de durere 7-«~ de ce 7 
De ce a trebuit să fie aşa? 
fe ţi pei care te-au Iubit 
şi te-au cunoscut! f • r

- (1062453)

•  Se împlinesc 3 ani 
de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna 
GHEOltGIIE JOSAN 

Nu te vom Uita 
niciodată. Soţia Eva, 
copiii Petru, Maria, 
ginerele Irimia, nepo
ţii Andrei şi Andreea.

(1062503)

•  Cu adâncă durere, so
ţia Valy anunţă moartei 
fulgerătoare a soţului

SCHULTZ FREDER1K 
WILHELM (FREDDY) 
Dormi în pace, suflet 

bun, nu te voi uita nici
odată şi voi păstra veşni- 

, că âmintire. Corpul neîn
sufleţit este depus,la Casa 
mortuară din str. M. Emi
nescu. înmormântarea ere 
loc azi, 28 decembrie 1993, 
ora 151 . (1062486)

. •  Familia Banciu şi 
Sandru din Cluj-Napoca 

• sunt alături de sora lor 
- Valy greu'încercată de pier

derea satului. Sincere con. 
doleanţe 7  (1062487)

Salariaţii de la S.C. 
,Ulpia“ S.A: Deva sunt 

alături, de dna Schultz Va
lentina în marea încerca
re pricinuită- de pierderea 

•r bunului ci -soţ 
'. FREDDY :SCIIULTZ 

Dumnezeu să-l ierte ! 
Sincere condoleanţe.

< - - - (1062486);
•  Cu nemărgirSită durere, 

fraţii Comel-Adolf şi Ca- 
rol, cumnatele Viorica şi 
Măriuţa, nepoţii Buţi şi 
Iulius, nepoatele Bobo, Gi. 
na,' Genţiana şi Caria, stră
nepoţii Andy şi Rudi ■&-

7 nunţă decesul fratelui • şi 
unchiului ,

SCHULTZ FKEDERIK 
WILHELM,

la numai 50 de ani. Dum
nezeu să-l odihnească în 

: pace ! "(1062507) •
•  Familia Popescu — , 

Lucian şi Liana — cu
. nemărginită ' durere în 
: suflet plânge trecerea în 
: nefiinţă a iubitei şi unicei 

lor fiice
COXALIA ,

-răpuşă In plină înflorire 
de o boală necruţătoare.

(1062140)

R E ^ a o  7  7  -î
,  V I N D E  ,  7 j

’ ‘ prin . reprezentanta i
- ...... H UN EDO AR A ■ ---; î

•  supercoiicentrate sueuri t ]
•  dozatoare. ffiaşini îngheţată ; _  I
ţ) (K)#iipoltente şnack-bar • 7 7 »
0  niM -cuptoafe pîzza, . j
•  espresso caifea, frlpteuze, grill - J
•  maşini paste făinoase, clătite l
•  maşini tocat carne - 7 7  ]

imprimantă A 3 ' . . «
____ ►ARA, str. N. Bâlcescu, nr. 1,

Policlinica cu plată, et. 3, tel. 095/712832. \
VANZARE ÎN RATE ! (1061999)

Canduceiea 

Spitalului 
Judeţean Deva
Cu prilejul Noului An 1994, conducerea] 

♦  Spitalului Judeţean Deva transmite întregului! 
■ţ personal sanitar, sponsorilor şi colaboratorilor j

i

ÎN ATENŢIA CITITORILOR
Programul de apari;ic a ziarului „Cuvântul liber" 

la acest sfârşit de an este următorul:
•  miercuri, 29 decembrie 1993 — apariţie nor

mală ;
•  joi, 30 decembrie 1993 —3 număr special, în 

8 pagini, dedicat sărbătorii Anului Nou ;
•  virieri, 31 decembrie 1993 — nu apare ziar. 
Următorul număr al ziarului va apărea marţi,

4 ianuarie 1994. ■

R.A.G.C.L. SIMERIA I
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor j 

şi tarifelor la toate activităţile cu un indice J 
mediu de 1,3, ca urmare a creşterii tarifului I 
la energia electrică, precum şi datorită influ- . 
enţei cursului dolarului asupra preţurilor Ia | 
materii prime şi materiale folosite la întreţine- * 
re şi reparaţii. 7 7-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
■ BAIA DE CRIŞ . ' v'7:

V" O R G A N I Z E A Z Ă :
UICITAŢIE PUBLICA

POntrn vânzarea imobilului situat în strada Tri
bunului, nr. 6, şi concesionarea terenului aferent în 
suprafaţă de 280 mp, în vederea AMENAJĂRII U- 
NOB SPATII CU BIROURI DE BANCA pentru de
servirea populaţiei comunei.

■ Concesionarea terenului se face pe durata exis 
tenţei construcţiilor.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 150 
lei/mp. . 7 7777

Valoarea minimă de pornire a licitaţiei pentru 
consţruCţia existentă este de 2 613 645 lei.

Informaţii -suplimentare şi consultarea documen
taţiei se pot obţine zilnic, între orele 10—14. Ia sc 
aiul Consiliului local al comunei Baia de Criş.

Ofertele se depun până Ia data de 28. XII. 1993. 
ora 14, la sediul Consiliului local al comunei Baia 
de Criş, .. ‘ ,

Garanţia de participare la licitaţie este de 
261 364 leî, reprezentând 10 la sută din valoarea de 
pornirea licitaţiei.

Taxa de participare ia licitaţie este de 15 000 Ici 
Licitaţia va avea Ioc in ziua de 29 decembrie 

1993, ora 10.00, la: sediul Consiliului local al cont li
nei Baia de Criş.

SjC. IVONICiUS DEVA 
ren gros

PORTOCALE
1
■*:>: . ____ ______
} Deschis Intre orele 8—20. Tefcfon 661151. I

I S .C  MAGIKA — 1MPEX S.R L  BRAŞOV 

PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL

\

•  marţi, -28 deceihbrie — chitanţele nr. I
4663—4672. î

♦  miercuri," '29 decembrie — chitanţele {
nr. 4673—4683. ;

Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura** * 
(lin Haţeg. , j

S.C. „Freeâom S tar H o ld ing “-S.R.L.

Oferă spre vânzare 7 j
agenţilor economiei j

I

de origine europeană 
la preţul de 7

itJ .A ■ •

noştri:
LA MULŢI ANI, 

SĂNĂTATE.'ŞI FERICIRE!

CONSTANŢA, str. Depozite, or. 22. 
TELEFOANE: 091/618209, 615466. 
FAX 01/3121476. 7 - - 7
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