
Nu-i pace in casa Thaliei I Asta se vede 
cu ochiul liber, fie ea, casa, la București, 
la Piatra Neamț sau la Graiova, De ce să 
fie tocmai teatrul dramatic Ion D. Sîrbu 
din Petroșani excepția de la acea stare 
de lucruri ce se instituie ca'regulă- în 
actualitatea artei dramatice, românești ?! 
.Totuși, o anume specificitate există aici. 
Un atribut care să caracterizeze global 
stagiunea trecută 1

— Convulsivă — declară dl director Du
mitru Velea. Așezată sub semnul nervo
zității, care acum se luminează mai bine 
•și :are aparține contextului social. Am 
incereat să fac ordine prin disciplină ar
tistică' și prin clarificări economice.

—- Orice demers naște reacție. Care a 
fost ea în teatrul de aici ?

— Una de ambiguitate! Aproape fie
care angajat s-a comportat ca și cum ar 
fi fost cu un picior în instituție și cu al
tul în afara ei, într-o sferă particulară. 
Simt cum Thteresul,. îndeosebi cel mate
rial, prevalează asupra celui artistic. La 
sfîrșitul stagiunii mi s-a-născut chiar i- 
deea de a supune fiecare .angajat unui 
jurâmînt: mai întîi teatrul, apoi fami
lia și societatea,

— Din ce v-ați propus, cit ați reușit ?
— O parte a colectivului artistic a ajuns 

sâ graviteze în jurul ideii de teatru. Aș 
putea spune că am condus, în stagiunea

trecută, ca un neamț. O voi face în ac
tuala stagiune ca un- bțzantin.

— O strategie mal apropiată spiritului 
nostru românesc. Și ponte benefică pen
tru teatrul dumneavoastră, Haideți să ne 
imaginăm curgerea unei sile aici!

— Personalul tehnic-administrativ a 
fost- adus pe scenă: contabil, magazioner, 
croitor. Nu doar din lipsă de personal. 
Ci pentru faptul că.toate celelalte com- 
partUncpte sînt subordonate artisticului, 
scenei. Nu concep câ cineva jdin teatru

STRATEGII,
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— Condica — desființată. Programul 
necesar — transformat în program artis
tic. Lumea vine cu o oră înainte de re
petiție. Lumea pleacă după încheierea re
petiției sau a spectacolului. Pot fi trei 
ceasuri pline pe zi, pot fi 16 astfel de 
ceasuri. Zi nelucrătoare nu există.

— Durerea mare, pe care alte teatre 
n-o cunosc, dar care pe dumneavoastră 
vă bîntuîe de multișor, este lipsa de ac
tori. Aveți un singur profesionist. Care 
poate fi ieșirea din situația critică, și to
tuși obiectivă ?

să nu cunoască spectacolul și durerile fa 
cerii lui.

— Un teatru profesionist trece într-un 
teatru de amatori, înțeleg eu. Ce faee pe 
scenă acest personal, cu altă calificare 
decît cea artistică ?

— Face spectacole. Care sînt complexe. 
Nimic nu precupețim pe linia decorului. 
In spatele fiecărui actor, trebuie să se 
afle încă doi oameni care să dinamizeze 
decorul și care devin personaje în spec
tacol. Nu oricum! Au Costume și sînt 
gîndiți ca personaje. Aș dori ca orice an

gajat al nostru să poată contribui la rea
lizarea spectacolului, exceptind rolurile 
de bază ale actorului.

Mă abțin de la a aprecia strategia pen
tru scețță a dlUi director Velea drept .con-, 
structivă sau, dimpotrivă, destructive. Sta
giunea în curs va da verdictul. Nu-mi 
reprim însă o undă de melancolie lâ gîn- 
dul că scena petroșăneană a dat nume 
acum sonore în trupele mari ale țării: 
Cezara Dafinescu, Magda Catone, Emilia 
Popescu, Claudiu Bleonț, Șerban Ionescu. 
Strălucitor de talentați. Și uimitor de 
modești. Așa cum numai cei cu adevărat 
înzestrați pot fi. Ce prăpastie între ei și 
taximetristul-actor, foarte curios să afle 
ce caut în incinta teatrului dar care, a- 
bordat spre a-mi vorbi despre teatru, a 
răspuns — scurt și de sus : „Nu stau de 
vorbă cu presa 1 Habar n-aveți ce scrieți!“ 
Fii bun și îngăduie, boierule, pardon, 
maestre ! Așa habarniști cum sîntem, dar 
privindu-1 seara pe Romeo din scenă, 
tot n-o să uităm că dimineață ne-a dus 
sacul de cartofi de la piață pînă acasă 
Pe bani grei...

Așa stînd lucrurile, nu știm dacă stra
tegia bizantină a dlui director este bine 
aleasă. Poate viitorul îl va obliga la una 
„a la Bocassa". Trăind și văzînd .

NATALIA VASIU

CUVÎNTUL LIBER
Sîmbătă și duminică, la Catedrala Ortodoxă 

din Praștie, concertul coral 

„CU NOI ESTE DUMNEZEU"
Trăim într-un moment în 

care totul e posibil," în 
care fiecare acționează du
pă cum crede de cuviință. 
Legile sînt adeseori elu
date. Nici nu e de mirare
- după patru decenii ‘și 

jumătate de dictatură co
munistă, ființa poporului 
nostru s-a erodat fantas
tic de mult, lipsește orice 
reazem moral, s-a estom
pat, în primul rînd, cre
dința în Dumnezeu. Și a- 
cest lucru este extrem de 
dureros. Ceea ce ne oferă, 
totuși,: o fărîmă de spe
ranță este faptul că, la 
ultimul recensămînt, peste 
nouăzeci la sută din lo
cuitorii țării s-au declarat 
adepți ai credinței orto
doxe, ai ortodoxismului 
care ne-a însoțit și men
ținut prin veacuri de a- 
prigă . istorie, cînd însăși 
ființa noastră națională era 
pusă în cumpănă.

Pentru a se constitui un 
suport moral trainic al cre
dinței în Dumnezeu, de 
trei ani încoace se orga
nizează, la Catedrala Or

todoxă din Orăștie, concer
tul coral „Cu noi este 
Dumnezeu", o manifestare 
extraordinară prin rosturile 
sale educative, de adîncă 
simțire. Cei care au ini
țiat-o sînt Inspectoratul 
județean pentru Cultură, 
Centrul Județean de Cer 
cetare și Conservare a 
Creației Populare Hune
doara, cu sprijinul Episco
piei Aradului și Hune
doarei, Protopopiatul Or- 

-todox Orăștie. Acestor fac
tori Ii s-au alăturat Pri
măria și Casa de Cultură 
Orăștie. •

Ediția din acest an, a 
treia, a concertului coral, 
este una de excepție. PenJ 
tru rezonanța pe care a 
avut-o în plan național, 
concertul va fi televizat, 
Televiziunea Română ve
nind acum alături de niște 
oameni de suflet, organi
zatori ai manifestării. S-a 
anunțat pentru zilele de 
12—13 decembrie a.c. o 
participare numeroasă de 
coruri din maî multe ju
dețe ale țării. Sîmbătă, 12

decembrie, ora 15,30, la Ca
tedrala din Orăștie, vor 
concerta corurile Bisericii 
Ortodoxe I Orăștie, Școlii 
Normale Deva, Institutului 
Teologic Sibiu, din comuna 
Marga, bisericilor ortodoxe 
Brad, Deva și atît de cu
noscutul cor din Finteușu 
Mare. Duminică, 13 de
cembrie, de la ora 12,30, 
concertul coral continuă 
cu evoluția corurilor bise
ricilor Ortodoxă II Orăș

tie, Zlatna, de copii „Codex 
Apullum" din Alba Iulia, 
„Camerata Felix" Oradea, 
Parohiei Ortodoxe Agnita 
(Sibiu), Catedralei „Sfinții 
împărați" din Hunedoara, 
Liceului de Artă Deva. 
Concertul este regizat de 
dl Dan Cojocaru, realiza
torul emisiunilor „Viața 
spirituală" de la Televi
ziunea Română.

Așadar, o manifestare la 
care vom participa cu res
pect și evlavie, cu încre
dere în mai bine, pătrunși 
de credința divină.
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„Au dreptul la toate cele ale vieții”
Cinematograful „Patria" 

din Deva a găzduit,. în 3 
decembrie, o manifestare 
organizată cu prilejul Zilei 
internaționale a persoane
lor handicapate. Organiza
torii acțiunii au fost In
spectoratul Teritorial de 
Stat pentru Handicapați 
Hunedoara —■ Deva și A- 
sociația Handicapaților Ne 
uromotori Hunedoara 
Deva.

Invitați au fost deopo
trivă oameni valizi ' sau 
cu handicap. Asta pentru 
că toți trebuie să știm,- 
și mai ales să nu uităm, 
că nimeni nu e ferit de 
neșansa de a fi atins de 
handicap.. De aceea me
rită' reținut un gînd pune 
tat la acest început de 
lună a cadourilor și de 
încheiere a deceniului per

soanelor handicapate. „O 
rice ființă umană este u- 
nică și prezintă un evantai 
de calități, aspirații, ne
voi, Apariția unui handi
cap bulversează persoana 
și anturajul său. Acest 
handicap nu afectează însă 
esența umană, aspirațiile, 
ci compromite posibilitatea 
atingerii lor". Celor pre- 
zenți, din păcate nu prea 
mulți, dna Doina Nelega, 
inspector șef al Inspectora
tului Teritorial de Stat 
pentru Handicapați Hune
doara - Deva, li s-a a- 
dresat cu speranța decla
rată că vor reflecta asupra 

unai realități pe care, poate, 
pînă acum au ignorat-o. Și

VIORICA ROMAN

{Continuare în pag. a 3-a)
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* — M-au concediat pentru că am spus 

că șeful nostru nu se pricepe la nimic.
— Explicabil. Nu trebuie să trădezi 

secretele, de serviciu !
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O „SĂ ft'E CUNOAȘTEM 
MUNȚII". împlinirii unui an de 
eînd a fost acordat spațiu pentru 
căminul cultural de centru și 
bibliotecă, de către Primăria 
Ghețari, i-au fost consacrate două 
expoziții, în premieră s-a orga
nizat o expoziție de fotografii 
alb-negru,, cu imagini surprinse 
de fotograful amator Titel Ri- 
zan, în Munții Retezat. Gealaltă 
expoziție, de carte, are aceeași

tematică: „Să ne cunoaștem
munții". în cadrul ei. cum ne 
informează dl Sergiu Țenț, di
rectorul Căminului Cultural Ghe
țari, sînt prezentate și ultimele 
achiziții din fondul bibliotecii 
comunale. (V.R.)

O DE „ZIUA MINERULUI", 
în fiecare an, în 4 decembrie, 
este ziua Sfintei Varvara, pa
troana minerilor. Și în acest an, 
minerii Văii Jiului și-au sărbă
torit ziua după datina... mai 
nouă : pauză în producție, slujbe 
religioase, prime speciale. Acum 
este cazul încordării în muncă 
pentru- recuperarea și sporirea 
producției de Căfbunb. (D.G.)'

O PLUS ÎN... GESTIUNE. Con
trol inopinat al poliției econo 
mice la Secția a II-a a S.C. „Pa- 
nicor" S.A. Hunedoara. Aici în 
gestiunea Rozaliei Marin nu s-a 
constatat nici o lipsă. Dimpotrivă, 
o cantitate de făină era în plus, 
fapt pe care legea îl sancțio
nează. De data aceasta, cu ml 
nus la buzunar. (V.N.)

Q BANII COPIILOR. La pri 
măria orașului Vulcan sînt în
scrise. 1800 de nume cu trei și 
mai mulți copii, care primesc 
alocații conform Decretului 410/ 
1985. Zilele trecute; s-au dat- a- 
castor'.mame'banii pentru copii 
pe trimestrul" al IV-l'ea ăl acestui 
an. Suma totală : aproape 2,5 mi

lioane de lei. Măcar de-ar fi fo
losiți în beneficiul copiilor, mai 
ales acum, în pragul sărbătorilor 
de iarnă. (D.G.)

O AMENDĂ. 30 000 de lei a- 
mendă pentru Dorina Poniti, ges
tionar la unitatea nr. 73 a S.C. 
Corvin" S,A. din Hunedoara. 

Dumneaei a „uitat" să scoată la 
vînzare sarea, detergenta, șerve-, 
felele și alte produse aflate în 
magazie. (V.N.)

• CONCEDIU GENERA
LIZAT LA UZINELE BRA
ȘOV. Iițcepînd cu data de 
18 decembrie a.c. princi
palele unități brașovene 
din industria constructoare 
de mașini își vor. închide 
porțile pînă la data de 1& 
ianuarie. Motivația este 
că de sărbători nu se prea 
lucrează și se consumă e- 
lectricitate. Sursele sindi
cale afirmă însă că moti
vul real este situația fa
limentară în care se află 
majoritatea acestor unități.

• CONFLICT DE MUN
CA ÎN ÎNVĂȚĂMÎNT. 
Consiliul Național al Fe
derației Sindicatelor Libere 
din învățămînt avertizează 
asupra posibilității de
clanșării unui conflict de 
muncă în învățămînt. în
tr-un comunicat al acestuia 
se aduce la cunoștința Mi
nisterului învățămîntului. 
Guvernului și Parlamentu
lui că motivele conflictu
lui sînt: aplicarea discri • 
minatorie a majorării de 
salarii de la 1 septembrie, 
propunerile inacceptabile 
ale Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale privind 
salarizarea celor din în
vățămînt începînd cu 1 
ianuarie 1993,* marginali 
zarea învățămîntului.

• PENTRU GARANTA
REA PROPRIETĂȚII. La 
Palatul Elisabeta a avut 
Ioc din inițiativa Partidu- 
lu* Umanist din România 
o întâlnire a reprezentan
ților conducerii partidelor: 
Mișcarea Ecologistă din 
România, Partidul Repu
blican, Partidul Național 
Liberal, Noul Partid Li
beral, Convenția Solidari
tății Sociale, Partidul Na
țional Țărănesc, Partidul 
Democrat, Partidul Națio
nal Român, Partidul Urna 
nist din România, avînd 
ca scop finalizarea în cel 
mai scurt timp a „Acțiunii 
500 000 de semnături" in 
sprijinul inițiativei de mo
dificare a statutului consti
tuțional al proprietății în 
sensul garantării ei.
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MEDICINA 
TRADIȚIONALA 

CHINEZĂ CU FURNICI
Furnicile pot constitui un . 

medicament-miracol pentru 
hepatita B ți numeroase 
boli reumatice, a anunțat 
agenția chineză de știri 
Xinhua, citată de REUTER. 
Centrul Medical Jinling din 
orașul Nanjing are o sec
ție specializată în studiul 
efectelor tratamentelor cu 
„extracte de furnici”. Pes
te 28 000* de pacienți au 
fost tratați în ultimii ani 
cu medicamente preparate 
pe bază de furnici, care 
sînt, se pare, bogate în 
zinc și elemente rare. Un 
studiu pe 339 de pacienți 
a arătat că peste 20 la 
sută au fost vindecați, 43 
la sută au prezentat ame
liorări, 34 la sută au bene
ficiat de ușurarea simpto- 
melor. Numai 2 la sută ră- 
mînînd „imuni” la trata
ment, în cazul hepatitei B. 
în plus Wu Zhi Cheng, pro
fesor la acest centru, a 
afirmat că furnicile pot 
vindeca afecțiunile reuma
tismale în stadii incipiente.
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GiNDURI NEPIEPTĂNATE
de STANISLAW JERZY LEC

• „în autobiografii, mulți dau uitării inexistența 
lor”.

• „Apa aceea tulbure a fost zăpadă albă, 
ocolit-o cu multă venerație 1“

• „Personajul pozitiv din iad e diavolul”.
• „Spui că mă prețuiești mult ? Știu, ai cere pe 

mine mai mult de treizeci de arginți...”
• „El ? Este de-o ignoranță enciclopedică”.
• „Omul are deja aripi. Și nu-i înger”.
• „Se înșeală cei care cred că analfabeții nu pot 

face toate neghiobiile de 4a a la z“.
• „Singurătatea ? Vai ce populată este !“
• „Chipul dușmanului mă înspăimîntă. Cînd văd 

de asemănător e cu al meu”.
• „La suma propriei înțelepciuni adaugă prudent 

prostia străină”.
• „Toate cătușele din lume fac un lanț”.

Selecție de ILIE LEAIIU

cit

SIDA ȘI 
PREZERVATIVELE

Influentul arhiepiscop de 
Manila, cardinalul Jaime 
Sin, a condamnat încercă
rile oficialităților din Mi
nisterul Sănătății de a în
curaja vînzarea prezerva
tivelor pentru a împiedica 
răspîndirea SIDA. „Există 
o tendință accentuată de 
a promova mijloace de 
prevenire a răspîndirii 
SIDA, în special a prezer
vativelor. Acest ' mijloc 
poate fi eficient pe termen 
scurt, dar oferă numai o 
falsă și inadecvată securi
tate" a declarat Sin, citat 
de REUTER. Biserica Ca
tolică numără aproape 50 
de milioane de credincioși 
din populația de 62 de mi
lioane a Filipinelor. Deja 
șefii bisericii l-au criticat 
pe președintele Fidel Ra
mos pentru că a permis 
promovarea unui program 
de control al nașterilor prin 
folosirea mijloacelor contra- 
cep .ve.

PE MARGINEA UNEI CĂSĂTORII REGALE
Nunta' prințesei Anne a 

fost, în cazul primei 
căsătorii, 
sărbătoare 
cazul celei 
sătorii, se 
vorba de o 
în prezența membrilor a- 
propiați ai familiei. Acum 
19 ani, prințesa Anne, a- 
tunci în vîrstă de 23 de 
ani, s-a căsătorit eu căpi
tanul Mark Philips în pre
zența a 1 500 de invitați, 
între care se aflau repre
zentanți ai mai multor 

actuale și foste familii dom
nitoare europene. Ceremo
nia a fost urmărită de peste 
500 de milioane de tele
spectatori din toată lu
mea, fiind considerată că
sătoria cea mai „publică” 
din istoria monarhiilor eu
ropene. Prințesa a fost 
îmbrăcată într-o rochie în 
stil medieval, din mătase 
țesută 
rele a 
lucitor 
li tară 
toria lor de basm a 
urmată de căsătoriile 
puțin Ia fel de străluci
toare ale celor doi fii ai 
reginei, prințul Charles și 
prințul Andrew. Din 
ceste . trei căsătorii, 
au eșuat. Prințesa 
este acum divorțată, 
mînd să se recăsătorească 
cu ofițerul de ma
rină Timothy Laurence 
Prințul Andrew este sepa
rat de soția sa din luna 
martie a acestui an. Nici 
căsnicia prințului Charles 
nu pare a fi scutită de 
furtuni, mulți afirmînd că
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automobilist 
un drum cu 
km/oră. A- 
circulație, pe 
trecuse auto-
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• Doamna Vivi, care i 
ședea la volan, scoto- > 
cea îndelung în poșetă, ț 
dar degeaba. întinzîn- l 
du-i poșeta, se adresă / 
cu un zîmbet seducător 1 
agentului de circulație 
eare-i solicitase actele i 
la control :

— Vă rog, 
dumneavoastră 
mi-âm pus actele ; 
fără ochelari, nu 
văd.

• Un 
circula pe 
peste 130 
gentul de 
lîngă care 
mobilistul,' reușește să-1 î

actele 1JI 
vedeți ț 
unde l 

eu, ’ 
prea

Recent, la Geoagiu-Băi 
s-a desfășurat un seminar 
al Crucii Roșii de tineret 
pe tema „Publicitate, și in
formare”. Au participat 
membri voluntari ai Crucii 
Roșii de tineret din jude
țele Hunedoara, Alba, Cluj, 
Bihor și Sălaj.

Acest seminar, precum și 
cele ■ realizate la Alba Iu- 
lia și Băile Felix pe tema 
„Introducere în condu
cerea grupei”, au fost or
ganizate de departamentul 
de tineret din cadrul de
legației germane de Cruce 
Roșie de la Cluj Napoca. 
Reprezentanții germani ai 
Crucii - Roșii de tineret, 
Beatrice Lier și Klaus Bd- 
decker, urmăresc inițierea

tinerilor români în acti
vitatea de profil.

La seminarul cu tema 
„Publicitate și informare” 
participanților le-au . fost 
prezentate diferite metode 
de autoprezentare, stan
duri de informare, sisteme 
de autoinformare, moda
lități de susținere a anu
mitor proiecte, mijloace de 
publicitate (afișe, pliante, 
articole în presă) ș.a. Bo
găția informației, susținută 
printr-o prezentare adec
vată, a contribuit la in
struirea participanților, sti- 
mulîndu-i să împărtășească 
din cunoștințele și expe
riența dobîndite și altor 
voluntari ai activității de 
Cruce Roșie de tineret. (V. 
Roman)

ei 
de 
In 

că-

un prilej 
națională, 
de a doua 
pare că va fi 
discretă oficiere

cu perle, iar mi- 
fost la fel de stră- 
într-o uniformă mi- 
de paradă. Căsă- 

fost 
cel

i a- 
douâ 
Anne 

ur-
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ORIZONTAL : 1) Evantaie purpurii pen- 

ru obrajii dimineții; 2) Clasic ofertant 
al unor garanții acceptabile; 3) Au reacții 
fortissimo la un flash con brio; 4) Calul 
troian din cetatea inimii (dim.) — Ieșit 
de sub papuc cu rezonanțe sonore; 5) 
Regim preferențial ca mijloc de binefa
cere — Recunoaștere simbolică acordată 
unei qniforme; 6) Caiele la potcoavele 
cailor noștri ! — Alintat autor diletant cu 
copii după natură; 7) Palma de fier care 
cumpănește dreptatea — Clasica frînă 
magică a nelegiuirii; 8) A intenta un pro

numai situația sa de moș
tenitor al coroanei îi ține 
laolaltă pe cei doi soți. De 
altfel ziarele au relatat că 
prințesa Diana s-a mutat 
din reședința de la țară 
a. familiei în apartamentul 
lor din Londra, pentru a 
marca faptul că, deși con
tinuă să își îndeplinească 

obligațiile oficiale împreună, 
căsnicia lor este, practic, 
eșuată. Oficierea căsătoriei 
prințesei Anne, despre care 
mass-media afirmă că este 
prima știre fericită pentru 
regină în al 40-lea an de 
domnie,' va avea loc în bi
serica parohială de la 
Craithie, aflată la cinci 
minute de Castelul Bal
moral. Biserica poate găz
dui doar 200 de invitați și, 
oricum, nu se așteaptă ca 
mirii să dorească o prea 
mare publicitate făcută e- 
venimentului.

ajungă și să-l oprească.
— Vă dați seama că 

este o nebunie să cir
culați pe un așa drum 
cu o așa viteză ?, se a- 
dresă agentul omului de 
la volan.
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ărerea dumneavoastră, v
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lui reclamă construirea, t 
la cîte 100 de kilometri, ’

părerea-------------------
Pentru mine este formi
dabil, o plăcere de ne- 
descris, pe care am des
coperit-o acum cînd 

conduc pentru prima 
oară.

• La un cămin cul
tural :

— Dezvoltarea impe
tuoasă a automobilismu-

a cîte undi motel 
dern și camping 
grup sanitar, spuse 
ferențiarul.

— Și a cîtor spitale ? 
întreabă un ascultător. 
Culese de ION D. M.

mo- 
cu 

con-

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

ces verbal de imputare — Călător obiș
nuit pe corabia deșertului ; 9) Cunoscuți 
învățați în geometria cercului — Apele 
tulburi de adăpare a vendetei; 10) Con
damnat irefutabil la neiertarea păcatelor.

VERTICAL : 1) Orientați pe itinerarele 
ambigui ale unor pierde-vară ; 2) Pus la 
curent cu tehnica modernă ; 3) Val că
lător pe o mare de unde — Custode de 
mari valori din bogăția artei noastre (pl.); 
4) Colectiv, tehnic într-un combinat in
dustrial — Vlăstar aflat sub oblăduirea 
unui părinte natural; 5) Reexecutări ale 
unor cunoscute operații în piele; 6) Flota 
agoniselii în derivă pe apa Sîmbetei — 
Factori de risc într-o expunere nelimi
tată !; 7) Referentul delicios al slăbiciunii 
emblematice — Pusă la curent ca mă
sură de siguranță; 8) Liant indicat într-o 
combinație... de plăcere — Strîns în ex
presie, într-o ipostază punitivă ; 9) Ele
mente de scriere în limba greacă! — 
Valori circulînd sub semnul semiluneij 
10) Respins irevocabil la testarea depana
torilor. VAS1LE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI „PREMISE” 
APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU 

DE SIMBĂTA TRECUTĂ
1) SCLIFOSELI; 2) TEAS A — OMOR; 3) 
RAȘI — UNITA; 4) IȚI — ARAT0S; 5) 
GA — BRAȚE — G; 6) A — GLARA — 
Șl; 7) TARABE — ROB; 8) UMEZI — 
MORI; 9) RATA — DOMOL; 10) ARIT
METICA.

ȘAH

MAT IN 2 MUTĂRI

I I

i Spectacol folcloric
I Ansamblul folcloric „Ardeleana" al Clubului „Si-1 J derurgistul" Hunedoara a prezentat spectacolul „Cin-' 
| tec, joc și voie bunâ“. Manifestarea a cuprins dansuri > 
* și cîntece populare din mai multe zone ale țării. In I 
| acompaniamentul orchestrei conduse de Voiau Stă- J 
» nescu au' evoluat soliștii: Lorena Istrate, Mariana | 
| Nicolcea, Mariana Mic, Viorica Brîndușan, Ica Pop > J Giurgiu. Coregrafia — Petrică Prunean,. Momente ve- I 
| sele — Gheorghe Dobrotă. Prezentator — Ica Pop, 1 Giurgiu. (M.B.) |
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Controlul poziției

Alb: Re7, 5Pb5, Tb7, p: 
L4 și c’4

Negru : Rc6, Ca8

Soluția problemei din sîm- 

băta trecută:

L Nd5 I V
2. M mal
1. --------Ta6
2. D: a 6 mat

Un grup de pensionari 
din Tîrnăvița (comuna Bră- 
nișca) ne roagă să interve
nim la Direcția Județeană 
de Poștă Deva. Despre ce 
este vorba ? Din 22 noiem
brie este în concediu fac
torul poștal care le distri
buie abonamentele în Tîr
năvița și Rovina. Așa că 
ziarul „Cuvîntul liber” este 
primit o dată pe săpță- 
mînă. Și cum sîmbăta poș
tașii sînt liberi, numărul 
cu programul tv. ajunge la 
oameni joia următoare. La 
sesizările localnicilor, la 
Oficiul Brănișca li s-a 
răspuns că nu se angajează 
un înlocuitor pentru poș- 
tărița aflată în concediu. 
Iar femeia este în conce
diu și în luna decembrie, 
așa că pe bună dreptate 
oamenii sînt nemulțumiți, 
deoarece pe lîngă costul 
ziarului au plătit și taxa 
poștală, care presupune dis
tribuirea zilnic, nu săptă- 
mînal.

O
Parcă pentru a confirma 

că necazurile cititorilor noș

tri din satele comunei Bră
nișca nu sînt întîmplătoare, 
s-a prezentat la redacție 
dl Todor Tomuța. Dum
nealui este nemulțumit, ca 
de altfel și alți locuitori 
din satul Tîrnava, pentru 
că ziarele se duc fparte 
rar la abonați. Ne-a pre
zentat trei numere din „Cu 
vîntul liber” primite de fiul 
dumnealui în perioada 1-8 
decembrie. Și ne-a mai 
spus un lucru. Factorul 
poștal ce deservește satul 
Tîrnava, dl Gașpar Ursa, 
i a declarat într-o discuție 
anterioară că i-ar fi „cum
părat pe cei din conduce
rea direcției”. Pe săteni 
nu-i interesează acest lucru 
și nici faptul că dl factor 
mai are și alte îndeletni
ciri. Oamenii știu că s-au 
abonat pentru a fi infor
mați la zi și nu după cum 
are chef factorul poștal. 
Sperăm că Direcția Jude
țeană de Poștă Deva va 
lua măsurile ce se impun 
cu promptitudine. (V. RO
MAN).

Infractori și infracțiuni
TlLHARII

Au fost prinși Mălăele 
Valentin, Sandu Laurențiu 
și Pralea Viorel, toți din 
Vulcan și toți de 18 ani. 
Junii sint cercetați pentru 
infracțiunea de tîlhărie a- 
supra unui concetățean, iar 
pînă nu de mult, fapta lor 

figura cu A.N., adică, autori 
necunoscuți.

UNDEI ZAHĂRUL*

„Nu avem zahăr” — 
era invariabilul răspuns al 
gestionarei Croitoru Mari- 
cica, de la unitatea nr. 91, 
aparținind S.C. „Corvinex” 
S.A. Hunedoara. întreba
rea venea din partea ce
tățenilor arondați, care de 
luni de zile nu primiseră 
zahărul subvenționat A- 
cest lucru doar pînă intr-o 
zi. cind poliția a constatat 
că nu mai puțin de 450

kg de zahăr erau puse 
deoparte de sus-numita 
gestionară. Tot prin ma
gazie se mai găseau făină 
albă, alte produse. Nu și 
la vînzare. Poate din a- 
menda de 30 000 de lei va 
învăța ceva.

LA PĂDURE

Dacă tot lucra la o uni
tate specializată în trans
port forestier, șoferul Au
rel Adamescu, din Orăști- 
oara de Sus, s-a gindit 
să-și ducă acasă lemne. 
Doar vine iarna, nu ? Nu 
stă prea mult pe gînduri 
și, hai Ia pădure. Fără 
formele legale, desigur. 
Treaba nu prea a ținut, iar 
pentru furt din avutul pu
blic i s-a întocmit dosar 
penal.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Inspectoratului 

Județean de Poliție
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„Au dreptul la toate cele ale vieții"
(Urmare din pag. 1)

anume că toți sîntem oa
meni și avem aceleași ne
voi. Gă persoanele handi
capate „nimic din ce e o- 
menesc nu le e străin, deci 
au dreptul la toate cele 
ale vieții". De asemenea, 
s-a insistat asupra terapiei 
morale, la îndemîna tutu
ror și atît de necesară, asu
pra necesității inaugurării 
unei noi etape în activita
tea cu și pentru handica
pați, aceea de găsire a re
surselor în țară și depăși

rea stadiului ajutoarelor u- 
manitare străine, care ori
cum nu sînt decît o pică
tură într-un ocean de ne
voi.

Au fost aduse în acest 
cadru mulțumiri agenților 
economici, instituțiilor de 
cult, sănătate, din editură, 
autorităților de stat care 
au sprijinit activitatea han- 
dicapaților în perioada post 
revoluționară. In încheierea 
manifestării s-a proiectat 
filmul american „Vocile", 
oferit de Filiala de Ex
ploatare a Filmelor Hune 
doara Deva.

upm
DORIȚI UN

TAXI ?

CONSILIUL LOCAL ORĂSTIE

ANUNȚA

*

l
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S.C. „METALCHIM" S A. DEVA 

(fost ICRM) (
Oferă cu ocazia sărbătorilor de iarnă o ga- 
diversificată de jucării import China, la | 

--------------- , prin magaziție;|e proprii 1 
„Tehnodava", „Devamet", „Teh- t 

și magazinul „Parîngul** din Petroșani, ■■

mă <
prețuri avantajoase,
din Deva — „Tehnodava", „uevamet”, „Ten- / 
nomet“ și magazinul „Parîngul** din Petroșani,)

Agenții economici pot achiziționa mărfuri ’ 
de la depozitele din Deva, str. Apuseni, nr. 5, J 
cu plata în numerar sau pe bază de CEC. (1361))
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LA MULȚI ANI!
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciu

nului și Anului Nou 1993, CONSUMCOOP O- 
RĂȘTIE urează tuturor cumpărătorilor și per
sonalului unităților tradiționalul „La mulți 
ani !“ cu fericire și belșug, însoțit de împlinirea 
dorințelor de mai bine, de izbînzi si bucurii.

(1359)

I
I

Avînd în vedere Ordonanța Guvernului Ro- J
mâniei nr. 15/1992, cu privire la impozitele și I 
taxele locale, prip Hotărîrea Consiliului Local ' 
Orăștie, nr. 179/1992, începînd cu data de 1 ia
nuarie 1993 se modifică unele impozite și taxe

Procent de 
majorare 

15 "

locale, după cum urmează :
Impozitul pe terenurile agricole ale 
populației
Impozitul pe veniturile liber profesio
niștilor, meseriașilor, independenților și 
asociațiilor familiale
Impozitul pe clădirile populației 
Impozitul pe terenurile populației 
Taxa asupra mijloacelor de transport 
deținute de persoanele fizice 
Diferite taxe de timbru 
Alte impozite și taxe: de publicitate, 
asupra vinurilor și rachiurilor naturale, 
taxe afișaj, reclamă, pentru deținerea de 
cîini (cu excepția taxelor pentru elibe
rarea autorizațiilor din domeniul con
strucțiilor) 
Penalități și majorări pentru veniturile 

prevăzute mai sus și nevărsate in termen
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FACULTATEA DE INGINERIE 
HUNEDOARA

cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5 
Anunță scoaterea la licitație pentru 

chiriere a unui cuptor cu inducție, cuptor 
flacără, ferăstrău mecanic, palan manual 
spațiu in care sînt amplasate aceste utilaje.

Ofertele vor fi depuse la secretariatul 
cultății pînă în data de 5. 1. 1993.

ț Documentația licitației precum și alte 
t formații se pot obține de la sediul facultății.
ț ’ (1358)
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S.C. „INTERINDUSTRIAL“ S.A. ORADEA

Cod 3700, str. Lotrului, 2—6, tel. 099/11 11 07, fax 099/11 58 77, telex 34315, oferă en- 
gros, prin livrare directă, fără repartiție

• ULEI COMESTIBIL

I• ' 
ii

Preț de livrare : Preț eu amănuntul admis :
I

0,5 1 (îmbuteliat)
1 1. vărsat

126,50 Iei (F ambalajul)
253 lei

140 lei (+ ambalajul)
270 lei

In aceleași condiții livrăm și pentru unitățile comerciale private.
AWiWiW;

(1368) I 
I
I
I

WrÂMÎWA I 
uTatviziuiuf |

LUNI, 14 DECEMBRIE 
PROGRAMUL 1

• 14,00 Actualități • 14,20 Worldnet 
USIA • 15,20 Avanpremiera săptămînii
• 15,40 Copiii noștri, viitori muzicieni • 
16,00 S.O.S. natura • 16,30 Confluențe • 
17,00 Actualități • 17,05 Emisiunea în 
limba maghiară. • 18,35 Pro patria • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități • 20,35 
Tezaur folcloric • 20,55 Studioul economic
• 21,20 Teatru TV. Strigoii de Henrik 
Ibsen • 23,10 Actualități • 23,25 Repriza 
a treia. Emisiune sportivă.

PROGRAMUL II -

• 16,00 Actualități • 16,15 Desene ani
mate • 16,40 Tradiții • 17,10 Veniți cu 
noi pe programul doi ! • 20,00 AÎbum 
coral • 20,15 Magazin auto-moto • 20,45 
Programul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Interna
tional • 22,00 TV5 Europe • 22,35 BBC:
News fr.om London • 23,05 închiderea 
programului.

MARȚI, 15 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,20 TV5 Europe • 12,10 Ora 
de muzică • 13,00 Oameni de lîngă noi
• 13,30 Muzica pentru părinți • 14,00 Ac
tualități * Meteo • 14,15 Muzica pentru 
toți • 14,45 Avanpremiera TV • 14,55 
Preuniversitaria • 15,30 Teleșcoală • 16,00 
Conviețuiri-magazin • 17,00 Actualități • 
17,05 Repere transilvane • 17,35 Dragi 
mi-s cîntecele toate • 18,00 Salut, prieteni!
• 49,00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Telecinemateca: Clasici ai filmu
lui francez. Ora ucigașilor (Franța, 1956)
• 22,45 Dosarele istoriei • 23,30 Actua
lități • 23,45 Meridianele dansului.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani

mate • 16,35 Studioul de literatură •
17.35 Film serial. Doamnele de la malul
mării. Episodul 5 • 18,25 Tribuna non-
conformiștilor • 18,45 Video-satelit •-
19.10 Magazin sportiv • 20,25 De-ale pieței 
in economia Capitalei • 20,45 Programul 
Televiziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 BBC.

MIERCURI, 16 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități * Meteo • 10.10 Calendarul zilei 
.• 10,20 Film serial. Marc și Sophie •
12.10 Ora de muzică • 13,00 Mondo-fe-
mina • 13,30 Biserici medievale din Ro
mânia • 14,00 Actualități * Meteo • 14,15 
Magazin agricol • 14,45 Avanpremiera 
TV • 14,55 Preuniversitaria • 15,30 Tele- 
școala • 16,20 Lumea sportului • 16,50 
Tragerea Pronoexpres • 17,00 Actualități
• 17,05 Arte vizuale • 17,35 15, 16, 17, 18
• 18,05 Reflector • 18,35 Fascinația blues
ului (II) • 19,00 Studioul economic • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități ■ 20,35 
Sport • 20,45 Film serial. Din voia dom
nului. Episodul 4 • 21,45 Timișoara — de- 
cenîbrie 1989 • 22,45 Universul cunoaș
terii • 22,15 Pro musica • 23,30 Actua
lități.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate • 16,35 Teatru TV. Largo Deso-
lato de Vaclav Havel • 18(15 Emisiunea 
in limba maghiară • 19,50 Seară de mu
zică franceză • 20,15 Dialog cu edilii Ca
pitalei • 20,15 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe •
22.35 BBC

JOI. 17 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități
• Meteo • 10,10 Calendarul zilei • 10,20 
TVS Europe • 12,00 Ora de muzică • 
13.00 Viața spirituală • 13,30 Jazz-maga- 
zin • 14,00 Actualități * Meteo • 14,15 
Avanpremiera TV • 14,20 Tradiții • 
14,50 Preuniversitaria, • 15,30 Teleșcoala
• 16,00 Agenda muzicală • 16,30 Forum 
•. 17,00 Actualități • 17,05 Repere mol
dave • 17,35 In obiectiv • 18,00 Tele- 
discul muzicii populare • 18,20 Simpo
zion • 19,00 Studioul economic • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități •

20.35 Sport • 20,45 Film serial. Dallas.
Episodul 189 • 21,45 Reflecții rutiere • 
22,00 Timișoara *89 — redeșteptarea cre
dinței • 22,30 Cultura în lume • 23,00
Studioul șlagărelor • 23,15 Actualități •
23.30 Stadion.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate • 16,35 Ecranul a 17,05 Emisiunea 
în limba germană • 18,05 Club SF. Fe
nomenul OZN • 18,40 Conviețuiri-maga
zin • 19,40 Caseta cu surprize • 20,30 Sub 
cupola circului • 20,45 Programul Tele
viziunii din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe
• 22,35 BBC.

VINERI, 18 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități * Meteo • 10,10 Calendarul zilei
• 10,20 Film- artistic. Casimir. (Franța, 
1951) • 11,45 Super Channel ■ 12,40 Des
coperirea Planetei • 13,00 Ora de mu
zică • 14,00 Actualități * Meteo • 14,15 
Avanpremiera TV • 14,20 Mondo-muzica
• 14,40 Medicina pentru toți • 15,25 Pre
universitaria • 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 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,45 Film serial. Destinul familiei Ho
ward. Episodul 52 • 21,45 Trei de zece 
pentru un show • 22,50 Gong • 23,20 Top 
10 • 23,50 Actualități • 0,05 întâlnirea de 
Ia mjezul 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 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe •
22.35 BBC.

SÎMBAtA, 19 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața! • 9,50 Șahul 
de la A la Z • 10,00 Actualități * Meteo
• 10,10 Tip-top, mini-top • 11,10 Clipă și 
eternitate • 12,00 Itinerare spirituale •

12,30 Ora de muzică • 13,30 7x7. Eveni
mentele interne ale săptămînii • 
14,00 Actualități * Meteo • 14,10 Reflecții 
rutiere • 14,20 Desene animate • 14,45
Laureații Premiului Nobel pentru litera
tură • 15,15 Vedete în recital • 15,30 Al 
doilea război mondial • 15,55 Studioul 
șlagărelor • 16,30 Magazin cinematogra
fic : Ecranul • 17,30 Anul sportiv 1992
• 18,30 Mapamond • 19,00 De dragoste
și dor • 19,15 Teleenciclopedia • 20,00
Actualități • 20,40 Film artistic. Chinezul 
(II): Moștenirea (Franța, Italia 1991) #
22.40 Caseta cu surprize • 23,25 Actuali
tăți • 23,40 Film serial. Văduvele. Epi
sodul 2 a 0,35 Rock panorama • 1,00 TV 
DEVA.

PROGRAMUL II

• 9,00 TV DEVA • 16,00 Actualități • 
16,15 Desene animate • 16,40 Portret com
ponistic • 17,40 Film artistic. Legile Con^ 
freriei studențești (SUA, 1977) • 19,15 
Seară de operă • 20,35 Video-clipuri * 
20,45 Programul Televiziunii Naționafe 
din Republica Moldova a 21,30 TVE In
ternational • 22,00 TV5 Europe • 2 38 
Lorretta Lynn in concert (II).

DUMINICA, 20 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

•6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimineața!
• 9,30 Arlechino • 10,25 Film artistic în 
serial pentru copii * De-aș fi... HaraJ* 
Alb • 10,50 Actualități * Meteo • 11,00 
Lumină din lumină • 12,00 Viața satul Ut
• 13,30 Hai, neică, prin Teleorman! • 
14,05 Actualități * Meteo a 14,15 Atlas •
14.35 Video-Magazin • 17,10 Pompierii vă 
informează • 17,20 Anul sportiv 1992 ț 
18,20 Biertan — O cetate a creștinismului 
transilvan- • 18,40 Convorbiri de dumi
nică • 19,10, Film serial. Dallas. Episodul 
190 • 20,00 Actualități • 20,35 Film ar
tistic. Destin. (Anglia, 1989) • 22,45 Du
minica sportivă • 23,10 Diamond Awards 
Festival, 1987 (IV) • 23,45 Actualități.

PROGRAMUL I!

• 16,00 Actualități ■ 16,10 Recomandări 
din program • 16,15 Desene animate •
16.40 Orașe și civilizații • 17,10 , Serată 
muzicală TV • 19,25 Video-satelit • 19,45 
Varietăți internaționale • 20,15 Concer
tino • 20,45 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Moldova • 21,30 
TVE Internacional • 22,00 TV5 Europe 4
22.35 Pop-Club.
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PUBLICITATE
4900 mp. Tel, 625676, De
va. (763)

ANIVFRbARI

■ ASTAZI cînd în bu
chetul vieții tale prinzi cel 
de al 22-lea - trandafir; 
M.G.D. îți urează ■ dragă 
Mary „La mulți ani“. și 
succes în viață. (9480)

VlNZARl — 
CUMPĂRĂRI

• VÎND porc- gras .(140
fcg), Deva, Plevnei 3 (lin
gă moară), (9979)

• VÎND video Panasonic, 
nou. Deva, tel. 622137. (125)

• VÎND caroserie Mer
cedes Cobra, caroserie Mer
cedes 220, motor și cutie 
de viteză Mercedes 220. 
Deva telefon 628914 sau
615836. (784)

• VÎND mobilă combina
tă nouă, 7 piese. Deva 
tel. 617143. (788)

• VÎND urgent ARO 243
D (Ungaria), preț avanta
jos. Tîmpa, 164, tel. 187 
orele 16—20, (717)

• VÎND apartament 4 
camere în Simeria, ocu- 
pabil imediat. Tel. 661590.

(619)
• VÎND moară măcinat

tip „Sadcom” Tel. 095/ 
612692. (753)

• VÎND Dacia 1310, cu 
remorcă Padeș ,sat Batiz, 
nr. 47. Hunedoara tel. 
731534, după ora 19. (749)

• VÎND sau schimb cu
apartament microbuz Ford 
Transit, fabricație 1980, 
stare foarte bună, înma
triculat (variante). Infor
mații tel. 629244. (748)

. • VÎND sau schimb cu 
apartament autoturism Lan
cia Prisma, fabricat oc
tombrie 1985, stare per
fectă, multe îmbunătățiri. 
Informații tel. 616952, sea
ra. (748)

• VÎND furgonetă Ford 
Escort Diesel, consum 5 
litri °/o, fabricat octombrie 
1985. Informații tel. 629244 
sau 619429, seara. (748)

• VÎND Ford Taunus
160Q, fabricație 1982. Si
meria tel. 660552. (745)

• VÎND motor BMW cu
injecție de benzină, 4 ci
lindri. Cîmpuri Surduc tel. 
121. (752)

• SC QUASAR E- 
LECTRO SRL DEVA 
vinde televizoare co
lor Samsung, Waltham 
și Megavision. Deva, 
bdul Decebal, bl. , R, 
parter, tel. 611261.

(666)

• VÎND casă cu 
grădină și curte (900 
mp), posibilități apă, 
gaze, central, Emi*- 
nescu Informații De
va tal. 625493 și 614156.

(9973)

• VÎND Dacia 1310, fa
bricație 1987, stare excep
țională. Deva tel 620957, 
după ora 17. (663)

• VÎND televizor Dia
mant 251 Deva. Tel. 625101, 
după ora 16. (757)

• CONSIGNAȚIA „N“
din Orăștie vinde en gros 
margarina import „Wie< 
sana" (450 lei/buc), gumă 
Turbo (13 lei/buc.), berc 
doză (175 lei/buc.). Infor
mații Orăștie tel. 095/ 
642795. (665)

• VÎND locuri de casă 
Băcia (gaz' metan),. 2800 
mp la șoseaua națională și

• VÎND televizor Funai
— eolor, sigilat. Deva tel.
617218. (768)
. • .VÎND casetofon și jo
curi compatibile pentru 
televizor, sigilate. Telefon 
724572. ’ (9453)

VÎND caroserie RK 
Dacia .1300 și motor 'ARO, 
benzină, rulat 50Q0 km. 
Peștișul Mare, 24. (9473)

.• VÎND videoplayer Ai- 
wa, nou, sigilat, cu te
lecomandă. Tel. 721941.

(9474)
• VÎND Mercedes 200 

Diesel, înmatriculat, ca
napea pluș, neextensibilă, 
două locuri. Simeria tel.

-660672. (767)
• VÎND porc 120 kg

Deva, str. Crișan, 33, tel. 
623327. (763)

• VÎND frigider Arctic.
Deva tel. 619007. (770)

• VÎND televizor color
diagonală 51. Deva, tel. 
615101. (761)

• VÎND auto Talbot Ma
tra și Volkswagen Bus, 
eventual pentru piese. Tel. 
717035. (771)

• VÎND Audi 100 cu 
motor 1600 cm.c și Re
nault 11 Diesel Tel 623242.

(775)
• VÎND canapea, pătuț,

porci 100 kg, cazan țuică 
50 1, cazan încălzire cu 
boiler pe gaz, moară e- 
lectrică cu ciocane, 220 V, 
două ghiuluri aur, 4500/ 
g. Informații Deva, Vladi- 
mirescu, nr. 6. (776)

• S.C. PROCOMSERV 
MBM SRL vinde en gros 
margarină Linco (Olanda)
— 400 lei 1/2 kg, pulpe 
pui SUA — 620 lei/kg, sta
fide Grecia — 225 lei/200 
g, alcool dublu rafinat 
96 grade (Italia) — 700 lei/
I, orez Thailanda — 195
lei/kg, portocale Grecia. In
formații la telefax 095/ 
615053 Deva (lingă magazi
nul Ulpia — intrarea prin 
gang.) (780)

• VÎND pătuț copil, șa
se oi, galerii perdele. De 
va tel. 622736. (785)

• VÎND urgent televi
zoare Olt și Sport, Deva 
tel. 618587. (786)

• VÎND 'garsonieră, con
fort I, zonă centrală, preț 
negociabil. Tel 713578.

(9462)
• VÎND vldeoreeorder

japonez, convertor de 1,9, 
Dacia 1310, orga electroni
că profesională Crumar,, 
stație 200 W Elkatone. Tel. 
712234. (9475)

• SA „BUITUREANA" 
vinde la licitație în data 
de 20 decembrie 1992, ora
II, următoarele : fînar, to
cătoare coceni — sfeclă, 
moară, remorcă, forjă, cal, 
căruță, 2 hamuri, baloți 
paie. Informații la sediul 
societății din Hunedoara 
str. Lătureni, nr. 63 (car
tier Buituri). r (9476)

• VÎND apartament 3 
camere, încălzire, gaze, 
beci, balcon. Tel. 714513.

(9478)
• VÎND urgent casă bă

trânească cu grădină mare 
și gaz, în Hunedoara, str. 
Roma nr. 14, cartier Chi 
zid. Informații jud. Alba — 
Gugir, Para Silvia, str. 
Trandafirilor, nr. 1, bl. 1, 
șc; A, ap. 21. (9479)

• CUMPĂR șilingi. Deva, 
telefoane 615901 (toată 
ziua) și 614005, după ora 
12. (126)

• OFERIM articole 
stomatologice ;,Made 
în Italy". Căutăm dis 
tribuitor în județul 
Hunedoara. Tel. 095 
123021, 095-112137

(127)
— »**¥¥¥***

PIERDERI

• PIERDUT ciine 
lup, răspunde la nu
mele „LORD". Găsi
torului se oferă re
compensă. Tel. acasă 
625136, serviciu 616199. 

(547)
WWW6MWWWWWW

• PIERDUT legitimații 
handicapat șj veteran de 
război, pe numele Furca 
Iosif din Cristur. Se de
clară nule.

• PIERDUT legitimație 
de călătorie gratuită pen
tru handicapați, pe nume
le Sabău Antonie. Se de
clară nulă.

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• OFERIM apartament
2 camere, proprietate, ul
tracentral, pentru patru 
camere, chirie stat. Tel. 
617455. (747)

• SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, Bu
curești, cu apartament 3— 
4 camere, Deva. Informa
ții tel. 092/630988 sau De
va, cartier Dorobanți, str, 
Panseluței, bl. 27, ap. 15.

(750)
• SCHIMB (vînd) casă, 

livadă, Almașu Sec, . 107, 
cu apartament 3 camere, 
centru, Gojdu.. Tel. 618177.

(781)
ÎNCHIRIERI

• OFER de închiriat a-
partament 2 camere. Deva 
tel. 629425. (778)

• CAUT de închiriat a-
partament cu două came
re, sau garsonieră, nemo
bilate, în Deva, exclus Mi
cro 15. Tel. 620683. (719)

• ÎNCHIRIEZ garsonie
ră, ocupabilă imediat. In
formații la tel. 620521, du
pă ora 16, (782)

• OFER spații comercia
le pentru închiriat. Deva 
tel. 614348. (787)

OFERTE 
DE SERVICII

• ATELIERUL DE TO-
CILARIE din centrul vechi 
(gangul de lingă OJT) exe
cută ascuțit cuțite și ciu
ruri mașini de tocat, foar
feci, cuțite, topoare, bar
de etc., program zilnic 7 
—18. Vă așteptăm ! (751)

• SC „GRIROM" •PROD-
COM SRL PETROȘANI an
gajează îngrijitori anima
le. Relații Orăștie, str. 9 
Mai (fostul CAP) și Petro
șani tel. 545873. (722)
• SC COLUX SRL orga

nizează excursii în Polo-' 
nia. Turcia, Germania și 
intermediază obținere de 
vauchere, la cele mai a- 
van ta joase prețuri. Infor
mații tel. 627263, între 0- 
rele 17—20. (625)

• EXCURSIE în Polonia
4 zile cu autocar, organi
zată de Societatea' Cazan 
Cornel — Orăștie. Plecare 
în ziua de 16 decembrie, 
preț 16 000 lei. înscrieri la 
tel. 641869 Orăștie și 
620050 Deva. (741)
• REPARAȚII tinichigerie 

auto, antifonări auto. Asi
gurăm lucrări de calitate. 
Deva, Aurel Vlaicu, nr. 63.

(746)
• PRIMIM comenzi pro

duse cofetărie. S.C. Rom- 
silver Prod SRL Geoagiu- 
Sat, str. Independenței, 54. 
tel. 229 A. (769)

ne cu autocar lux pe ru
ta Deva, Kdln — Dussel
dorf, în data de 16 decern-' 
brie 1992, la cele mai scă
zute prețuri. Relații 
717035, 616240 (după 
18). . .

• ANGAJAM ospătari— 
fete, cu curs de calificare 
și practică în domeniu, mi
nim 6 luni, pentru bar 
Palace. Tel. 712234. (9475)
• EXCURSIE LA ISTAN

BUL în 16—21 decembrie 
1992. Preț 9500 lei. Infor
mații la tel. 718788, după 
ora 17. (9477)

• ÎNCEPÎND cu data 
de 12 decembrie 1992, se 
deschide CABINET DE 
BIOENERGIE la hotel DA
CIA — DEVA, camera 114. 
Tel. 614730, interior 130.

(789)
• INCOTA ATLAS REI- 

SEN Sibiu efectuează trans
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Deva — 
Praga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, în 16 
decembrie, 8 ianuarie, 9 
ianuarie 1993.

Informații și 
telefon 618882, 
21.

Pentru data 
cembrie. Incota 
cordă reducere de 4000 lei/ 
bilet. _ (777)

COMEMORĂRI

• «m»m r mmm» » • 99^ 9 9

tel. - 
ora 

(771),

*
I w
I

S.C. 1NF0MIN &A.

(Centrul de informatică minieră)
„ cu sediul in Deva, sț’r. 22 Decembrie, rir. 37/A 
«Organizează în data de 22 decembrie, ora 

licitație publică pentru» - - - - - - -

înscrieri la 
orele 16—

de 16
Atlas

de-
a-

• CU aceeași ne
mărginită durere co
memorăm astăzi, 13 de
cembrie, în cimitirul 
din Ghelari, 6 săp- 
tămini de la dispariția 
prematură, la numai 6 
anișori, a celei care a 
fost

RALUCA ALBA 
O vom păstra veșnic 
în inimile noastre. Pă
rinții Miron și Adi, 
bunica Onorica, frații 
Răzvan și Radu.

(743/756)

• SE împlinesc șase săp- 
tămînl de cînd 
noastră
MARIA-ELENA 
din Ormindea 
sit pentru totdeauna, 
numai 36 ani. Te vom păs
tra vie în inimile noastre. 
Soțul și fiica. (774)

scumpa

VALEA 
ne-a pără- 

la

• PIOS omagiu și 
neștearsă amintire re
gretatei noastre nașe

DANIELA VLAD
Finii luliana și Tibi. 

(783)

DECESE

• PERSONALUL' sani
tar de la Maternitatea Hu
nedoara regretă sincer tra
gicul accident suferit de 
familia dr. Bâldea Aurel, 
în care și-ă pierdut viața 
tatăl său.

Sincere condoleanțe fa
miliei greu îmeicate.

(9481)
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iaje de tehnică de calcul:
• perfoverificatoare cartele
• terminale DAF 2020
• concentrator de date CD-80 
0 benzi magnetice IZOT
fl) discuri magnetice MD-40
• calculator CUB-Z
• calculator HC-85
• unități benzi magnetice K-Z

vînzarea următoarelor
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Informații suplimentare se pot obține la sediul j 
unității sau la telefon — 095/613915 sau fax — 095/ I 
614718. (1365) j
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S.C. SEVEN — PfNK

filiala Hunedoara
str. A. Iancu, nr. 16, telefon nr. 712206

Livrează en gros și en detail, pentru săr
bătorile de iarnă, în orice cantitate :

• confecții, îmbrăcăminte China (jachete 
puf de pinguin)
• îmbrăcăminte piele
9 îmbrăcăminte copii
• răcoritoare la 1,5 1 și la doză
• dulciuri, jucării, felicitări.

CU

(CEC)
I

S.C. VIN ALCOOL DEVA SA
Efectuează în perioada 14 doc. — 31 dec.

1992 mari reduceri de prețuri, între 5 la sută. I 
„ — 20 la sută, la următoarele sortimente de j 

băuturi: ’
• Rachiu superior j
• Rachiu alb
9 Vodcă
• Rom superior ,
• Lichior Kiwi |
• Lichior Sarmis
Aceste sortimente se pot cumpăra din de

pozitele și magazinele societății aflate in Deva, 
Hunedoara, Orăștie, Petroșani, Brad. (1372)

I

I

I

• SOCIETATEA CO
MERCIALA „1RBIS" 
SNC DEVA închiriază 
CASETE VJDEO. Micro 
15, str. Minerului, bl 
35, șc. I, ap. 8, săp- 
tămînal, or,ele i! -19 

(779)

• MARSCHALL SNO e- 
fectuează transport persoa-

• SOȚIA Maria, a- 
lături de fiicele ei, 
Drăguța și Mioara, îm
preună cu ginerii, ne
poții și strănepotul a- 
nunță cu adîncă du
rere în suflet dispari
ția bunului și nepre
țuitului loi

RADU AURELIAN 
Corpul neînsuflețit se 
află depus la Casa 
mortuară Deva, iar în- 
mormîntarea are loc 

duminică, 13 decembrie, 
ora 13, la cimitirul or
todox, din str. Emi- 
nescu, Deva. Să-i fie 
somnul de veci buh 
și liniștit. (9978)
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S.C. BASEL TIMCOMP RIMINI TIMIȘOARA I*
Comercializează en gros și en detail la cele |

I mai scăzute prețuri prin î
S.C. MIRACETI COM SRL HUNEDOARA?
Telefon 095/720636 la depozitul din str.

Romanilor, nr. 18, următoarele :
• alcool RIMINI 96 grade
• lichioruri import
• rom
• bere Pills
• pepsi
• dulciuri (ciocolată, bomboa
• țigări
• margarină import Germani#
• zahăr
• cafea
• electronice (TV color, videocasetofoane,,

casete video). (122) j
*

APLI — SOFT SRL DEVA 
bdul Decebal, bloc 8, parter 

(Galeriile de Artă) 
tel. 95/614485 

Vinde en gros:
• Case de marcat electronice import 

mania (in loturi de 50—100 bucăți).
Preț — 140 000 lei.
Livrare pînă la sfîrșitul anului

Ger-

(1375)

SC — AFRO — TERA — SA 
SIMERIA

Vă asigură din stoc :
• anvelope 155 X 13 marca GOOD YEAR
• tablă ondulată zincată
9 acumulatoare pentru autocamioane, trac

toare si autoturisme cu garanție 6 luni si un an. 
(1371)
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