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Acte istorice, de valoa
rea celui de la 1 Decem- 
brie 1918, nu sînt hptăriri 
spontane și nici măcar ro
dul strădaniilor unei sin
gure generații, acestea în 
semnind încununarea unui 
proces de multe veacuri, 
izbînda unor lupte îndelun
gate și pline de sacrificii. 
După cum se știe, mâi 
întîi a fost ideea originii 
romane a poporului ro
mân și latine a limbii ro
mâne, ideea comunității 
lingvistice și culturale, dez
voltată pe fondul' etnic co
mun al tuturor teritoriilor 
locuite de poporul român, 
despărțite din punct de 
vedere politic în cele trei 
state: Transilvania, Țara 
Românească și Moldova.

In baza temeiului comu
nității etniCo-lingvistice și 
cultural-spirituale, la care 
s-a adăugat nevoia unirii 
eforturilor în fața primej
diei 'străine, s-au născut

ZIUA NAȚIONALA H

UNIREA CEA MARE
tendințele unirii politice a 
celor trei țări românești, 
realizate ig pragul de tre
cere de lâ veacul ăl XVI- 
lea la cel următor, de dom
nul român Mihai Vitea 
zul. Această istorică în
făptuire a străbătut vea
curile ca un fir roșu, ge- 
nerînd alte încercări, sus
ținute de ideea, devenită 
o doctrină politică, a uni
tății naționale. Revoluția 
de lă 1848 a constituit im
pulsul nestăvilit spre rea
lizarea programului și ac 
țiunilpr comune peste .gra
nițele politice ale vremii. 
Unirea celor două princi
pate la .1859 (Țâra Româ
nească și Moldova) și crea
rea statului modern Ro
mânia au constituit pîr-
ghia de susținere a tuturor 
eforturilor . spre desăvîrși-

rea unirii, prin atracția e- 
xercitată de noul stat pen
tru românii ce trăiau sub 
stăpînire străină, în mo
narhia habsburgică: tran
silvăneni și bucovineni.

Lupta românilor din 
Transilvania pentru drep 
turi politice și culturale, 
pentru poziții în viața e- 
conomică echivalente cu 
importanța lor numerică 
— majoritatea absolută — 
și cu capacitatea lor de 
creație, este sprijinită de 
întreaga societate din Ro
mânia. Mișcarea memoran 
distă din anii 1892—1894, cu 
lărgi ecouri în toată Eu
ropa, a, constituit un mo
ment important al acestei 
colaborări. Eforturile con
tinuă de o parte și de.alta 
a Carpaților, în România 
și în provinciile românești

din Imperiul habsburgic. 
' Se formase o convingere 
puternică în toate stratu
rile societății românești, 
împărtășită și sprijinită de 
opinia publică- europeană, 
nu numai cu privire la 
legitatea și necesitatea de- 
săvîrșirii unității naționale 
a poporului român, dar și 
cu privire la apropiata în
făptuire a ei. Primul răz
boi mondial n-a fost, prin 
urmare, factorul determi
nant, ci a creat doar con
diții, pe plan internațional, 
pentru unirea Transilva
niei și Bucovinei cu . Ro
mânia. Oamenii politici și 
oamenii de. cultură . din 
țările. Antantei (Franță, 
Anglia și Rusia) au cu
noscut și au înțeles pute
rea tendințelor de unitate ■ 
și de aceea au acceptat să

se înscrie în tratatele de 
alianță încheiate cu Ro
mânia în vara anului 1916 
— dreptul de unire a pro
vinciilor românești din 
imperiul austro-ungar cu 
țara noastră. Acesta a fost 
mobilul principal al in
trării României în- război 
și a constituit suportul mo
ral pentru jertfele grele, 
umane și materiale, ac
ceptate de poporul român 
în timpul războiului. t 

Destrămarea anacronicu
lui imperiu austro-ungar 
în toamna anului 1918, 
ca urmare a luptei mase
lor pentru drepturi demo
cratice și a luptei națiuni
lor pentru independență și 
unitate națională pe de. o 
parte, iar pe de altă parte 
a înfrîngerilor armatelor; 
âustro-ungare pe diferite

fronturi, a apropiat ceasul 
desăvîrșirii unității națio
nale a poporului român. 
Puternicele manifestații 
pentru unitate a tuturor 
forțelor sociale din țară, 
ale prizonierilor de război 
din Rusia, Italia și Franța, 
ale organizării politice ro
mânești din Franța, An
glia, Statele Unite, Italia, 
sînt încununate de hotărî- 
rea din 12 octombrie 1918 
a conducătorilor politici ai 
românilor din Transilvania

Hotărîrea de însemnătate 
istorică din 12 octombrie 
de la Oradea aduce la cu
noștință lumji că pe teme
iul dreptului firesc al fie
cărei națiuni de a dispune 
singură și liberă de soarta 
sa, națiunea română își 
arogă dreptul „să hotă
rască singură așezarea sa

Prof. ION FRĂȚILA
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Cum omologam noile produse?
ltecent, dl. iijg; Gheorgiic 

Ivan, prefectul județului, 
și dl dr. Mihail Rudeanu, 
directorul - Oficiului - Jude' 
lean Hunedoara pentru 
Protecția Consumatorilor, 
au adus în atenția tuturor 
producătorilor de bunuri 
destinate comercializării, 
care își desfășoară activi
tatea pe teritoriul județu
lui nostru, o scrie de pro 
cizări referitoare la mo 
dul de omologare a produ
selor, astfel îiTVît să' fie 
respectate prevederile le
gale în vigoare, respectiv 
HG. 482'199.’ și Ordonanța 
Guvernului nr. 2111992

în acest context, este 
reliefată necesitatea cer
tificării conform normelor 
locale, în speță a omolo
gării oricărui produs rea 

. lizat de un agent ccono 
mic. care este obținut du
pă rețete și tehnologii pro
firii, nestandardizate, avînd 
destinația comercializării 
centru consumul populației, 
în asemenea situații. se 
impune ca testarea și cer
tificarea calității produsu
lui în cauză să fie făcute 
înainte de introducerea lui 
în fabricația de serie sau 
de masă, pentru omologa
rea de către organisme 
specializate. în acest sens,

. este important de reținut 
că orice agent, economie 
care realizează un produs, 
altul decît unul standard, 
(agentul avînd .calitatea- <te- 
persoană fizică autorizata 
sau cea de persoană juri
dic:-), produsul. în cauză 
fiind destinat consumate- ? 
rilor, producătorul are o

- bligăiia să îndeplinească ‘ 
unele proceduri a căror 
eludare cade sub incidența 
Iacii.

lata, în esență, aceste 
cerințe. Producătorul tre 
buie să întocmească do
cumentația necesară (me
moriul tehnic) de- prezen- • 
tare a produsului; cuprin- 
zînd : denumirea produsu
lui, descrierea lui, dome
niul de utilizare, colabora
torii în realizarea lui, lista 
principalelor materii prime

și mațgriale folosite, teh
nologia de fabricație, do
tarea tehnică, parametru 
tehnîrt»-funcționali sau ca
litativi (organoleptici, fi- 
zico-chimici), ealculația <Je 
preț, precum și pi Jcizarea 
noxelor rezultate din pro
cesul de fabricație. De re
ținut că la produsele de 
unicat nu se impune o- 
mologarea.

Orice alte relații pli
vind omologarea și docu 
mentația de prezentare a 
noilor produse se obțin 
de la Oficiul Județean pen
tru Protecția Consumatori
lor, acesta avînd adresa: 
Deva, str. Mihai Viteazul, 
nr. 3, fiind singurul orga
nism autorizat să realizeze 
omologarea în baza con
tractului încheiat între păr 
țiie interesate. (N.T.)

«ița jae zT_
• — Popescuie, lucrarea asta e făcută 

3 toată de tatăl tău !
I — Nu chiar toată. L-am ajutat și cu

• SPECTACOL DEDICAT ZI
LEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI. 
Luni, 30 noiembrie a.c., ora 77, 

.Casa de Cultura din Deva va 
găzdui un amplu spectacol de
dicat Zilei Naționale a. Româ
niei. Spectacolul, organizai de 
Inspectoratul Județean de Cultu
ra și de Centrul Județean de 
Cercetare și Conservare a Crea
ției Populare, reunește ansamblu
rile de cintece și dansuri „Sil
vana* și „Getusa" din Deva, „Cer- 
na“ din Hunedoara, dansurile 
populare din Toplița, cgrul Li
ceului de Muzică și Artă Plasti
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Preot CORNEL ILICA

ALBA IULIA
E Ziua Marii Sărbători 
Ce ne-a legat pe veci destinul, 
Cînd un po »r s-a ridicat 
Vărsindu-și 's și sos;• ml. 
Atîtea strale-ii sărbătoare 
Au fost pe timpul Libertății 
Iar Horea, Cloșca și trișau. 
Formau buchetul demnității ! 
Ei au murit mai înainte, 
Sub zidul Albei chinuiți, 
Dar duhul lor rămîne încă 
In pieptul miilor veniți. 
Atîtea lacrimi au mai curs. 
Din ochii maicilor bătrîne. 
Incit și clopotul a plîns, 
La Acatist și rugăciune ! 
Ne cheamă clopotul din nou, 
La Alba-Iulia-n Cetate, 
Ca să purtăm din om în om 
Același ghid de demnitate !
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î ÎN ATENȚIA CITITORILOR ZIARULUI ?

„CUVINTUL LIBER** ?
Din motive independente de voința noas-1^ 

j tră, determinate îndeosebi de scumpirea hir-| 
1 tiei, transporturilor și altor materiale ce con-1 
Jcură la editarea ziarului, incepînd cu luna de-| 
îcembrie, prețul la vînZarea cu bucata este del 
115 Iei/exemplar. [

că Deva, cunoscuți și apreciați in
terpret! de muzică populară. 
(M.D.)
• INTRU ADUCERE AMINTE 

va fi organizat luni, 30 noiem
brie. ora 12,30, la Liceul „Tra
ian" din Deva, simpozionul „Ma
rea Unire oglindită în marea li
teratură". Mărturia de neuitare 
către 1 Decembrie. Ziua Neimit- 
lui, vine din’ partea Fundației 
Culturale „Traign“ sprijinită de 
Biblioteca Județeană ,eu '■ largul 
concurs ai elevilor-din liceul gaz
dă.
# COLINDE, Corala Orfeu a 

Liceului de Artă șl Muzică Deva 
susține un concert de colinde 
intru., cinstirea Centenarului co
ralei Catedralei „Sfintul Nicolae'1 
din localitate, duminică, 29 no

iembrie a.c., orele 12.
Susținerea va avea-loc în cate

drala amintită, iar duminica vii
toare la biserica „Buna Vestire", 
de pe strada Libertății, la aceeași 
oră. Concertul de duminică ’este 
primul dintr-un Șir de astfel de 
manifestări de suflet dăruite de 
tHierii interpreți, pentru apropia
tele Sărbători, credincioșilor din 
mai multe localități ale județu
lui. (V.R.J
• REZULTATELE din sfertu

rile Cupei României la fotbal — 
faza, județeană : Mureșul Deva — 
Constructorul Hunedoara 5—6 
(după prelungiri și executarea lo
viturilor de la 11 m); Minerul 
Certe} — SJ’.R. Simeria 8—4; 
Minerul Bărbăteni — Minerul A- 
ntnoasa 1—2} Recolta Rapolt —

—♦—4 —

Metaloplastica Orăștie — 0—3.
(S.C.)
• DE 1 DECEMBRIE. Ieri, la 

Orăștie, s-a desfășurat un spec
tacol artistic dedicat zilei de 1 
Decembrie — Sărbătoarea Națio
nală a României. Spectacolul, i- 
nițiat și organizat de Casa de 
Cultură, este rodul efortului con
jugat al Organizației ,. Astra* ca
re a luat ființă, recent, aici, al 
Școlii Generale Nr. 2, al Casei 
de Fete, al Unității Militare și, 
bineînțeles, al instituției gazdă. 
(I-V.)

‘ 'Uit ’h: tuni ini Iii 11 tiitn.it uh...........

• CERTIFICATELE DE 
PROPRIETATE POT FI 
RIDICATE PINĂ LA . 31 
DECEMBRIE AJC- . Sena
tul, României a aprobat'as-

’ tizi 'pro linen»'’ legislativă 
. jKi prelungirea terme

nului de încheiere a acțiu
nii de distribuire ă certi
ficatelor de proprietate pi
ni la data de 31 decembrie 
a.c. inițiativa legislativă a 
aparținut unui grup- de 
pafru senotiwi (AAtian Pnu- 
nescu. Cornelia Vadim. Tu- 
dnr. Dorn Ioa» Tăcăcil*. șt 
Simeon Tatu) și a intrat 
în dezbaterii® în plen avînd 
wa negativ al Comisiei 
pontat privatizare, i^uri - 
le; de cuvini au subliniat 
o certă, convergență de o- 
pinii în sensul prelungirii 
actualului termen limită 
de distribuire a certificate
lor de proprietate (27 no
iembrie), chiar dacă moti
vațiile unor - senatori (Gh. 
Dumitrașcu, Sergiu Nico- 
laescu) au prezentat și pu
ternice conotații populiste. 
Votul final a consemnat 90 
de opțiuni „pentru", 9 
„contra** și 2 „abțineri".

O EMIL TOCACI SOI4- 
CITA DREPTUL PARLA
MENTARILOR DE A 
AVEA PAȘAPORT DI
PLOMATIC, Intr-o luare 
de cuvint în plenul 
Senatului, Emil Tocaci - 
(RAC) a apreciat că 
„este inadmisibil ca un 
parlamentar român să ai
bă pașaport de serviciu, ca 
un comis-voiajor de la fa--' 
brica de parfumuri**, soli- 
citînd dreptul parlamenta
rilor de a avea pașaport 
diplomatic, drept de care 
beneficiază la ora actuală 
doar membrii- birourilor 
permanente ale celor două 
Camere. Dl Tocaci a pre
cizat că apără „demnitatea 
forului legislativ din Româ
nia", acționind împotriva u- 
nor „eventuale tendințe a- 
le executivului de a se sui 
deasupra Parlamentului**.

• PANICI CERE SPRI
JINUL GERMANIEI PEN
TRU CONSOLIDAREA DE
MOCRAȚIEI. Premierul 
iugoslav Milan Panici a 
cerut Germaniei sprijin 
pentru consolidarea demo
crației în Iugoslavia, in
formează REUTER. în in
terviul acordat unui post 
de radio german cu puțin 
timp înainte de plecarea sa , 
către Bonn, Panici s-a re
ferit la ceea ce a numit 
dominația președintelui sirb 
Slobodan Miloșevici în via
ța politică a Iugoslaviei. El 
s-a delimitat clar de ac
țiunile liderului sirb. a- 
firmînd că guvernul de lă 
Belgrad este decis să a- 
ducă pacea- în Bosnia cît 
mai curînd posibil* .j

tiitn.it
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MENANDRU

UNUL SINGUR ?!LUMEA 
ÎNTR-UN GÎND

• „Viața se cere lu
minată cu înalte speran
țe".

Eschil
• „La popoarele alese, 

fericirea nu corupe**.
N. Iorga

• „Nu înseamnă bu
nătate a fi mai bun de- 
cît cel mai rău**.

Syrus
• „Fiecare dintre noi 

e ca o carte necitită 
pentru vecinii de viață**.

Ionel Teodoreanu
• „Răi martori sint 

'ochii ți urechile celor 
cu suflet needucat**.

Heraclit
• „E rău să fii condus 

de unul Inferior**.
Democrat

• „Mulți nw-și pierd 
mintea fiindcă n-o au**.

Gracian
Selecție de 

ILIE LEAUU

— Nici dacă m-ar face 
șomeră nu m-aș putea 
supăra pe directorul nos
tru, e un om deosebit.

O privesc mirată. A- 
cum, cînd pe foarte mulți 
ne poate aștepta șoma
jul, această femeie eu 
părul încărunțit, care poa
te mai are un an-doi pî- 
nă la pensionare, pri
vește viitorul în față și 
are încredere deplină în 
directorul firmei la care 
lucrează. Cînd îi explic 
nedumerirea mea și-î a- 
mintesc că a intra din 
șomaj în pensie nu

este un viitor promițător, 
primesc îndată lămuriri: 

— De atîția ani de cînd 
este director nu s-a po

menit să facă o nedrepta
te sau să-î poarte cuiva 
ranchiună, întotdeauna 
dacă a putut te-a ajutat 
cu orice problemă te-ai 
fl dus la dînsul, chiar 
probleme personale, fă
ră lecătură cu serviciul 
Nu am auzit pe cineva 
să spună că ar fi luat ■

vreodată plocon și nimeni 
nu l-a vorbit de rău pen
tru că nu a avut ce să 
vorbească. Poate tocmai 
de aceea dînsul a rămas 
director și după revoluție. 
Nu aș putea să mă su
păr pentru că de m-ar t 
face șomeră sint sigură 
că nu ar putea altfel 
rezolva problema, dar 
deocamdată domnul di
rector a avut grijă să nu 
plece nimeni de la noi 
în șomaj.

O ascult și-mi spun : 
Ce bine ar fi ea toți di
rectorii să fie astfel I

INA DELEANU, 
Deva

Un regat pentru 
o nevastă

EXEMPLAR RAR

Una dintre cele mai i 
rare broaște țestoase din 
hune a fost găsită în 
Viață pe o plajă din ves
tul Irlandei și se află in 
prezent „la recuperare** 
intr-un acvariu, înainte' 
de a fi transportată î- 
napoi în Golful Mexic, a 
anunțat miercuri un re
prezentant al marinei, ci
tat de REUTE». Țestoa
sa Kemp's Ridley, aflată 
printre speciile cele mai 
periclitate, cu populația 
de femele apte de pro- 
ereație sub 500, a deviat 
de la ruta sa oceanică; 
menționează sursa citată. Desen de CONSTANTIN GAVRILA .

• O fetiță de zece ani 
merge în vizită la bunica 
sa și discută amîndouă:

— Draga mea, spune bu- 
jpiea, rvaș^vrea să -te ce» 
rectez, dar într-adevăr tre
buie să-ți schimb} vocabu
larul. Sînt două cUvinte pp 
care le folosești tot timpul. 
Unul este „mișto", iar ce
lălalt „nasol**.

— Bunică, spune-mi te 
rog, care sînt aceste cuvin
te?

• Intr-o zi de duminică, 
tatăl își ia Hui la, grădina 
zoologică și se opresc în 
fața unei cuști cu lei.

— Leul este regele ani
malelor, îi spune tatăl.

— Adică cum, tată ?
— El este cel mai puter

nic. Poate să înghită orice 
alț animal. Este chiar uh 
mîncător de oameni!

Noi revelații despre pro
blemele mariajului prin
țului moștenitor al Marii 
Britanii au zguduit presa. 
Unele persoane din antu
rajul celor doi au afirmat 
că prințul Charles ăr fi 
gata să renunțe la tron 
pentru a se putea căsă
tori cu Camilla Parker- 
Bowles, fosta lui iubită 
dinaintea căsătoriei și 
soția bunului său prieten 
Andrew P.B., fost general 
în trupe de pază ale 
reginei .Daily Mirror" â- 
firmă că este în posesia 
thregbteăr unei convor
biri telefonice între prirț- 

Charles și Camilla, 
mult mal compromițătoa
re decît cea presupusă din
tre Diana și un admirator. 
Un membru al parlamen
tului britanic a cerut de
clanșarea unei anchete 
pehtru identificarea sur- 
sei acestei înregistrări, de 
o acuratețe uimitoare, 
cepa ce face să fie sus
pectat serviciul secret bri
tanic Mî 5 și sateliți) gu
vernamentali. „Ar fi scan
dalos dacă serviciile se
crete britanice, susținute

din banii englezului de 
rînd pentru a feri Marea 
Britanic de potențialii săi 
inamici, ar fi folosite de 
o asemenea manieră re
voltătoare", a afirmat 
Geoffrey Dickens, citat de 
REUTER. Lady Tryon, 
prietenă apropiată a re
ginei, afirmă că aceste 
zvonuri au fost lansate 
de persoane dornice să 
compromită monarhia. Pe 
de altă parte, Andrew 
Morton, prieten al Dia- 
nei, a dezvăluit presei că 
acum trei ani Diana s-a 
arătat dispusă să dea 
naștere unui al treilea co
pil, pentru ameliorarea at
mosferei familiale, ofertă 
tratată cu indiferență de 
prințul Charles. Deși un 
purtător de cuvînt al Pa
latului Buckingham a dez
mințit toate zvonurile, 
membri a -opiați ai Pa
latului au enunțat o se
parare neoficială între 
Charles și Diana, iar a- 
ceastâ din urmă; renun- 
țînd la imaginea de feri
cire conjugală, va conti
nua să apară în public.

AUTOMOBILISTICE
METODA DE 

CONVINGERE
Costel și Titel, prieteni 

buni, amîndoi bandajați, 
se intilnesc la spitaL

— Ce ți s-a întâmplat ? 
— întreabă Costel.

— N-am vrut să-i dau 
soției cheile de la mași
nă, răspunse Titel. Dar 
ție?

— Eu î-am dat neveste- 
mii cheile de la mașină, 
dar numai după ce m-a 
„convins".

MOTIV
La serviciul personal al 

unei întreprinderi de trans
port auto, unui șofer i se 
rac formele de angajare.

— Văd că ați schimbat 
cam des locul de mun
că ; cît timp ați stat la

ultimul Ioc de muncă ?
— Nu știu, că n-am a- 

vut ceasul la mine.
NEDUMERIRE

Intr-un muzeu auto.
Giudu]: Această arti

culație cardanică a fost 
construită după o gîndi- 
re făcută acum 2 238 de 
ani, de către înțeleptul 
Filon din Bizanț.

O excursionistă : Cum 
puteți face o asemenea 
afirmație cînd noi ne a- 
flâm acum în anul 1990 ?!

Culese de ION DM.

w te 
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I te 
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— Ar putea să te mă- 
nînce și pe tine ?

— Cred că da, dacă ar 
ieși din cușcă.

Copilul privește atent 
leul, apoi îi spune tatălui:

— Tată, dacă iese afară, 
ce autobuz trebuie să iau 
pînă acasă ?

Culese și prelucrate de
ILIE LEAIIU

ACCENTE

l 2 î 4 5 6 7 c 70

2
J ■
l J ■
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6 ■ ■
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â ■ 1
9 ■
ie

ORIZONTAL : 1) Nereușită la scris ; 2) 
Microgenerator de vapori; 3) Praf de 
bronz — Avansată pentru servicii deose
bite ; 4) Un tip de caracter cu înclinații 
la scris — Impermeabil de teren ; 5) N-au 
nici-un amestec — Făcea parte din lotul 
național; 6) Rodul muierii — Periodice

la debit — Jucat mereu pe aripi 1; 7)
Candidat la promovare — Formulare de 
plecare definitivă ; 8) Schimbați după re
voluție — Alungată de ploaie ; 9) Trecuți 
la fără frecvență — Măsuri luate în co
lectiv ; 10) Ridică producția de cereale 
(pl).

VERTICAL : 1) Lucru de mînă; 2) Mo
del de prezentare; 3) Factor decisiv la 
creșterea tirajului — Urmărite de cîini 
polițiști; 4) Act de plecare — Prima men
țiune în latinește; 5) A prinde bine — 
A da uitării; 6) Talazuri în larg, I — Ma
nual de nivel mediu — Cu vechime la 
slujbă; 7) Vestit în toată jungla — Ma- 
ratonist retrograd cu obsesia prezentu
lui ; 8) Dau roade în muncă — Boala u- 
rîtului; 9) Factor de corecție circulară ; 
10) Indicatoare de largă circulație.

VASILE MOLODEȚ 
DEZLEGAREA CAREULUI „ZEXE", 
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SAPTAMÎNA - TRECUTA:
1) STRĂBATERE; 2) TRIMIȚATOR ; 3) 
RETICULATA ; 4) APARE — APOD ; 5) 
MANA — ARACI ; 6) UD — LIRE — OC ; 
7) TAR1TA — ALA ; 8) AT A — AMARlT; 
9) TONA — IMAȚI; 10) ARGINTĂRIE.

MAT ÎN DOUA MUTĂRI

Controlai poziției s
Alb: RaS, Dd6. p x U și

Negru: Rc8, Fg8> p : eS
Soluția problemei din 

sîmbăta trecută:

1 Dg7Ra7
2 Da5 mat
1 - alD
2 D-: al mat
1 ... Td«
2 Dg : b? mat

Ite 
I te
I
J 

, nonării terenurilor din cadrul zonei de agrement ■ 
| RÎUȘOR, pentru realizarea în prima etapă a 83 că-' J suțe de vacanță în cadrul unor parcele de pînă la J 
i 
te 
I te 
I
I — Ofertele se depun pînă la data de 16. XII 1992,1 

ora 15, la sediul Consiliului local al comunei Rîu de J 
J Mori. I
| — Garanția de participare la licitație va fi de'
* 6 000 lei pentru o parcelă. |
î Informații suplimentare și consultarea planșelor . 
* de detaliu se pot obține zilnic între orele 11—14 la I 
> sediul Consiliului local al comunei Rîu de Mori și Ia ' 
, compartimentai de urbanism al Consiliului local al. 
î orașului Hațeg. |
■ Licitația va avea loc în ziua de 17 și 18 XII * 
* 1992. Ia ora 9, la sediul Consiliului local ai comunei » 
| Rîu de Mori. I

--------- ,--------------------------------------------------------  B 
| S.E.T.T.P.P.L. DEVA (fost IFET)

vinde prin licitație publică mijloace fixe| 
I de transport din dotare. ;
I Licitația se organizează în ziua de 4 XII | 
, 1992, ora 10, la sediul AMTCF Deva ,din str. J 
î C.A. Rosettî, nr. 2.
! Lista si informații la telefon 956-623608, > 
| 623760 — la dl ing. Rusuleț Vasile. (1361) J 
te •
r MV >MM # MV 9 99^9 9 ^99 9 9 t—9 9 MV 9 ^99 9 MM 9 —• 9 MM 9

■ te te 
I te 
I te 
I te'
I

LICITAȚIE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
RIU UE MORI

Cod 2658, județul Hunedoara f
Organizează licitație publică în vederea conce-; 

din cadrul zonei de agrement ■

»«|e «e vacanța in caarui unor parcele ue puia ia Z 
250 mp* fiecare, conform documentațiilor de urba-1 
nism aprobate, în condițiile Legii 50/1991, art 10—1 • 
astfel: |

• Concesionarea terenului se face pentru 99 ani. *
• Documentele licitației se pot ridica contra cost 1

de la sediul Consiliului local al comunei Rîu de Mori, J 
începînd cu data de 30. II. 1992. >

depun pînă la dața de 16. XII 1992,1

DIVERSE

• Societatea Comercială 
Agro Trading ltd. S.RJx 
Hunedoara, str. Pictor Gri- 
gorescu, nr. 7, tel. 713487, 
eu Obiectul de activitate 
înregistrat: import-export, 
producerea și - comerciali- 
zarea produselor agricole, 
agroalimentare de origine 
vegetală și animală și a 
materialelor și mărfurilor 
industriale și bunuri de 
larg consum. Comerciali
zarea se face en gros și

en detail prin magazine 
și unități proprii ctt și 
ambulant. Valoarea mij
loace1 nr fixe proprietatea 
socic. .1 este de 52 mili
oane lei.

Societatea oferă la vîn- 
zare acțiuni pînă la va
loarea de 20 milioane tei, 
acționarii avînd dreptul 
înființării unor secții sau 
întreprinderi independente 
în cadru] societății.

De contactpt personal sau 
telefonic, între orele 7—9 
și 17—22, la adresa de mai 
sus, (408)
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UNIREA CEA MARE
(Urmare din pag. 1)

printre națiunile libere" și 
să stabilească legături cu 
celelalte națiuni libere, să 
fie reprezentată la congre
sul de pace de cei aleși 
de propria adunare națio
nală. Hotărîrea de la O- 
radea, prin proclamarea 
dreptului de autodetermi
nare a națiunii române, 
echivala cu o declarație de 
despărțire a teritoriilor lo
cuite de români de restul 
imperiului austro-ungar.

Hotărîrea de autodeter
minare a națiunii române, 
citită în parlamentul de la 
Budapesta în 18 octombrie, 
a produs o puternică im
presie asupra tuturor po
poarelor oprimate din im
periul austro-ungar. Ar
mata, . cuprinsă de nemul
țumiri și de revoltă, nu 
mai ascultă de autorități. 
Națiunile oprimate se con
stituie, rînd pe rînd, în 
state independente și uni
tare : Cehoslovacia în 28 
octombrie, Galiția se u- 
neșfe cu statul polonez la 
29 octombrie și tot în acea 
zi se proclamă statul in
dependent iugoslav. Ia rîn- 
dtH lor, românii din Tran
silvania se străduiesc să 
realizeze Hotărîrea de la 
Oradea, din 12 octombrie. 
Astfel, se constituie, la 31 
octombrie, Consiliul Națio
nal Român, care, statorni- 
cindu-și sediul la Arad, va 
exercita timp de o lună 
guvernarea asupra terito
riilor locuite de români.

Primul consiliu național 
român din județul Hune
doara s-a constituit Ia 5 
noiembrie 1918 în orașul 
Hunedoara și s-a intitulat 
„Secția Hunedoara a 
C.N.R.". Acesta a lansat 
un apel populației din lo

calitate pentru păstrarea 
ordinii și pentru încrede
re în conducătorii luptei 
naționale a românilor. In
tr-o atmosferă sărbăto
rească, s-au ales consiliile 
naționale și gărzile națio
nale române în toate loca
litățile județului nostru, 
unde populația și-a expri
mat hotărîrea de a contri
bui din toate puterile la 
propășirea națională. Prin 
preluarea administrației și 
asigurarea ordinii de că
tre națiunea majoritară, se 
repara o nedreptate multi
seculară. Se desfășura ple
nar penultimul act al unui 
îndelungat proces istoric, 
împlinirea căruia se apro
pia cu pași grăbiți. Sub 
impulsul evenimentelor in
terne și externe, hotărîrea 
de unire a provinciilor lo
cuite de români domină 
gînd urile tuturor românilor 
peste deosebirile sociale și 
de clasă, Printr-o notă ul
timativă, Consiliul Națio
nal Român din Transilva
nia se adresează Consiliuiui 
Național Maghiar și Gu
vernului Revoluționar Ma
ghiar, declarînd preluarea 
efectivă a „puterii depline 
de guvernare asupra teri
toriilor locuite de români", 
pe bâză dreptului „de li
beră dîspozițiune a nea
mului". Libera dîspozițiune 
însemna hotărîrea de u- 
nire a Transilvaniei . cu 
'România, susținută de ma
sele românești întrunite în 
adunări Ia care se cerea 
ca unirea să se facă cu 
România.

Statornicite principiile și 
calea de urmat, se impu
neau eu necesitate grabnică 
măsurile concrete spre rea
lizarea acestora. O adu
nare națională era che- 
inată să-și spună cuvîn- 

tul. O adunare care „să 
întruchipeze în mod cît 
se poate de demn și noro
cos toate straturile na
țiunii noastre democrati
ce". La 20 noiembrie este 
convocată, pentru 1 de
cembrie 1918, Marea Adu
nare Națională la Alba- 
Iulia, oraș cu mari re
zonanțe în istoria poporu
lui român.
. Aducînd la cunoștința 
locuitorilor vestea convo
cării Marii Adunări Națio
nale, ziarul „Libertatea" 
din Orăștie scria : „Această 
adunare este chemată să 
hotărască asupra sorții 
neamului nostru și să ex
prime voința nestrămutată 
a națiunii române, care 
pretinde sus și tare unirea 
națională". In numele Con
siliului Național Român 
din Orăștie, ziarul chema 
pe toți românii să participe 
la adunare : „Fraților, pen
tru ca adunarea aceasta să 
fie eît se poate de impo
zantă, datori sîhtem de a 
ne îngriji ca prin numărul 
particîpanților să dovedim 
lumii întregi că poporul 
român una este și că toți 
împreună pretindem sus și 
tare formarea statului na
țional român unitar și pu
ternic".

Pregătirea pentru Marea 
Adunare Națională a ' ro
mânilor s-a desfășurat cu 
febrilitate. Adunările de 
alegere a delegaților, la 
care participă intelectuali, 
meseriași și țărani, băr
bați și femei, vîrstnici și 
tineri, au fost prilejuri de 
afirmare a patriotismului 
curat și a voinței nestră
mutate de unire. Mandatul 
celor aleși era de a vota 
unirea într-o țară liberă 
și democratică.

într-o atmosferă entu
ziastă, se desfășoară Adu
narea de la Alba Iulia din 
1 Decembrie. Pe porțile ce
tății, unde în urmă cu 319 
ani intrase triumfător Mi
hai Viteazul, acum se re
varsă nestăvilit poporul, 
într-o ordine impresio
nantă. Cei 1228 de delegați 
oficiali, la care se adăugă 
reprezentanții presei și 
cine s-a mâi putut stre
cura, pătrund în sala ca 
se va chema de atunci a 
Unirii. în această sală se 
vor desfășura lucrările o- 
ficiale sub îndrumarea u- 
nui prezidiu, în frunte cu 
președintele Partidului Na
țional Român, octogenarul 
Gheorghe Pop de Băsești. 
Cu un entuziasm de ne- 
descris, este aprobată Ho
tărîrea de Unire, discutată 
și definitivată în ziua pre
mergătoare și citită în a- 
dunare de Vasile Goldiș. 
Adunarea națională de
cretează Unirea românilor 
din Transilvania, Banat, 
Crîșana și Maramureș cu 
România.

într-o atmosferă înălță
toare, prin chibzuință ma
tură a unui popor chemat 
pentru primă oară să-și 
hotărască viitorul, se să- 
vîrșea cel mai însemnat 
act din istoria milenară, 
dramatică și eroică a po
porului român. Națiunea 
română se prezintă în fa
ța lumii matură și hotărf- 
tă, senină și chibzuită, dînd 
uitării în acele clipe mă
rețe, suferințele îndurate și 
chemînd la marea sărbă
toare pe toți cei cu care 
era sortit să trăiască și să 
muncească. Națiunea ro
mână se dovedea vrednică 
de marile răspunderi pe 
care și Ie asumase.

■ 
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NOU IN ORAȘUL DUMNEAVOASTRĂ I

UȘA DE ÎNALTA SIGURANȚĂ t

O idee americană vă protejează apartamen
tul de spărgătorii autohtoni. '

Produsul este expus Ia magazinul ANA- ! 
BELLA, str. Libertății» bl, 14, Deva, unde p«-| 
teți obține și relații suplimentare. (9151)1

motMm I faTtUVIZIIWt |
LUNI. 30 NOIEMBRIE 

PROGRAMUL 1
• 14,00 Actualități a 14.10 Calendarul 

zilei a 14,20 Woridnet Usia • 15,20 Avan
premieră săptămînii a 15,40 Copiii noștri 
— viitori muzicieni • 16,00 Cheia succe
sului o 16,30 Muzica pentru toți a 1740 
Actualități a 17,05 Emisiunea în limba 
maghiară • 18,35 Pro Patria a 19,30 De
sene animate a 20,00 Actualități a 20,35 
Tezaur o 20,55 Studioul economic a 21,20 
Teatru TV. „Patima de sub ulmi" de 
Eugene O’Neill o 23,10 Actualități o 23,25 
Confluente.

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

din program o 16,15 Desene animate •
16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu noi pe 
programul doi! o 2040 Microrecital Pui
ca Alecsandrescu • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional a 22,00 
TV5 Europe a 22,35 BBC: News from 
London.

MARTI, 1 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale
djn Republica Moldova a 10,00 Actuali
tăți o 10,10 Calendarul zilei o 10,20 Lu
mină din lumină. Transmisiune directă 
prilejuită de sărbătorirea Zilei Naționale 
a României o 13,00 Viers și cîntec româ
nesc o 13,30 Desene animate a 14,00 
Actualități • 14,10 Recital Johny Mathis 
• 14,35 Film serial. „Bonanza" • 15,30
Studioul șlagărelor • 16,00 Conviețuiri- 
magazin • 17,00 Repere transilvane • 
18,00 Salut, prieteni! a 19,00 Cite flori 
sînt pe pămint... a 19,30 Desene animate 
a 20,00 Actualități a 20,35 Sport a 20,45 
Unirea cea mare • 21,15 Concert de gală 
a 22,45 Actualități a 23,00 Telecinemateca. 
„Diavolul și cele zece porunci" (Franța— 
Italia, 1962) __ ____________

PROGRAMUL II
a 1640 Actualități a 16,15 Desene ani

mate a 16,35 Studioul de literatură a 
17,38 Film serial. „Doamnele de la malul 
mării" a 18,25 Tribuna hon-conformiști- 
lor a 18,45 Video-satelit a 19,10 Eurogol 
a 19,55 De-ale pieței in economia Capita
lei a 20,15 Studioul muzicii de cameră a
20,45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova a 21,30 TVE interna
cional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 BBC : 
News from London.

MIERCURI, 2 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I 

a 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova a 10.00 Actuali
tăți a 10,10 Calendarul zilei a 10,20 Film 
serial. „Marc și Sophie" a 11,20 TV5 
Europe a 12,15 Ora de muzică a 13,10 
Vîrsta a treia a 13,40 Documentar artis
tic a 14,15 Magazin agricol a 14,45 Călă
torie în Emiratele Arabe Unite a 1445 
Preuniversitaria a 15,30 Teleșcoală a 16,00 
Tineri interpreți de muzică populară a 
16,20 Lumea sportului a 16,50 Tragerea 
Pronoexpres a 17,00 Actualități a 1745 
Arte vizuale a 17,30 15, 16. 17, 18 a 18,00 
Reflector a 1840 Studioul șlagărelor a 
19,00 Studioul economic a 19,30 Desene 
animate a 20,00 Actualități a 20,35 Sport 
a 20,45 Film serial. „Din voia Domnului" 
a 21,45 Memorialul durerii a 23,15 Uni
versul cunoașterii a 23,45 Actualități

PROGRAMUL II
a 1640 Actualități a 16,10 Desene anima

te a 16,35 Teatru TV. „Unchiul Vania" K 
a 18,00 Emisiunea în limba maghiară a 
19,30 Bijuterii muzicale a 1945 Dialog cu 
edilii Capitalei a 2045 Video-clipuri a
20,45 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova a 21,30 TVE In
ternacional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 
BBC : News from London.

JOI, 3 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I 

a 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova a 10,00 Actuali
tăți a 10,10 Calendarul zilei a 10,20 TV5 
Europe a 12,10 Ora de muzică a 13,00 
Viața spirituală a 13,30 Jazz-magazin a 
14,00 Actualități a 14,15 Avanpremieră TV 
a 14,20 Tradiții a 14,50 Preuniversitaria 
a 15,30 Teleșcoală a 16,00 Agenda muzica
lă a 16,30 Forum a 17,00 Actualități a 

17,05 Repere moldave a 1745 Drumuri în 
memorie a 1840 Tde-discul muzicii popu
lare a 18,20 Simpozion a 19,00 Studioul 
economic a 19,30 Desene animate a 20,00 
Actualități a 2045 Sport a 20,45 Film 
serial. „Dallas" a 21,45 Reflecții rutiere 
a 22,00 Dosarele istoriei a 22,30 Pagini 
muzicale de mare popularitate a 22,45 
Ancheta <TV. „CăcfalațP* (II) a 23,15 Ac
tualități a 23,30 Stadion.

PROGRAMUL II
a 16,00 Actualități a 16,10 Desene ani

mate a 1645 Ecranul a 17,05 Emisiunea 
în limba germană a 18,05 Club SF a 
18,35 Conviețuiri-magazin a 19,35 Gala 
varietăților (I) a 20,45 Programul Televi
ziunii Naționale din Republica Moldova 
a 2140 TVE Internacional a 22,00 TV5 
Europe a 22,35 BBC : News from London.

VINERI, 4 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

a 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova a 10,00 Actuali
tăți a 10,10 Calendarul zilei a 10,20 Film 
artistic. „Ultimul metrou" a 1240 Video- 
clipuri ,e 1240 Descoperirea Planetei a 
13,10 Ora de muzică a 14,00 Actualități 
a 1440 Mondo-muzica a 14,40 Medicina 
pentru toți — SIDA a 15,10 Recital a 
1545 Preuniversitaria a 16,00 Limba noas
tră a 16,30 Muzica pentru toți a 16,45 
Tragerea Loto a 1645 Actualități a 17,00 
Emisiunea în limba germană a 1840 Do
cumentar științific a 1840 Divertisment 
internațional a 19,00 Viața parlamentară 
a 19,30 Desene animate a 2040 Actua
lități a 20,35 Sport a 20,45 Film serial. 
„Destinul familiei Howard" a 22,15 Gong ! 
a 22,45 Top 10 a 23,20 Actualități a 23,35 
întîlnirea de la miezul nopții.

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

din program a 16,15 Desene animate a
16,40 Tradiții a 17.10 Sport-magazin a 
19,00 Concertul Orchestrei Naționale Ra
dio a 21,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova a 21,30 TVE 
Internacional a 22,00 TV5 Europe a 22,35 
BBC : News from London.

SÎMBĂTA, 5 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

a 9,00 Bună dimineața! a 9,45 Șahul 
de la A la Z a 945 Actualități a 10,05 
Ala-^ala-Portocala! — surprize de Moș 
Nicoiae a 11,05 Clipa și eternitate a 11,55 

Itinerare spirituale a 1245 Avanpremiera 
TV a 12,30 Ora de muzică a 1340 7x1 
a 14,00 Actualități a 14,10 Reflecții 
tiere a 1440 Desene animate a 14,45 Lau- 
reații premiului Nobel pentru Lite tei 
a 15,15 Microrecital a 15,30 Al dodev 
război mondial a 1640 Trei din zece peU- ' 
tru un show a 17,30 Magazin cinemato
grafic : Vfrstele peliculei a 184® Mapa
mond a 1940 Melodii de neuitat a 19J* 
Teleenciclopedia a 20,00 Actualități 9 
20,35 Film serial. „Twin Peaks" a 21,0 
Săptămîna sportivă a 22,10 De la egal 
Ia .egal... amical cu Dem Rădulescu * 
2340 Actualități a 2345 Film artistic. 
„Turnătorul" a 1.15 Video-discoteea • 
145 TV DEVA.

PROGRAMUL II
a 9,00 TV DEVA a 1640 Actualități • 

16,10 Recomandări din program a 16,1* 
Desene animate a 16,40 Compozitori ro
mâni a 17,40 Film artistic. „Kamikaze" 
(Franța, 1987) a 19,10 Seară de operă • 
21,00 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldava a 21,30 TVE Interna
cional a 22,00 TV5 Europe a 2245 Az>- 
monii corale.

DUMINICA, 6 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

a 7,00 TV DEVA a 8,30 Bună diminea
ța ! a 9,30 Arlechine a 1040 Film artis
tic în serial pentru copii. „De-aș fi— Ha
rap Alb" a 1040 Actualități a 1140 Lu
mină din lumină a 1240 Viața satului • 
13,30 Cîntecele noastre, dorurile noastre a 
14,00 Actualități a 14,10 Atlas a 14,30 Vi- 
deo-magazin a 1645 Fotbal: Steaua — 
Rapid a 18,20 Sub semnul Iui Sibelius a 
1840 Convorbiri de duminică a 19.10 Film 
serial. „Dallas" a 20,00 Actualități a 20,35 
Film artistic. „Șaradă" (SUA. 1963) a 22J.O 
Duminica sportivă a 22,35 Diamond A* 
wards Festival — 1987 o 23,15 Actualități 
a 23,30 Maeștrii.

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

din program a 16,15 Desene animate •
16,40 Orașe și civilizații a 17,10 Serata 
muzicală TV a 1945 Arta amerindiană a
19,45 Varietăți internaționale a 20,15 Ca
leidoscop muzical a 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova a 21,30 TVE Interna rional a 22,00 
TV5 Europe a 22,35 Pop-club.
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PUBLICITATE
: <• VIAT.T îndelungată, 
plină de bucurii, alături 
de cei dragi, urăm colegu
lui nostru Viorel Bocșe, 
acum, în pragul pensionării. 
Solegii de serviciu. (369)

• PENTRU Trușcă A- 
nița din Orăștie, soțul 
Nelu, copiii Ovidiu și Și- 
nona, socrii Titu și Elena, 
CUHlnații Mihai și Mihaela, 
cu ocazia zilei de naștere

I ti urează ani mulți și sănă
tate! (365)

• „LA mulți ani" cu 
toată dragostea pentru I- 
rîna Alexandra Kis, din 
partea bunicilor. (386)

«t VÎND casă în Petro
șani, str. Coasta, nr. 12, 
âzavi de A.C.R., compusă 

Sin 3 camere, dependințe, 
Igarajc și 1300 mp de te
ren. Informații Petroșani 
sau Deva telefon 625378. 

<!" • VÎND casă, anexe, gră
dină, sat Totia. Simeria,
fel. 660908. (362)

• VINDEM autodu- 
biță Barkas B—1000-, 
fabricație 1986, mo
tor în 2 timpi, 3 ci
lindri, 991 cmc, în
cărcătură pînă ia un<j 
tonă, pre -550000 let 
Relații la tei. 623207 
Deva, între orele 17—. 
23. ’* (372)

• VÎND cofraje, lemn
construcții» transformator 
tadură. Deva, Eroilor, hr. 
0, tel. 616513. (91)
1 , • VÎND video player O- 
rion, sigilat. Tel. 612158.

, (95)• VIND convenabil in-,
gtalațîe satelit, completă. 
Deva, tel. 625107. (92)

. • VÎND apartament 2 
Oamere, ultracentral și

- cumpăr garsonieră. Tel. 
818117, între orele 16—23. 
! - , (84)

• VÎND războaie de țe- 
Wt mecanice pentru tifon, 
itotă, pînză, pături, pre- 
țflri etc. Deva, tel. 621483.

(76)
• ASOCIAȚIA Agrieolă 

i Jftmpa vinde la licitație 
JJublică mijloace fixe (con
strucții zootehnice, utilaje),
txaîecte de inventar, in zi

lele de 5, 12, 19 decembrie 
1992, ora 10. Lista cu o- 
blectele scoase la licitație 
este la sediul Asociației 
ffîmpa. (33)

VÎND un hectar pă- 
triînt în raza satului Chi- 
«ilndia. Deva, tel. 623762.

(59)
• VIND piese BMW 320. 

fel. 650662. Brad. . (10014)
• VINDEM en gros

Whisky, adaos zero. Tel. 
616043. (1)

, . • VIND Dacia 1300, Ger- 
..«nănia, fabricație 1986, vi-
leo recorder Toshiba și in

i’Stalație . satelit originală, 
ifel. 618613. (69)
: 1 • VÎND urgent aparta
ment 2 camere, confort L 

; Deva, bdul Bălcescu, bl.
S3 A, sc. C, ap. 40, zilnic 
orele 8—19. (375)

• VÎND cameră video 
tfVC, nouă. Relații tel. 
1)96/780113, după ora 14.

(44)
• VÎND video player Tu

nai, nou, preț convenabil. 
Informații tel. 721941.

(9418)
• VIND cuptor micro-

nhde, sigilat, preț lOOOO'O 
lei. Tel 622433. (377)

• VIND grajd bovine,-
Șoimuș; Informații tel. 
618925. (378)

J ,• VIND video player Fu- 
hăi, nou. Deva, tel; 625572.

(379)

• VÎND pătuț copil nou-
născut. Hunedoara, tei. 
0957/12821. (384)

• VÎND dulap, canapea,
fotolii cu măsuță. Infor
mații tel. 612357. (382)

• VÎND motoretă Hoi
nar. Orăștie, str. Gh. Doja, 
nr. 39 A, după ora 15.

(388)
• VÎND mașină de cusut 

Singer. Simeria, Ilunedoa 
rei, nr. 8, orele 17—19

(395)
• VÎND televizor color 

Funai, sigilat, cumpăr va
lută vest (mărci,, dolari). 
Informații tel. 617218. (394)

• VÎND chioșc metalic
adaptat alimentație pu
blică, asigur amplasament 
în Deva. Informații tel. 
667129. ' (393)

• VÎND două garsoniere 
proprietate personală, con
fort I, zonă centrală, Hu
nedoara, str. Carpați, bl. 
C, ap. 22 și 37, bloc nou, 
posibilități privatizare. Tel. 
711003, 715310, 715717. (392)

• VÎND apartament pa
tru camere. Deva, tel. 
625230. (391)

• CUMPĂR mărci și 
forinți. Deva, teî. 625017.

(385)
• VIND Ioc de. casă cu 

anexă construită, ăbriht, 
tirolit, ștanță forjă, trafo- 
sudură, motoare electrice, 
circular. Tel, 614720, 618169.

(387)
, • JUDECĂTORIA Deva 

anunță scoaterea la licita
ție în 2 decembrie, ora 
9, a apartamentului difi 
Deva, Al. Moților, H.- P 
4/61, casei din Boz, nr. 157. 
autoturismului Datsun Stan
za, mobilei tineret, dormi
torului Onix. Incitația are 
loc la biroul executorului 
judecătoresc. ’ (397)

• VÎND dulap 2 uși, corp
suspendat, preț negociabil. 
Tel. 624835. (398)

• VÎND Audi 80. Deva 
tel. 618390, 612388.

• CUMPĂR valută. De
va, tel. 614113. (402)

• CUMPĂR porc gras
și motor ARO, nou. Tel. 
618120, 613398. (403)

• VÎND apartament pa
tru camere. Hunedoara, 
preț 2 800 600 — 3 mii., 
negociabil. Relații Bucu
rești, tel. 016114508, între 
orele 13—20 și 017763954. 
după ora 21. (9398)

• VÎND boiler pe gaz. 
Germania 1992, nou, tel. 
714290,' după ora 16. (9415)

• VÎND convenabil a-
partament 2 camere, mo
bilat. informații Hunedoa
ra, tel. 724021. (9420)

• VÎND (schimb) casă
cu apartament 3—4 ca
mere, plus . diferență 
2 200 000 lei, negociabil 
Informații Hunedoara, str 
Chizid, 33. (9422)

• VÎND apartament 2 
camere, str. Mureșului, bloc 
12, ap. 49, tel. 096/823878

(9424)
• V1ND mobilă combi

nată, preț convenabil. Hu
nedoara, tel. 713945, (9425;

• VÎND combină mu
zicală Panasonic, preț con
venabil, sigilat. Tel. 721274.

(9426)
• VIND Dacia 1100, Hu

nedoara, str. Râidunicii 2, 
bl. 27, ap. 33. (9428)

• VÎND apartament 3
camere, zona cantina-res- 
taurant. Hunedoara, tel. 
713342. (9428)

• CUMPĂR ax cu came
pentru Citroen BX 19, Die
sel. Informații Hunedoara, 
tel. 713344. (9412)

• VÎND Ford Siera D,
fabricație mai 1984. Tel. 
718499. ’ (9430)

• VÎND autofurgonetă 
Talbot, consum mic, 160C 
DM, preț negociabil Te!

618372. (404)
• TINERI căsătoriți, se

rioși, închiriem garsonieră, 
apartament sau gazdă. Tel. 
712801, orele 7—15. (9427)

- • INCOTA ATLAS RE1- 
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu —■ Deva — Pra- 
ga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, 2, 9, 16 
decembrie. înscrieri, infor
mații la telefon 618882, o- 
rele 16—21. - (405)

• SCHIMB apartament 2
eamere, confort Sporit Deva 
cu casă în Deva, sau Hune
doara, sau apartament cu 
beci și garaj, diferență, e- 
ventual - vînd. Informații 
bdul Bălcescu, bl. 3, sc. G, 
ap. 8. (389)

• SCHIMB garsonieră 
confort I. Deva, str. Li
bertății, bl. I, ap. 6 (lîngă 
gară), cu apartament 2 
camere .exclus Micro. (390)

• SCHIMB casă, curte,
dependințe, grădină mare, 
Orăștie, cu similar Deva. 
Tel. 621310. (94)

• SCHIMB 2 garsoniere- 
confort I, cu. apartament 
2—3 camere, exclus Mi
cro 6—7. Informații • Hu
nedoara, tgl.- 724684. (9423)

• ÎNCHIRIEZ . aparta . 
merit 2 camere, mobilat, 
Mierb .15, bl. 79, eu plată 
10 000 lunar,, achitată anti
cipat pe 12 luni. Informații 
tel. 096/340652. Făget. (14)

• OFER spații comer
ciale pentru închiriat. De
va, tel. 611348. , (399)

COMEMORĂRI

• AST AZI se îm
plinesc zece ani de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna cel care 
a fost fizician

1OAN ALMAȘAN 
(PUPI)

Dumnezeu să-l odih
nească! - (90)

• ASTĂZI se împli
nește un an de cînd 
a plecat de lîngă noi 
o bună fiică și soție,

LENUTA 
BUTNARIUC, 

.jurist. Triste și grele 
ne sînt zilele ce ne-au 
mai rămas fără ea; 

■lacrimile din ochi - și 
durerea nu vor înceta 
niciodată. Amintirea ta 
n« va însoți mereu, 
draga noastră. Pă
rinții, sora și nepoțe
lul Ălex. Dumnezeu 
s-o odihnească în 
pace!(99)

• FAMILIA Truța Ro
man, din comuna Balșa, 
cu inimile zdrobite de du
rere, anunță că la 3 de
cembrie 1992 se împlinesc 
șase luni de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
scumpul nostru fiu

VIOREL IOACI1IM 
truta,

la numai 21 de ani. Te 
vom plînge toată viața. 
Mama, tata, soția, sora, 
frații, cumnatul și nepoții.

(51)

t -• „TU ai plecat pen
tru eternitate/Te plîng 
mereu, te caut și te 
strig/Dar umbra .mprții 
se așterne peste toate/ 
în viața ) mea e‘ întu
neric și e frig./Ultimul 
drum n-a fost departe/ 
Ci în sătucul unde te-aj 
născut/Acolo ’ - dormi 
somhul reînvierii/ 
Liniștea și pacea ve
ghează al tău mor- 
mînt“. Soțul Coste! a- 
mintește că a trecut un 
an de cînd scumpa miea 
soție, fost jurist.

" LENUȚA 
BUTNARIUC, 

m-a' părășit, "la numai 
30 _api, ."pentru tot
deauna. Parastasul de. 

. pomenire astăzi, 28 
noiembrie 992, ora
13,30, la Brad. (99)

• „DACA sufletul 
meu Doamne/Prea de
vreme Tu I,-ai - vi-ut/i 
Mîngîie Tu, Doarhne; 
Sfințe/Pe cei care
m-au pierdut1*. Mă
tușa Marte, Mircea și 
■văful Dănuț anunță că 
>a trecut un an de la 
dispariția prematură a 
celei care a fost Turist < 

LRNUTA 
BUTNARI VC.

lăsîndu-ne în suflet 
durere nemărginită. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace! (99)

DECESE

• FAMILIA Wachs- 
mânn Harăld regretă 
incredibila moarte a 
celui care a fost

Lt CACS BEI.A 
(BEI.UȘ)

și țransmite întregii 
fanrlii sincere coiv 
doleanțe. Dumnezeu 
șă-1 odihnească! (4001

• CU inimile zdrobite ds . 
durere, soția Viorica, copiii 
Laci și Marilta, socrii Sla- 
ria și Gheorghe anunță 
dispariția fulgerătoare, în- 
tr-un tragic accident, a ce
lui care a fost soț, tată și 
ginere,

LUKACS BELA
35 ani

Lacriiții și flori, pe mor- . 
mîntul tău. Nu te vom uita 
niciodată! (9958)

• Părinții Maria și Bela, 
sora Suzana, cumnatul Gelu 
și nepotul Râul, cu inimile 
zdrobite de durere> anunță 
moartea fulgerătoare a ce
lui care a fost fiu, frate, 
cumnat și unchi,

LUKACS BELA
Înmormîntarea are Ioc în 

29 noiembrie, ora 15, de la 
Capela catolică din str. M, 
Eminescu, Deva. Vei ră- 
mîne veșnic în inimile 
noastre! (9958)

• Familia Bocșei- re
gretă dispariția fulgeră
toare a celui care a fost 
un bun vecin

LUKACS BELI 
(BELU.Ș)

Sincere condoleanțe fami
liei Îndoliatî. (9959)

j AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN I
| Anunță membrii săi că începînd cu 27 XI > 
! 1992 eliberează „Cartea Verde" pentru 5, 10,; 
| 15, 20, 30 de zile sau o perioadă mai lungă, pi- | 
' nă la un an, la birourile din DEVA, BRAD si' 
l PETROȘANI.

I ROM.
> Informații la telefoanele : DEVA — 6126 
J BRAD — 651234, PETROȘANI — 342345.
i
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Tarifele sînt sub cele practicate de ĂSI- >
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S.C. „ARDELEAN" SRL DEVA 
VIILE NOI

Vinde în două rațe :
• mașini de spălat
• mașini de cusut
• aragaze
• televizoare alb-negru (44 cm — Silver- b 

’ Star)
Vinde și următoarele produse :
• congelatoare
• frigidere
• combine frigorifice
• răcitor
• articole uz casnic .
• detergenți r
• zahăr și alte produse g

c) Cumpără apartament lă, parter, zonă centrală, t
Informații și oferte se primesc la magazi-j 

-nul "din Deva, cartierul Viile Noi, tel. 618879.’ 
î " - ’ " (9152).
I----------------- ------------------------- |
. S.C. COTURNIX IMPORT-EXPORT SRL I 
L .. .. vinde en gros, din stoc : - -
; • Deodorante : Impuls Axe, Denim,
I xona, Sisth Sens, Body Mist. Bryloreem

After shave i Axe, Denim, Gibbs,

j-

I
k
I•
I
I
I«
Iw
I*
I
| gram : 9—18. Telefon 625064.J _ _____ ___ . .1 .
i----
I
I*
I turi :*
i
I%
Ib
I*
I
I
| unității.
« 1w
I*.
Iw
I
i
i*
I
a
I
f *

vane
. • Creme de față : Pond’s, Fa, CD 

Creme de ras: Williams, Gibbs;

Re- • 
sJ

I
Gil-1

i

i

i

lette
• Fixativ : Bristow S
• Pastă de dinți: Aquafresh, Nor» ea
• Aparate de ras : Gillette, Derby
• Șampon r Timotei (și balsam), Vosene j 

(medicinal)
• Săpun : Lux, Palmolive, Riposta. Oana, | 

Lămîi

• Produse cosmetice indigene, 
la sediul din str. împăratul Traian, nr.

I
i

52. pro -1 

(8961)1 
---------- i

SPITALUL JUDEȚEAN DEVA |
Organizează concurs în data de 8 XII 1992, 1 

ora 10, în vederea ocupării următoarelor pos- I
i

Jucării China
-■>

închiriem spațiu de depozitare.

® șef serv. Contabilitate 
s • șef serv, aprovizionare

Informații privind condițiile de înscriere se 
pot obține la sediul unității, serv. RUNOS, sau 
la telefon 613120, int. 133.’ (1364)

S-.C. „PLASTOR" S.A. ORĂȘTIE

I
N

I
I
i

Vinde la licitație publică în data de 7 XII I
Î992 mijloace fixe disponibile afișate la sediul |

Relații suplimentare se pot obține zilnic la | 
telefoanele : 095/641250, 641670 .interior 256 — ' 
serv. Investiții. (9157) |

I•»
I*

I*
I w a

. S.C. COMSER S.R.L.

Distribuitor autorizat ALCATEL
Vinde din stoc
• Centrale telefonice 3 linii externe și 8 

linii interne la prețul de 139 500 lei. Relații la 
tel. 0’95/711919, 717148 sau la sediul firmei din 
Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5. (CEC)

• —. » va.t r f f r
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