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Tornade la americani, 
conferințe de presă Ia noji 
Aducătoare de panică pri
mele, lămuritoare de pozi
ții celelalte.

eu puține zile în urmă, 
filiala hunedoreană a FSN 
a considerat oportună o 
conferință de presă, a că
rei acută s-a dorit a fi po
ziția partidului față de 
noul team guvernamentale. 
Ușor de spus, greu însă 
de realizat, într-un climat 
politic atît de încărcat de 
evenimente. Astfel că sca
la problemelor ce s-a în
cercat a fi elucidate a 
fost deosebit de întinsă, 
mergînd de la mulțumiri 
către cei 35 000 de votanți 
hunedoreni ai FSN, pînă 
la incriminarea politicii de 
intimidare, prin dese a- 
menințărl cu schimbarea 
prefectului de Hunedoara, 
lansate public de către 
F.D.S.N., filiala județeană.

iha dispoziția presei s-a 
pus dl loan Timiș, unicul 
parlamentar FSN de Hu
nedoara, membru al (Sa- 
merei Deputaților. Gu de
gajarea și siguranța -pe 
care le conferă un mal 
vechi exercițiu în materie 
de dialog cu presă, dl de
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putat a evitat perifrază, si- 
lipdu-se a oferi răspunsuri 
clarificatoare, menite „a 
astîmpăra curiozitatea zia
ristică stîrnită de zvonuri
le locale".

Trei au fost, totuși, coor
donatele de bază cărora 
Ii s-au subsumat discuții
le. Mai întîi — starea de 
lucruri din cadrul FSN, 
după alegerile din septem
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brie. „Purtăm cu demnita
te sancțiunea electoratului, 
dar nu sîntem dispuși să 
renunțăm Ia luptă, ci de
ciși să ne înfruntăm ad
versarii — din exteriorpl 
și din interiorul partidului". 
F.S.N. a resimțit imperfec
țiunile Legii electorale, ca
re au sancționat participa
rea dlui V. Butulescu în 
Senat și a unui al doilea 
ales în Camera Deputați
lor. Rezultatele alegerilor 
nu reprezintă „un eșec de 
sută la sută pentru noi", 
ci o consecință firească a 
erodării încrederii prin gu-
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Pe o altă coordonată a 
discuțiilor, a fost făcută 
publică poziția F.S.N. față 
de guvernare. S-a mizat pe 
cartea unei guvernări @D- 
FSN, în scopul echilibrării 
raporturilor legislativ-exe- 
cutiv, întru evitarea peri
colului ca FDSN să fie 

susținut de forțele națio- 
nalist-comuniste (PRM, 
PSM). Prioritară s-a dove
dit susținerea de către 
F.S.N. a formării unui gu
vern preponderent FDSN, 
care să angajeze politic 
acest partid. „Electoratul 
ne-a plasat în opoziție". 
„Primul gest al echipei Vâ- 
căroiu a fost unul de în
călcare a prevederilor con
stituționale !“ a afirmat dl 
deputat I. Timiș, susținînd 
în felul acesta punctul de 
vedere exprimat în detaliu 
într-un „discurs parlamen' 

tar cenzurat" pus de dom
nia sa la dispoziția presei.

N-a putut fi eludată, in 
context, starea de lucruri 
la nivel teritorial, ca parte 
a întregului în discuție. 
Formal, cea mai mare par
te a consilierilor locali n-a 
părăsit barca F.S.N., dar 
„migrări și repolarizări" 
sînt posibile după așezarea 
Guvernului Văcăroiu. 0 

situație limpede și așeza
tă se va putea constata a- 
bia în primele luni ale 
Iui 1993. în cadrul orga
nizației teritoriale au apă
rut fisuri la vîrf, perfect 
normale, surprinzătoare 
doar prin manifestarea 
„după prăbușirea templu
lui".

Gu privire Ia raporturile 
cu noua formațiune politi
că desprinsă din F.S.N., 
s-a spus : „Cei mai mari 
dușmani ai F.D.S.N. sîn
tem noi, nu ConvențiaI 
Lupta cea mai crîncenă se 
dă între catolici și protes

tanți, nu între fiecare din
tre aceștia și musulmani". 
Declarațiile FJD.S.N. Hu
nedoara despre subven
ționarea totală a siderurgiei 
și a mineritului au fost 
taxate drept „teze populis- 
te“. „Noi le'am contabili
zat !"

Afirmațiile vizînd mo
dificări în conducerea fe- 
Senistă operate de fedese- 
niști, dovedesc, din punc
tul de vedere al FJS.N. Hu
nedoara, că democrația la 
F.D.S.N. „se află în scu
tece".

Abpndonînd tonul pole
mic vizavi de partidul 
„frate mai mic“, dl depu
tat I. Timiș a mărturisit: 
„Nu avem nici o alianță de 
perspectivă!“ Orice dia
log în plan teritorial ră- 
mîne conjunctural, dictat 
fiind de interesele politice 
ala momentului. Atitudi
nea se motivează perfect 
prin faptul că viața politi
că actuală se află în per
manentă mișcare.

Stă în puterea zeului 
Timp confirmarea sau in
firmarea celor declarate pe 
parcursul conferinței de 
presă.
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plan social ca și pe plan 
samarinean. Astfel, a ră
mas proverbială misiunea 
să de a salvă de la des- 
frîu trei tinere fete pe ca
re tatăl, în pragiil disperă
rii și al sărăciei, hotărăște
să le dea pentru bani. Ni
colae a aruncat peste noap
te în curtea acelui om trei 
pungi cu galbeni, repre-
zentînd zestrea pentru cele 
trei fete. Așa au fost sal
vate de la desfrîu trei fe
te nevinovate prin înțelep

PRECIZĂRI PRIVIND 
INDEXAREA 
PENSIILOR

• Incepînd de la 1 no
iembrie ă.c., pensiile de 
asigurări sociale mai mări 
de 10 500 și pensiile de 
urmaș' mai mari de 7500 
Iei se indexează cu 21 la 
sută.

• Pensiile de asigurări 
sociale mai mici de 10 500 
și pensiile de urmaș mai 
mici de 7500 se indexează 
cu 25 la sută.

• Pensiile suplimentare 
se majorează cu 21 la su
tă.

• Ajutoarele sociale st- 
indexează cu 21 la sută.

• Indemnizațiile de ve
terani și indemnizațiile la 
Decretul 118/90, precum și 
indemnizațiile de îngrijire 
pentru pensionarii de in
validitate grad I, se inde
xează cu 21 la sută.

• Ajutorul de deces pen
tru titular se acordă în 
sumă de 14 500 Ici, iar a- 
jutorul de deces pentru 
membru de familie este de 
12 000 lei.
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PRECIZARE

în legătură cu fotografia 
apărută în ziarul nostru 
de ieri, de Ia depunerea 
jurămintului militar, în 
care salutul se prezintă cu 
mina stingă, precizăm că 
nu este o greșeală a re-' 
dacțici, ci se datorează in
versării filmului în cadrul 
procesului tehnologic din 
tipografie.

Sfîntul Nicolae s-a năs
cut în apul 275 d.H., în 
localitatea Patara din A- 
sia Mică. Părinții săi s-au 
numit Teofan și Nana și 
erau foarte bogați. Aceș
tia însă mor foarte devre
me, iar tînărul Nicolae ră- 
mîne fără ocrotire. El în
să nu va dispera și prin 
muncă asiduă și studiu 
profund se va manifesta 
ca vrednic slujitor al lui 
Hristos. încă din timpul 
pregătirii sale pentru ur
marea lui Hristos, el vin
de pe rîrid din vasta moș
tenire de la părinți, dînd 
celor lipsiți și necăjiți a- 
jutor. Ochii multora din 
ținut s-au îndreptat spre 
el și căutau momentul ca 
să-l poată avea păstor al 
sufletelor lor. Astfel va fi 
hirotonit preot, ajșoi epis
cop, pe seama bisericii din 
Mira. Anul binecuvîntat, 
313, cînd zorii libertății 
s-au revărsat asupra Bise
ricii Greștine, prin edictul 
împăratului Constantin cel 
Mare, de la Milan, 11 va 
găsi pa episcopul Nicolae, 
împreună cu mulți epar- 
hioți al săi, în temniță, din 
porunca împăraților pă- 
gîni șl prigonitori, Diocle- 
țian și Maximilian. Se va 
remarca în mod deosebit 
pe tărfm misionar. Va par
ticipă la primul Sinod E

cumenic ținut în anul 325 
la Niceea, unde au parti
cipat 318 episeopi. A luat 
o atitudine fermă față de 
ereticul Arie, ceea ce îl 
va propulsa mai sus pe 
scara valorilor morale! 
Sfîntul Nicolae s-a afirmat 
tot așa de profund și pe

SFÎNTUL 
IERARH 

NICOLAE 

ciunea și mila Sfîntului 
Nicolae.

Au trecut mai bina de 
1500 de ani de atunci. în 
conștiința și în tradiția po
porului român rămîne în
să vie imaginea „Sfîntu
lui Nicolae — făcătorul de 
minuni" — care vine în 
fiecare an, asemenea mai 
bătrînului Moș Crăciun și 
mai aruncă peste gard sau 
pe geam; în ghetele curate 
și la copiii cuminți, cîte 
ceva din cele găsite la pre
țurile accesibile ! Așa ne-am 
născut și așa am viețuit pe 
pămînt ca și creștini, cu 
dorul incomensurabil du
pă bunul și darnicul „Moș 
Nicolae" sau „Moș Cră
ciun". Tineri sau bătrîni 
am luat ca un talisman o- 
crotitor alături de noi pe 
Sfîntul Nicolae, iar ia 6 
decembrie al fiecărui an, 
atîția ne confundăm în 
tinjp pentru păstrarea nu
melui său, Nicolae. între 
bunătatea care l-a caracte
rizat pe Sfîntul Nicolae și 
bunătatea specifică popo
rului român, cunoscută sub 
numele incomparabilei o- 
menii, este o strînsă legă
tură, fapt ce a dus la cin
stirea sfîntului și prin a- 
ceea că purtarea numelui 
Iul este atribuită multor 
credincioși români.
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Imaginea țării
Spre dezamăgirea u 

nora, imaginea Ro
mâniei în lume a 
pornit în ultimul timp, 

încet, încet, să se amelio
reze. Evoluția e firească și 
consecutivă lentei dar i- 
reversibilei normalizări 
interne. în același timp, 
credibilitatea lobby-ului 
maghiar â început să pă
lească. Fiindcă trei mi 
se par a fi principalele 
surse ale imaginii defor
mate a țării. Una e lob- 
by-ul unguresc care, as- 
pirînd spre restaurația 
Ungariei Mari, împroașcă 
pe unde apucă lături în 
chipul României Mari. 
Alta e presa străină —* 
dar și autohtonă — căre
ia nu î-aș zice de scan
dal, ci scandaloasă prin 
absența oricărei deonto- 
logii, prin modul de a 
practica documentarea fu- 
șerită și dezinformarea 
deliberată, în sfîrșit, prin, buie să Ii se spună 
insolența. A treia sursă 1a obraz —; nu sînt

și cea mai revoltătoare, 
asupra căreia mi-am pro 
pus de fapt să stărui azi, 
sînt înșiși compatrioții 
noștri din țară sau din 
diaspora, care își fac un 
titlu de glorie din de
nigrarea patriei. Adică 
acei oameni despre care 
Augustin Buzura (bine) 
zicea că „mint afară și 
dezmint în țară". Aceștia 
sînt cei care fac cel mai 
mare caz de patriotism, 
de democrație și dreptu
rile omului dar una, două 
dau fuga peste fruntarii 
unde, în fața înaltelor 
porți (căci înăuntru nu 
prea sînt îngăduiți), hă- 
măiesc despre ororile 
neo — salt criptocomu 
nismului din țară. Postu
ra favorită în care pozea
ză e fie cea de victime 
ale „Puterii", fie de a 
postoli ai libertății. în 
realitate — și odată tre 

de 
de 

cît niște lichele ca. j ar 
merita puse sub acuza
rea (Doamne, ferește !) 
de înaltă trădare. De ce ? 
Pentru câ~ prin întreaga 
lor atitudine, conștient 
sau nu, fac jocul tuturor 
celor care concertează a- 
ceastă fără precedent a- 
gresiune neconvențională 
împotriva României. Și 
fiindcă, așa cum spunea 
un general român, „Pro
iectarea imaginii proprii 
in lume e o chestiune de 
securitaTe națională". Nu-1 
putem contrazice. Reali
tatea, tuturor accesibilă, 
validează acest adevăr. 
Și atunci vi se mai pare 
exagerată sintagma „înal
tă trădare" ? Mie nu.

La urma urmelor, ce 
este patriotismul ? Defi
niția cea mai simplă, cea 
mai rezonabili și lipsită
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O CONCURS 3x3. 
Studioul de Radio Timi
șoara organizează, luni, 7 
decembrie a.c., in ca
drul emisiunii „Curierul 
de seară", ce se va difu
za între orele 20—22, con- 

' cursul „3 x 3“. Gazda 
manifestării este S.G. „Mi- 
pa*  SA Orăștie. Vor fi 
difuzate, cu acest prilej, 
trei întrebări pe teme de 
turism, comerț, cultură, 
la care, pe parcursul e- 
misiunii, au posibilitatea

să răspundă, prin telefon, 
cetățenii orașului. (M.B.)

O REDESCHIDERE. 
Conducerea Cooperativei 
de Consum Crișcîor a dat 
dovadă de receptivitate la 
doleanțele locuitorilor din 
zona Guragîrzii, redeschi- 
zînil chioșcul alimentar 
care, de peste doi ani, 
a stat cil ușile închise. 
Dar fondul de marfă 
{doar cîteva cutii cu De- 
ro, .pungi cu paste făi
noase, pufuleți, dulciuri, 
băuturi alcoolice, țigări) 
este sărăcăcios. Cumpă
rătorii așteaptă o aprovi

zionare corespunzătoare cu 
zahăr, ulei, pîine, meze
luri etc. (AU.)

f f 9 f t
O VOM QIRCULA IN 

ORDINE? „tn ceea ce ne 
privește pe noi, lucrătorii 
de la Biroul Circulație dl 
Poliției din Deva, zicem 
că daI Iarna, știm bine, 
este mai anevoie la vo
lan. Zăpadă, polei, ger... 
Regulamentul circulației 
trebuie însă respectat. Es
te rugămintea ce o adre
săm șoferilor șl pietoni
lor, de a circula în ordi
ne'1 ,— ne spunea dl ma
ior Ioan Trif. (Gh.I.N.)
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COFETĂRIA
UDO — DEVA

Cu ocazia sărbătorii 
de Moș Nicolae orga
nizează în zilele de 
5 și 6. XII. 1992 o 
deosebită expoziție cu 
vînzare de prăjituri, 
cozonaci, torturi tra
diționale specifice, săr
bătorilor de iarnă, a- 
vînd totodată un ine
dit și bogat sortiment 
de fructe exotice.

Dragi copii șt pă- 
. rinți, vă așteptăm cu 

drag! (1384)
I

îOFERTĂ EXCEPȚIONALĂ • OFERTĂ Exl 
| CEPȚIONALĂ • OFERTA EXCEPȚIONALĂ ( 

| INTERCOM HUNEDOARA |
I Televizoare color j
i V A L D H A M

DIAGONALA — 51 etn j

GARANȚIE — 12 luni

PREȚ — 179 500 lei
1 Telefoane : 724251, 724232. f
1 f
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REFLECȚIA ZILEI
• „întotdeauna mi-e 

frică de un prost: nu 
se știe niciodată dacă 
nu-i și un ticălos*

W. Hazlitt

CAteiDO^COP DUMINICAL
• ' •

Imaginea țării
(Urmare din pag. 1)

AMERINDIAN ÎN
SENATUL AMERICAN

Democratul Ben Night- 
horse Campbell, șef al 

tribului Cheyenne de nord, 
de îmblînzitori de cai și 
bijutieri renumiți, va fi 
singurul amerindian din 
Senatul SUA și al treilea 
din istoria Americii, du
pă Charles Curtis și Ro
bert Owen, care au acti
vat în primele decenii a- 
le secolului. Politician 
non-conformist, Campbell 
și-a vîndut la licitație coa
da de cal tradițională

pentru a-și finanța cam
pania din 1984. - Coada 
i-a crescut la loc pîftă în 
1986, cînd a fost ales în 
Camera Reprezentanților, 
și senatorul în vîrstă de 
59 de ani o poartă și 
acum. Fiu al unui indian 
Cheyenne de nord și al 
unei imigrante portughe
ze, Campbell, care din 
1980 și-a luat și numele 
tribal de Nighthorse (cal 
de noapte), are în palma
res și o medalie de aur 
la judo, obținută în 1964, 
cînd a condus echipa o- 
limpică americană, rela
tează REUTER.

• Soțul se întoarce vesel 
acasă și*i  spune soției:

— Draga mea, l-am au
zit pe portar cum se lău
da unui domn că s-a cul
cat cu toate femeile din. 
bloc, cu excepția uneia. *

Soția căzu pe ginduri, a-țt 
poi zise :

— Precis e mototoala a- 
îa de la etajul cinci!...

• Mitică are un accident. 
Vine medicul, îl consultă 
și-i spune soției :

— Este foarte grav.
— Oh, sărmanul meu soț, 

se duce! Ce-am șă mă 
fac eu de acum ?

— Dar n-am murit încă, 
dragă — zice soțul deschi- 
zînd ochii.

— Tu nu te amesteca I 
Doctorul știe mai bine de- 
cît tine !

• — Aș dori un post de 
paznic de noapte.

— Credeți că sînteți apt 
pentru această meserie ?

— Bineînțeles, mă trezesc 
la cel mai mic zgomot!

• — Voi, bărbații, cind 
vedeți o femeie frumoasă, 
uitați că sînteți căsătoriți.

— Dimpotrivă, abia a- 
tunci ne aducem aminte și 
suspinăm !■

Culese și prelucrate dc
ILIE LEAHU
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PANORAMIC
CUI PE CUI SE SCOATE

Miliarde de muște din Australia vor fi decimate 
de gîndacii importați de guvernul australian din A- 
frica. Turcia, Grecia, Spania, Franța și Irak. Gîndacii, 
care îngroapă bălegarul de vacă, vor provoca moar
ta muștelor prin înfometare, deoarece ele se hrănesc 
cu acest produs natural. Oamenii de știință austra
lieni au experimentat, timp de 30 de ani, pentru a 
pune la punct acest sistem. Problema (care in Austra
lia a devenit națională, gestul de a îndepărta muște
le din jurul feței cu mina fiind cunoscut ca „salutul 
australian"), a apărut deoarece gîndacii de aici, nu pot 
îngropa excrementele vacilor aduse de coloniști acum 
două secole, ei fiind „programați" pentru excremen
tele de Koala și canguri. „Eliminarea muștelor de 
gunoi este o problemă de care e legată ridicarea ni
velului de trai" a 
plicate în această

afirmat una dintre persoanele 
cercetare, citată de REUTER.

AMERICANI PENTRU

im-

En-
cer

Ide orice , grandilocvență 
mi se pare a fi cea ofe
rită cîndva de Andrei

IPleșu: „Patriotism în*  
seamnă a face servicii 
țării tale". Atîta tot. Nici 
i nu e nevoie de mai mult. 

• Din acest unghi priviți, 
* ce servicii aduc oare ță- 
• rii „patrioții" care o de- 
I nigrează sau cei care nu 
! văd decît ceea ce ea are 
ț încă rău, cei care neagă 
f orice realizare a acestor 
| trei ani, nenorocit» care 
Ț și acum încă susțin că 
I nimic nu s-a schimbat ? 
l A trebuit să vină un 
l român din diaspora, o 
♦ personalitate de talia lui 
J Mihai Botez, care să ne 
J spună că, în ciuda greu- 
♦ tăților, a neîmplinirilor. 
« a greșelilor, în România 
• postrevoluționară s-au 
r făcut „lucruri extraordina- 
* re“. Să fi înnebunit su- 
7 bit Mihai Botez ? Să-și fi 
ț pierdut dreapta judeca- 
| tă oameni de înaltă com-

petență ca George Emil ț 
Palade, Prințul Dimitrie 
Sturdza, Anghel Rugină,; 
Virgil Tănase, Paul Di- 
mitriu, Denis Buican, Eu
gen Simion, Marin So- 

rescu, Valeriu Crisțea, Du
mitru Micu și atîția al
ții care nu se pretează 
Ia jocul abject și înjosi

tor de-a scuipatul în pres
tigiul țării ? Să fie toți' 
aceștia și noi, cei care ’ 
credem asemenea lor,. 
niște profitori, niște vîn-, 
duți „Puterii**,  colabora
ționiști împuțiți, cozi de 
topor ? Să fim serioși!

Nimeni nu le pretinde 
clănțăilor care-și defăi
mează patria să înfrumu
sețeze, să idilizeze, să 
prezinte lucrurile în roz. 
Dar datoria oricărui om 
care pretinde că se în
temeiază pe o morală e 
de a nu ascunde adevărul. 
Cît despre reconcilierea 
națională, ea va deveni 
o realitate abia atunci 
cînd vom conveni ”v to
ții că patria e sfîntă chiar 
cînd păcătuiește.

Mozaic spiritual

IS „Trebuie să luăm din trecut focul, nu-cenușa".
J. Jaures

I C „Cel care trăiește fără un dram de nebunie,
Inu este chiar atît de înțelept pe cît se crede".

Fr. de La Rochefoucauld
■ 9 „Zburind sus, te faci nevăzut, dar Vezi".
I N. Iorga

S „Dacă un om nu se contrazice niciodată este 
1“ pentru că nu spune niciodată nimic".

Unamuno

S „Tocmai în lucrurile mici, unde omul nu arc 
! timp să se prefacă, se arată caracterul".
I Schopenhauer

* „Cine nu iese din EU, n-atinge absolutul și 
Inu descifrează nici viața".

Brâncuși
J Selecție de ILIE LEAHU

I
♦
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MEDICII
„SINUCIDEREA ASISTATA**

Trei doctori americani au publicat în „New 
gland Journal of Medicine" Un articol în care
sprijinul public pentru legalizarea practicii de „sinu
cidere asistată de medic" în cazul pacienților care 
suferă de o boală incurabilă, care provoacă suferin
țe care nu pot fi alinate. Unul dintre autorii artico
lului afirmă că numărul medicilor ce au ajutat pe 
un pacient să se sinucidă poate varia între 3 și 37 
la sută din totalitatea corpului medical, dar că este 
necesar să se elaboreze o legislație care să permită 
urmărirea îndeplinirii unor obligații clare pentru cei 
care comit sinuciderea sau care o asistă: existența 
unei maladii incurabile, solicitarea bolnavului, acor
dul familiei, care este solicitat, dar nu este obligato
riu etc. De asemenea, medicul, care prescrie substan
ța care va pune capăt vieții pacientului, va trebui 
să se afle alături de ei în momentul ales de acesta 
pentru a o lua, informează REUTER.

! Lăsați o lacrimă să 
cadă și pentru ei!

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

MAT ÎN DOUA MUTĂRIPREMISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ■
’ -

□1 y 1
7 J■
8 ■
9 ■r
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ORIZONTAL: 1) Lacrimi de crocodil 

(pl.); 2) Echipament pentru bob — Cu
rățatul viilor ; 3) Albiți la față — Intra
tă în combinație ; 4) A ieși prima la mus
tață — Se impune la prezentare ; 5) Găr
găuni la cap ! — Cu mîinile pe sus ; 6) 
Nu are dubii — Legătură de serie; 7)

Unități de comerț exterior — Tip de pro
prietate privată ; 8) Situați în preajma 
uscatului — Mojar de piatră ; 9) Petală 
din corola datoriei — Mers în relanti; 
10) Protagonista unor numere în premie
ră.

VERTICAL: 1) Vorbă spusă în bătaie 
de joc; 2) împrăștiată de reflectoare — 
Spus la necaz ; 3) Fac ‘față cu spatele — 
Nedrepți din fire; 4) Aproape de re
giune -r- Genul neutru ; 5) Notă de co
mandă — Slujitori închiși în palate o- 
rientale ; 6) E ceva de dorit — F parte 
de rude ! ; 7) Cu capui plecat — Primul 
tuns ; 8) A da afară din post — Figuri 
închise; 9) Jocul întîmplării — Timpul 
împlinirilor; 10) Campioană la sărituri.

VASII.E MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI „ACCENTE", 
APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE 

SÎMBATA TRECUTA:
J) MACULATURĂ; 2) ATOMIZATOR; 
3) NISIP — MITA ; 4) ITALIC — LUT; 
5) PURI — OCINĂ ; 6) UD — RASE — 
JT ; 7) LIDER — ADIO ; 8) ANI — AR
ȘIȚĂ ; 9) RĂRIȚI — COR ; 10) ELEVA
TOARE. ________

Controlul poziției:
alb: Rc2 Df6 Nb3, p: b2 
negru : Ral Ta2 p : f2

Soluția problemei din 
sîmbăta trecută ;

1 f7
2 f : gD mat
1 „. Th8
2 g : hD mat
1 ... Td8
2 Dc6 mat

...A fost odată ca nicio- 
' dată o lume plină de oa- 

meni buni, în care nu e- 
i xista ură, neîncredere, 
' dușmănie, suferință, boa- 
ț lă sau moarte... Așa ar 
l putea începe orice po- 
. veste, fie că este adevă- 
' rată sau nu... „A fost o- 
> dată" ne duce cu gîndul 

la trecut și lăsîndu-ne 
purtați pe aripile lui, 
vom descoperi că pînă 
mai ieri eram copii și 
credeam că viața are fru
musețea basmelor auzite 
într-o seară geroasă de 

'"iarnă, la gura sobei... Și, 
totuși, mai sînt copii ca
re într-o astfel de zi stau 
afară în frig, cu picioa
rele goale, murdari, im- 
plorînd trecătorii să se 
oprească o clipă și să le 
dea ceva de pomană... 
Oare ei mai cred în po- 

i vești ?... Pentru ei mai 
există dreptate și ade
văr ?...

Indiferent de impresia 
pe care ți-o lasă strigă
tele : „Nu mai pot de 
frig, dă-mi și mie-un 
ban!“, de cuvintele im- 

) ploratoare ,de binecuvîntă- 
rile pe care le împart cu 
dărnicie: „Să v-ajute
Dumnezeu că vă faceți 
pomană cu niște amâ- 
rîți!“, „Deie Domnul să 
aveți de toate, copii să
nătoși și mese bogata !“, 
acești copii nu sînt decît 
niște actori, niște biete 
marionete ale soartei... Și 
nu ne mai miră faptul că, 
în culisele „improvizației 
stradale", regizorii sînt 
„părinții", însă sună des
tul de straniu acest cu- 
vînt pe buzele copiilor 
lăsați să-și joace rolul de 
victime,' abandonați stră
zii, frigului și mizeriei, 
dar mai ales nepăsării 
trecătorilor.

Cînd te gîndești că în 
zilele noastre o sută de 
lei are valoarea unui leu 
de altădată, majoritatea 
oamenilor au ajuns să se 
zgîrcească pentru 5—10
lei pe care, aruncîndu-i 

t disprețuitor „micilor go

lani", ar face totuși un 
act de caritate. Numă- 
rînd din zece în zece, 
s-ar bucura și ei de o 
mai mare bunăvoință în 
fața așa-numiților „pă
rinți"... Căci, nu e excius 
ca lă lăsarea cortinei, pă
șind desculți pe trotuarul 
înghețat către casă, la 
ceasul cînd alții de-c 
vîrstă cu ei adorm într-un 
pat primitor cu lenjerie 
albă, curată și cu surîsul 
pe buze, acești copil să 
primească palme pentru 
că nu și-au jucat bine 
rolul. Cu două-trei sute 
amărîte ce-o să facă ta
tăl bețiv, nu-i ajung ba
nii nici pentru o „tărie" 
ce să mai vorbim de min- 
care... Lasă că n-or mur: 
ei de foame și de frig f

Sîntem la început de 
decembrie, nu mai e mul' 
și încep sărbătorile de 
iamă : Sfîntul Nicolae
Crăciunul și Anul Nou 
tot atîtea prilejuri de bu 
curie pentru copiii fa 
miliilor înstărite ca și to 
atîtea. ocazii de tristețe 
dorințe deșarte pentru ce 
ce își duc cum pot zile 
le, de azi pe mîine. Ș 
parcă acum sînt tot ma 
mulți copii care rămîi 
cu privirea în gol în fa 
ța magazinelor cu dul 
ciuri și jucării... Insă, c 
e mai trist de-abia înce 
pe, căci în 6 decembriț 
cizmele murdare vor re 
mine goale, pe 25 d£ 
cembrie vor lipsi arom 
bradului și clinchetl 
zglobiu al globurilor ser 
pate din neatenție p 
jos... Pentru ei, I'oș N 
colae și Moș Crăciun sîr 
tot atît de departe ca < 
soarele verii și tot at 
de imateriali ea ciocoi» 
tele acelea străine așez» 
te frumos pe rafturi... N 
mic din toate acestea n 
e pentru ei, a lor e trfc 
tețea unei copilării deci 
zute și lumea dorințele 
irealizabile...

MONA JUȘCA, 
Deva
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In răspunsul său privind 
repartiția buteliilor de a- 
ragaz alocate comunei de 
Direcția Economică a Con
siliului Județean, Consiliul 
local Brănișca, prin secre-

quorumul legal decît cetă
țenii cărora le-au fost re
partizate buteliile (e vor
ba de cea de-a doua repar
tiție, de 4 butelii — n.r.); 
un veteran de război, o

Ce este nou la Consult Medicom ? I

Consiliul local Brănișca 
răspunde intervenției ziarului
tarul său, dțoara Daniela 
Popa, ne comunică faptul 
că acest lucru s-a efectuat 
conform art. 21, alin. 2, 
lit. „s“ din Legea nr. 69/ 
1991, cu precădere persoa
nelor cu venituri modeste, 
cu copii, bătrîni și handi
capați. Se precizează că 
cele 7 butelii sosite în două 
tranșe — 3 și, respectiv, 4 
butelii — au fost reparti
zate, fn urma hotărîrii con
silierilor din datele de 28. 
08. 1992 și 31. 11. 1992, pe 
baza unor propuneri nomi
nale, în spiritul legii mai 
sus-menționate, propuneri 
care au fost supuse votului 
secret, buletinele ștîrid măr
turie în acest sens. A fost 
„studiată în amănunt și 
celebra listă întocmită de 
fostul C.P.U.N., se mențio
nează in răspunsul trimis 
redacției. Nu au întrunit

familie cu doi copii han
dicapați și încă două fa
milii cu venituri modeste. 
Petenta Gîrmaci nu a în
trunit (eu, personal regret 
acest lucru) nici măcar mi
nimul de voturi pentru a 
fi trecută pe buletinele de 
vot“. Semnatara răspun-' 
sulul Consiliului local 
Brănișca, dșoara Danielă 
Popa, mai precizează în- 
tr-o frază încărcată de sin
ceritate și sensibilitate: 
„De asemenea, vă fac cu
noscut că din experiența 
celor doi ani de cînd mun
cesc la această Primărie, 
precum și din experiența 
anilor de facultate, am con
statat că rezolvarea pro
blemelor sociale este foar
te anevoioasă, beneficiind 
de puțini bani și mulți 
doritori, foarte mulți fiind 
cu adevărat nedreptățiți'*.

In discuția purtată cu 
dnii dr. Martin Veber, me
dic primar radiologie, mem
bru de onoare al Societă
ții Naționale de Radiologie 
și dr. Dan Magheru cu spe
cialitate medicină internă, 
hematologie și specializare 
în ecografie, am abordat 
unele aspecte legate de ac

tivitatea medicală particu
lară practicată la cabine
tul firmei Consult Medi
com S.R.L., situat în De
va (str. 22 Decembrie, bl. 

I D2, vizavi de restauran
tul Lido). Semenii noștri 
afiați în suferință se pot 
adresa zilnic aici pentru o 
gamă largă de afecțiuni, 
apelînd la dr. Nicolina Ve- 

.ber, medic primar boli 
infecțioase, pentru medici
nă generală;— hepatologie, 
precum și la dr. Mihaela 
Magheru pentru specialita
tea dermatologie.

Ca o noutate de ultimă oră, 
la cabinetul respectiv lu
crează și dr. Dan Galu, 
specialist în recuperare. în 
special pentru boli reuma
tismale (aplicînd tratamen
te cu infiltrații de Boicil), 
cabinetul fiind dotat cu 
un aparat cu impulsuri u-

tîlizat la depistarea și tra 
tarea afecțiunilor reuma
tismale și a nevralgiilor, 
precum și cu diadinamice. 
De asemenea, în perspecti
va apropiată pacienții se 
pot adresa la cabinet și 
pentru probleme vizînd do
meniul endocrinologiei și 
sexologiei. Cu promptitudi
ne, solicitudine și com
petență, medicii profesio
niști în adevăratul’ sens 
al cuvîntului se străduiesc 
să aline suferințele bol
navilor, în ciuda faptului 
că sîntem lipsiți de o le
gislație sanitară corespun
zătoare și de un sistem de 
protecție socială care să 
faciliteze pacienților posi
bilitatea de a opta, în con
diții similare, atunci cîhd 
trebuie să apeleze la me
dic, între cabinetul parti
cular și cel de stat. Intr-un 
asemenea context ,în do
rința de a favoriza accesul 
la prestațiile medicale ale 
cabinetului «articular Con
sult Medicom S.R.L. s-a 
stabilit ca marii handica
pați și pensionarii I.O.V.R. 
cu pensii mici, să benefi
cieze de reduceri substan
țiale ale tarifelor. (N.T.)

I
S.C. ORĂȘTIATRANS SA. ORĂȘTIE

Anunță onor clientela că in luna decem
brie a.c.

• EXECUTĂ TRANSPORTURI DE MĂRFURI 
CU REDUCERE TARIFARA DE 20 %

Informații suplimentare la sediul socie
tății sau la telefoanele : 095/647055-

j 641495. (1374)

• aaaa » <

CONVOCAREI

*

A

Noul Partid Liberal, Organizația județeană Hu
nedoara,

Convoacă convenția județeană cu următoarea or
dine de zi : prezentarea statutului, alegeri, diverse. 
Vor participa numai membrii N.P.L. La convenție va 
participa și unul din membrii comitetului director. 
Convenția va avea loc la Casa de Cultură din Pe
troșani, pe data de 12 decembrie 1992, ora 16. Re
lații suplimentare : Petroșani, Independenței 15/3, te
lefon 093/545863.
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LICITAȚIE
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI 

str. Revoluției, nr. 2
LUPENI,

10—15 din 
în vederea

SOCIETATEA COMERCIALĂ AGRO TRADING LTD. 
SRL HUNEDOARA

str. Pictor Grigorescu, nr. 7, tel. 713487, cu o- 
biectul de activitate înregistrat: import-export, pro
ducerea și comercializarea produselor agricole, agro- 
alimentare de origine vegetală și animală și a mate
rialelor și mărfurilor industriale și bunuri de larg 
consum. Comercializarea se face en gros și en detail 
prin magazine și unități proprii cit și ambulant. Va
loarea mijloacelor fixe proprietatea societății este de 
52 milioane Iei.

Societatea oferă Ia vînzare acțiuni pînă Ia valoa
rea de 20 milioane lei, acționarii avînd dreptul în
ființării unor secții sau întreprinderi independente în 
cadrul societății.

De contactat personal sau telefonic, între orele 
7—9 și 17—22, la adresa de mai sus. (408)
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Organizează in condițiile articolelor 
Legea nr. 50/1991. o licitație publică 
concesionării unor terenuri pentru amplasarea unor 
chioșcuri prevăzute în documentațiile 
aprobate :

• 20 chioșcuri comerciale de tip A, 
teren pentru fiecare, pe amplasamentul 
na noului centru civic — Bulevardul Păcii.

• 8 chioșcuri comerciale de tip B, grupate cite 
două, cu 10 mp de teren pentru fiecare, pe ampla
samentul situat pe Bulevardul Păcii, peste drum 
Piața agroalimentară.

• 7 chioșcuri comerciale de tip C, cu 40 mp 
teren pentru fiecare, pe amplasamentul situat în 
na dintre Bulevardul ’Păcii și Gara CFR.

Concesionarea terenului se face pe o durată 
ani.

Taxa minimă lunară este de 150 lei/mp.
Informații suplimentare și consultarea planșelor « 

se poate face zilnic, între orele 10—12, la sediul Con- * 
siliului local al orașului Lupeni, începînd cu data de 1 
7 decembrie 1992. ,

Documentațiile; licitației se ’ pot ridica contracost | 
de la sediul Consiliului local al orașului Lupeni, ca- J 
mera nr. 8, începînd cu data de 7 decembrie 1992. >

Garanția de participare la licitație va fi de 5000 I 
lei pentru amplasamentele din zona centrală și * 
20 000 lei pentru amplasamentul din zona Gării CER.

Ofertele se depun Ia sediul Consiliului loca), al 
orașului Lupeni, camera 8, pînă în data de 21 de
cembrie 1992, ora 15.

Licitația va avea Ioc în ziua de 22 decembrie 
1992, ora 10, la sediul Consiliului local al orașului 
Lupeni, camera 1. (1382) j
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cu 12 mp de 
situat în zo-
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LUNI, 7 DECEMBRIE

PROGRAMUL I
• 14,00 Actualități • 14,10 Calendarul 

zilei • 14,20 Worldnet USIA • 15,20 A- 
vanpremiera săptămînii • 15,40 Copiii 
noștri — viitori muzicieni • 16,00 Cheia 
succesului o 1630 Confluențe • 1730 Ac
tualități • 17,05 Emisiunea în limba ma
ghiară o 18,35 Pro Patria o 19,30 Desene 
aniihate • 20,00 Actualități • 20,30 —A- 
ceastă poartă a creștinătății • 21,05 Te
zaur • 21,50 Teatru TV. „Scapino" • 23,45 
Actualități

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

dări din program • 16,15 Desene anima
te • 16,40 Tradiții • 17,10 Venlți cu noi 
pe programul doi! Sănătatea la români 
— 3 la sută din buget! • 20,00 Album 
coral • 20,15 Magazin auto-moto • 20,45 
Programul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Internacio- 
nal • 22,00 TV5 Europe • 2235 Repriza 
a treia.

marți, 8 Decembrie
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,40 Calendarul zilei • 10,20 TV5 
Europe. Eva povestește despre cea care 
va deveni Mata Hari • 12,10 Ora de mu
zică • 13,00 Oameni de lîngă noi • 13,30 
Muzica pentru părinți • 14,00 Actualități
• 14,15 Muzica pentru toți • 14,45 Avan
premieră TV • 14,55 Preuniversitaria •
15,30 Teleșcoală • 16,00 Conviețuiri-ma- 
gazin • 17,00 Actualități ■ 17,05 Repere 
transilvane • 17,35 Ansambluri folclori
ce • 18,00 Salut, prieteni ! • 19,00 Stu
dioul economic • 19,30 Desene animate
• 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,45 

Telecinemateca: Școli naționale și curen
te cinematografice. „Dincolo de pod" (Ca
sa de filme Unu, 1976) • 2230 Cultura 
în lume a 23,00 Actualități • 23,15 Jazz- 
fan.

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

mate • 16,35 Studioul de literatură • 
17,35 Film serial. „Doamnde de la malul 
mării • 18,25 Tribuna non-conformiști- 
lor • 18,45 Video-satelit • 19,10 Eurogol
• 19,55 Studioul muzicii contemporane • 
20,25 De-ale pieței în economia Capitalei
• 20,45 Programul Televiziunii din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Internacio- 
nal • 22,00 TV5 Europe • 2235 BBC ; 
News from London.

miercuri, 9 decembrie 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități
• 10,10 Calendarul zilei • 10,20 Film se
rial. „Marc șl Sophie" • 1145 La Sept. 
Palete • 12,10 Ora de muzică • 13,00
Virstă a treia • 13,30 Audio-vizual stu
dio • 14,00 Actualități * 14,15 Civilizația 
montană • 14,45 Avanpremieră TV • 
14,55 Preuniversitaria • 15,30 Teleșcoală
• 16,00 Tineri interpreți de muzică popu
lară • 16,20 Lumea sportului • 16,50
Tragerea Pronoexpres • 17,00 Actualități
• 17,05 Arte vizuale • 1730 15, 16, 17, 18
• 18,00 Reflector • 18,30 Fascinația blue
sului (I) • 19,00 Studioul economic •
19,30 Desene animate • 20,00 Actualități 
O 20,30 Film serial. „Din voia Domnului"
• 21,25 Fotbal: PSV Eindhoven — A.C. 
Milan a 23,20 Universul cunoașterii • 
23,50 Actualități.

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

mate • 16,35 Teatru TV. „Gin Rummy" de 
Donald L. Cobrun • 18,20 Emisiunea în 
limba maghiară • 19,50 Întâlnirea cu Fi
larmonica din Tg. Mureș o 20,15 Dialog 
cu edilii Capitalei • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE InternaciOnal • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC: News from 
London.

JOI, 10 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20
TV5 Europe • 1140 Tradiții... de neam și

țară • 12,00. Avanpremieră TV • 12,05
Ora de muzică • 12,55 Fotbal: Universi
tatea — Steaua • 14,50 Preuniversitaria
• 15,30 Teleșcoală • 16,00 Agenda muzi
cală • 16,30 Reflector • 17,00 Actualități
• 17,05 Repere moldave • 17,35 Drumuri 
în memorie • 18,00 Tele-discul muzicii 
populare • 18,20 Simpozion • 19,00 Stu
dioul economic • 19,30 Desene animate
• 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 20,45
Film serial. „Dallas" • 21,45 Reflecții ru
tiere • 22,00 Dosarele istoriei • 22,30
Microrecital Ray Charles • 22,45 Repor
ter *92  • 23,15 Actualități • 23,30 Sta
dion.

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

mate • 16,35 Motor! • 17,05 Emisiunea 
în limba germană • 18,05 O viată pen
tru o idee • 18,35 Conviețuiri-magazin • 
19,35 Cutia cu surprize • 20,25 Muzică 
populară instrumentală • 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 'TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC: News from 
London.

VINERI, 11 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova • 10,00 Actua
lități • 10,10 Calendarul zilei • 10,20
Film artistic. „Valea răzbunării" (SUA, 
1951) • 11,55 Super Channel • 12,40 Des
coperirea Planetei • 13,00 Ora de muzică
• 14,00 Actualități • 14,15 Avanpremieră 
TV • 14,20 Mondo-musica • 14,40 Medi
cina pentru toți • 15,10 Microrecital Do
rin Teodorescu • 15,25 Preuniversitaria
• 16,00 Limba noastră • 16,30 Muzica 
pentru toți • 16,45 Tragerea Loto • 16.55 
Actualități • 17,00 Emisiunea în limba 
germană • 18,00 Documentar științific •
18,30 Divertisment internațional • 19,00 
Viața parlamentară • 19,30 Desene ani
mate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport • 
20,45 Film serial. „Destinul familiei Ho
ward" • 21,45 Studioul șlagărelor • 22,15 
Gong! • 22,45 Top 10 • 23,20 Actuali
tăți • 23,35 Întâlnirea de Ia miezul nopții.

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

din program • 16,15 Desene animate • 
16,40 Tradiții • 17,10 Sport-magazin • 
19 00 Concertul Orchestrei Naționale Ra
dio • 21.00 Prrw—«nr<l Tnl^riziunti Na
ționale din Republica Moldova • 21,30

TVE Internacional o 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC: News from London.

SÎMBĂTA, 12 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața! • 9,50 Șahul
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10,10 
Șapte note fermecate • 11,10 Alfa și o- 
mega • 12,00 Itinerare spirituale • 12,30 
Ora de muzică • 13,30 7x7 • 14,00 Actua
lități • 14,10 Reflecții rutiere • 14,20 De
sene animate • 14,45 Elvis Presley la in
digo • 15,15 Amanda Lear Show (II) • 
15,50 Al doilea război mondial • 16,20
Studioul șlagărelor • 16,35 Magazin cine
matografic • 17,35 Vedete în recital : Na
na Mouskouri • 18,00 Telesport o 18,30 
Mapamond o 19,00 De dragoste și dor...
• 19,15 Teleenciclopedia • 20,00 Actuali
tăți • 20,30 Film artistic. „Chinezul" (I): 
„Iuțeală de mină" (Franța-Italia, 1991) • 
22,15 Săptămina sportivă • 22,30 Culmi 
gemene. Emisiune de diyertis...ment O
23,30 Actualități • 23,45 Film serial. „Vă
duvele" (Anglia, 1985) • 0,40 Rock-pano- 
rama • 1,00 TV DEVA.

PROGRAMUL II
• 9,00 TV DEVA • 16,00 Actualități • 

16,10 Desene animate • 16,35 Tenis • 
20,45 Programul Televiziunii Naționale din 
Republica Moldova • 21,30 TVE Interna
cional • 22,00 TV5 Europe • 22.35 Lo
retta Lynn în concert.

DUMINICA, 13 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 TV DEVA • 8,30 Bună diminea
ța ! • 9,30 Abracadabra! • 10,20 Film 
artistic în serial pentru copii. „De-aș fim 
Harap Alb" • 10,50 Actualități • 11,00 
Lumină din lumină • 12,00 Viața satului
• 13,30 La fîntina dorului • 14,00 Actua
lități • 14,10 Atlas • 14,30 Video-magazin
• 18,40 Convorbiri de duminică • 19,10
Film serial. „Dallas" • 20,00 Actualități
• 20,45 Film artistic. „Destin" (Anglia, 
1989) o 22,45 Duminica sportivă • 23,00 
Actualități • 23,10 Maeștrii.

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

din program • 16,15 Desene animate • 
16,40 Orașe și civilizații • 17,10 Serata 
muzicală TV • 19,25 Video-satelit o 19,45 
Varietăți internaționale • 20,15 Concer
tino • 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica MoHo’ a «- ’1,30
TVE kV-mwal • 22,00 TV5 Europe
• 22,35 Pop-club.
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• CU ocazia Sf. Nicolae 
un călduros „La mulți 
ani“ domnului Redactor Șef 
de la „Cuvîntul liber" din 
partea tipografilor de la 
sectorul ziar.

• „LA MULȚI ANI"
pentru Nicușor Stoia din 
Câinelu de Sus din partea 
mămicii Maria, cu ocazia 
zilei de naștere și a Sfîn- 
tului Nicolae. (588)

• DE Sfîntul Nicolae.
dragă Nicolae Popa din 
Vălișoara-Balșa, soția Ma
ria. socrii din Hărțăgani 
și cumnata îți urează „La 
mulți ani". (605)

• .ACUM, cînd pe seni
nul cer al vieții tale a 
răsărit a 23-a stea, dragă. 
Simona Bîru, din Orăștie, 
iți doresc sănătate, înde
plinirea tuturor dorințelor 
și do acum înainte ochii 
tăi frumoși să găsească nu
mai calea fericirii și a 
dragostei. „La mulți ani". 
Florin • ((>11)

V1NZĂRI — 
C U IVI PĂ RĂRI

• VIND' video Panaso
nic. nou. Deva, tel. 622137, 
după ora 16.

• FIRMA Mario Service 
SRL vinde 3 frigidere 180 
1 (89 440 lei) garanție 2 
ani. Hunedoara, 716282.

(9972)
• CUMPĂR garsonieră,

zonă centrală.. Deva. tel. 
618117. (604)

• VIND izotermă frigo
rificii Raba 22 tone, ca
mion. Mercedes — 7 tone, 
a utot’u rism .Mercedes-Co- 
bra 200 D, Alfa Romeo 90, 
toate/ în stare perfectă și 
Ford Transit, avariat. Tel. 
627604. (544)

• -ViND mașină de cu
sut Ileana. Deva, telefon 
627603. (548;

• VÎND apartament 2
camere, central. Deva, tel. 
611680. .. (412;

• VIND sau schimb a-
partament 2 camere Că- 
lan, cu similar Deva. In
formații Deva, tel. 621798, 
orele 17—22. (4.43)

• ViND autoturism
Lada 1500, stare excep
țională. Informații De
va, tel. 626294 și 
621386, între orele 8 > 
—16. (536)

• VÎND Dacia 1300 .sta
re foarte bună. Deva tel. 
625639. (533)

• BANCA AGRICOLA 
SA DEVA anunță că în 
ziua de 11 decembrie 1992, 
ora 9, va avea loc licitarea 
imobilului situat în Deva, 
str. Ioan Corvin, nr. 8. 
.Licitația are loc Ia sediul 
Judecătoriei Deva, biroul 
executorilor judecătorești.

(562)
• CUMPĂR urgent bu

telie normală. Ofer 35 000 
lei. Asigur transportul de 
la domiciliu. Orăștie, tel. 
641133. (448)

• CUMPĂR mărci și 
dolari, ofertă serioasă. 

Deva tel. 625493,614150.
(54Q)

! 1 îb—. ♦ — •
• SCHIMB video recor

der Orion cu antenă pa
rabolică. Brad. tel. 655367.

(570)
• V ÎND oi și capre. Ghe-

lari — Mănăstire, nr. 126, 
tel. 735289. (559)

• ViND televizor color
Goldstar, nou. Deva, tel. 
624592. (572)

• VIND căței dalma-
țieni, 2 luni. Simeria, tel. 
660715. (575)
• VÎND antenă parabolică

cu instalație completă, sta
ție amplificare 320 W, cu 
telecomandă. Deva, tel. 
619384. (576)

• VÎND casă cu etaj și 
grădină în Mînerău și con
vertor satelit, cu dublă po
larizare. Tel. 711271. (579)

• VÎND casă în Orăștie,
str. Primăverii nr. 29, tel. 
642741 și 621031. (577)

• VÎND 12 oi și 4 ca
pre, Crîngului nr. 22, Dră- 
goi Roman. Informații tel. 
616878, orele 18—22, Deva.

(580)
• VÎND Aro 244 pe ben

zină, fabricația 1992 sau 
schimb cu garsonieră. De
va tel. 621161, 621213, Popa.

(581)
• ViND canapea, pătuț

copil,, moară electrică, ca
zan țuică 50 litri, 2 porci 
100 kg, televizor "Sirius, 
cazan încălzire* *'  centrală, 
boiler pe gaz, două ghiu- 
luri aur, Ladă cereale. Tel, 
614956. (582)

• CU inimile zdro
bite de durere, fami
lia anunță încetarea 
din viață, după o grea 
suferință, a scumpei 
lor soție, mamă, soa
cră și bunică,

MARIOARA 
PETRAȘCA, 

de 65 ani. înmormîn
tarea va avea loc în 
6 decembrie, ora 13, 
la Cimitirul din str. 
Eminescu, Deva. Nu 
te vom uita niciodată! 
Iosif, Irina, Titi, Cor
nel, Luci, Cornelia, 
Gigi, Anamaria șl A- 
drian.__________ (586)

• SOȚIA Florica cu 
adîncă durere în su
flet anunță moartea 
soțului

FILIMON 
PETREAN 

Înmormîntarea astăzi, 
5 decembrie, ora 13, 
de la Casa Mortuară 
Devșu^^_^^^(589)
• COLECTIVUL Șan

tierului 31 Poduri Ti
mișoara este alături 
de colega lor Bobei 
Manuela la greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea tatălui său 
și-i transmit sincere 
condoleanțe._____(598)
• SOȚIA și familia a- 

nunță încetarea din viață a 
dragului lor

VASILE GÎTIN, 
în vîrstă de 50 ani. în- 
mormîrttarea ara loc du
minică, 6 decembrie, în 
comuna Dobra, ia ora 14. 

(606)

• VÎND Wartburg 312, 
stare bună de funcționare. 
Sarmizegetusa, tel. 103 
(Cioroganr — Breazova).

(584)
• VÎND porci. Deva, tel. 

628727, după ora 9. (585)
• VÎND Dacia 1300 Ger

mania. Tel, 624877, Liliacu
lui?: bl. 21/ sc. D, ap. 7.

(578)
•: VIND televizor Grun

dig— Supercolor, diago
nalii 67 cm, antena para
bolică cu suport, conver
tor ja'ponez „Maspro*ț  com
bina muzicală „Electroni
ca", cu două boxe. Deva, 
tel. 95/617697. (591)
• OFER recompensă pen

tru cedare contract gar
sonieră. . Relații duminică. 
622481, Deva. (594)

• CUMPĂR valuta. De
va, tel. 614113. (593)

• VÎND urgent casa și 
grădină Deva, tel. 614648.

(600)
• VÎND televizor color 

Grundig. Deva. tel. 618131.
(599)

• CU.MFAR apartament 2
camere, exclus Micro 15. 
Deva, tel. 619259. (602)

• VÎND televizor alb- 
negrti, nou. Deva, telefon 
629610. după ora 19. (601 >

• CUMPĂR apartament
2 camere. Informații Deva, 
tel. 618294, zilnic după o- 
ra 18. ' (603)
• I'IR Ai \ Topaz. .SIJI. oferă

en gros șampanie B.B. — 
4 sortimente, vodcă — două 
sortimente, jucării da toate 
tipurile. Angajează tradu
cător pentru - limbile en
gleză și germană, închi
riază două garaje cu căl
dură. Informații tel. 095/ 
717982._ ’ (9450.1

• VÎND caroserie com
pletă și motor Mercedes 
Diesel, fabricație 1983. Tel. 
713939. ' (9452;

• VÎND casetofon și
jocuri compatibile pentru 
calculator, sigilate. Tel. 
725472. (9453)

• VÎND frigider Arctic,
mijlociu, stare foarte bu
nă. Tel. 718038. ’ (9454)

• VÎND casă cu gaze, 
garaj, grădină. C. Davilla, 
34 Informații tel. 711334.

(9455)
OFERTE 

DE SERVICII
• S.C. Colux SRL orga

nizează excursii în Polo 
nia, Turcia, Germania și 
intermediază obținere de 
vauchere la cele mai a- 
vantajoase prețuri. Infor-

r mâții tel. 627263, între fi
rele 17—20. (530)

• AGENȚIA de Turism 
Euro Friends 90 organi

zează excursie în Ungaria 
în perioada 9—12.- KI1. 
1992, preț 4500 lei șl în 
Turcia în 16—21 dec. Preț 
9 500 lei. Informații Deva, 
tel. 621840. (414/415)

• ANGAJAM tînără vîn- 
zătoare pentru librărie — 
papetărie. Condiții — mi
nim studii medii, cunoștințe 
— eel puțin o limbă stră
ină de circulație interna
țională, preferabil cunoș
tințe operator calcul. Tel. 
618908, ora 20—23 zilnic.

(597)
• SOCIETATE Comer

cială face înscrieri pentru 
frigidere și combine, cu 
avans Deva, tel. 621122.

(596)
• ASOCIAȚIA, familială 

Servicecom, cu autorizația 
7414, execută reparații uz 
casnic. Informații la tel. 
721694, Hunedoara. (9451)

• INCOTA ATLAS REI-
SEN efectuează transport 
persoane șl pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Niirnberg — Heil
bronn — Stuttgart, 9,16, 22 
decembrie. Înscrieri, infor
mații kr telefon 618882, o- 
rele 16 -21. (427;

PIERDERI

• PIERDUT cîine 
lup. Răspunde la nu
mele „LORD". Găsi
torului se oferă re
compensă. Tel.- acasă 
625135 serviciu 616190.

(547)
I . -♦ ••***♦***■♦***  .•***♦•**•**•

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de F.E. 
Mintia, pe numele Barna 
Florin. Se declară nulă.

(571)
• PIERDUT legitimație 

serviciu eliberată de Di
recția de Poștă Hunedoara, 
.pe numele Gavrilă Elena. 
Se declară nulă. (587)

ÎNCHIRIERI
• OFER spațiu pentru 

închiriere activități co
merciale în centrul Orăș- 
tiei, str. O’Goga, nr. 2. 
Vizitarea spațiului se face 
luni, 7 decembrie 1992, 
intre orele 11—12,30, iar 
licitația la ora 13, la adresa 
spațiului, Orăștie. (4631

• SOCIETATE Comer
cială caută spațiu pentru 
închiriat în Deva, cu vad 
comercial. Tel. 619526. 
după ora 16, (436)

• CAUT pentru închi
riere spațiu comercial. 
Deva, tel. 620630. 6H5702.

(573)
• DORIM să inchiriem

in Deva una garsonieră, 
un apartament cu 2 ca
mere și un apartament cu 
3 camere, preferăm să fie 
mobilate. Sunați între o- 
rele 8-17 la tel. 621113, 
Vulpe. . (595)

• ÎNCHIRIEZ spațiu co
mercial dotat cu telefon, 
încălzire, apă și loc de 
depozitare (75 mp). Deva, 
tel. 611862, str. A. Șaguna 
(central), nr. 16. (583)

• CAUT pentru închi
riat o garsonieră mobilată. 
Relații la tel. 613719. (607)

COMEMORĂRI

• ÎN 6 decembrie se 
împlinesc doi ani de 
Iti trecerea în eterni
tate a dragului nostru 

IOSIF PĂDUREAN, 
din Ohaba — Lăpugiu. 
Trecerea timpului, ori
cum ar fi, nu poate 
alina suferința cane 
ne-â rămas pentru tot
deauna în suflet. Dum
nezeu să-l odihnească! 
Familia îndurerată.

(541)

• GU adîncă durere 
anunțăm împlinirea u- 
nui an de la moartea 
scumpului nostru frate, 
cumnat și unchi,

POPA LAZAR, 
din Orăștie. Dumnezeii 
să-l odihnească! Fra
tele Avram, cumnata 
Silvia, nepoții Marian 
șî Florina. (557)

• COMEMORĂM cu 
aceeași tristețe și du
rere un an de cînd a 
plecat dintre noi dra
ga noastră soră, cum
nată si mătușă, 
HORTENSIA-MARIA

ȘTEFAN 
Dumnezeu să_ o odih
nească în pace I (592)

• SOȚIA, copiii, gi
nerele șî nepoții a- 
nunță cu aceeași du
rere împlinirea a doi 
ani de la decesul dra
gului lor,

PETRU DRAGI' 
din Deva. Nu te vom 
uita niciodată ! (590)

DECESE
• SOȚIA Viorica, 

fiica Mănuela și fiul 
Dan anunță cu pro
fundă durere înceta
rea fulgerătoare; din 
viață a dragului lor 
soț și tată,
. ec. PETRE BOBEI

Înmormîntarea, du
minică, 6 decembrie, 
ora 13, de la casa 
mortuară de pe str. 
Eminescu, Deva.

Dumnezeu să-I oclili- 
nească în pace !____

• PIOS omagiu ce
lui care a fost

PETRE BOBEI, 
om de aleasă omenie, 
un mare iubitor de 
presă, prieten al zia
riștilor, gestionarul 
chioșcului de presă al 
ziarului „Cuvîntul li
ber" din Piața muni
cipiului Deva.

Nu te vom uita nicio- 
dată, drag prieten!

De la Direcția generală a finanțelor
publice și controlului finaneiar de stat

Potrivit prevederilor In
strucțiunilor - M.F. nr. 
491010/13 XI 1992 și a 
H.G. nr. 329/15 VI 1992 
privind constituirea și. uti
lizarea fondului-extrabuge- 
tar, agenții economici, băn
cile comerciale și societă
țile de asigurări cu capi
tal integral de stat au o- 
bligația de a vărsa în con
tul Ministerului Finanțe
lor cod 64.08.X.01.60 des
chis la Sucursala județu
lui Hunedoara a Băncii 
Naționale o cotă de 50 la 
sută din diferențele fa
vorabile înregistrate po
trivit Hotărîrii Guvernu
lui nr. 26/1992, din reeva
luarea activelor și pasive
lor în valută și a stocuri
lor de materii prime, ma
teriale, produse, semifa
bricate, producție netermi
nată și mărfuri.

Sumele aferente cotei de 
50 la sută din influențe
le favorabile realizate și 
evidențiate în contabilita
tea agenților economici, a 
băncilor comerciale și so
cietăților de asigurări cu 
capital integral de stat
•r * -jf
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( festive, nunți, botezuri etc.

Informații la telefon: 612518.

r
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DACIA SERVICE DEVA |

cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 261, '
comercializează următoarele tipuri de au- | 

toturisme puțin rulate : ,
• Fiat UNO TD, an fabricație 1987 — I

preț estimativ 3100 000 |
• Fiat UNO TD, an fabricație 1988 — J 

preț estimativ 3 500 000
• Fiat UNO TD RST, an fabricație 1989 — ! 

preț estimativ 4 700 000
• Fiat DUCATO 1,4 T D, an fabricație ' 

1988 — preț estimativ 6 200 000
• Fiat UNO DIESEL, an fabricație 1988 ;

— preț estimativ 2 100 000 |

S.C. ROMAG-COM S.R.L. DEVA * |
Vă invită să petreceți momente plăcute, în- | 

tre orele 12—02, Ia Restaurantul „TRANSIT- . 
VANIA", recent redeschis — aparținînd S.C. | 
Ardealul S.A. Deva —, unde zilnic veți găsi > 
un bogat sortiment de produse culinare, bău- | 
turi alese, muzică și dans. j

De asemenea, organizează la cerere mese I

(1368) ; 
---  1

SOCIETATEA COMERCIALĂ I
„CRIȘUL" S-A. BRAD î

Anunță amînarea licitației pentru locație I 
de gestiune, programată în data de 6 decern- * 

I brie 1992> la un număr de 7 gestiuni (industrial, J 
I alimentar și alimentație publică), la o dată j 
| care se va stabili ulterior. 

j S.C. „ARDELEAN" SRL DEVA 
j VIILE NOI
| a) Vinde în două rate:

• mașini de spălat
• mașini de cusut
• aragaze

, • televizoare alb-negru (44 cm — Silver-
Star)
b) Vinde și următoarele produse :

• congelatoare
• frigidere
• combine frigorifice
• răcitor
• articole uz casnic
• detergenți
• zahăr și alte produse 

Cumpără apartament Ia parter, zonă

l
*

I
%

b
I

I
w

I
*

b

I
«

l
Ib
I
nI t c) Cumpără apartament Ia parter, zonă centrală., 
, Informații și oferte se primesc la magazi-1 
| nul din Deva, cartierul Viile Noi, tel. 618879. j 

(9152)| 
>------ ---------------------- ,----- u

trebuiau vărsate pînă la 
data de 15 noiembrie 1992, 
iar cele realizate după a- 
ceastâ dată se virează lu
nar pînă la data de 20 a 
lunii respective.

Pentru nevirarea Ia ter
men a sumelor datorate se 
aplică o penalizare de 0,03 
la sută pentru fiecare zi 
de întîrziere.

în situația lunară a in
dicatorilor financiari se 
vor raporta următoarele 
date:

— influențe favorabile 
din reevaluarea activelor și 
pasivelor în valută șl a 
stocurilor materiale con
form H.G. nr. 26/1992

- — sume vărsate în con
tul M.F. nr. 64.08.X.01.60

— soldul rămas de virat 
Reamintim tuturor a-

genților economici (per
soane fizice sau juridice) 
că potrivit prevederilor 
H.G. nr. 349/1992 au obli
gația să se prezinte în 
perioada 4 XII—15 XII Ia 
unitățile fiscale teritoriale 
ale D.G.F.P.C.F.S. pentru 
a ridica certificatele de 
înregistrare fiscală.
• a aaaa r
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