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Dumnezeu, - in bunătatea 
Sa nemărginită, a creat lu
mea bună spre , Slava Sa 
și spre fericirea creaturilor. 
Așa cum mărturisim în 
Simbolul credinței. Tatăl 
Atotștiutorul este făcătorul 
„tuturor celor văzute și 
al celor nevăzute". Înainte

satana ca un fulger căzind 
din cer" (Luca 10, 18). Dar... 
biruința finală nu aparține 
celui rău.

In clipa răzjisăiirri du
hurilor rele, fsub asculta
rea lui Lucifțr „Milțail .și 
îngerii lui aus 
cu balaur-ul" (.

Voia Sa, slujesc și întregii 
creațiuni și chiar și fie
cărui om în parte, in ca- 
litaie«4tn îngeri păzitori. 
Arhanghelul Gavril a vestit 

nenumăratele fapte legate de 
mînțuirealn imului ome- 

ea Domnului. 
■19). a Sfintfa-

SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL $1 GAVRIL1 s .

de lumea văzută,, au fost 
create puterile cerești, a- 
dică îngerii, ființe netru
pești, înzestrate cu rațiune 
și libertate, care preamă
reau pe Creatorul lor. Dar 
o ceată din aceste Puteri 
„au făcut război în cer" 
(Apoc. 12, 7) declarîndu-se 
vrăjmașii lui Dumnezeu. 
Păcatul mîndriei i-a îm
pins la aceasta, căci au 
vrut să fie mai presus de 
Dumnezeu. In aceeași cli
pă, însă, s-au prăbușit din 
cer, după cuvîntul Mîn- 
tuitorului: „am văzut pe

în fruntea nenumăratelor 
, cete cerești neatinse de 
răzvrătire stătea neînfri
catul și de Dumnezeu iu
bitorul, Arhanghelul Mi
hail, zicînd: „Să luăm a- 
minte!“. Prorocul Isaia 
scrie, de asemenea, că se- 
rafinii stăteau înaintea lui 
Dumnezeu și strigau unul 
către altul: „Sfînt,
Sfînt. Sfînt este Domnul 
Savaot, pline sînt cerul și 
pămîntul de slava Lui!“ 
(Isaia 6, 3).

Toți acești slujitori ai 
lui Dumnezeu, îndeplinind

Iui loan Botezătorul (Luca 
1, 26—38), Fuga în Egipt 
(Mt 2, 13—14), Învierea 
Domnului și înălțarea Ia 
cer (ML 28, 2; Fapte 1, 
10—11) etc.

In iconografia bisericii 
creștine ortodoxe îi re
cunoaștem pe Sfinții Ar
hangheli Mihail și Gavril 
cu sabia de foc, respectiv 
cu floarea de crin în mi
nă, iar data fixată sărbă
toririi lor este cea de 8 
noiembrie a fiecărui an.

Preot CORNEL ILICA

Crucea Roșie cheamă!
SOCIETATEA DE CRUCE ROȘIE DIN ROMĂ-\ 

NIA, . - Jconsecventă menirii sale de-a acorda primul a- l 
jutor populației aflată la nevoie in caz de conflicte 1 
armate 1

LANSEAZĂ OPERAȚIUNEA „MAI SlNT O.l-1 
MENI BUNI F, • i

pentru ajutorarea copiilor refugiați din fosta ! 
Iugoslavie.

Cifrele și datele care au determinat CRUCEA j 
ROȘIE ROMANĂ să lanseze această operațiune sînt 1 
zguduitoare: J

■ Pe teritoriul fostei Iugoslavii eli ta 1 976 000 1
de refugiați; /

■ Majoritatea refugiaților sînt copii sub 15 ani; 1
■ In prag de iarnă, situația refugiaților este | 

dramatică. El au nevoie de : hrană, îmbră- <
căminte, încălțăminte, obiecte de igienă. }

Componentă a SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE j 
DIN ROMÂNIA. Filiala de Cruce Roșie a județului i 
Hunedoara APELEAZĂ și de această dată la! 
bunăvoința, umanitatea și dărnicia dumneavoastră, > 
pentru a sprijini prin donații în bani această ope- ț 
rațiune umanitară de anvergură a CRUCII ROȘII i 
ROMANE. î

Donațiile se pot face în conturile 45 10(1012] 
B.C.R. — S.M.B. sau 45 10 2 08 2 B.C. Deva, cu men- I 
tiunea J

PENTRU REFUGIAȚI1 DIN IUGOSLAVIA. 1
Să dovedim, așadar, că l
MAI SfNT OAMENI BUNI ! t

CUVÎNTUL LIBER
INDEPENDENT...... 1|
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De la Prefectura județului 
Hunedoara

Prin Ordinul 87/1992, 
Prefectura județului Hu
nedoara abilitează pe cei 
îndreptățiți conform De
cretului Lege 61/1990 și 
Legii’ 85/1992 să vîndă 
locuințe și spații cu altă 
destinație, construite din 
fondurUe statului și din 
fondurile unităților eco

nomice sau bugetare, să 
determine pe baza verifi
cărilor și a datelor cu
prinse în propunerile și 
autorizațiile de construc
ții emise de consiliile lo
cale și să consemneze în 
contractele de vînzare- 
cumpărare a locuințelor 
sau spațiilor cu altă des
tinație vîndute, suprafața

de teren aferentă ■ aces
tora, care devine, conform 
legii, proprietatea cumpără • 
torului, cu arătarea obli
gatorie a numărului de 
carte funciară și a numă
rului topografic sub care 
figurează imobilul în cauză.

Totodată, prezentul ordin 
îndreptățește pe cumpără
torii de locuințe sau spații 
cu altă destinație dobîn- 
dite în baza Decretului 
Lege 61/1991 și Legii 
85/1992 să-și intabuleze 
dreptul de proprietate ă- 
supra terenului aferent a- 
cestora, în suprafața pre
văzută în contractul de 
vînzare-cumpărare.

pe z?
SFAT

Prima dragoste nu se uită niciodată. 
Bărbați, începeți cu a doua !

X. A început procesul celui ce a ucis fetița de 9 ani
Miercurea trecută a în

ceput, la Tribunalul ju
dețean, procesul lui Cos- 
min Enășescu Mihai, din 
Deva, cel care a răpit o, a 
violat-o și apoi a ucis-o pe 
Adina Mihăilă, de numai

pînă la etajul 6, a trecut 
pasarela și a ieșit cu ea 
pe cealaltă ușă a blocului. 
A dus-o pe fetiță la ca 
lea ferată, a lovit-o pinii 
a leșinat, apoi a violai o. 
După aceea a luat o în

UCIGAȘUL Șl COPIII
9 ani. Am fost prezenți la 
proces și vom relata în 
continuare cum sa desfă
șurat.

REMEMORARE
Pentru cei ce nu știu 

sau n-au urmărit serialul 
apărut în ziarul nostru 
cu titlul de mai sus, să 
rememorăm faptele co
mise de S.E.M. în ziua 
de 16 iunie a.c. după ce 
a consumat alcool, indivi
dul a furat din mai multe 
mașini. Seara pe la ora 
22 le-a ademenit pe A.M, 
șî pe sora ei mai mare 
să-1 ajuta să găsească o 
mașină albă. Cînd au a- 
juns lîngă blocul 88 din 
cartierul Progresul, le-a. 
chemat pe fete să intre cu 
el. Sea mare n-a vrut, cea 
mică însă a acceptat. 
G.E.M. a urcat cu minora

brațe și a dus-o pe str. 
Aurel Vlaicu, la bunica 
sa. unde locuia și el. Aici 
a trecut-o pe fereastră în 
camera Iui și a violat o 
din nou. După miezul nop 
ții, a luat fetița de mînă. 
zicîndu-i că o duce acasă 
la părinți. A dus o însă 
din nou la calea ferată 
unde a ucis-o cu pietre, a 
ascuns cadavrul în șanț și 
l-a acoperit cu crengi ți 
bolovani. După care a stat 
ascuns în diferite locuri, 
fiind prins de poliție care 
l-a căutat cu asiduitate, în 
29 iunie.

BESTIA
Individul din boxă a 

stat tot timpul procesului 
cu capul plecat, cu ochii 
în pămînt șî n-a vrut 
deloc să răspundă la în
trebările completului de

judecată, ale procurorului 
și ale avocaților. Dna ju
decător Rodica Ghilea a 
fost nevoită să insiste, ba 
chiar să ridice glasul pen
tru ca ucigașul să rostească 
răspunsuri monosilabice. La 
unele întrebări pur și sim
plu a făcut pe surdul și 
mutul, iar de cîteva ori a 
zis scurt „nu știu"; I.a un 
moment dat, însă, a zis, 
tot abia auzit: „Recunosc 
faptele, știu că mi veți da 
pedeapsa maximă, așa că 
nu văd de ce mă tot în- 
trebați1’. Va să zică el 
făcea pe ofensatul, el care 
a curmat firul unei vieți 
plăpînde în mod bestial. A 
dat însă, după insistențe 
la iveală cîteva noutăți : • 
înainte de a duce fetița 
la moarte i a dat să bea 
pepsi • Cînd a răsturnat 
trupul Adinei in șanț și 
l-a acoperit cu pietre și 
crengi nu știa dacă fata 
era moartă sau nu. • îna
inte de-a o împinge în 
șanț a dezbrăcat-o pe fe
tiță, nu știe de ce. • Ma
joritatea timpului cît s-a 
ascuns a stat pe Cetate, 
de unde urmărea tot ce

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a. 3-a]

O SALONUL CĂRȚII. O sur
priză plăcută — Societatea co
mercială „Bibliofor" S. A. Deva, 
fostul Centru Județean de Libră
rii, anunță că luni, 9 noiembrie 
a.c,. ora 15,30, la Casa Cărții din 
Deva, va avea loc deschiderea 

r„Salonului Cărții”, manifestare 
de amploare, ajunsă la a XVII-a 
ediție. Cu acest prilej, vor avea 
loc prezentări și lansări de cărți, 
întîlniri cu scriitori care, sîntem 
siguri, se vor bucura de aceeași 
deosebită atenție din partea citi
torilor. (M. B.f

Q CIND VOR ÎNCEPE LU
CRĂRILE ? Aceasta este întreba
rea care stăruie pe buzele multo
ra dintre locuitorii orașului Brad. 
De aproape un an unica cantină 
— a minei Țebea —, de pe stra
da Spitalului, stă cu ușile zăvo
rite cu lacăte pe motiv că va in
tra în reparație. Personalul care 
deservea S.C. „Mercur” S.A. pre
gătea mîncare bună, în condiții 
igienice — sanitare corespunză
toare pentru minerii din cele pa
tru schimburi ale minei sus-anyin- 
tite,. prînz pentru abonați și fio- 
tanți.

Cum in Brad sînt multi oa
meni, chiar familii care apelau 
la cantină —, între timp localul 
se închiria pentru diferite ocazii 
—’pe bună dreptate se așteaptă

demararea lucrărilor de reparație 
si punerea în circuit a cantinei. 
(AL. J.).

© FINAL N.E13ĂNUIT. ICrai- 
izar Ștefan din Hunedoara, str. 
Batiz, în virstă de 26 de ani, a 
călătorit clandestin cu trenul nr. 
114 din 2 noiembrie 1992, pe ruta 
Subcetate — Petroșani. Pentru 
un tacîm complet a sustras și un 
bagaj de la o călătoare, fiind, 
pînă la urmă, depistat și predat 
la Poliția T.F. Petroșani. Așadar, 
■destinația călătoriei a fost schim
bată. (G. P.j.

" 0 SEMNAL PENTRU... -UI
TUCI. tn ultima perioadă mai 
multe persoane aflate în tranzit 
prin Gara De>va au depus la ma

gazia de bagaje diverse . sacoșe, 
genți etc. fără a le mai ridica 
(încă din luna august). Reamin
tim celor care au trăit euforia 
unei zile să. aibă în vedere că 
poate și-au uitat bagajul la... ma
gazia gării. (C. P-).

Q CINE I-A PIERDUT ? In 
•urmă cu cîteva zile, cineva a 
găsit în autobuzul-6 Deva o pe
reche de ochelari de vedere. Par 
a avea măi multe dioptrii. Cei 
ce î-a pierdut să sune la tele
foanele 62X534 sau la 621164. 
(E. S.)

• DE CE S-a CERTAT 
NICOLAE VACAROIIJ CC 
ADRIAN SEVERIN. Răs- 
punzînd unei acuzații apă

rute în presă, prin care dl. A- 
drian Severin spunea că dl 
N. Văcăroiu nu este un om 
al reformei, acesta din urmă 
a precizat: „Probabil că se 
referea la momentul oc
tombrie 1990. cînd am fost 
detașat la Comisia de li
beralizare a prețurilor și 
cînd am întocmit un proiect 
care prevedea liberaliza
rea în trepte, pe o perioa
dă de trei ani, Dl Severin 
nu a fost de acord, așa că 
am fost scos de la Comisia 
respectivă, considerîndu se 
că nu sînt compatibil cu 
reforma. Atunci i-am pre
cizat că va fi o perioadă 
șoc pentru economia ro
mânească, iar prețul pro
voacă întotdeauna bulver
sări. Economia de piață 
se construiește greu, pe o 
perioadă îndelungată, iar 
reforma trebuie să se apli
ce în funcție de . condițiile 
specifice din România".

• NEGOCIERI SINDICA
TE—GUVERN. Cu prilejul 
întîlnirii dintre reprezen
tantul guvernului și lide
rii sindicali ai S.S.R., vice
președintele Sindicatului 
Șoferilor din România, dl 
Vlase Mihai, ne-a decla-

'rat următoarele : „După 
cum era de așteptat nu 
am primit nici un răspuns 
la „întrebarea dacă se poa
te reveni la prețul carbu
rantului din 22 octombrie. 
S-a refuzat o discuție pe 
această temă și s-a ajuns 
Ia un compromis — scăde
rea prețului carburanților 
cît mai aproape de prețul 
de producție, anulîndu-se 
accizele ce prtfzintă H0
la sută din valoare. Am 
convenit ca luni, la ora 10, 
reprezentanții guvernului 
să ne prezinte : caleulația 
de preț a prețului de pro
ducție incepîjid cu țițeiul 
brut de la intrare și pînă 
la poarta rafinăriei. Impli
cațiile pe care le-ar putea 
avea anularea accizelor, 
căile și modalitățile pe 
care guvernul le consideră 
adecvate pentru oprirea 
scoaterii carburanților pes
te graniță. Calea negocie
rilor răiuinc deschisă, însă 
noi sîntem hotărîți ca, 
pînă cînd nu se revine la 
prețul din 22 octombrie al 
carburanților, să declanșăm 
greva de avertisment de 
la 10 noiembrie".

• VOM AVEA TOTUȘI 
TRACTOARE ROMANEȘTI. 
Lipsa de bani lichizi ca și 
inexistența creditelor ban
care cu dobînzi mode
rate (15 la sută) au blo
cat multă vreme livrările 
de tractoare pe piața in
ternă (2 000 de tractoare 
în stoc în iunie 1992), de- 
ierminînd uzina să lucreze 
numai pentru acoperirea 
contractelor la export. Dar 
noua deschidere oferită a- 
griculturii a deblocat pro
ducția (și livrarea internă). 
Inccpînd cu septembrie se 
conturează o înviorare be
nefică a industriei dar și a 
agriculturii. Oportunitatea 
este incontestabilă.

• ROMÂNIA AR FI DE
VENIT ASOCIATA I,A 
C.E.E. O știre transmisă 
de BBC care reia o infor
mație venită de la Bruxe
lles arată că România ar 
fi acceptat condițiile fixate 
de Consiliul C.E.E. în ceea 
ce privește regimul de ac
ceptare a produselor agri
cole românești pe piețele 
Europei occidentale, ceea 
ce practic echivalează cu 
obținerea de către Româ
nia a statutului de mem
bru asociat la C.E.E.
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„Cultura este un al doilea soare pentru cei i 
culți”. |

Heraclit I 
„Ziua e pentru negustori, noaptea pentru* 
poeți”.

h Octayian Goga
.Pierdem în Viață ani și la moarte cerșim 
o clipă”.

Nicolae lorga
„La cel. prost tăcerea ține loc de înțelep- î 
ciune”. 1 - i

Syrus i 
„Amintirea oricărui lucru este înmormîntată [ 
de timp”.

Marc Aureliu | 
„Nu-ți arăta calitățile unor vite cu chip de 7 
om”. 4

Kavitamrtakupa 1 
Selecție de ILIE LEAHU

și asta de unde DRACU’A AVUT bENZINĂ CA 
3A-ȘI DEA fOC?_

DE DISTRACȚIE

Deva—între indiferență 
și neputință

Directorul firniei — plin 
de tact — se adresează sluj
bașului :

— Popescule, nu știu, 
zău, cum ne vom descur
ca fără tine, dar de luni 
vrem neapărat să încer
căm...

O
Soțul, ridicind privirea 

din ziar :
— Draga mea, cu fieca

re zi ce trece îmi dau 
seama că una dintre ca
tastrofele secolului XX e 
și mariajul nostru...

O
— Dragul meu, spune-mi 

ce preferi,? O femeie fru-

moașă sau o femeie inte
ligentă ?

— Nici una, nici alta, 
scumpa mea ! Doar știi că 
nu te iubesc decît pe tine.

O
—* Copii, în clasă, ori de 

cite ori doriți ceva, ridi
cați două degete. Ați înțe
les ?

— Daaa, doamna învăță
toare ! Dar cînd nit dorim 
nimic — 
căm ?

cite degete ridi-

O
că ai stricat lo-— Aud 

godna !
— Da, pentru că tocmai 

cînd mă pregăteam să-mi 
planific viitorul, i-a venit 
ideea să-mi dezgroape tre
cutul...

Culese și prelucrate
ILIE LEAHU

de
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Ca multe 
vîncia, deși 
nistrativ și 
nu beneficiază de specta
cole teatrale, concerte de 
muzică rock, clasică sau 
ușoară regulate, iar cele 

’ care vin în turnee sînt, 
nu de puține ori, de o ca
litate îndoielnică. Existența 
unui singur cinematograf 
este insuficientă pentru pu
blicul devean cînd rulează 
filme cu succes (unde mai 
pui și extraordinara scum
piră a unui bilet: 150 lei!).

Urmărind cu atenție și 
investigînd posibilitățile la 
îndemîna tineretului a- 
cesțui oraș, nu rămîne de 
sperat decît o perspectivă 
limitată : discoteca „Phoe
nix” (tarif 200 de lei de 
persoană), o seară petre
cută într-un bar mai ac
cesibil ca listă de* prețuri 
(de vineri pînă duminică 
poți auzi destul de des pe 
centru: „Nu intri astăzi în 
„Cinzeci ?“), dar cu locuri 
puține, ceea ce a dus' la 
formarea unei pleiade de 
„obișnuiți ai localului” sau, 
dacă nu ai norocul să bagi 
mîna în buzunar și s-o 
scoți plină de bani, atunci 
te mulțumești eu o lungă 
plimbare de trecere în 
revistă a centrului și-a oa
menilor lui, după care îți- 
oferi o binemeritată odih
nă pe soclul statuii ecvestre 
a lui Decebal sau „pe 
stînci” (treptele de la in
trarea principală a Casei 
de Cultură)... asta, după 
preferințe și obișnuințe. 
Da, mai este și parcul de 
la poalele Cetății, loc al

I % 
I

orașe de pro- 
centru admi- 

juridic, Deva

singurătății și misterului, 
căutat de perechi izolate de 
îndrăgostiți la orele amur
gului, cînd umbrele se 
ghemuiesc sub bolțile de 
frunziș, se strecoară prin
tre ramuri, compunînd un 
poetic tablou al iubirii ro
mantice.

Majoritatea îndrăgostiți- 
lor, însă, au un simț pu
ternic al realității și pre
feră o întîlnire amicală cu 
prietenii, o plimbare li- 

■ niaFă, mereu reluată de-a 
lungul arterei ce leagă par
cul de restaurantul „Tran
silvania” și, ca un 
adecvat, intimitatea 
barului „Phoenix”, 
chis pe perioada 
end-ului de la ora 
1 noaptea... Continua 
petare a aceluiași scenariu 
duce inevitabil la platitu
dine și blazare.

Deși Deva se zbate în
tre indiferență și neputin
ță în asigurarea unor po
sibilități de petrecere op
timă a timpului liber, ti
nerețea rămîne totuși acea 
vîrstă a avînturilor și i- 
dealurilor înalte, a viselor 
optimiste...

Ideal, avînt, optimism — 
trei atuuri ale tinereții 
noastre care se izbesc de 
zidul apatiei generale... 
„Tinerii sînt extravaganți”, 
„tinerii sînt fanatici”, „ti
nerii din ziua de azi nu 
mai știu ce-i aia -rușine”, 
„tineretul nu știe ce vrea”...

Cine-i de vină ?!

final 
disco- 

des- 
week- 

19 la 
re-

Soneria anunță pauza mare, elevii, mari și mici, ț 
ies buluc pe poarta școlii, cofetăria și alimentara sînt i 
Za doi pași, dulciuri nenumărate în ambalaje multi- , 
colore sînt aliniate pe rafturi, tentația este mare, cu , 
atit mai mult cu cit aceste produse au lipsit ani în 
șir. Fiecare vrea să-și cumpere produsul dorit cit mai i 
repede, pentru a se bucura de dulceața lui cit mal ’ 

c z_ 2, nerăbdarea lor fiind foarte mare, y
vînzătoarele încearcă să-i servească în grabă. Odat l 
ce și-au făcut cumpărăturile, se înghesuie spre ieșire, t 
nici nu observă că împing o bătrînică și în loc să-i ) 
c._ ’ ’ * ' ’ _ '
nas. Ambalajele zboară că fluturașii într-o zi de vară, 
doar că ele se opresc pe trotuare, iar cînd un domn 
cu părul alb ca zăpada îndrăznește să le spună: Nu
aruncați ambalajele pe jos! Sînt atîtea coșuri de gu
noi pe aici copiii îl privesc ca pe un extraterestru, 
chicotind își spun ceva la ureche și rid gălăgios, a- 
runcînd parcă în ciudă alte ambalaje, bineînțeles tot 
pe jos. Dar părul vîlvoi și hainele multicolore nu pre
supun și lipsa educației. Sînt sigură că nu așa sînt 
învățați nici la școală, nici acasă. Totuși, să fii civi
lizat înveți in copilărie nu la bătrinețe și nici chiar 
la maturitate.

.ține pauza mare,sî vi O’z'ț f tnoo MONA JUȘCA, 
corespondentce și-au făcut cumpărăturile, se înghesuie spre ieșire,

fbU, UUOCI tZt* KIljJULy w ~ — - ■
dea prioritate ia ieșire mai-mai să-i dea cu ușa în ț 

................... .. ........... ......... . * 
*

*

*

PROCURATURA LOCALA PETROȘANI | 

Vinde prin licitație publică un autoturism | 
| ARO 243 Diesel.

Licitația se organizează în ziua de 8 de- |
I cembrie 1992, ora 10,00, Ia sediul unității din; 
J Petroșani, str. ’1 Decembrie 1918, nr. 77.

înscrierile se fac pe baza taxei de pârtiei- > 
| pare care va fi depusă la CEC Petroșani.

Informații la telefon 935/41916.
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(1271) jI* 

I 
se poate întîlni cu Emil , 
Cioran, Mircea Eliade,.! 
Eugen Ionescu și alți au-; 
tori eu care el, grăbi- | 
tul trecător —- nici nu » 
și-ar fi putut imagina cu I 
cîțiva ani în urmă că J 
s-ar putea întîlni chiar ■ 
în plină stradă.

Mulțumim celor care» 
au avut această iniția-1 
tivă de suflet. j

*

„HUMANITAS” A IEȘIT IN STRADA...
Pînă nu de mult, căr

țile apărute la editura 
„Humanitas” se puteau 
cumpăra de undeva, din- 
tr-un loc destul de dos- 

strada A.nic, situat în 
Șaguna.

Dar grație 
soți Adriana și 
puran, „Humanitas" 
ieșit în stradă.

Zilnic, peste drum
„Casa Cărții”,, trecătorul

inimoșilor
Dorin Su-

a

de
I. L.

* a a^aa t ^aaa t a—at a

La propunerea unor ci
titori, inițiem o rubrică în 
care medicii să dea sfaturi 
celor interesați. In acest 
scop vă rugăm, stimați 
cititori, să ne scrieți ce 
anume v-ar interesa să 
știți. Pentru relații privind 
unele boli sau sfaturi pen
tru prevenirea lor, noi 
vom apela la sprijinul u- 
nor medici specialiști. Aș
teptăm deci scrisorile dv. 
Pentru început vă propu
nem :

INA DELEANU

Cel mai eficient mijloc de a ne feri de SIDA

Dna dr. Lucia Bălășescu, 
medic pediatru, recomandă 
pentru evitarea infectării 
cu virusul HIV, cel care 
produce SIDA, ca fiecare

familie să aibă o seringă 
(obișnuită, nu de 
folosință). Prințr-o 
sterilizare a seringii prin 
fierbere, chiar dacă

unică 
bună

sîn-

tem nevoiți să facem trata
ment injectabil la domici
liu, sîntem feriți de infec
tare cu HIV.

Firește, sînt, necesare și 
alte măsuri igienice și 
de protejare în cazul re
lațiilor sexuale întîmplă- 
toare, în lupta contra SIDA. 
Dar despre aceste mij
loace noi am mai scris. 
Și, firește, dacă cititorii 
noștri doresc, o vom mai 
face.
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Cam așa
ORIZONTAL: 1) Tare de inimă ; 2) 

Transformați cu timpul în argint viu — 
Pedeapsă dată de părinți; 3) Semne de 
recunoaștere a identității — Grămezi or
ganizate pe aripi (sg.); 4) Cazuri cînd 
sufletul ți-e greu — Riga de pică; 5) 
Plasat -în orice bătătură — A trage la 
firul ierbii; 6) Piatra din casă — Spus pe 
jumătate!; 7) Salve și mii de bombe (sg.) 
— Intrat în spațiu ; 8) Locul unde se fac 
copii după acta — Sursă pentru ilumina
tul minei; 9) Lucrare de control — Ter
men uzual pentru întîrzieri repetate; 10) 
Reprezentante ale artei decadente.

VERTICAL: 1) Secvențe de groazăJ 
2) Ultima mîhă la făcutul cărților — Fe
ricit la culme; 3) Garnitură la fasole —• 
Ieșite din anonimat; 4) Permise de liberă 
trecere — Efectul scontat al unai pilule; 
£) Rămîne ultima — după cules -» Cel cu

cetera!!; 6) Cec la succesor I — A scăpa 
printre degete; 7) Specie de platou — 
Sucit din fire ; 8) Puși în legătură ■— 
Fund de ochi; 9) Fiică adoptivă — Are 
multe lipsuri; 10 Rectificatoare în mese
rie.

VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI „CURSE” 
APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU 

DE SÎMBATA TRECUTA:

1) FATALITATE ; 2) INATACABIL ; 3)
NATALITATE ; 4) ALICA — ACUM ; 5) 
LIC — IM — ALE ; 6) IZ — GRAS — 
AN; 7) TALIE — CART; 8) ABUR — 
ARI — A; 9) TIP — FLUTUR; 10) E- 
LASTOMERI.

MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul poziției:
ALB : R c 8, D a 2, T a 7, N d 5, p d 1 
NEGRU: Rd 6, Cb7.



ClliMll LIBER

ANIVERSARI
• UN călduros „Lu multi 

ani" pentru Mibaiță Goza 
din Vata de Jos. care-as 
tăzi împlinește doi anișori, 
ii urează inami, tati. buni
cii și Cerasela.

(9578)

« \ (ND I'ord Tuunus
1 600. Simeria, telefon 
660552. (9576)

• VÎND ladă frigorifică
250 litri. Deva, telefon 
612957. (9575)

• VÎND (sau. schimb) a- 
partament două camere, 
decomandate, confort I, 
telefon, Hunedoara, cu De
va, variante. Informații te
lefon 770507.

(9577)

V1NZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• V IND video player „O- 
cîon", japonez, sigilat. Hu
nedoara, telefon 713376.

• VÎND (schimb) garso
nieră, confort I, Brad, cu 
Be va. Informații telefon 
624193. (9602)

• VÎND casă cu gră
dină mare ți anexe în 
com. Vălișoara. Deva, te
lefon 624612, după ora 16.

(9303)
• VÎND garsonieră la 

demisol, ultracentral, octt- 
pabilă imediat. Deva, te 
lefon 613480.

(9540)
• VÎND Oltcit, fabricație 

1989, pompă injecție Sa- 
viem. Deva, telefon 629501.

(9555)
• QUASAR ELECTRO

SRI. vinde televizoare co
lor Megavision. Telefon 
611261. (9562)

• VÎND polarizor Wisi. 
Deva, telefon 626265.

(9564)
• \(.\I) video player 

japonez „Aiwa", sigilat. Te
lefon 616434.

(9529)
• VÎND urgent aparta

ment 4 camere și Dacia 
t 100. Telefon 613244.

(9569)
• KIND autocamion 5

tone. Birsâu, Dalie, tele
fon 667189. ’ (9544)

• VÎND vilă (în roșu). 
Deva, telefon 627876. str. 
V. Babeș. nr. 1.

(95:.'8)— Ă— *— * -
• VINDEM autodu- 

biță Barkas t 000, fa
bricație 1986, capaci
tate i 000 kg, motor 
în 2 timpi, 3 cilindri. 
Informații la telefon 
623207, Deva? între 
orele 17—23.

(9258)
*-—* — * - * - * — * — *— *—*

• CI. Ml'A II coroane 
Geho-Slovacia, Deva, tele 
fon 620023, după ora 18.

(9312)
• VÎND 41 oi. Zam-sat. 

nr. 58, Prundan Antonie,
(9571)

• VÎND mașină preparat 
sifon. Deva, Minerului, 
bl. 30, ap. 12.

(9574)

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

• S.6. GB Prodcom 
Impex SRL Deva, 
cu sediul în str. Mă- 
răști, bl. 13, sc. D, ap. 
46, vinde en gros BA
NANE, la 325 lei/kg. 
Relații la telefon 
624979. (9581)*»«*«***»»4.**»*••• *-*■»»*«*

• VÎND apartament 3
camere, îmbunătățit, faian
țat, parchetat. Deva, E- 
minescu, bl. 44, ap. 50, lin
gă cartodrom, zilnic după 
ora 16. (9592)

• VÎND instalație sate
lit. Deva. tel. 625107. (9584)

• VÎND Dacia 1300. De
va. tel. 621578. (9587)

• VÎND apartament 2 
camere, decomandate, ga
ze, parter. zonă spital 
Orăștie. Informații zilnic

• orele 18—21. tel. 622286.
(9579)

• VÎND loc de casă și
grădină 300 m.p. și Mosk- 
vici 407 sau piese schimb. 
Batiz, nr. 25. (9589)

• VÎND apartament 2
camera. Deva, Bejan. bl. 
64, sc. 1, ap. 40. (9590)

• VÎND timbre filatelice
românești (apariții 1960— 
1990), mantou blană cara
cul, mărimea 48, diaproiec- 
tor. Tel. 613962. (9580)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, zonă cen
trală. Brad, str. Republicii, 
bl. 6. et. 1, ap. 1, sc. 1.

(9582)
• VÎND urgent casă .și

grădină. Deva, Viilor. 17. 
tel. 614648. (9593)

• VÎND butelie aragaz
cu livrare la domiciliu. O- 
răștie, tei. 641157. (9594)

• VÎND masă extensibilă
și 6 scaune tapițate, noi, 
nptrii și cuști, '[’el. 665162, 
orele 16—2(1 (9595)

• VIND canapea exten
sibilă. Deva, tel. 611183, 
după ora 17. (9596)

• VÎND armă vinătoare. 
calibru 12. Bâița 202. (9597)

• VÎND video Național,
recorder, nou, deosebit, 
butelie aragaz,. normală. 
Deva, tel. 627396. (9598)

• VÎND apartament 4
camere, et. 1. Deva. tel. 
615202. . (9600)

• VÎND rasă Mintia. 135.
Tel. 629271. • (9601)

• VÎND butelie aragaz.
Informații Hunedoara, tel. 
713945. (9327)

9 VÎND porc mare, grîu, 
pămînt — arendă. Bîrcea 
Mică, 19. (9328)

• VÎND căței dalmațieni. 
părinți campioni. Tel. 
718446 (G. Negruzzi, 6A).

(9329)
• VÎND apartament 3 

camere central, confort I. 
Tel. 718169, după amiaza.

(9330)
OFERTE 

DE SERVICII
• S.S. „Topaz" S.R.F.. 

Hunedoara angajează far
macist cu vechime mini
mă un an în producție, cu 
domiciliul în Hunedoara 
sau Deva. Informații tel. 
717982. după ora 19. (9322)

• începînd cu data 
de 1 noiembrie 1992 se 
deschide o modernă 
unitate de frizerie în 
Deva, cartier Gojdu 
(Zarand — lîngă cen
trala termică, in spa
tele ștrandului), ©rele 
de funcționare sînt zil
nic 9-—19 și duminica 
8—12. Prețul „cu 50 la 
sută reducere. Servire 
ireproșabilă. (9198)

• •w••« v v«rv ««*•

o 1NCOTA Atlas Reisen 
efectuează transport per
soane și pachete pe ruta 
Sibiu — Deva -■ Praga — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart în 11, 18, 25 no
iembrie, 2, 9, 16 decembrie 
și pe ruta Sibiu — Deva 
— Praga — Nurnberg — 
F rankfurt - • Siegen —■ 
Dortmund în 18 noiembrie 
și 2, 16 decembrie. în
scrieri. informații la tel. 
618882. orele 16 21. (9192;

PIERDERI
o PIERDUT legiiiinalie 

veteran de război, seria 
181514, eliberată de ANVR 
Hunedoara pe numele Iîo- 
leicitic Miliail. O declar 
nula.

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB apartament 
2 camere Brad. central, 
cu apartament sau garso
nieră Deva, sau București. 
Tel. 6129.70 — 19—21. (9572)

• SCHIMB apartament,
dependințe, central, Cluj, 
cu similar Hunedoara. Tel. 
716188. (8507)

• PREIAU contract gar
sonieră (sau apartament). 
Ofer 200 000 lei. Informații 
622931, (orele 16—20). (8532)

COMEMORĂRI

• „Dacă, sufletul meu 
Doamne/Prea devreme 
Tu I-aî vrut/, Mîngîie 
Tu Doamne Sfinte/Pe 
cei care m-au pierdut". 
Soțul Gheorghe, fiii 
Mări oara, Aron și Ro- 
dica, ginerii Aurică ți 
Gheorghe, nepoții ®oz 
mîn și Alin amintesc 
că au trecut 6 săptă- 
rnînl de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
scumpa noastră

PATRA IENCIU 
lăsîndu-ne în su
flet durere nemărgi
nită. Scumpa și buna 
noastră mamă nu te 
vom uita niciodată și 
nimic ți nimeni nu te 
poate înlocui. Fie-ți 
mamă dragă țărîna u- 
șoară ! Dumnezeu să 
te odihnească în pa 
ce ! Parastasul în 8 
noiembrie 1992, la Bi
serica din Poiana Ră- 
chitelei, comuna ®er- 
băl. -.9566)

• A trecut un an de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna dragul 
nostru soț, tată, socru 
și bunic

SAVA GROSU
Comemorarea va avea 
loc, astăzi, 7 noiembrie 
la Catedrala din Deva. 
Dumnezeu să-l ierte ! 
Familia. (9586)

• ÎNDURERATE gîn- 
duri, duioase și triste a- 
mintiri ne readuc aminte 
că în 7 octombrie 1992 se 
împlinesc patru ani de 
cînd purtăm în suflet du
rerea despărțirii di neui
tatul nostru băiețel 

RADUCU
Flori și lacrimi pe mor- 
niîntul tău. Familiile Pe
trescu ți Radu. (1’310)

DECESE

o COLEGII din ca
drul I.P.H. Deva — 
S.A. sînt alături de 
familia Sasu în grelele 
momente pricinuite de 
trecerea fulgerătoare și 
prematură în neființă 
a celei care a fost o 
colegă de neuitat 
. SASU FAUSTINA 
Condoleanțe familiei 
îndoliate. (8533)

• PIOS omagiu a- 
duce familia Brătescu 
fostei colege

FAUSTINA SASU
Condoleanțe familiei 

îndurerate. (9585)

PiMOKlMJC
CEI. MAI MARE ZACÂMÎNT DE GAZE 

NATURALE
Compania petrolieră americană Occidental Pe

troleum Corp, a anunțat descoperirea celui mai mare 
zăcămîut de gaze naturale din istoria activității fir
mei, transmite REUTER. Zăcămîntul se află pe plat
forma marină, la 175 de mile de coasta Malaeziei, 
producția zilnică fiind de 1,82 milioane mc/zi.

INDUSTRIA PORNOGRAFICĂ JAPONEZA
. ÎNFLOREȘTE

In ciuda recesiunii, industria porno japoneză va 
avea, se crede, în acest an un beneficiu de 3,3 mi
liarde de dolari, in această sumă fiind incluse vînză- 
rile și închirierile de casete porno persoanelor parti
culare, hotelurilor și cinematografelor specializate. 
Costul ridicat al vieții la Tokio le-a făcut pe multe 
tinere să recurgă- la apariții in astfel de filme, pen
tru a-și putea plăti datoriile. O ttnără de 20 de ani.

care lucra ca agent de asigurări, a renunțat la sluj
bă, pentru a deveni actriță de filme porno, deoa
rece, pentru un singur film, cîștigă salariul pe trei 
luni, relatează REUTER. „Voi continua să fac asta 
pînă îmi voi plăti datoriile și, eventual, pînă voi 
pune ceva bani de-o parte. Oricum, rudele și prie
tenii mei nu știu acest lucru".

MADONNA ESTE TOTUȘI ACCEPTATA 
ÎN JAPON IÂ

Primele citeva zeci de exemplare ale cărții Ma- 
donnei, „Sex”, au fost trimise în magazinele japone
ze, 'după ce au suferit un număr de operații de puri
ficare din partea cenzorilor. Patru dintre cele mai 
șocante fotografii, care, incidental, prezentau și pă
rul pubian, lucru interzis de legile japoneze, au fost 
acoperite cu tuș tipografic, informează REUTER. „Vom 
permite importarea cărții dacă cele patru fotografii 
sînt rupte sau acoperite”, a afirmat un purtător de 
cuvînt al oficialităților vamale japoneze. Pe de altă 
parte, oficialitățile indiene au declarat că intrarea 
cărții în țară va fi interzisă, iar persoanele care o vor 
avea asupra lor la intrarea în țară vor fi pedepsite. 
I)e asemenea, vor fi „vînați” tipografii care vor în
cerca să reproducă ilegal cartea.
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Societatea Comercială „Bibliofor** S.A. De-j 
organizează și în acest an „Salonul cărții” J 
zilele de 9, 10 și 11 noiembrie a.c. la Casai

Festivitatea de deschidere va avea loc luni, | 
---------- ----- ,-------- .- -• J 
Prezenta dv la această festivitate, la care | 

(1269) j

F.R.E. DEVA j
Angajează 2 electricieni pentru reparații! 

capitale baterii acumulatoare stații electrice de| 
transformare. *

Condiții:
• absolvenți școală profesională sau li- J 

ceu profil electric;
• practică în domeniu ;
• vechime minimă 5 ani în specialitate. 
Încadrare:
• conform contractului colectiv de

muncă. (1277)

I*
I
Iw
I*I 9 noiembrie a.c., ora 15,30.
■« r_____2. :_________ ■
| vă invităm, ne-ar onora.
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I*
I
I
i
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I
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I*
I%
I
* - ■I obține la compartimentul Marketing, din ca- j
’ drul societății, telefoane 95/613930, 613931, |

fax 624708.’ (1276)

STIMAȚI IUBITORI AI CĂRȚII

va 
în 
Cărții din Deva.
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S.C. „CARMETAPLAST” S.A. DEVA 

str. E. Gojdu, nr. 73,
Organizează la sediul societății comerciale 

ziua de 3 decembrie 1992, ora 15, licitație i 
publică pentru vînzarea de mijloace fixe, după ! 
cum urmează :

• mașină
• mașină
• mașină
• mașină de rectificat
• redresoare de sudură
• polizor PD 500
• granula toare GR 6
• microbuz

iu

de 
de 
de

găurit universală 
frezat FUS 22 
rabotat

(1275)

I 
I 
I
I 
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I* 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„MACON” — S.A. 

cu sediul în Deva, str. Sîntuhalm, nr. 1. 
județul Hunedoara

Lansează pe piață un nou produs : țiglej 
colorate din beton, model „DUBLU ROMAN*’. | 

Fabricate prin tehnologia italiană „VORTEX 1 
HYDRA”, țiglele colorate constituie elemente I 
de acoperiș moderne și estetice. Unic producă- | 
tor din țară al acestui tip de țigle, societatea ; 
noastră garantează 30 de ani pentru rezisten- I , 
ța mecanică și la îngheț a produsului.

Detalii tehnice și alte informații le puteți |

I 
I«•I
I

I*
I*
I w
I
I . _.
J formată din 247 mp spații parter, 109 mp subsol • 
‘ si 284 mp curte, cu destinație pentru orice J ... - ■ | 

Licitația va avea loc in ziua de 25 XI» 
, ora 9. înscrierile și taxa de participare | 

se fac la sediul unității.
Informații suplimentare la telefon 7700521 

(1278) j 
S.C. „REMPES” S.A. DEVA j

cu sediul central pe strada C. A. Rosetti, hr. 5’ 
Scoate la licitație executarea lucrărilor de | 

reparații hidroizolație terasă hală industrială; 
(1 strat carton asfaltat și 2 straturi bitum), cu | 
suprafața de 900 mp. 2

Firmele interesate vor depune ofertă de I 
preț/mp si termen de execuție, în scris, la se-» 
diul S.C. „REMPES”, pînă în data de 12 XI ’ 
1992. j

La închiderea licitației, lucrarea poate fi; 
atacată. |

Informații suplimentare Ia telefoanele j 
(1267) *

COOPERATIVA „HATEGANA” 
HAȚEG 

cu sediul în strada Progresului, nr. 40 
închiriază prin licitație publică spațiile din j 

clădirea situată în strada Uzinei, nr. 1, Hațeg, |

■ Șl wOx IIIJJ ULIALC, V U UC-JllIlUllU țJVllllU UJ

I activitate în afară de alimentație publică, 
j. -----  . _ ... _..._

' 1992,
Il
| sau 770702.
S -------------— — ■ ■■ ■
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I
621273/170, 621273/116.
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