
PtEȘEDINTELE 
ION ILIESCU

A DEPUS
JURAMINTUi.

In cadrul unei- ceremo
nii desfășurate ieri în Ca
pitală, președintele ales al 
României,’dl-Ion Iliescu,-a 
depus jurământul, conform' 
ant. 82, al. 2, din Consti
tuția României, în fața' 
Parlamentului ales la " 27 
septembrie a.c.

Cu acest prilej, 
ședințele Curții Constitu
ționale a prezentat actul 
de validare a alegerii pre
ședintelui României, iar 
Parlamentul a dat Decla
rația cu privire la depu
nerea jurământului de eli
tre președintele ales,

în continuare, dl Ion 
Iliescu a rostit • discursul 
de învestitură

pre-

RED. : România parcur
ge o profundă și multila
terală criză. Curo vedeți 
depășirea acesteia ?

D.R, IFRIM : Criza pe 
care o traversează țara 
este specifică perioadei da 
trecero de la totalitarismul 
ce a ținut poporul în repre
siune și teroare,- întuneric, 
frig și’ foame, și în care 
valorile materiale au cu
noscut o degradare' con
tinuă promovînd în schimb 
demagogia și cinismul, o- 

portunișmul, afirmarea non
valorilor ș.a., la democra
ție, adevăr și prosperitate. 
Eu văd ieșirea din această 
criză prin reconciliere na
țională, redarea demnității 
persoanei,'afirmarea va
lorilor. Biserica, școala, sin
dicatele și celelalte insti
tuții pot și,trebuie să de
vină elemente de bază în 
procesul de reconciliere 
națională, de atenuare a 
conflictelor de ordin social, 
confesional ți etnic. Țara

TUL~HBER“ ÎN DIALOG CU ALEȘIIHUNEDORENI ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Tara poate fi scoasă din criză prin

legalitate, adevăr, reconciliere și reformă
trebuie scoasă din criza 
prin adevăr, legalitate, re
conciliere națională și re
forme profunde.

RED.: Ce sarcini socotiți 
că are noul Parlament 2

D.R. IFRIM: Sâ elabo 
reze legi pentru restructu
rarea și stabilizarea eco
nomiei în următoarele do
menii : fiscalitate, restruc
turarea și controlul cheltu
ielilor bugetare, piața ca
pitalurilor, credite și do- 
bînzi, funcționarea cursu- 
ltțj de schimb, promovarea 
concurenței, accelerarea pri-

Discuție cu dl deputat 
DUMITRU R. IFRIM

vatizării în toate domeniile, 
cercetare, știință, protec
ția socială și a mediului și 
multe altețe care să rea
lizeze progresul în toate do 
meniile.

REO.‘: Scăderea nivelului 
de trai, șomajul, recrudes
cența fenomenelor precum 
corupția, bișnița, violen
ța etc. zguduie din temelii

Partidul
Român — 
curînd un

viața socială. Cum vedeți 
liniștea ei ?

D.R. IFRIM;
Social Democrat 
cars va împlini
secol de la constituire — 
în unitate cu celelalte for 
mâții ce alcătuiesc Conven
ția Democratică, va pro 
mova și sprijini adoptarea 
de legi cu privire Ia pro 
tecția socială, grăbirea ■ re
formei, perfecționarea’ și 
competitivitatea economiei, 
oprirea inflației, crearea 
de noi locuri de muncă 
ș.a. Vom promova întărirea

încrederii intra oameni, a- 
firmarea valorilor națio
nale, întărirea ordinii prin 
respectarea întocmai a le
gilor, pentru ea fieeare om 
să se integreze în cerințe
le unei vieți sociale de
mocratice. Noi pornim de 
de la premisa să se creeze 
în România un climat de 
muncă, ordine, de încrede
re în destinele țării și în 
valorile înalte ale lalen 
latului nostru popor.

RED.: Ce perspective ve
deți pentru județul nostru ?

D.R. IFRIM: Industria 
extractivă are resurse-ma
teriale bogate. Este drept 
că minereurile și cărbu
nele sînt de calitate infe
rioară. Pentru Valorifica
rea lor solicităm eforturi 
financiare mai mari din

A consemnat • 
TRAIAN BONDOR

(Continuare in pag. a 3-a)

• NEGOCIERI CU 
GATT. La solicitarea Mi
nisterului Comerțului și 
Turismului, Executivul a 
aprobat negocierea și fi
nalizarea din punct de ve
dere tehnic a unei liste de 
concesii tarifare la tarifele 
vamale de import, anexa la 
Acordul General pentru 
tarife Vamale și Comerț 
(GATT). Negocierile se vor 
purta numai cu tarifele 
care au notificat Secreta
riatului GATT interesul in 

‘ acest sens.
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• ELIBERĂRI DIN 
FUNCȚIE. Guvernul Sto
lo jan a aprobat elibera
rea din funcție a unor se
cretari și subsecretari de 
stat, care, în urma alege
rilor de la 27 septembrie, 
îndeplinesc acum atribuții 
parlamentare. în această 
situație se încadrează dom
nii Cains Traian Drago- 
mir. Adrian Severin, I>oru 
Viorel UrsU, Dan Matei, 
Bogdan Teodori a și doam
na Rada Iștrate. Toți a- 
ceștia au fost în locuiți 
temporar pînă la numi
rea Unor noi demnitari de 
către viitorul prim-minis-

(

El 
că

•hm.

• Șl LEMNUL E EX
PLOATAT. Guvernul a a- 
doptat proiectul Legii 
pentru aprobarea volumu
lui maxim de masă 'lem
noasă ce se va recolta în 

* anul 1993, Proiectul pre
vede un volum maxim de 

' tS.9 milioane metri cubi,' 
din care 11,9 milioane pen
tru ageriți economici au
torizați să execute ex
ploatări de masă lemnoa
să și 1 milioane pentru a- 
coperirea nevoilor -popu
lației din mediul rural.

• O PRIMA MĂSURA. 
Prima măsură anunțată de 
Adrian Năstase în funcția 
de președinte al Camerei 
Deputaților a fost aceea 
de a instala un vot -elec
tronic.

Petrecerea e în toi și 
muzica atacă îndrăcit dans 
după dans. Pe bărbatul cu 
alură atletică îl urmăresc 
cu privirea de aproape o 
jumătate de oră. Se mișcă 
cii eleganță în ritmul mu
zicii, dar mai mult mi
mează dansul. Firesc, 
nu dansează, pentru
„perechea” lui e un băie
țel de 5—6 anișori, pa 
care-1 poartă în brațe. Fa
ța copilului e numai zîm- 
bet și îneîntare. -La început 
nu înțeleg rostul acestui 
dans de unul singur, cu o 
greutate de 15—20 kilo
grame în brațe. O pauză 
oferită de muzică mă face 
să descopăr însă crudul 

■ adevăr : lăsat din brațe 
de tăticul său și dus de 
mînă. băiețelul își- Urăște 
abia, abia picioarele a- 
proape paralitice datorită, 
cine știe, poate” unui ac
cident, poate unei boli 
cumplite.’ a copilăriei, care 
este poliomielita. Abia a- 
tunci înțeleg cîtă dragos
te de viață sălășluiește în 
sufletul aceluj copilaș, pită 
putere de sacrificiu în su
fletul tatălui său. El dan
sează ca să-i ofere copilu
lui iluzia ținui om normal, 
care se mișcă aidoma ce
lorlalți, deși vai, adevărul 
e atît de crud pentru el, 

_ La o masă surprind un - 
accelerat „dialog” al mîi- 
nilor a doi tineri —

băiat și o lată, li cu
nosc pe tinerii „Vorbesc-1 
într un . limb.aj”: pe care 
numai ei îl înțeleg, pen
tru . că ambii sînt surdo- 
mpți. . Peste cîteva clipe, 
cînd muzica -atacă- un în
drăcit rock, pricep -scopul 
dialogului loi fără, cuvin- . 
Ie. Perechea s-a desprins 
de masa de Ia care a pri
vit'o bucată de vreme cu
plurile. de dansatori și se 
aruncă în dans. încerc să 
surprind în unduirea celor 
două siluete vreo disto
nantă, vreo aritmie. . Nu 
reușesc, pentru că pere
chea se mișcă incredibil, 
în ritmul muzicii; folosin- 
du-se de singurul simț pis 
care s-ar; putea, bizui — 
cel al "văzului. urmărind 
din priviri mișcarea celor
lalte perechi' și imitîndu- 
le. De cîte ori vor fi 
exersat în oglindă, pe tă- 
cțlte, acest dans fără nici 
un control1 al auzului ?

viată
9

Dragoste de viață, ' cită 
dragoste de viața !

Ce tenta moralizatoare să 
dau acestor ' înlîmplări,? 

■ Nici una. Le-am oferit ca 
motiv de meditație marne
lor care-și abandonează 
copiii abia aduși pe lu
me. ■ în maternități, Tn 
pragul leagănelor de copii, 
în garniturile de tren sau 
pur și simplu șub. cupola 
cerului:- Le-am oferit țnii- 
lor de tați cuci, în care 
sentimentul patern s-a a- 
trofiat'cu totul, 'abando- 
nîncTu-și copiii ca să se 
poată abandona ei înșiși 
unor plăceri ieftine. Și ■ 
le-am mai oferit ca pildă 
miilor de oameni pe care 
viîțța i-â lovit crunt în 
integritatea -^or trupească 
și pe care-i mușcă acid 
din suflete sentimentul dis- . 
perării și al inutilității;

EPILOG DRAMATIC

la închisoare

de la crâșmă • Invitația • Cuțitul

ION CIOCLEI

• Intîlnirea c
și vkința « Bidonul cu spirt « Altă invitație • Ui
te hanii, nu-ți dau banii • Din beție s-a trezit ’ la 
spital • Agresorul- nu deschide ușa.

înțîlnirea dintre Teodor 
Vezeteu'și Mihai Enache nti 
prevestea nimic rău. -Fu
seseră doar coțegi de su
ferință la penitenciarul din 
Bîrcea. .Acum locuiau 
Hunedoara și, deși, se mai 
întîlniseră. de câteva 
mai 'aveau destule amin
tiri de depănat. Așa se fa
ce că, într-o seară, plecat- 
împreună cu soția 
I.R.E. :să plătească 
gia electrică, ~ 
posește ~ la 
tul „To se a” 
bere. De aici 
alt local, „Parângul".
/fața căruia se întâlnește cu 
Mihai, care vindea țigări 
„Carpați-*. Bucuros de în
tâlnire,-1 Mihai își invită 
prietenul la -„Nea. lulică", 
unde se bea vodcă și de 
unde soția lui Teodor cum
pără alcool dublu 
de 87 grade.

Pe Ia ora 21 este 
chior doi soți să-1 
pe Mihai acasă la ~ei. In
vitația nu este refuzată, iar 

. odată ajunși, se apucă- din 
nou de treabă, de băut a-

la

ori,

la 
ener ■ 

Teodor po- 
restauran- 

tinde 
merge

bea 
la 
în

• «7 068 SOCIETĂȚI
MIXTE CU CAPITAL 
STRĂIN. Fină ța data de 
23 octombrie 1902 au fost 
înregistrate la Agenția Ro
mână de Dezvoltare 17 068 
societăți mixte cu partici
pare de capital străin, al 
căror capital social sub
scris se ridică la aproxi
mativ 590 milioane dolari 
S.U.A. Cele mai multe 
societăți provin din Ger
mania — 2 000, Turcia — 
1 637, Siria — t «13 și Ita
lia — 1 597,

rîndul 
invite.

rafinat

de cmtecc și dansuri „Silvana” 
al Casei de Cultură Deva. (M.B. !

dică. De data aceasta se 
consumă din alcoolul cum
părat și preparat de soția 
lui Teodor într-un bidon 
de plastic de l,-5 1. în tim
pul depanării amintirilor, 
două sînt luci urile' iiiai 
importante de remarcat. 
Mihai îi arată-prietenului 
un cuțit și un miner, pe 
care, le poartă „pentru a 
se,apăra de borfași1*, iar 
Teoddr îi cere oaspetelui 
bani împrumut. - Aceste 
două lucruri vor fi deter
minante pentru ceda ce se 
va întâmpla în continuare. 
Și se vor întîmpla destule. 
Dar, iată in continuare fap
tele.

în jurul orai 22 îi vine 
și rîndul lui Mihai să-și in
vite prietenul la el. Spu- • 
nîndu-i că îi împrumută 
bani, dar ii are acasă. Și 
că. ar fi timpul să-i cu
noască și concubina. Zis șl 
făcut. Pun mîria pe bido
nul cu spirt jși, în toiul 
■nopții, pleacă la Mihai.

-VALENTIN NEAGU

(C onlinuarc în pa£. a 3-a)
*

• „OMAGIU LUI CRIȘAN". 
tn cadrul manifestărilor organi
zate in comuna Ribița, sub gene
ricul „Omagiu lui Crișan", du- 
nunică, 1 noiembrie a.c., în satul 
C rișan are loc simpozionul „Răs
coala lui Horia, Cloșca și Crișan 
în Zarand”. Acțiunea va fi ur
mată de un spectacol folcloric în 
cadrul 
ci-ații 
Shel, 
Deac,

căruia vor evolua apre» 
interpret! Mariana An- 

Drăgan Muntean, Mariana
Ana Banciu și ansamblul ,

• —• - * — *

ț PREMIERA TEATRALĂ. 
Azi, 31 octombrie a.c., ora 13. 
la Teatrul Dramatic ;iîon D. 
Sîrbu" din Petroșani are loc o 
premieră de excepție a noii sta
giuni. Este vorba de spectaco
lul cu piesa „Bătăi in p7uș" de 
Marin Sorescu. Urăm debut cu... 
dreptul colectivului artistic, iar 
creației marelui Sorescu o viață 
cit mai lungă pe scena teatrului 
din Valea Jiului. (M.B.)

• CERTIFICATE MEDlCQ- 
LEGALE. Numărul certificatelor 
medico.legale eliberate in ulti* 
mii cinci ani de către Ldborato. 
rul Județean de Medicină Le.

gala al județului Hunedoara se 
menține în limite relativ con
stante, La 28 octombrie ale fie
cărui an — .din 1988 pînă în 
prezent, s-au înregistrat urmă, 
toarele cifre: 1988—2147 certifL 

medico.legale ■; 1989 - - 2242;
în

cate
1990
1992

— 1703; 1991 -■ 1732 și
- 1611. fC.P.)

BAZINUL DE ÎNOT de la 
înec, 

pînd cu data de 1 noiembrie a.c. 
După cum ni s-a precizat din par- 

■ tea Clubului ^CorvînuT', aici se 
organizează și cursUri de învă
țare a înotului pentru copiii ce 
au împlinit vîrsta de 7 ani. în
scrierile se fac zilnic, intră orele 
8-16. (S.C.)

Hunedoara se redeschide

• SA FIM ÎNȚELEGĂTORI cu 
semenii noștri handicapați ! Chiar 
dacă nu are pe mașină însemnul 
de persoană handicapată, dacă 

. ne dăm seama că omul are pro- 
* bleme. să -manifestăm înțelegere ' 

la cozile formate la benzină. Dar 
și la- piine- sau la lapte, la alte 
cozi, putem să na dovedim ome
nia față de semenii noștri nă. 
păstuiți. Una sau două pprsoane 
in plus nu ne prelungesc ătît 
de mult așteptarea incit să nu 
putem fi .înțelegători cu acești 
oameni. tV.R.)

• . » » * * *
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♦ „Multi il socot deștept pe omul bine? 
< îmbrăcat, oricât de neghiob ar fi‘‘. j
i : OXENSTIERNA f

ANTISOMNIFER

■*—*—*•

+ „Fericirile sînt totdeauna mărunte și costisi
toare. Numai nenorocirile sînt gratuite și imense”.

FELIX ADERCA ,
+ „Oamenii se bucură cînd răsare soarele, se I 

bucură cînd se sfîrșește ziua; ci nu văd că viața |
lor se scurge”. fi

RAMAYANA j
+ „Ce e cerul fără soare, ce e lacul fără apâ, |

ce e domnia fără sfetnici, ce e vorba fără adevăr ?“ a
SOMADEVA |

+ „Înțelepții cad in neștiință cind se ceartă cu I 
proștii”. li

GOETHE ij
Selecție de D

ILIE I.EAIIU I
■J

Desen de VALENTIN HERBAN

UN DASCĂL PENSIONAR
Un dascăl ieșit la pen

sie mi-a spus:
— .Prin mtinile mele, 

prin sufletul meu, au tre
cut mii de copii. Eram 
aproape un copil cînd am 
luat- loc la catedră și 
am învățat pe cei de-o 
șchioapă alfabetul, scri
sul, cititul și socotitul. O 
viață de om am făcut 
aceasta, reluînd de la ca
păt același ciclu, dar me
reu cu alți copii, alți 
ochi mă priveau, alte fe
țișoare bucălate erau în
dreptate spre mine. Mi-e 
dor de lumea școlii, e- 
levii mici îmi dădeau 
senzația că rămîn me
reu tlnăr, ieșind la pen
sie am simțit cum brusc

îmbătrînisem, Și acum, 
în fiecare toamnă, aș
tept să-mi reiau locul la 
catedră dar nu-mi rămîn 
decît nepoțeii care me-

✓

reu mă întreabă de ce
am părul alb și de ce
pielea mi-e zbîrcită.„ Nu 
știu eu ce aș putea com
para munca mea de das
căl, plăcerea de a învăța 

'pe om -taina literelor, 
de a transmite pasiunea 
pentru citit, pentru scris... 
Vraja literelor și a cifre

lor acționează asupra 
fiecăruia tn mod diferit, 
am avut școlari în care 
de la primele litere pre
vedeam viitorul de om 
însetat de litera scrisă și 
alții care iubeau nume
rele mai mult decît ju
căriile lor. A ta&Sfa 
școlarul mic primii pași 
în viața noastră atît 
de scrisă, citită și calcu
lată e o fascinație care 
anulează senzația de ru
tină pe care o dă mun
ca dascălului. Chiar da
că sînt pensionar, rămîn 
un dascăl care ar lua to
tul de la început, dacă or 
fi posibil.

INA DELEANU

DESPRE SOW
• „Somnul e surîsul 

morții”.
Eminescu

. • „Somnul le alină 
oamenilor suferințele ce 
nu adorm niciodată”.

Cervantes
• „Culcă-te cu mieii 

și scoală-te cu ciocîr- 
liile”.

■- John Lyly
• „Somnul desface 

fuiorul încîlcit al gri
jii".

Shakespeare
• ,Jn somn nu sîn- 

tem ipocriți”.
William Hazlitt

• „Cit de scurtă este 
noaptea pentru cel care 
doarme i”.

Proverb arab 
Selecție de 

ILIE LEAHU

— Cum a fost la- ședin
ță, Costică ?

— Nemaipomenit. Vo
tul a fost în unanimita
te; s-au ridicat, și miini- 
le și picioarele...

O
— Colega, sîntem pier- 

duți! ■
— Doamne, dar ce s-a 

întîmplat ?
Am auzit că șe re

introduce pedeapsa cu 
munca i...

— Al auzit? Stamate, 
abia încolo, spre pensio
nare, a aflat că-el lucra
se în cultură...

O
— Acesta e un restau

rant de categoria I?
— Desigur. Dar vă pu

tem servi și pe dumnea
voastră...

O
...și Popescu, în înche

ierea discursului a spus: 
„Domnilor, șă nu fim fe- 
taliști. Să privim cu în
credere înainte. Ce-o fi 
o fi...”

ILIE LEAHU

— Mai adu-mi încă 
două cafele mari —, se 
adresă un șoter de taxi 
barmanului dintr-un 
bar de noapte.

— Două? — îl în
treabă acesta.

— Da, ca să nu a- 
dorm la volan pînă a- 
jung la farmacia de 
serviciu, de unde am 
să-mi cumpăr cîteva 
antisomnifere.

CURAJ

Un agent de circula
ție oprește un auto
turism și-l întreabă pe 
cel de ia volan:

— Știți că sînteți sub 
influența alcoolului ?

— Desigur. Altfel nu 
aș fi avut curajul să 
mă așez pentru întiia 
oară la volan.

CURIOZITATE

Vivi și Lili discută 
fel de fel de lucruri; la 
un moment dat, Vivi 
întreabă :

— Auzi tu, Lili, sînt 
tare curioasă să aflu ce

Automobilistice

! Madonna discreditează pornografiaî
Inia cartea Madonnei, intitulată explicit „Sex”. Car- j 

tea a fost mai bine protejată de spionajul ziariștilor |
J sau al altor curioși decît Proiectul Manhattan, de J 
| perfecționare a bombei atomice. Din păcate, chiar cro- * 
' nicarii care au putut vedea cartea mai devreme au I 
| fost mai degrabă critici la adresa ei. Totuși nu exis- * 
’ tă nici o îndoială asupra succesului pe care îl va | 
Iavea această carte cartonată, care se va vinde as * 
- 49,95 dolari și va fi învelită într-o folie de aluminiu, I 
»' pentru a nu putea fi răsfoită. O librărie din Man- * 

hattan a anunțat că va permite răsfoirea unui exem- 1 
J plar contra sumei de un dolar și fondurile strînse I 
| vor fi donate unei organizații de luptă împotriva SIDA, j 

» ' In Marea Britanie, unde, după un studiu aprofundat, |
I poliția a declarat că „nu există dovezi suficiente pen- • 
« tru o condamnare în baza legii publicațiilor obsce- | 
Ine”, au fost trimise deja 100 000 de exemplare din « 

cele 800 OOO publieate și librarii speră că Va fi cea i 
I' mai bine vîndută carte ă anului. Un magazia a anun- J 

țat că va -deschide de ia miezul nopții pentru a to- j
* trece concurența, vînzînd un număr mai mare de o- I 
I xemplare în prima A. Al doilea lanț de librării din J 
• Australia, cu 32 de centre în toată țara, a deeis să | 
* nu comercializeze cartea, deoarece „clienții noștri aș- * 
I teaptă un anumit standard de la noi”, a declarat u-ș 
• nul dintre directorii de la „Dymocks”, citat de Reu-I 
I ter. Printre fotografiile cele mai discutate prezente ' 
' în carte se. află una în care Madonna, complet goa-j 
Ilă, mănîncă o pizza într-un restaurant și o alta în* 
, care ea face autostopul pe autostradă, fiind îmbrăcată | 
* numai într-o pereche de pantofi cu toc. Acestea sînt * 
I însă cele mai inocente fotografii, majoritatea avfndl 
J conn tații pornografice mult mai explicite. Majorita-J 
| tea fotografilo profesioniști care au văzut cartea au* 
* afirmat că fotografiile sînt prost luminate, par lipsitei 

de Viață șl au concluzionat: „Le-ar privi cineva da-* 
că n-ar fi vorba de Madonna T‘. Madonna a făcut un | 
turneu în Europa pentru a promova această carte,* 
infrpntînd numeroase riscuri, faicepînd de la acela I 
de a da interviuri proaste, pînă la acela de a fi în-, 
chisă pentru evaziune fiscală, în Franța. Cu toate l 
aceste eforturi, presa, mai ales cea americană, a fostj 
necruțătoare eu ea. The New Yorker Magazine își» 
avertizeJEă cititorii că această carte este „plictisitoa-1 
IC, lt.,11 X ■ (IUL U piVUOLU. ?
tează pornografia”. Odată cu cartea, care alături de |

A fost lansată in Statele Unite, Europa și Japo- I— — - * * — — — s*

»
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Ire, pon-erotică și proastă. Din nefericire, ea diseredi- » 

feazS pornografia”. Odată cu cartea, care ntătnrf de I 
I fotografii cuprinde cîteva bucăți de proză ce ilustrea- * 

ză fanteziile erotice ale Madonnei, cu cuvinte obsce- I 
I nfc scrise cu un caracter de literă înalt de cinci cen- J 
| timtdri, va fi lansat single-ul „Erotica” și un clip | 
'• video „atît de fierbinte, îneît nu poate fi transmis < 
I decît de televiziunile prin cablu, după miezul nopții”.' 
I (Reuter). (MEDTAFAX)
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ORIZONTAL: 1) Decizia sorților pre- 
figurînd viitorul; 2) Gen de valoare in
contestabilă ; 3) Dată de naștere; 4} Ple
cată la descărcat — Ordin de execuție 
imediată; 5) Scurtă apariție luminiscen- 
tă — Impune de la sine I — Exprimă un 
raport de apartenență ; 6) Cuvînt de at
mosferă — Plin do sine Orbită cu tim

pul ; 7) Indicatoare de creștere — Came
ra <ftn spate; 8) Se înalță pînă-n nori — 
Aproape... acri; 9) Fruntaș ta producție 
— Acompaniament la o sonată (var.); 10) 
Produs de cauciuc sintetic.

VERTICAL: 1) Prevăzută în planul de 
activitate ; 2) Lucru de laborator; 3) A- 
lintare părintească ț— Amplificator video ;
4) Preambulul unei luări de poziție
Șterge pe încredere; 5) Ingînarea unui 
cîntec fără cuvinte — Scoase ta afara 
faptului I; 6) Aproape de regiune — Băi 
de acasă — Formula unu într-un circuit 
clasic; 7) Purtătoare de cuvînt •— Urme 
de arsuri; 8) Dâ singură socoteală de
ceea ce face — Protagoniste într-o sim
fonie pastorală; 9) Ales pentru o parti
dă — Luate din urma 1; 10) Fruntași la« 
instrucție. VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI „MACHIAJE”
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SÎMBÂTA TRECUTA:

1) RĂSUNĂTORI; 2) ATAȘ — NOMAD ; 
3) MIR — COPILE ; 4) ATAMAN — SÎN ;
5) S — COMIC — UT; 6) AS — VA
MEȘ — I ; 7) GOL — TĂRCAT ; 8) 
UNICAT — ATA ; 9) ROTAR — ȘROT; 
10) IRAȚIONALE. _____

găseau femeile intere
sant la bărbați îna
inte ?

— Cînd înainte, Vivi?
— Păi înainte de a se 

fi descoperit autoturis
mul.

| EXAMEN
I DE CONDUCERE

i Paula se întoarce a-
1 casă, după ce a dat e- 
) xamenul de conducere 
t auto. TiteL soțul, o în- 
) treabă:
ț — Cum a mers la
ț examen, Paula ?
i •— Nu știu, răspunse
} aceasta.
ț — Cum nu știi ? —
i o întreabă Titel; exami- 
J natorul nu ți-a spus 
j verdictul ?
î — Deocamdată nu ; a 
> fost dus cu salvarea la 
1 spiței și n-a mai avut 
i timp să-mi spună re- 

zultatul.

EXPLICAȚIE

Vivi sosește în miez 
de noapte acasă și-i 
spune, eu sfială, soțu
lui ei:

— Dragsl meu Titel, 
să știi că m Msat auto
turismul în stradă, lfa- 
gă bordură.

— De ce nu l-ai bă
gat fa garaj? — a în
trebat-o soțuL

— No am putut; a- 
fară-i ceață și întuneric 
și îmi este greu să-l 
țuleg piesă cu piesă.

MEMORIE

_ Un agent de circula-
I ție oprește utx autotu- 

rism și se adresează o-
i mului de la volan;
? — De ce circulați cu
) mașina atît de murda- 
i ră? Nici numărul de 
; circulație nu se poate 
1 Citi’

— Dar nu trebuie ci- 
i fit, îl știu pe dinafară 
’ — răspunse cel de la 
\ volan.

Culese de 
ION D.M.
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Țara poate fi scoasă din criză prin legalitate, 
adevăr, reconciliere și reformă

(Urmare din pag. 1)
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partea statului și atragerea 
investitorilor străini. în si
derurgie se impune ca 
strădaniile .să vizeze fina
lizarea lucrărilor începute, 
retehnologizarea proceselor 
învechite — pentru crește
rea calității și competiti
vității, reducerea consu
murilor ș.a.

RED.: Cum veți realiza 
o legătură permanentă cu 
cei ce v-au ales, cu cetă
țenii județului ?

D.R. IFR1M: Ea sediul 
Partidului Social Democrat 
Român din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 30, camera 
16, funcționează biroul de
putatului, sîmbăta între 
orele 10—13. Invit liderii 
sindicali, pe toți cetățenii, 
să i-a legătura cu mine,

ÎN atentia comisiilor de lichidare 
A FOSTELOR CJLP. ȘI ASOCIAȚII 

INTERCOOPERATISTE
In conformitate cu pre

vederile art. 27 din Legea 
fondului funciar nr. 18/ 
1991 Ministerul Economiei 
și Finanțelor are sarcini 
de a aviza și centraliza ac
tele de constatare a dato
riilor rămase neachitate 
față de stat și față 

„de alte persoane juri- 
z'dice după terminarea o- 
perațiilor de lichidare a 
fostelor C.A.P.-uri de către 
comisiile special constitui
te, obligativitate ce era sta
bilită prin Legea 18/1991, 
pînă Ia data de 1 martie 
1992.

In vederea prezentării 
bilanțurilor de lichidare și 
a raportului explicativ la 
DGFPCFS — „Serviciul bi
lanțuri agenți economici" 
comisiile de lichidare au 
obligația de a obține în 
prealabil și vizele- organe
lor de specialitate de la 
Direcția Generală pentru 
Agricultură și Alimentație, 
B.A.S.A., Casă de pensii 
pentru țărănime și orga
nele financiare teritoria
le care să confirme nivelul 
actualizat al datoriilor că- 
tre stat și alte persoane 
juridice. -

cu orice fel de probleme 
și propuneri pe care să le 
susțin în vederea legiferă
rii. Cei ce nu vin personal, 
ne pot scrie, Prin interme
diul ziarului „Cuvîntul li
ber" vom informa periodic 
cetățenii județului cu eve
nimentele din viața parla
mentară.

RED. : Vă mulțumim, die, 
deputat și vă așteptăm cu 
colaborări viitoare.

Ținînd seama de faptul că 
mai există și la ora actua
lă comisii de specialitate 
constituite care nu și-au 
îndeplinit această obligație, 
reamintim răspunderea dis
ciplinară, materială și pe
nală după caz, ce revine în 
întregime acestor comisii 
pentru nedefinitivarea' o- 
perațiunilor de lichidare și 
depunerea bilanțurilor.

In condițiile în care nu 
se depun aceste lucrări, 
întreaga răspundere revine 
comisiilor de lichidare.

In final precizăm și fap
tul fă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 82/ 
1991 nedepunerea la ter
men a bilanțului eontabil 
constituie contravenție.

Unul la spital, altul la
(Urmare din pag. 1)

Aici, o altă repriză de 
„băută" pînă înspre mie
zul nopții, timp în care es
te reînnoită cererea de îm
prumut a banilor. Din cau
za băuturii sau din alte 
cauze, Mihai nu mai vrea 
să dea banii decît amane
tați. Teodor se supără și 
se hotărăște să plece. Ori
cum, băutura se terminase, 
așa că...

De acum încolo lucrurile 
iau o întorsătură cu totul 
nefirească și greu de pri
ceput. Dar, cînd este vor
ba de capete înfierbîntate 
de alcool, nimic nu te mai 
miră. Să lăsăm însă pe cei 
în cauză să povestească. 
Nu înainte de a remarca 
faptul că „toți trei erau în 
stare de ebrietate", după 
cum a declarat concubina 
lui Mihai. Deci : „Cînd au 
ieșit — spune Teodor Ve-

zeteu —, Mihai a rămas 
mai în urmă, probabil pen
tru a se îmbrăca. Nu re
ține de ce a mai venit cu 
ei. Soția lui cobora prima, 
el în spate. In momentul 
cînd a ajuns la parterul 
blocului, l-a auzit ve.-ind 
din urmă. Nu a apucat să 
se mai întoarcă, simțind 
că l-a lovit cu cuțitul în 
spate. Mai reține că soția 
lui a țipat, apoi s-a trezit 
la spital".

Silvia Vezeteu spune că 
la coborîre a auzit cînd 
soțul ei i-a -spus noapte 
bună lui Mihai. Apoi a au
zit o bufnitură și l-a vă
zut pe soț căzînd, după 
care Mihai a început să-l 
lovească și cu picioarele, 
așa că a intervenit. A lo
vit-o și pe ea cu pumnul 
în nas. Fiind amețită, a 
căzut și a strigat după a- 
jutor, dar nu a ieșit -nici 
un locatar. L-a ajutat pe

soțul ei să se ridice și. au 
plecat. Au întîlnit doi oa
meni care au anunțat po
liția și salvarea.

Pe certificatul medico
legal, purtînd numele lui 
Teodor Vezeteu, stă scris 
— 4 plăgi penetrante he- 
mitorace, necesită 25—27 
de zile îngrijire medicală 
dacă nu intervin compli
cații, viața i-a fost în pri
mejdie, fiind necesară in
tervenție ■ chirurgicală de 
urgență.

De ce toate acestea ? Pen
tru simplul fapt că în locul 
rațiunii, alcoolul pune stă- 
pînîre pe mintea oameni
lor.

De pătimit însă pătimesc 
și alții. Mai ales copiii. Iar 
în cazul de față trei copii 
minori vor fi lipsiți o bu
cată de vreme de sprijinul 
tatălui. Și cînd te gîndești 
că toate acestea puteau fi 
ușor prevenite !

»•*•’•••••• • *
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PUBLICITATE

• ÎNCEPÎND cu da
ta de 1 noiembrie 
1992, - se deschide o 
modernă unitate de 
frizerie în Deva, car
tier Gojdu (Zarând, 
lîngă centrala termi
că, în spatele ștran
dului). Orele de func
ționare sînt zilnic 9— 
19 și duminica 8—12. 
Prețuri cu 50 la sută 
reducere. Servire ire
proșabilă. (9198)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 3 camere, parter, 
pentru societăți comercia
le, birouri. Informații te
lefon 614779, orele 16—20.

(8913)
1 • ÎNCHIRIEZ garso
nieră, central, în valută. 
Deva, telefon 626660.

(8995)

• SCHIMB apartament 
2 camere proprietate, De
va, Micro 15, contra ar 
Dartament 4 sau 3 camere.

chirie* Deva sau Simeria. 
Telefon 622972. (9200)

• SCHIMB apartament 
4 camere, proprietate, cu 
2 apartamente cu 2 came
re. Deva, telefon 619141.

(9196)
• SCHIMB eu Deva sau 

vînd garsonieră București, 
str. Turnu Măgurele, nr. 
19, Sector 4, ap. 1, par
ter, telefoane 62.3546, De
va, și București 90/841332.

(9190)
• SCHIMB apartament

2 camere, confort I, Hu
nedoara, cu apartament 2 
camere, Deva (exclus Mi
ei» 16). Hunedoara, tele
fon 722073 sau Deva, 
629221. (9188)

• SCHIMB apartament 
nou cu 2 camere, etaj I 
(două balcoane), cu garso
nieră sau altă locuință co
respunzătoare, exclus Mi
cro 15 și Dacia. Deva, te
lefon 613480.

(9054) -

• ECO TOURS Deva or- ■ 
ganizează excursie în Po
lonia, plecare 8 noiembrie 
1992. .Transportă persoane 
cu vize Dentru Germania,

săptămînal. Deva, telefon 
615790. (9221)

• S.C. ARTEX Deva an
gajează prin concurs 2-3 
lucrători comerciali (ingi
ner^, absolvenți proaspeți 
ai unei facultăți. Informa
ții Deva, telefon 625859, 
Intre orele 8—16.

(9203)
• INCOTA Atlas Rei-

șen. efectuează transport 
persoane șl pachete, pe 
ruta Sibiu — Deva — Pra- 
ga Nurnberg — Heil- 
bronn — Stuttgart, în 4, 
11, 18, 25 noiembrie ; 2,
9, 16 decembrie și pe ru
ta Țibiu — Deva Pra- 
ga — Nurnberg — Frank
furt £ — Siegen — Dort
mund în 4—18 noiembrie, 
ți 2—16 decembrie. În
scrieri, informații la tele
fon 618882, orele 16—21.

(9192)

• CAUT femeie pentru 
îngrijire doi copii (2 și 
5 ani), la domiciliul meu 
(de preferință cunoscătoa
re- limbă- germană). Infor
mații Deva, telefon 616483.

(9109)
* ANGAJEZ fșmeie -pen

tru menaj. Cluj, telefon 
95/153212. (8864)

LUNI, 2 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități • 14,10 Calendarul
zilei • 14,20 Worldnet USIA • 15,20 A- 
vanpremiera săptămînii • 15,40 Tinere ta
lente • 16,00 Cheia succesului • 16,30
Confluențe • 17,00 Actualități • -17,05 E- 
misiunea în limba maghiară • 18,35 Pro 
Patria • 19,30 Desene animate • 20,00 
Actualități • 20,35 Sport • 20,45 Tezaur
• 21,05 Studioul economic • 21,30 Teatru 
TV. „Henric IV" de Luigi Pirandello *
23.45 Actualități.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări 

din program • 16,15 Desene animate •
16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu noi pe 
programul doi! • 20,00 Armonii corale
• 20,15 Magazin auto-moto • 20,45 Pro
gramai Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Interna- 
cional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC 
World Service.

MARȚI, 3 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20 TVE 
Internacional • 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Interferențe • 13,30 Muzica pentru 
părinți • 14,00 Actualități • 14,15 Muzi
ca pentru toți • 14,45 Avanpremiera TV
• 14*55 Preuniversitaria • 15,10 Teleșcoa-
la • 15,40 Conviețuiri-magazin • 16,40
Actualități • 16,45 Repere transilvane • 
17,15 Izvoare somcșene • 17,40 Salut,
prieteni! • 18,35 De ziua Poliției • 18,45 
Studioul economic • 19,40 Desene anima
te • 20,00 Actualități a 20,35 Sport •
20.45 Telecincmateca. „Fratele meu ban
ditul” (SUA, 1951) • 22,15 Cultura în lu
me • 22,45 Microrecital Vasile Șeicaru • 
23,00 Actualități • 23,15 Viata spirituală.

PROGRAMUL II
• 1555 Actualități • 16,05 Desene a 

nimate • 16,30 Studioul de literatură. 
Toamnă la Timișoara • 17,30 Baschet 
masculin : Dinamo — Efes Pilsen (Istan
bul) în competiția internațională „Cupa 
Cupelor”. Transmisiune directă de Ia Bu
curești • 19,00 Tribuna non-conformiști- 
lor • 19,20 Muzica azi • 19,50 Euro gol
• 20,25 De-ale pieței în economia Capi
talei • 20,45 Programul Televiziunii Na 
lionale din Republica Moldova a 21,30 
TVE Internacional a 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC World Service.

MIERCURI, 4 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 ProgramulT’eieviziunii Naționa 
le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei a 10,20 
Film serial. „Marc și Sophie" • 11,15 La 
Sept. a 12,10 Ora de muzică • 13,00 
Virata a treia • 13,30 Biserica din adîn 
curt Documentar artistic • 14,00 Actua
lități • 14,15“ Magazin agricol a 14.45 
Avanpremiera TV a 14,50 Preuniversita
ria • 15,25 Teleșcoala a 15,55 Tineri in- 
țerpreți de muzică populară a 16,20 Ar
te vizuale • 16,50 Tragerea Pronoexpres
• 17,00 Actualități • 17,05 15, 16, 17, 18
• 17,30 Studioul economic a 17,55 Fotbal: 
Steaua — Aarhus (Danemarca), meci re
tur in Cupa Cupelor. Transmisiune direc
tă de Ia București. In pauză : Desene 
animate a 1955 Fotbal: Oiympique Mar
seille — Dinamo București, meci retur în 
Cupa Campionilor Europeni. Transmi
siune directă de la Marsilia • 21,50 Ac
tualități • 22,25 Film serial. „Mama Lu
cia" • 23,20 Universul cunoașterii a 23,45 
Actualitățt

PROGRAMUL II
• 15,55 Actualități • 16,05 Desene ani

mate • 16,30 Teatru TV. „Harold și Mau
de" de Colin Higgins a 18,25 Emisiunea 
hi limba maghiară • 19,55 'Bijuterii mu
zicale • 2830 Dialog cu edilii Capitalei
• 20,45 . Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 21,30 TVE In- 
tțrnacional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

JOI, 5 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

■ a 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova a 10,00 Actua
lități a 10,10 Calendarul zilei • 1030
Warldnet USIA • 12,10 Ora de muzică • 
13,00 Oameni de lîngă noi a 13,30 Jazz 
magazin a 14,00 Actualități a 14,15 A- 
vanpremiera TV a 14,20 Tradiții • 14,45 
Preuniversitaria e 15,30 Teleșcoala • 16,00 
Muzica pentru toți • 16,30 Forum • 17,09

Actualități • 17£S Repere nmidwvd >
17.35 Drumuri în memorie a tiM® 
discul muzicii populare • 1838 Bunp»- 
zipn. Revistă de literatură șl arte a 19,00 
Studioul economic • 19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualități a 20,35 Sport
20,45 Film serial. „Dallas" a 21.45 Reflec
ții rutiere a 22,00 Dosarele istoriei • 2230 
Pagini de mare popularitate, interpreta
te la nai de ‘Damian Luca • 22,45 Re
porter ’92 • 23,15 Actualități a 2330 Sta
dion.

. PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate • 16,35 Worldnet USIA » 17,05 E- 
misiunea în limba germană • 18,05 Calei
doscop muzical-coregrafic • 18,40 Club 
S.F, Fenomenul OZN • 19,10 Seară de O- 
peretă • 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova a 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC World Service..

VINERI, 6 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționala, 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități
• 10,10 Calendarul zilei • 10,20 Viața 
spirituală • 12,50 Descoperirea Plhnetei
• 13,10 Ora de muzică a 14,00 Actualități
• 14,15 Avanpremiera TV a 1430 Mondo-
muzica • 14,40 Reflector • 15,10 Micro- 
recital • 1535 Preuniversitaria • 16,00
Limba noastră • 16,30 Muzica pentru toți
• 16,45 Tragerea Loto a 16,55 Actualități
• 17,00 Emisiunea în limba germană • 
18,30 Divertisment internațional a 19,00 
Viața parlamentară • 19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualități • 20,35 Spor*
• 20,45 Film serial. „Destinul familie* 
Howard" * 21,45 Studioul muzicii ușoara
• 22.15 Gong I Emisiune de critică și ac
tualitate teatrală a 22,45 Top 10 • 2330 
Actualități • 23,35 fntîlnirea de la miezul 
nopții.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități a 16,10 Recomandări 

din program a 16,15 Desene animate •
16,40 Tradiții a 17,10 Sport-magazin • 
19,00 Concertul Orchestrei Naționale Ra
dio • 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional a 22,00 TV5 Europă
• 22,35 BBC World Service.

SÎMBĂTA. 7 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața! a 9,50 Șahul 
de la A la Z a 10,00 Actualități • 1040 
Ala-bala-portocala a 11,05 Clipă și e- 
ternitate a 11,55 itinerare spirituale • 
12,25 Ora de muzică a 13,25 7 x 7. Eve
nimentele interne ale săptămînii a 13,55 
Fotbal : Gloria — Rapid, în cadrul eta
pei a XIII-a a Diviziei Naționale. Trans
misiune directă de la Bistrița. In pauză I 
Reflecții rutiere a 15,50 Actualități • 
16,00 Proiecte pentru viitor • 17,30 Ma
gazin cinematografic • 18,30 Mapamond
• 19,00 Cîntecele mele, dorurile mele • 
19,15 Teleenciclopedia • 20,00 Actuali
tăți a 2035 Film serial. „Twin Peaks" •
21.35 Săptămîna sportivă a 21,53 Unora 
le place.,, hazul! Cabaret S.R.L. r 23.10 
Actualități • 2335 Film artistic. „Cercul 
pasiunilor" (Franța — Italia 1982) o 1,00 
TV DEVA.

PROGRAMUL II
o 9,00 TV DEVA o 16,00 Tenis» 

Semifinalele marelui turneu inter
național de la Paris. Transmi
siune directă • 19,45 Conviețuiri a 20,13 
Recital iordanka Hr is to va o 20,45 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internacio
nal • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC 
World Service.

DUMINICA, 8 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 TV Deva • 8,30 Bună diminea
ța ! • 9,30 Abracadabra! Zbor deasupra 
unui cuib de vrăjitoare (2) • 10,25 Film 
artistic în serial pentru copii. „Albul Bfan 
— ureche neagră" • 1050 Actualități o 
11,00 Lumină din lumină • 12,00 Viața 
satului • 13,30 Cîntecele tancului, cinte- 
cele neamului postru • 14,00 Actualități
• 14,10 Atlas • 14,30 Video-magazin a 18.05 
Știință și imaginație • 18.35 Convorbiri 
de duminică a 19,10 Film serial: „Dallas"
• 20,00 Actualități • 20,35 Film artistic. 
„Dr. Terror și grozăviile sale” (SUA, Ma
rea Britanie, 1965) a 22,25 Duminică spor
tivă • 22,45 Diamond Awards Festival 
1987 (II) • 23,25 Actualități • 23,40 Maeș
trii teatrului românesc. Silvia Dumitreseu- 
Timică.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități a 16,10 Recomandări 

din program a 16,15 Desene animate •
16,40 Conviețuiri • 17,10 Serata muzicală 
TV • 19,25 Pop-club • 19,45 Orașd și ci
vilizații • 20,15 Varietăți internaționale •
20,45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova e 21,30 TVE Interna
cional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC 
World Service.
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

„LA mulți ani!” pen- 
Mi Dan Andrica îi do- 
șese Florin, Mia, Costel, 
■tonica, Tibi, Camelia.

(8490)
"b „LA mulți ani !” și 

fericiți, scumpule Bogdi, îți 
trează bunicii din Dobra.

(8783)
vînzari —

, CUMPĂRĂRI
VÎND pick-u.p Unitra, 

Surner, egalizator, caseto- 
>n, produse de EI. Ind.

Seva, telefon 621774.
(9195)

• VIND ceas pendulă, 
toarte vechi, stare buna. 
Informații Dc va, telefon 
619163, între orele 16—17.

(9223)
» VÎND AT. 286, VGA 

0Olor, 4' MB RAM, Hard- 
■Jsk 40 MB, Floppy 3,5 + 
fcJS + imprimantă Epson 
SG 400 (24 .ace, 80 carac-, 
fere). Deva, telefon 612487.

(9226)
• ViND casă 4 camere, 

grădină. Hunedoara, 
Stejarilor, nr. 45.

(8192)
b VÎND garsonieră, con

fort I (ne) mobilată sau 
$dhimb cu Dacia 1 300. Hu
nedoara, telefon 
Supă ora 16.

• VÎND 
neînmatriculat. 
i960 (eventual 
Schimb), telefon

str.

712377. 
(8485) 

Audi 80, 1,6, 
fabricație 

piese 
728437. 

(8489) 
• VÎND Dacia 1 100. sta

re de funcționare, 150 000 
fel, *negociabil. Telefon 
tl7713. (8482)

i

j

• „VIPERA Albas
tră”, str. Dr. Petru 
Groza, nr. 23, Hune
doara, vinde en gros 
ș! pentru acasă ra
chiuri și vinuri clin 
renumita podgorie Mi
nte •— Măderat.

(8483)

H IMPORTANT! Soc.
JJtpia S.A. Deva desfa
ce prin magazinele 
Sanitas aparate de 
măsurat consumul de 
apă rece sau caldă 
(apometre) import I- 
taîia, standard euro
pean, la prețuri ac- 

ȘeMbile. Măsurînclu-Vâ 
" consumurile, vă mă

turați cheltuielile.
(9222)

• SOCIETATE co
ate lă vinde plăci 
ondulate, azbociment, 
fi m îhetalice, țea- 
Vd și arcuri pentru so
larii, cărămizi eficien
te.' Informații Orăștie, 
tel. 95/641182, orele 18 
«-21. (9061)

• VÎND casă și grădi- 
fjSt. Deva, telefon 614648.

(9220)
f • VÎND apartament 2 
Smere, confort I, parter.

>va, bdul .Bălcescu, te
lefon 622466.

(9216)' .
• VÎND tractor U 650, 

negociabil. Deva. Horia, 
<84. (9216)

< • VÎND două cazane de 
falcă (de cca 30 1 și cca 
01) din aramă alimenta
ți cu instalație și agita- ■ 

Deva, telefon 627940.
( . (8928)

'• VÎND cazan încălzire 
țentrălă pe combustibil so
ld pentru* 5-6 camere, so- 
p& pe combustibil lichid 
pentru cazane baie, mașină 
electrică de cusut Ceaika,

Deva, telefon 623102,. du
pă ora 16. (9214)

• VÎND apartament său
închiriez două camere, e- 
tajul 4, Aleea Păcii, nr. 
3. Telefon 616188 sau 
613634. Deva. (9212)

• CUMPĂR tfactor și 
accesorii agricole. Telefon 
93/570547, după ora 16.

(9225)
• VÎND cartofi Olan

da. Telefon 935/70547.
(9225)

• VÎND urgent semănă
toare, prăsitoare manuală, 
import UȘĂ. Preț negocia
bil. Telefon 711676.

(9210)
• VÎND Dacit) 500 Lăs

tun, tip nou, caroserie ta
blă. Brad — Țărățel. te
lefon 656054.

(9209>
• VÎND butelie aragaz.

Informații la Deva, tele
fon 621087. (9208)

• VÎND urgent și avan
tajos mobilă cameră de 
zi „Amurg”, o canapea și 
două, fotolii, mobilă de bu
cătărie, 4 uși de interior 
din brad, aragaz, cu 4 
ochiuri și cu. 2 ochiuri 
și diferite obiecte sani
tare. Informații Deva, str. 
Petru Maior, nr. 27, te
lefon 611074. (9207)

• VÎND Volkswagen 
Golf. Informații Deva, te
lefon 624668.

(8523) ~
• VÎND televizor Grun

dig — Supercolor și vi
deo playej- Punai, sigilat. 
Deva, telefon 615357.

(9205)
• VÎND ARO 243, Die

®1, an fabricație 19901 
Deva, bdul Decebal, bloc 
8, ap. 22. (9201)

• VÎND candelabru cris
tal „Murano”, sec. XIX, 
diametrul 85" cm. Deva, te
lefon 620541. (9199,

■ ViND camion, marca 
Steyer, 5 t, înmatriculat. 
Deva, telefon 619141.

(9196)
• QUASAR Electro SRL 

vinde avantajos televizoa
re color. Deva, telefon 
6)1261. (9018)

• VÎND vilă, ridicată
in roșu. Deva, strada V. 
Babeș, nr. 4, telefon 
627876. (9015)

• VÎND butelie aragaz 
normală. Deva, telefon 
618853, după ora 16.

(9194)
• VÎND video player O- 

rion, sigilat. Hunedoara, 
lelefon 713376, orele 18— 
20.

• VÎND casă (etaj) trei
camere, plus cameră man
sardă, terasă, încălzire 
centrală, gaze, garaj, de
pendințe. Deva, telefon 
619254. (8996)

• SOCIETATE comercia
lă vinde en-gros pîine și 
specialități.. Preia comenzi 
parastas. Angajează vîri- 
zători. ambulanți. Telefon 
619530. după ora 18.

(8916)
• VÎND apartament trei

camere. Deva, Bălcescu, 
bl. 12, ap. 42, etaj 10, te
lefon 626159. (8999)

• CASA de Cultură Ha
țeg organizează în data 
de 10 decembrie 1992 li
citație publică pentru vîn- 
zarca de mijloace fixe și 
de inventar. Lista și in
formații cu aceste mij- 
loaea casate se află la 
sediul unității.

(9006)
• VIND apartament 2 

camere, et. II. Hunedoara, 
bdul Corvin, nr. 5, ap. 9,

(845T1)
COMEMORĂRI

• SOȚUL Roman, fiica 
Rodica, ginerele Nelu, ne
poata Camelia anunță îm
plinirea a șase lunî de Ia 
dispariția fulgerătoare a

bunei noastre mame și 
soții,

DRAGOI S1NEFTA.
Dumnezeu s-o odihneas

că în pace ! (8525) -

• DACA sufletul 
meu, Doamne/ Prea 
devreme tu l-ai vrut/, 
Mîngîie tu, Doamne 
Sfinte,/ Pe cei care 
m-au pierdut I Soțul 
loan, fiii Sofia și loan, 
nora Gina, nepoții 
Claudiu și Simona a- 
mintesc că au trecut 6 
luni de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeau
na, scumpa noastră

ELENA RUDA, 
lâsîndu-ne in suflet 
durere nemărginită. 
Scumpa mea și buna 
mea mamă nu te voi 
uita niciodată și nimic 
nu te poate înlocui. 
Parastasul în 1 noiem
brie 1992, ora 13, la 
Biserica din Boze.ș, co
muna Geoagiu. Fie-ți 
mămică dragă țarina 
ușoară. Dumnezeu să 
te odihnească în pace!

(9202)

• TU ai plecat pen
tru eternitate / Te 
plîng mereu, te caut 
și te strig./ Dar um
bra morții se așterne 
peste toate/ în viața 
inea e întuneric și e 
frig./ Ultimul drum, 
n-a fost la malul „Mă
rii”/ Ci în sătucul un
de te-ai născut / A- 
colo, dormi somnul 
Reînvierii / Liniștea și 
Pacea veghează al tău 
mormînt.

Pios omagiu și ne- 
ștearsă amintire pen
tru cel care a fost

ȘOȘ AULA
Lacrimi pe mormân

tul tău. Prietena Mo
na. (9215)

• AZI, 31 octombrie, 
se împlinește un an 
de la dispariția, la 
numai 23 ani, a fiului 
nostru iubit.

SOS ATILA.
(9182)

• PIOS omagiu so
ție! și măicuței noas
tră dragi.

AURELIA STAN.
Familia. (9206)

• CU lacrimi în 
ochi, soțul Teodor, co
piii și nepoții anun
ță împlinirea unui ân 
de la dispariția fulge
rătoare a celei care a 
fost

PAULINA 
1MBUZAN, 

o bună' soție șî ma
mă. Dumnezeu s-o o- 
dihnească în pace!

(9174)

• SE împlinesc trei ani 
de la dureroasa despărți’ 
re de mult iubitul nostru 
soț, tată și cuscru,

MIRON MUNTEAN, 
om de o deosebită bună
tate. sufletească și aleasă 
omenie. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu să 
te odihnească ! Familia.

(9213)

DECESE

• PROFUND îndure
rați, salariații de la 
Abatorul de păsări 
Șoimuș sînt alături "de 
familia dr. Fotescu 
din Bâlata, la greaua 
despărțire de iubita 
Iui soție,
Dr. FOTESCU MARIA, 
om de o mare no
blețe sufletească, o mi
nunată colegă.

întreaga noastră gra
titudine familiei în
doliate. Dumnezeu să 
o odihnească în pace!

(8524)

• SAL ARI AȚII Sec
ției ambalare din ca
drul Abatorului de pă
sări Șoimuș sînt a- 
lături de dr. Fotescu, 
în clipele grele ale 
despărțirii de nepre
țuita sa soție.
Dr. FOTESCU MARIA, 
fostă șef secție, om 
deosebit și apropiat 
de colectivul pe care 
î-a condus. Dumnezeu 
s-o ierte și s-o odih
nească în pace !

(8524)

• CUTREMURAȚI 
de durere anunțăm 
dispariția fulgerătoare 
din viață a dragului 
nostru

KIȘ TIBERIU,
în vîrstă.de 38 ani.
„Dacă sufletul meu 

Doamne / Prea din 
vreme Tu l-ai vrut / 
Mîngîie Tu, Doamne 
Sfinte,/ Pe cei care 
m-au pierdut”.

înmormîritarea — 
duminică, 1 noiembrie, 
la Bîrcea Mare.

Dumnezeu să-l o 
dihnească în pace !

Familia. 48526)

• SOȚUL Petrică ți 
fiica Mariana anunță 
cu durere în suflete 
încetarea fulgerătoare 
din viață, la numai 36 
de ani, a dragei lor

ELENA MARIA
VALEA,

din Ormindea. înmoi - 
mîntarea are loc du
minică, 1 noiembrie 
1992, ora 13, în satul 
Ormindea. Dumnezeu 
s-o odihnească !

(9204)

• CU^ lacrimi în 
ochi și durere în su
flete, părinții Ana și 
Nicolae, fratele Ionel, 
cumnata Doina și ne
potul Ionuț deplîng 
.dispariția fulgerătoare 
din viață a iubitei lor

ELENA MARIA
VALEA,

Vei rămîne veșnic 
vie în inimile noastre. 
Fie-ti țarina ușoară !

(9204)

• PRIETENUL P«- 
trică este alături de 
Mariana la greaua du
rere pricinuită de de
cesul mamei sale,

ELENA MARIA 
VALEA, 

ți-i transmite pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanțe.

(9204)

• COLECTIVUL 
compartimentului ad
ministrativ de la. E.M. 
Soranda-Gertej este 
alături de dna Maria 
Abrudean la durerea 
pricinuită de decesul 
tatălui ei șl-1 transmit 
pe această cale since
re condoleanțe.

(9224)

R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA !
ANUNȚĂ: j

întreruperea furnizării apei potabile în* 
municipiul Hunedoara în data de 3 noiembrie!. 
1992, întrfe orele 7-17, în vederea executării J 
unor lucrări de investiții. (1246)1

S.C. ODONTO-FITOTERAPIA S.R.L.
DEVA |

Vă stă la dispoziție cu cabinetele medicale* 
de Stomatologie și Fitoterapie. I-

Cabinetul Stomatologic, cu o dotare mo- Z 
dernă, vă oferă posibilitatea de a vă efectua* 
orice tratament sau IucraTe dentară LĂ UN| 
PREȚ EGAL CU CEL AL POLICLINICII CU’ 
PLATĂ. Pentru lucrările sau tratamentele e" |

IMPLANT I 
........ cabinet în' 
specializat și autorizat în i 

de vjrf în |

fcctuate se acordă GARANȚIE.
Cabinetul nostru execută și 

OSTEOINTEGRĂT, fiind singurul 
județul Hunedoara, < 
vederea executării acestei tehnici 
stomatologie.

Dr. Oprita Ovidiu Ioan, medic stoma (o-i 
log specialist, vă așteaptă luni, miercuri, vi-; 
neri,‘între orele 10—13 și marți, joi, intre I 
orele 16—19.

Adresa noastră este Gheorghe Lazăr, nr. 16, | 
Deva, telefon 618225 sau 629248. (8932) j

JUDECĂTORIA DEVA j
anunță pe cei interesați că s-a stabilit ter-J 

men pentru data de 4 noiembrie 1992, ora 9,1 
pentru vînzarea următoarelor bunuri: >

• Apartament situat în Deva. str. Zarand*
bl. P 4, ap. 61

• Apartament situat în Deva, B dul 
cebal, bl. D, ap. 12

• Casă situată în comuna Branișca. 
Boz nr. 171

• Autoturism „Dat suri Satnza F.T. 
cu nr. de circulație 4 -HD -6012

• Video „Elekta”
• Televizor color „Setron"
• Combină muzicală „Megatron”
• Frigider „Arctic"
• Mobilă tinerei
• Mobilă dormitor „Onix"
Licitația are loc la biroul executorilor I 

judecătorești din cadrul Judecătoriei Deva., J 
(8937)1 

i 
i 
i
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I

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„PANICOR” S. A. HUNEDOARA

Scoate la licitație în data de 10 noiembriej 
1992, ora 12, următoarele mijloace fixe:

• 3 seturi țevi (pentru 3 vetre cuptor 
Damph)

. • Perkins din uzinaj cuptoare Damph
• 1 buc tractor U 500 (casat)
• 1 buc remorcă basculantă (casată)
• 1 vitrină frigorifică (casată). (1248)

I 

I 
s 
I 
w 
I

SOCIETATEA COMERCIALĂ :
„SARMiS” Ș.A. DEVA |

Organizează la data de 17 XI 1992, oral 
iii sala de recepție a hotelului „Sarmis”,!

— în scop}
10, 
licitație publică pentru închirierea — în scop} 
de organizare de sedii societăți comerciale —» 
a două spații situate la fațada imobilului hote-l ' 
Iuiui „Sarmis”. ” J ț

Tariful de pornire a licitației este de 30001 ’ 
lei m.p. ... - j

- Taxa de participare — 3 000 lei. ’
Relații suplimentare se pot obține Ia sediul I 

societății sau telefon 612026. (1244) !

FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ A TINERETULUI I 
HUNEDOARA - DEVA ț

Dispune încă de locuri pentru seria din > 
luna noiembrie 1992 ia școala de șoferi amatori. • 

Costul: 11 000 Ier. I
Plata se poate face și în 3 ’ 4. rate lunare.! 
Informații: Deva tel. : 611917 ; Hunedoara! 

tel.: 724590 - (1247)j
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