
Ml NOU DE
Bună dimineaţa, oameni t 

A mm azi-noapte cu omăt 
de speranţe tn rod. 

paste ninsorie aces
tea âjd iest doar pe cîm* 
pui dorinţelor noastre în 
praf de An Nou.

A mnt peste cteiuşa o* 
<*» a» te «re au ars, deo
potrivă de intens, momen
tele - de maximă tesemnă- 
tateîn viata unu» popor, 
gata să-şi reaşeze viaţa 
te matca ei fireSscă, ne
liniştite căutărilor, insatis- 
lapfitte nereuşitelor, patimo
rstulcft'ftof, durerile ifiteptă- 
rilor şi oxigenul speranţe
lor.

Oborul anului ce vine, 
al noului ar» 1992 este, a- 
şadar, pregătit în aştepta
rea semănătorilor. Ne vom 
aşeza din nou la marginea 
de către ora zero a sa, 
gata să4 frăroîntăm cu 
cormana* nădejdilor şi să-l 
«dăm cu ploile gî̂ dirii - 
vorba poetului. . Şi ou se 
poate să nu rodedscă ogo
rul. Prea tare sînîem, înse
ta fi cu toţii de rod, ca să 
mai lăsăm să moară fără 
vlagă lujerele speranţelor 
de mai bine. î- -

Anul ce ne bate în prag 
este anul de la care aş
teptăm împlinirea, prin a- 
legeriie focale şi prin cele 
parlamentare, a democra
ţiei, a adevăratei demo
daţii ; şi mai aşteptăm ca 
reforma să ne arate pri
mele semne încurajatoare 
că putem spera să trimi
tem C>t mai curînd kt du-
că-se pe pustii coşmarul 

«-»-»-»*-**♦*******«*♦ *-»

ERĂ NOUĂ
Sărăciei cu lustru, al şo
majului şi al tuturor rele
lor care ne-au tuiburat, te 
anul ce pteacă, liniştea 
nopţilor.

Bună dimineaţa, oameni, 
treziţi ta viaţă după înde
lungata închistare Intr-o ju
mătate de veac de regim 
totalitar şi dictatorial. Fie 
ca 1992 să ne aducă, tu
turor, nova tot mai aproa
pe de limanul speranţelor: 
d Românie intrată pe ooar- 
fa cea mare, în Cetatea 
societăţilor democratice a- 
fe Europei şi afe lumii; o 
Românie în care aproape 
douăzeci şi patru de mi- " 
lioane de însufleţitori ai 
planetei albastre să aibă 
dreptul la a visa o viaţă 
mai bună. Să nu lăsăm a- 
cidul îndoielii să ne muşte 
din suflete. Partea noastră 
de fericire se află în mîi- 
niie şi în mintea noastră, 
iar izvorul ei se află tn 
muncă şi credinţă.

Sîntem aproape, sînfem 
depofţp de.;rădăcinile iz
vorului? Fiecare an nou, 
dintre cei care vor veni, 
va însemna o certitudine 
pe drumul către rădăcini.

In curînd, ne va răsuna 
în prag clinchet de clopo- j 
ţel, vestind că am păşit 
în anul nou 1992. Să-i 
deschidem - larg porţile su
fletului, cootlufui care, în 
cleqeria momentului, sim
bolizează Anul Nou.’ Să-l 
poftim în casele noastre, 
urîndu-i dih ~ddîncu! inimi
lor ; Bine ai venit, 1992 
-  An Nou, de eră nouă !

******** * MTMrt****** O, brad frumos !m O, brad frumos

Desen de C. GAVRILA
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(Programul special 
de Revelion *92)

• • • * • • • » * mmmmm

Următorul .numâr 

g| ziarului nostru 
va apărea în 

ianuarie 1992

AAftV UW  \ MLMAnAAnwAwnnnA annA W w yuuuwwuiuwwAriXHweuiu» ’e w w .

R E M E M O R
faMia mare. bombă Incendiară a a- 

războiul din Golf, declanşat la 17 
orele 2, cînd Washingtonul şi 

mOafii săi au început operaţiunile de 
luptă. Saddam Huxsein s-a retras din 
Kuweit, dar iţi face, tn continuare, de 
Mp

•  Parlamentul ţării a adoptat, In lu- 
mm februarie. Legea fondului funciar, în- 
fă tn mpHcarea ei se calcă tiu., gropi şi 
astăzi. Pămtntui plînge de neputinţa- 
noastră.

ir tte-a vizitat ţara preşedintele Fran
ţei, Francois Mitterrand, apoi preşedintele: 
ion Otescn i-a întors vizita.

•  La şfîrşitui lunii aprilie, prima re-: 
teltefere guvernamentală de după revo
luţia din decembrie 1989. Şi cam atît...

■ m La TlBCO '91, din luna iunie, s-au 
aflat ţi citeva firme reprezentative din 
judeţul nostru, dar la TiB n-a mai par
ticipat nimeni. Simplă uitare ?

e  A fost elaborată şi publicată în pre
să Legea privatizării, însă privatizarea se 
face .şt azi eu multe frlne, chiar din par
tea- celor care trebuie să respecte legea.

•  In luna iunie, t-am avut în judeţ 
pe primul ministru Petre Roman. Acum 
nu-t mal avem... prim ministru, ti avem 
pe Theodor SUAojan.

•  PtrU&ţtA Petac şi-a ieşit din minţi, 
pe la începutul Pui iulie, după o sută de 
ani, provoetnd mart necazuri mor locui
tori ai satului Peşttşu Mare.

m Âm avut si noi grevele noastre i ce- 
fetiţa, mineri de Ut TeHue, medici din

Deva şi Hunedoara, salariaţi dţ la S.C. 
„Siderurgica“ S.A. Hunedoara. Aceştia 
din urmă au ieşit rău...

* August. Puci nereuşit ta Moscova, 
împotriva iui Mihatl Gorbaciov. Boris 
Etţin joacă tare şi salvează situaţia. Se 
va vedea, mai tlrztu, că a făcut-o în fa
voarea sa. Pentru că. a doua mare bom
bă a anului — desfiinţarea Murii Uniuni 
Sovietice, eveniment epocal — îl aduce 
în prim-plan tocmai pe Boris Elţîn.

•  27 august. Moldova şi-a proclamai 
independenţa. Noi am cerut, sus şl tare, 
unirea fraţilor de peste Prut cu fard. iar 
ei au semnat acorduri cu Rusii. De, pre
ferinţe*.

* Cu prilejul împlinirii a 119 ard de 
la moartea lut Avram lancu, la Ţebea a 
avut loc o amplă manifestare  ̂ A parti
cipat U Preşedintele Ion tliescu,

• intre 24 şf 27 septembrie,. minerii 
Văii Jiului şi-au dat din nou în petic.

Au invadat Capitala, au distrus bunuri 
materiale, au răsturnat guvernul şi s-au 
întors triumfător acasă. Numai că încă 
n-au plătit pentru pagubele produse. Nor
mal. Salariul lut Miron Cozma e mic, 
nu ajunge...

• Convulsii, tensiuni, dezbinări în si
nul partidelor poUtice. & bine. Pocite ră- 
mîn mai puţine. cele care ne trebuie 
pentru o democraţie autentică.

• S-a adoptat de către Parlament, 
apoi prin referendum, noua Constituţie a 
României. Opoziţia a zis NU. Poate zice 
DA la... recensărrtîntul populaţiei din ia
nuarie 1992.

• Grevă in presă. Dar hirtia de ziar 
este tot scumpă. P&afe rezistăm.

•  S-att împlinit doi Uni de. la apari
ţia ziarultf nostru -Cuvintul Liber*. A- 
Veţi încredere în noi, stimaţi cititori l 
împreună Vom izbîndi / (D.G.)
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m
A mai trecut 

un an ...
...cit de repede a trecut! Ne trezim in prag de 

An Nou. cu tristeţi ţi bucurii, cu zile de o clipii, cu 
zile cit un an. E vremea bilanţului, a regretelor ţi a 
proiectelor de viitor. Pomii şi-au umplut crengile de 
chiciură, haină albă şi rece, dar sufletele noastre sînt 
fierbinţi şi-pline de speranţe. Ce ne-am face fără 
speranţa că Noul An va fi mai bun ?!

In liniştea nopţii, aud, deja, bătind clipele anului 
ce vine...

Sint un ghem de emoţii, in aşteptarea nopţii 
dintre ani...

INA DELEANU

ANUNŢURI
• Au sosit modele noi 

de rochiţe pentru fetiţe 
cu buline.

•  Am primit pantofi 
pentru bărbaţi cu feţe 
de pîiiză.

mat
Vindem peşte 
in spate.

afu-

• Moda 1992 : rochii cu < 
decolteu in faţă. decolteu • 
în spate. decolteu în I 
părţi. Dintr-un costum de [ 
baie ies două rochii. |

*
•  Magazinul închis pen- |

tru o lună. Gestionarul, v 
pentru un an. jj

IL1E LEAIIU »

REVELION ’92
• In curtea fermei, un 

curcan către altul :
— Şi cum te gîndeşti 

să petreci Anul Nou ?... ,

•  — Ce faceţi V De ce 
plecaţi ? Abia dacă aţi 
gustai din mîncare!

— Tocmai de aceea...

•  — De Revelionul tre
cut, m-am trezit spre di
mineaţă, ciocnind cu... 
caloriferul.

— Eu nu-mi amintesc... 
am dormit liniştit sub 
masă.

•  — Cum, ai petretut 
de Revelion ?

— Splendid ! Am : pri
mit opt cereri în căsăto
rie. -

—' Şi ce ai făcut ?
— Am acceptat patru. 

Cred că pentru un an 
îmi ajung...

•  — Cîte 
ţâfcut ?- —  201.

sarmale ai

— De ce tocmai 201 ?
— Ca să gust şi eu u- 

na...

•  — Ieri am, avut, la 
masa de Revelion, cinci 
rude ale soţului meu.

— Şi ai lungit masa?
— Da. Şi masa, şi supa...

•  — A trecut de mie
zul nopţii şi musafirii 
n-au de gind să plece...

— Ce-ar fi. draga mea, 
să le Cînţi tu ceva ?

•  — Mimi, adu, te rog, 
aspiratorul I

— Dar ce s-a întîmplat, 
dragă ?

Un musafir e... 
praf !...

•" —. Ştii că iarna este 
mai uşor să foci cură de 
slăbire ?

— De ce ? f
— Pentru .că zilele slut |

mai scurte! |

I
Culese şf prelucrate 

de ILIE LEAIIU V

UN ZIMBET DE 
REVELION

• Sosind la Revelion, 
bărbatul se adresează 
gazdei:

— Am onoarea să vi 
le prezint pe soţia şi pe 
fiica mea, şi ca să nu fie 
vreo confuzie, cea mai 
tinără e soţia mea.

• Intr-un tirziu, musa
firii se decid să plece.

— A fost o seară mi
nunată ! Vă mulţumim! 
N-am fi crezut niciodată 
că putem rezista atitea 
ore fără mîncare şi fără 
băutură!

• Gazda se adresează 
unuia dintre oaspeţi:

i— Dumneata unde ţi-ai 
petrecut concediul ?

— In Insulele Canare, 
doamnă!

— Grozav, mai tîrziu 
o să ne fluieri ceva!

• Un ins se credea om 
de spirit, dar nimeni nu-l 
întrecea în gafe. Invitat 
la masa de Revelion, ex
clamă la vederea farfu
riei cu friptura îmbie
toare :

— Ei bravo! Ce noro
cos sînt! Locul meu s-a 
nimerit drept în faţa giş- 
tll.

Vecina din faţa lui, 
simţindu-se ofensată, îl 
săgetă atit de tare cu 
privirea, îneît insul se 
grăbi să repare gafa.

■\ — Ei nu, vorbeam de 
gîsca asta friptă t

•  In noaptea de Reve
lion :

— Dragă prietene, o 
să-ţi spun ceva*'care o 
să-ţi facă plăcere,

— Am înţelesNicule, 
vrei s& pleci acasă!

•  In timpul Revelionu
lui, o doafanS stînjenită 
de privirile languroase 
a1: vecinului

— Vezi, ,domnule, de. 
mai şi mănîncă, să nu 
rămti flămînd }

*— Ah, doamnă, cind te

văd pe dumneata, îmi 
trece orice poftă de mîn
care...

• Mămico, de ce tre
buie să păstrăm locuinţa 
tot timpul curată ?

— Pentru că în fiecare 
minut pot sosi musafiri!

• Sint 12 persoane in
vitate la masă şi 13 frip
turi pe platou-. Fiecare se 
serveşte cu cîte una. La 
sfîrşit, fiecare trage cu 
coada ochiului la ultima 
bucată rămasă pe, platou. 
Deodată, o pană de cu
rent, apoi un urlet cum
plit. Imaginea după a- 
prinderea luminii: o mi
nă pe a 13-a friptură şi 
îl furculiţe înfipte in ea.

•  Vecinii domnului Po- 
pcscu sărbătoresc Reve
lionul. Pe la trei dimi
neaţa, obosit şi iritat, 
domnul Popescu ciocă
neşte în perete. Se aşter
ne liniştea. Insă, imediat, 
din camera unde petre
cerea era in toi, se aude 
un glas furios:

— Ce neruşinare, la 
ora asta ţi-ai găsit să 
baţi .cuie in perete, pen
tru tablouri ?

•  Cum te-ai distrat de 
Revelion, la Georgescu ?

— Prost. A stat lingă 
mine o cucoană saşie, ca
re tot timpul minca din 
farfuria mea şi bea din- 
paharul meu.

•  Cind sînt în casa 
mea zice invitatul, luptă
tor de categoria grea, nu 
prea am poftă de mînca
re şi nu mănînc rmai ni
mic. Cind cir̂ ez a în altă 
parte, se petrece invers.

— Bine, bine, răspunde 
gazda. Simţiţi-vă ca la 
dumneavoastră acasă!

Auzite şi păţite «te .
DUMITRU

VASt-ŞOIMOŞANU

Desen de CONSTANTIN GAVRILĂ

Desen de ALEXANDRU RUGEŞCU
wvvvvyvvvyyvvyyvvvvvvv-iivyyvwvwyw wvvy'^vy.vvvwwvvwvyvwvwwvwvv^^

De sărbători
ORIZONTAL : 1) Ancestralul trubadur 

din panoplia sărbătorilor de iarnă; 2) 
Chemare pe nume la sărbători tradiţio
nale (pl.); 3) Mesaj inaugural în clinchet 
de pahare — Microgalaxie pe bolta bă- 
trînei Terra ; 4) Fotografie de interior

7 2 3 V

7

3

■
4

5 I I
6

■
7

8
1

9

10

ieşită gri-negru ! — Un .simbol oferit spre , 
aducere aminte — Puncte de reper în 
determinarea zenitului !; 5) Trecătoare 
blonde apărute la miezul nopţii — Jună 
îmbrăcată intr-o* haină invidiată de im
postori ; 6) Argument fluent de atenuare 
în clinchet dfc pahare — Revelioane fes
tive marcate succesiv — Chiul tras în 
vîrtejul dansului ; 7) Sfeşnic de ocazie 13 
cumpăna dintre ani — Figurant stereotip 
prezent... la masă ; 8) Picat tare într-un 
fel mai aparte — Convenţie favorizantă 
la un joc de societate — Material origi
nal pentru costumaţia colindătorilor; 9) 
înotători do apă dulce cu armuri strălu
citoare — Un fel de lapte servit la Re
velion ; 10) Buchet cu petale de... voie 
bună.

VERTICAL: 1) A face schimburi ge
neroase de urări ; 2) Cinstire imuabilă 
într-un cadru sărbătoresc — Tip de... pla
tou cu margini de piatră : 3) Mască tea
trală privită în oglindă! — Dat mereu 
cu paharul... la noroc — Inversor de sen
suri aplicat iniţial ; 4) însemnaţi de să
rutul bătrinei Geca — Echivalent culinar 
la o masă cu meniu fix : 5) Covorul fer
mecat în ediţie modernă: 6) Depeşe 
transmise într-un stil laconic! — Parti

cipante de drept la belşugul revelionu
lui ; 7) Vădeşte o accentuată lipsă de for
mă — Material nelipsit la prepararea u- 
nor torturj — Compus hidroteluric inde
zirabil la contact; 8) Stil incisiv de în
scriere in cerc — Tradiţionale forme de 
stat in perpetuarea piuguşorului : 9) Mo
mente de împliniri eu tentă sărbătoreas
că — Livre .de poche" pierdute-n gene
ralitate (sg.); 10) Cadru adecvat confor
tului ambiental de petrecere a revelio
nului.

VASILE MOLODEŢ
DEZLEGAREA CAREULUI 
„COLINDE DE CRĂCIUN", 
APĂRUT IN ZIARUL DIN 

24 DECEMBRIE 1991:
1) BRATULESCU; 2) RASINA —

TAR ; 3) UVA — SBIERA ; 4) CEST — 
1ZA — R ; 5) HL — OASA — SI; 6) E
— ADY — NEO; 7) NANU — BUDIŞ; 
8) TT — TEU — UMT ; 9) HORA — SS
— AO; 10) ALI — UTAN — I; 11)LI- 
TERATURA.

MAT iN DOUĂ MUTĂRI
Controlul poziţiei:
Alb : Rh3. Dg2
Negru : Rh5, Ch2, p cO, gG. 1)6.

SOLUŢIA PROBLEMEI PUBLICATĂ 
ÎN ZIARUL NOSTRU 

DIN 21/22 DECEMBRIE 1991:
1. Rg7 Rg4
2. Dg6 mat 
I. . . . Re6

2. De8 mat 
Te6

2. Dh5 mat
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S Ă P T Ă M Î N A  LA T E L E V I Z I U N E
LUNI, 30 DECEMBRIE

Programul l : 14,00 Ac
tualităţi; -14,10 Calendarul 
zilei; 14,20 Worldnet USIA;
15,10 Copiii .noştri — vii
tori muzicieni; 15,30 Re
trospectiva anului sportiv 
1991 (VII); 16,30 Muzica 
pentru toţi. Muzică uşoa
ră; 17,00 Ştiri; 17,05 Emi
siunea . în limba maghia
ră; 18,35 Realităţi legisla
tive britanice: 19,05 Te
zaur; 19,35 Desene anima
te;- 20,00 Actualităţi; 20,35 
Legea privind alegerile;
21,00 Studioul „E" Bilan
ţul reformei (I): 21,30 Tea
tru TV ^„Noantea marilor 
speranţe" de Tudor Po.pes- 
cu; 23,15 Actualităţi; 23,30 
Confluenţe.

0,10 Actualităţi; 0,20 Vreau 
să ciocnesc cu viaţa un 
pahar!

Programul 2: 16,00 Ac
tualităţi;. 16,15 Desene ani
mate; 16,40 Emisiunea în 
limba maghiară; 18,10 Tea
tru TV: „Poveste de iar
nă" de Williom Shâkespca- 
re; 20,55 Super Channcl;
21,30 TVE Internacional;
22,00 TV5 Europe; 22,35 
BBC.

JOI, 2 IANUARIE

Programul 1: 10,00 De
sene animate: „Bugs Bun-

ny“; 10,25 Film artistic 
pentru copii: -Ochi de a- 
pă-limpede" (ultima parte); 
■11,00 Super Channcl; 12,40 
Club „Anda" la început de 
an; 13,40 Oameni de lângă 
noi; 14,10 Actualităţi; 14,30 
Din albumul celor mai fru-' 
moaşe melodii populare;
15,10 Retrospectiva anului 
sportiv 1991 (X); 16,10 Da
că doriţi să revedeţi... Se- 
lecţiuni din programul de 
Revelion; 17,00 Ştiri; 17,05 
Vîrstele peliculei; 18,10 Re
porter ’92; WAO Film se- - 
rial :. „DALLAS" (88) ;
19,35 Desene animate; 20,00 
Actualităţi ; 20,35 Sport;

20,45 Dacă doriţi să reve
deţi... Selecţiuni din pro
gramul de Revelion; 22,45 
Actuali tăţi; 23,00 Cîntece 
de petrecere.

Programul 2 : 16,00 Ac
tualităţi; 16,10 Desene ani
mate; 16,35 Dicţionar de 
personaje; 17,05 Emisiunea 
în limba germană: 18,05 
Concertul Orchestrei Na
ţionale Radio; 20,30 O
viaţă pentru o idee ; 21,00 
Arhive folclorice. Obiceiuri 
de Anul Nou!; 21,3Q ;TVE 
Internacional; 22,00 TV5 
Europe; 22,35 BBC.

VINERI. 3 IANUARIE

Programul 1: 10,00 Ac
tualităţi; 10,20 Calendarul 
zilei; 10,30. Desene anima
te : ..Bugs Bunny"; 10,55 
Film artistic: «Persoană 
importantă" (SUA. 1949);
12,30 Super Channel; 13,00 
Ora de muzică: 13,50 Ac
tualităţi; 14,10 Iniţiativa 
ca dimensiune socială (ÎI);
14,40 Mondo-muzlca; 15,10 
Reflecţii rutiere ; 15,25 Ce
tina verde, de brad (II); 
15,55 Limba noastră; 16,25 
Retrospectiva anului spor
tiv 1991 (XI); 17,00 Ştiri; 
17,05 Emisiunea în limba

Programul 2: 16,00 Ac
tualităţi; 16,15. Desene ani
mate: 16,40 Tradiţii: 17,10 
Veniţi nu noi, pe progra
mul doi ! ; 20,00 Worldnet 
USIA; 20.30! Magazin auto- 
moto; 21,00 Studioul muzi
cii de cameră; 21,30 TVE 
Internacional; 22,00 TV5 

^“EUrope; 22,35 BBC;,

MARŢI. 31 DECEMBRIE

Programul 1 : 10,00 Mîine 
anul se-nnoieşte ; 10,30 Clu
bul desenelor animate;
11.30 15. 16, 17, 18. Un Re
velion ea-n basme; 17,30
Reti-ospectiva anului spor
tiv 1991 (VIII); 18.30 TVR 
35; 20,00 Desene animate;
20.30 Actualităţi: 21.00 U-
rarea de Anul Nou a pre
şedintelui SRomâniei, dom
nul Ion Iliescu; 21.10 Un 
Revelion ca-n. ppveşti; 21,40 
Pluguşorul; 22,00 Revelion 
1992. ' ■

Programul 2 :s 1.8,00 De
sene animate; 18,25 Video 
satelit; 21,30 TVE Interna- 
cional; 22,00 TV 5 Europe; .
22,35 BBC; 23,05 Discoteca 
Revelionului, Super Chan
nel. Rock la Rio. Microre- 
citaluri cu: Billyldol, Faith 
No More, Guns’n’ Roses 
INXS, Judas Priest, Me- 
gateth. Queensryche, Run 
DMC. Sântana, - TV5 Eu
rope : Gypsy Kingş (Trans
misiune directă); 8,00 în
chiderea programului.

MIERCURI. 1 IANUARIE:
; Programul 1 : 10,00 De

sene animate : „Bugs Bun
ny"; 10,30‘ Slujba religioa
să de Sfîntyl Vasile; 11,15 
Aho aho, copii şi fraţi, de 
pe-ntinsuri v-adunaţi;'12,00 
Film artistic pentru, copii: 
„Ochi de.apă limpede" (An- 

' Rlia, 1969)-: 13,15 Concertul 
do Anul Nou al Filarmo
nicii din Vicna. Transmi
siune directă; 14,30 Actua
lităţi; 14,40 Dacă doriţi să 
revedeţi.„ Selecţiuni din 
programul de Revelion;
15,40 De pe-ntreg cuprinsul 
ţării ; 16,10 Retrospectiva 
anului sportiv 1991 (IX);
17,10 Cetina verde de brad 
(I); 18,10 Sub cupola cir
cului; 18,25 Pe aripile mu
zicii; 19,30 Desene anima
te; 20,00 Actualităţi; 20,30 
Sport; 20,40 Moulin Rouge 
la 100 de ani; 22,10 Film 

■ serial : „Maddie si David" 
(21); 23,05 Dacă doriţi să 
revedeţi... .Selecţiunj cTirv 
programul de Revelion;

PROGRAM SPECIAL REVELION ’92
22,00 REVELION... REVELION! • PRIMELE DEDI

CAŢII MUZICALE (SURPRIZA). •  CLIPA ŞI CLI
PUL. Aperitiv muzical cu... UN MUSAFIR DISPO
NIBIL. Scenetă (posibil) veselă cu Horia Şerbănes- 
cu, Valeria Ogăşanu, .Florin Tănase şi alţii. •  CETI
NA NINSĂ DE BRAD... Şi dc cântecele Irinei Loghin, 
Măriei Ciobanu, Sofiei - Vicoveanea, lui Gheorghe 
Turda, Viorel Costin, Anuta Tite. fraţii Floreă, Silvia 
Tâmăşan, Măria Haiduc, Radu Rotaru, Marian Siă- 
nescu. Cornel Borja. Zorea Gavrilă. •  SERIALELE 
IN CONSENS (trucaje) de Marin Traian. • ;  CARTE A 
SUPER-RECORDURILOR. Răsfoită de: Virgii Ogă
şanu, Ruxahdra Enescu, Lpcica Zorini. Radii Stoe- 
nescu. Adrian, Ciobanu. Realizatori: Cornel- Dalu şi 
Grigore Pop. •  INTERN ATIONAL-SHGW. Cîntă (şi 
vă îneîntă) Brenda Lee ctc. •  LAMpAGIUL DE AL- 
TADATA. Popasuri muzicale bucureştene. •  DEDI
CAŢII MUZICALE (II). •  CLIPA ŞI CLIPUL. Mi
crofonul aparţine soliştilor .Realizator Aurora Andro- 
nache. •  PUBLICITATE. Realizatori Tudor Mărăs- 
cu. Ştefan Mărăscu, Ioan Duma. •  REVELION-, RE- . 
VJ4I,ION :,i VORSPAN. Secvenţe din emisiunile cu : 
care se continuă programul, •  INCREDIBIL. DAR 
ADEVĂRAT: MIRCEA CBîŞAN E CU NOF! Mo
ment umoriştip eu invitatul nostru special. •  SPRE 
CUMPĂNA ANILOR. Prefaţă lirică a Noului An. 
Scenografia Elumitru GşdrgeScu., Regia Andrpi Bră- ,
deanu. •  CLIRELfe DE PE URMĂ ŞI.....LA MULŢI
ANI!" 0,00 TURNAŢI IN PAHARE,.. SPERANŢE. 
Cîntece de urare. •; SA VINA BALETUL;.. T1E LA 
OPERA DIN' BUCUREŞTI. . Redactor. I£ar.ga Hubs- 
Crăciun. PUBLICITATE (UMORISTICA). •  CETINA 
NINSĂ DE BRAD. Realizator Marioara Murărescu.
• DEDICAŢII MUZICALE (III). •  TREI DOAMNE
Şl TOATE TREI... (Ţrei, interprete cunoscute de mu
zică uşoară). Realizator Aurora Andronache. •  0,30 
SUPER SHOW : UNORA LE PLACE... HAZUL, (CA
BARET CU RĂSPUNDERE. LIMITATA). •  Prolog: 
cu Anca Ţurcaşiu, Lioara Brad, Mihai Bisericanu şi 
Florin Călinescu. •  Va. fi- cîndva un... Oscar. Fan
tezie muzical-umoristică. în distribuţie: Dcm
Rădulescu, Emilia Popescu. Ştefan Bănică jr., Robert 
de Nirb, Barbra Streissand, Dustin Hoffman şi alţii.
•  CAN-CAN cu o trupă de balerini din Moscova.
•  ClNTA Adrian Daminescu. •  NAE LÂZARESCU 
şi VASILE MORARIU în cupletul „îngerii". •  DANS 
ORIENTAL, •  Alexandru Arşinel cîntă muzică 
lăutărească în cupletul „Filimoane. Filimoane" de M. 
Maximilian. • MARINA FLOREA dansează rock and 
roii. •  ADAM ŞI EVA — duet coregrafic. •  SCE
NETA „VESELIE MARE", Prelucrare’ de Dan Mihă- 
eseu cu Mitică Popescu. Sebastian Papaianl, Nicu 
Constantin, •  CÎNTECE VESELE cu fraţii Petreuş.
•  DUPĂ NUNTA LA... SPITAL (interpretează, bine

înţeles, Dem Rădulescu şi studenţii Alina Abur şi 
Felix Tatolici). 2,00 DANS SUD-AMERICAN cu tru
pa de balet a night-clubului Athenee Palace. • LO- 
REDANA GuOZA suferă de gelozie dar, totuşi, cîntă.
•  -JEAN CONSTANTIN a devenit... antenă de tele
viziune (menolog după'o idee de Petre Bărbulescu).
•  MIHAI CONSTANT! NESCU şi ANASTASIA LA- 
ZARrUC lansează un nou şlagăr : „Maria*. • PUIU 
CĂLINESCU ŞI RADU STOENESCU bîpt-chelner şi, 
respectiv, client în sceneta „Nu servim în stare de 
ebrietate" de Puiu Călinescu •  GIOA PKTRESCU în
călzeşte atmosfera cu un cîntec de petrecete. •  RĂZ
BOI Şl PACE. Fantezie coregrafică. Dansează un grup 
de balerini din Moscova. •  TAMARA BUCSUCEĂNU 
acordă un interviu despre ,.Vârstele* femeii Y împreună 
cu Ligia- Gâmafr .şi' Lioara Brad lui Florin Călinescu 
şi •interpretează cupletul „Fată dragă, nu fi tristă!» 
te-Xftrde Aurei- Felea. •  GABRIEl COTABIŢă- fiir- 
tează cu un grup de manechine de la Casa de modă 
„Venas". •" CULORILE PĂUNUlUL Fantezie core
grafică, • Relniîlnire muzifeăK'veusSiiviât.Iîumitrescu.
• 3,00 ALEXANDRU ARŞINEL explici avantajele 
„Pliciului", într-un monolog de Mihai îfeximiliah-şi 
apoi, împreună cu STELA POPESCU, lansează cu- 
pl?tul „Butonul". •  MIRABELA DAUER învinovăţeşte 
„Bosanova" de toate păcatele lumii. •  ANCĂ SIGĂR- 
TĂU şi -FLORIN CĂLINESCU încearcă 6 n d ^  ver
siune a şlagărului :■■■■ „Mademoiŝ Jie- chante blues";
•  SURPRIZA EMISIUNII... •  AURA URZICEANU 
pledează pentru* dragoşte • ’MpNA LISA în viziunea; 
balerinilor night-clubului Athenee Palace. 3,60 DRA
GA OLTEANU MATEI vă prilejuieşte o intîlnire cd

, trei vedete celebre ale muzicii: Ella Fitzgerald. Alia 
Pugaciova, Ilomiea Puceanu. •■ Moment .vesel de Dan 
Mihăescu şi Grigore Pop. • INTERMEZO COREGRA
FIC. • SORINA DAN ţine o pledoarie. în favoarea 
soacrelor. •  4,00 DE LA GLUME LA STRIPTEASE... 
Se cOmprbmit: Radu Zaharescu, Valeria Ogăşanu, 
Rodica Stroescu, Paula Rădulescu. Ruxandra Enes- 
cu. Doina Mieu. Maria Omescu, Dragoş Mîrzan, Con
stantin Răşchitor, Vasile Fiiipescu. Adrian Ciobanu, 
Gh. Sa va. Ionuţ Artinie. S-au ascuns realiza torii: 
Dan Mihăescu şi Corneliu Dalu. •  INTERNATIO- 
NAL-SHOW. Răspund „prezent" : formaţia „Europe", 
David Hasselhof, „Scorpions". Angus Young şi Zucche- 
ro, Dave Stewart, Yannick Noah. • ROMICA CUCE
REŞTE AMERICA cu... • Romica Puceanu, Invitaţi : 
Florin Piersic. Rodica Papescu-Bitănescu.r Telly Sa- 
valas •  DEDICAŢII MUZICALE (VI) •  Publici
tate (umoristică) •  CUM PETRECEŢI DE ANUL 
NOU? Anchetă (neserioasă). •  CU LĂUTARII DUPĂ 
MINE... E ora cîntecelor de petrecere •  5,30 INCHI- 
DEREA PROGRAMULUI.

germană; 18,05 Pro patriaţi
19.00 Ecranul ; 19,35 Destwdl
animate; 20,00 ActuaîităţiSs
20,35 Sport; 20,45 hegeStf
privind alegerile locale#^
21.10 Film serial: „Tanar 
mera". Ep. 2 (Australia^1 
1989); 2 2 ,1 0  Simpozion S!
22,55 Actualităţi; 23,10 Di-, 
vertisment muzical nocturn; !

Programul 2 ; 16,00 Ac< 
tualităţi; 16,15 Desene ani- , 
mate; 16,40 Tradiţii; 17,i0. 
Dacă e vineri, e... sport şi 
muzică; 20,00 Portret com
ponistic românesc: 21,00
Mbrictene mUzicâle. Vahe-, ■ 
sa Paradis, Kim Wilde, j 
Enzo-Enzo, Black-Box; 21,30 
TVE Internacional; 22,00 
TV5' Europe; 22,35 BBC.

SÎMBATĂ. 1 IANUARIE

; Programul 1 : 9,00 Bună 
dimineaţa ! ; l'ŢOO Acttialii 
tăţi; 10,10 Clubul desene
lor animate; 11,10' Desco
perirea planetei. Salzburg;
11.30 Viaţa spirituală; 12,30; 
Ora de muzică; 13,30 7x7)c
14.00 Actualităţi; 14,40 -Te-t 
le-club... la primo edijkf 
’92; 16,30 Retrospectiva' a - ' 
nului sportiv 1991 (XII) ?'
17.00 Ui ik-rarii. Drumul
mătăsii (12): 17,30 Mapa
mond; 18,00 Arena ; 19,00 
Melodii îndrăgite; 19,15 Te-

- leenciclopedia ; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,35 „Caracati
ţa", Seria a IlI-a (ep. 5) 5 i
21,40 Săplâmîna sportivă j
22.00 Amintiri de Ia Crăv.
ciun ! : 22,55 Actualităţi }
23.10 Film artistic : .Divis".
(SUA, 1979): 0,45 Videc-
diseoleca; 1,15 TV DEVA-.

Programul 2 : 10,00 TV.
DEVA; 16,00 Actualităţi?; 
16,15 Desene animate? 16.40 . 
Convieţuiri. Urări- de An’ 
Nou ! •; 17,10 Film artistic; 
„Bolero" (Franţa, 1942) }} 

.18,40 Opera în capodopere; '■
21.10 Serenada; 21,3& TVB
Internacional; 22,00 ŢV5

; Europe; 22,35 BBC, ^

DUMINICĂ;’ 5 IANUARIE

Programul l Ţ 6,30 TV 
DEVA; 8,30 Bună diminjea-: 
ţa!; 9,30 Clovnissimo; 10,20 
Film serial, penţrw- copii i 
„Arâbeltef (Cehô ovaKiS —
Germania): 10,50 Actuali-] 
tăţi; 11,0.0 Lumină din lu
mină; 12,00 Viaţa satului;
13.30 Junii buni colindăm
tori ! ; 14,00 Actualităţi ?
14.10 Atlas; 14,30 Video-inâ- 
gazin ; 1 7,30 Retrospectiva

: aimltti sportiv 1991 (XIII);
18.10 Ştiinţă şi imaginaţie;
18,40. Convorbiri de duuii-, 
nică ; 12,10 Film seriali
„Dallas" .(89); ■ 20,00 .̂ctda- 
litâţi; 20,35 . Film artistic; 
„Elvis" (ultima parte); 22,05 
Duminica sffortîvă; 22,30
Studioul şlagărelor; 23,00 
Actualităţi; 23,15 Maeştrii, 
Sopraru» Ileana Cotrubaş 
(II).

Programul. 2: 16,00 Ac
tualităţi; 16,15 Desene a- 
nimate; 16]40 Convieţuiri. 
Comunitatea romilor; 17,10 
Pop-magazin : 17,30 Oraşe 

: şi civilizaţii Monumente 
ale Civilizaţiei antice chi
neze ; 18,00 Divertisment
internaţional, 18,30 Serata 

TV; 21,00 Cînte-

■ • • • • » i mmm m.m m m

muzicala 
cui inimii nu*; 
Internacional; 
Europe " ’ ■

■; 21,30 TVE
22,00 TV5 

BBC. '

• c « S 9 * a » a i
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A P E L
Cu ajutorai Bunului 

-Dumnezeu şi prin străda
nia comitetului de iniţia
tivă s-a reuşit, după multe 
eşecuri şi greutăţi, intim- 
pinate atîţ înainte de sfin
ţirea locului unde urmează 
a; se construi o Biserică 
Ortodoxă Română, ,cît şi 
după acest ceremonial. Bi- 

•; seri ca este închinată „Naş- 
• terii Maicii Domnului" şi 
memoriei celor căzuţi în 
războaiele mondiale şi"' în 
decembrie 1989.

Au trecut cele peste 
. douăsprezece luni din oc

tombrie 1990, şi, din mo
tivele pe care le ştie foar
te bine întregul cler al 
Protopopiatului Deva. deşi 
Prea Sfinţitul Episcop a 
apreciat la timpul său că 
iniţiativa construirii unei 
biserici ortodoxe în cartie
rul din bdul Eminescu 
fcartodrom) este bineveni
tă. nu ara reuşit să obţi
nem, de ia cei ta care am 
apelat, fondul strict nece
sar începerii construcţiei.

Asum, cînd ne aflăm în 
Cel de-al doisprezecelea ceas, 
«Ind mereu poporul cre
dincios ortodox. In frunte 
tsţ Prea Sfinţitul Episcop, 
este frămîntat de între
bări de felul : „Ce anu
me aţi făcut de ia data 
sfinţirii locului ?". răspun
dem : „Nimic, noi, cel fără 
posibilităţile ce le-au avut 
şi te mai au toţi cei la 
pare am apelat". Ne a- 
dresăm din nou întregului 
cler al Protopopiatului De
va. Intîmpinătn rugămin
tea credincioşilor orto
docşi- în preajma Naş
terii Domnului Isus, cu 
următoarele strofe:
„Nu lăsa Măicuţă/ Să pie
rim pe cale.../ Căci noi 
■Intern fiii / Lacrimilor 
taie..
- Şi un îndemn :

fub'eşte-ntîi pe Dumne
zeu/ Şi ţine-te de EL, me
reu,/ De voia şi drepta
tea Lui/ Căci sfîntă ca ea,

. alta, nu-i!“
Banii de care avem a- 

cum a ti ta nevoie şi pe care 
fi vor aduna cele trei pa
rohii şi altele de sub co
ordonarea directă a dlui 
protopop de Deva. din 
colecte, din alocări, din 
fondurile proprii ale pa
rohiilor, şi, în special, din 
colectele ce se vor face 
prin deplasarea cu multă 
dragoste, la sfinţirea case
lor de Sfinta Bobotează, 
preeum şi din donaţiile ce 
vor dori să le facă unită
ţi ie persoanele fizice şi 
juridice — privatizate —
se vor depune în contul 
CEC nr, 45.11.08.64 sau 
direct, pe bază de chitan
ţă, la sediul bisericii Sf. 
Vasile, din str. Eminescu,

. zilnic între orele 8—12 şi 
16—18.

Sărbători Fericite. vă 
U rează Comitetul de Ini- 
ţtativă.

I INFORMAŢII •  INFORMAŢII •  INFORMAŢII

I Do Ziua Naşterii 
Domnului

vor
Nou.

Ziua Naşterii dom
nului nostru. Isus Cristos, 
a fost marcată. în Peni
tenciarul . de ia Bîrcea, 
printr-o slujbă creştineas
că ce a avut loc la clu
bul instituţiei, special a- 
menajat. După slujba ofi
ciată de preotul Ştefan 
Livorno Gsepeni. la care 
au luat parte circa 50 de 
deţinuţi, împreună cu
membrii de familie ve
niţi să-i vadă. un grup 
a cîntat colinde în ju
rul bradului înălţat în 
curtea mare a Penitencia
rului. Deţinuţilor minori 
li s-au laminat' pachete 
cu daruri, oferite de
Primăria municipiului De
va. Trei deţinuţi — ce 
se remarcă printr-o com
portare corespunzătoare 
au fost învoiţi să-şi pe
treacă Crăciunul în fa

milie, iar alţii trei 
fi învoiţi de Anul 
(T. B.).

Profit
Că în acest an „Con- 

sumeoop" Ilia a avut a 
activitate rodnică, o de
monstrează şi profitul ob
ţinut. Acum, spre sflr- 
şitul lui 1991. cînd s-a 
tras linie şi s-a socotit, 
s-a constatat că el depă
şeşte 20 de milioane de 
lei. Aşa mai merge I 
(V. N.).

Bilanţ
Anul care se încheie a 

fost rodnic pentru mu
nicipiul Hunedoara, pe 
mai multe 'direcţii ale 
.dezvoltării tehnico-edi- 
litare. dar, tn mod deo
sebit în modernizarea de 
artere rutiere. Moderniza
re şi supralârgire s-au 
realizat pe străzile Tra- 
iari şi Republicii, covor 
asfaîtic pe strada Bucegi.

în. colaborare cu o firmă , 
italiană, covor asfaîtic I 
pe 1.2 Ion din artera de J 
ieşire spre Călan. >

Din punct de vedere I 
al asigurării fLuenţef cir- ! 
culaţiei pe arterele rutîe- | 
re ale oraşului, «pe timp » 
de înzăoezire. pregătiri- | 
le de rigoare sînt înehe- * 
late. «. C.). |

Punct de desfacere * 
a dulciurilor |

Este amplasat la eta- » 
jul I al S.C. „Ulpia" De- | 
va şl. cu toate că este mic » 
ca suprafaţă, valoarea |
vînzărilor zilnice este 
mare. ..Nu lipsesc din |
aprovizionare — spu
nea dna Maria Buda — j 
specialităţile de eioeo- I 
laţă de import si Indige- J 
ne. biscuiţii, napolitane- | 
le. sucurile*. Prin depîa- * 
sările frecvente ale res- | 
ponsabilei de raion la « 
furnizori, se asigură un I 
fond de marfă abur»- ‘ 
dent şi diversificat, j 
(E.S.). «

ANIVERSARI

• Cu ocazia aniver
sării zilei de naştere, 
nepoţii Dorel şi Dori
na urează bunicului 
Hott VictOr un căldu
ros „La mulţi ani !".

- (7673)

•  DRAGA Cristina, cînd 
în buchetfel vieţii tale 
prinzi al 18-lea trandafir, 
mami Viorica şi tati Ma
rian îţi urează din inimă 
un călduros ..La mulţi 
ani!", iar drumul vieţii 
tale să fie presărat numai 
de bucurii.- (7676)

VINZARI-
CUMPARARI

■ o VÎND Opel Ascona 
1,3 — 1981. înmatriculat. 
IBM Xt, color. 3 locuri, 
Germania, •Dortmund prin 
Nurnberg pe 29—30 de
cembrie. Deva, telefon 
11386. (7682)

• VÎND Dacia break, an
fabricaţie 1986 — 85 000
km. Informaţii Deva, Ba- 
riţtu 12. telefon 13793.

(7686)
•  VÎND televizoare co

lor Philips, Blaupunkt 
(60000 lei). Cumpăr sau 
preiau contract apartament 
3—4 camere. Deva, central. 
Deva. telefon 18131. (7688)

• VÎND televizor color
Grundig/ sobă de încălzit 
cu petrol (din Germania), 
fotoliu pat. Deva. telefon 
16093. (7687)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
.„SUINPBOD** S. A.

(fosta LS.C.I.P.)
Vinde, în zilele de marţi, miercuri, joi si 

vineri, PURCEI PENTRU ÎNGRĂŞAT, de la 
Complexul din Romos.

Preţ negociabil (125 lei/kg).
Informaţii la sediul societăţii din Str. Lun

cii, nr. 1, telefoane 956/41640 sau Ia Complex 
41420.

(965)

DACIA SERVICE DEVA

Execută reparaţii ta următoarele utilaje: 
•  motostivuitoare, electrostivuitoare şi 

electrocare fabricate în Bulgaria.
(963)

•  VlND gater tăiat mar
mură. Deva. Minerului, 
bţ. L 2. ap. 5. (7689)

• CUMPĂR apartament
trei camere sau casă. De
va. telefon 14086. (7690)

D E C E S E

SCHIMBURI 
DE lOCUfNTE

• SCHIMB garsonieră, 
confort I Deva. cu apar
tament 2 camere. Informa
ţii Deva, str. Zamfirescu, 
bl Q2, ap. 36. (7881)

OFERTE DE SERVICII

• CAUT femeie supra
veghere eooil 5 ani. Deva. 
telefon 23765.- (7683)

PIERDERI

• PIERDUT carnet mem
bru nr. 23150032, eliberat 
de Cooperativa de Credit 
„Decebal" Deva. pe nume
le Ormindean Liliana. îl 
declar nul. (7679)

• PIERDUT acte nota
riale, pe numele Ihuţ loan 
şi un carnet CEC, pe nu
mele Ihuţ Traian în Deva. 
piaţa centrală. Rugăm a- 
dresaţi poliţiei municipiu
lui Deva sau Peţrîla, te
lefon 935/55040. Bună re
compensă. j7674)

• PIERDUT portchei 
maro (B.M.W.) în Deva, zo
na centrală. Informaţii De
va. telefon 12439, Ofer bu
nă recompensă. (7669)

COMEMORĂRI

* SE împlinesc în 29 
decembrie Î9M 3 anî de 
cînd ne-a 'părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru 

NICOLAE PASCU 
Ii vom păstra o veşnică 

amintire. Soţia Elena şi 
rudele apropiate.

(7685)

•  PIOS omagiu şl 
veşnică amintire fiu
lui si fratelui 

MEZET VALEKHJ 
La împlinirea a 2 ani 
de Ia deces. Mama, 
tata şl sora Diana.

(7684)

o CU inimile zdro
bite de durere, soţia 
Lucia, fiica 4ira, so
crii Ardelean'' şi pă
rinţii Talpbş mulţu- 
rnese pe această cale 
colegilor, de la E.M. 
Mintia Veţel, rudelor, 
•colegilor de la clubul 
de şah. prietenilor şi 
vecinilor care au fost 
alături de noi pentru 
a-1 conduce pe ultimul 
său drum pe cel care 
a fost un om deosebit 
prin calităţile sale 
Intelectuale şi morale 
şi care a lăsat un goi 
imens prin plecarea 
sa.
ing. TALPOŞ ŞTEFAN

Nu te vom uita 
niciodată, dragul nos
tru I (7675)

•  FAMILIA mulţu
meşte colegilor din 
Regia Autonomă a Cu
prului Deva şi Exploa
tării Miniere Veţel. 
tuturor acelora care 
au fost şi sînt alături 
de ea în greaua în
cercare pricinuită de 
dispariţia prematură a 
dragului lor 

ing.
ION ŞTEFÂNESCU.

(7678)

• EUGENIA. Adri
an şi Florica mulţu
mesc tuturor celor ca
re au fost alături de 
ei în momentele grele 
ale despărţirii de iu
bitul lor soţ. tată şi 
socru

NICOLAE LÂZAR,
(7677)

• CV inimile zdro
bite de durere şi la
crimi ne-am despărţit 
pentru totdeauna de 
dragul nostru cumnat 
şi unchi

NICOLAE LAZAR
Nu te vom uita 

niciodată. Cumnaţii 
Cordoş. Belea, Scrob 
cu familiile. (7677)

Vinde en-gros la preţuri foarte, foarte a- 
vantajoase:

•  Produse petroliere din S.U.A. (ulei pen
tru maşinile cu benzină şi motorină, ga
rantat pentru 10 000 km ctc.).

9  Detergenţi, sucuri naturale, dulciuri şi 
alte produse de cea mai bună calitate, 
cu termen lung de garanţie.

Telefon: 10 65 22; Fax: 10 34 84.

reprezentanţa  in  municipiul
D E V A

Telefon : 22390 ; Prefix : 956, după ora 16. 
Asigurăm livrare promptă cu mijloace 

auto!

DACIA SERVICE DEVA
Organizează cursuri pentru şoferi amatori, 

în vederea obţinerii permisului de conducere 
categoria B.

Pregătirea practică şi teoretică a cursan
ţilor se realizează la sediul unităţii, d*n Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 261.

Şcoala asigură pregătire prin instructori 
competenţi, cu experienţă în activitatea de pre
gătire a cursanţilor.

De asemenea, dispunem de poligon pro
priu pentru pregătirea practică.

Taxa de şcolarizare este de 16 000 de lei 
şi cuprinde atît pregătire practică precum şi/ 
teoretică. ~—■,

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
18840, 25840, 25841, sau la. sediul Dada Ser
vice Deva — compartimentul P.LS.

(964)

SOCIETATEA Dfi ASIGURARE 
ROMÂNO — GERMANĂ „UNITA" S.R.L.

SUCURSALA DEVA
Transmite asiguraţilor, agenţilor de asigu

rare şi salariaţilor săi sincere şi calde felicitări 
cu pniejd ANULUI NOU 1992, urîndu-le mu'tâ 
sănătate, fericire şi prosperitate. {7582} {

S.C, „UNIVERS" S. A. DEVA
A N U N Ţ A  1

Vinzarea, la licitaţie, a unui tractor U 650 ş i 1
a unei remorci auto, fabricate în anul 1988, grad 
de uniră scăzut. '

Licitaţia se organizează la sediul societăţii,1 
din str. M. Kogâlniceanu, bl. 14, telefon 16015, 
în data de 3.1 decembrie 1991, orele 8. .

(978) ,

Cei care doresc înscrierea în 
„LIGA DE PROTECŢIE A CUMPĂRĂTORILOR 

DE AUTOTURISME"
SUCURSALA DOLJ — CRAIOVA 

înscrişi pînă la 1 noiembrie 1990, indiferent 
de suma depusă, vor trimite prut CEC 250 lei, 
cont 451109125, Sucursala CEC Craiova.

Ultimul termen 10 ianuarie. RefaMi 957/ 
13206. (7583)

S.R.L.

DE REVELION FIRMA 
„SELAHADDIN YILDîZ"
urează tuturor colaboratorilor 

„LA MULŢI ANI!"

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CONDOR" S.A. DEVA 

Consiliul de Administraţie,
Comitelui director at S.C. „CONDOR" S A  

Are plăcerea de a adresa în prag de An 
Nou tuturor angajaţilor, familiilor lor, colabora
torilor şi beneficiarilor sincere urări de sănă
tate, prosperitate.

LA MULŢI ANI! (979)

REDACŢIA Şt ADMINISTRAŢIA ■

2 7 9 6  D eva, ttr. t  Decembrie, 15, 
Judeţul H unedoara 

T elelo o n e, 1127S. 12157, 11269 
ieieton tio o g ra fîe « 25904 

f a , ,  18941

întreaga răspundere oentru conţinutul 
articolelor oublicate o poartă 

autorii acestora

I iP A fitilt 
S.C. P̂ofidova* 8. A 
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