
întrebarea -de mai sus 
apare tot mai des în ulti
ma vreme în scrisorile a- 
dresate de către cetățeni 
organelor administrației 
publice sau în dialogul di
rect cu acestea, dialog ca
re se traduce în soluțio
narea reclamațiilor formu
late la adresa celor care 
prestează servicii sau efec
tuează comerț. Iată mo
tivul pentru care ne-am 
adresat dlui viceprimar al 
Consiliului Local Deva, ing. 
Virgil Boca și dlui dr. Mi
hail Rudeanu, directorul 
Oficiului Județean pentru 
Protecția Consumatorilor, 
rugîndu-i să ne precizeze 
ce se întreprinde pentru 
înlăturarea nemulțumirilor 
consumatorilor, adică ale 
noastre, ale tuturor.

A fost amintită, în con
text, prevederea expresă 
a Hotărîrii Guvernului nr. 
482/1992 (art. 2 lit. m) prin 
care organismul guverna
mental specializat — O.P.S. 
—: trebuie să sprijine a- 
sociațiile pentru protec

ția consumatorilor în rea
lizarea scopului pentru ca
re se constituie: apărarea 
drepturilor și Intereselor 
legitime ale membrilor lor 
sau ale consumatorilor în 
general. în acest sens, dl 
Rudeanu ne-a spus că se 
află în curs de constituire 
Comitetul de inițiativă al 
Asociației pentru protecția 
consumatorilor care să-și

CUM ASIGURAM PROTECȚIA CONSUMATORILOR?

formuleze propriul statut și 
să facă demersurile nece
sare autorizării acesteia 
ca persoană juridică (non 
profit).

In acest scop vor fi con
sultate organele administra
ției publice, ele contribuind 
Ia elaborarea dispozițiilor 
și procedurilor cu caracter 
general care au ca obiec
tiv protecția consumatori

lor referitor la: cunoaș
terea cerințelor consumato
rilor privind sortimentele, 
calitatea și cantitatea pro
duselor și serviciilor, for
marea unei atitudini co
recte a agențior economici 
angajați în producerea și 
comercializarea- produselor 
și prestărilor de servicii 
față de calitatea acestora 
și prevenirea practicilor de 

natură a afecta drepturile 
și interesele legitime ale 
consumatorilor.

Odată constituite, aso
ciațiile, potrivit Ordonan
ței Guvernului nr. 21/1992, 
își pot exercita drepturile 
cu privire la : protecția 
consumatorilor, în special 
a ’ membrilor A.P.G., prin 
solicitarea autorităților 
competente în luarea de 

măsuri în vederea opririi 
producției sau retragerii de 
pe piață a produselor sau 
serviciilor care nu asigură 
nivelul calității prescrise 
în documentele stabilite da 
lege sau care plin în pe
ricol viața, sănătatea sau 
securitatea consumatorilor, 
în același timp, asociațiile 
vor solicita realizarea de 
produse și servicii în ve

derea satisfacerii nevoilor 
onsumatorilor, haridicapați- 
lor sau de vîrsta a treia ; 
vor informa opinia publică 
prin mass-media asupra 
deficiențelor calitative ale 
produselor și serviciilor, 
precum și asupra consecin
țelor vătămătoare ale, a- 
cestora pentru consuma
tori ; vor introduce ac
țiuni în justiție pentru a

părarea drepturilor și in
tereselor legitime ale mem
brilor lor. Evident, asocia
țiile vor prevedea șl alte 
obiective pe care și le 
propun prin statutul pro
priu.

Discuția purtată a con
cluzionat .necesitatea ime
diată a constituirii A.P.C., 
pornind și de la aspectul 
deloc neglijabil că, în ge

neral, locurile de muncă 
cu mare afluență la public 
— magazine, restaurante, 
mijloace de transport, ate
liere de prestări de ser
vicii, acum după „libera
lizarea profesională” (în- 
tîlnindu-se barman un 
fost strungar, vînzător — 
o coafeză, taxatoare — 
o sudoriță, chelner — un 
tractorist) sînt nu o dată 

locurile care generează ce
le mai multe nemulțumiri. 

Fiind necesar ca înce
tul cu încetul să facem și 
la noi ordine, trebuie să 
depunem cu toții efortul 
de a fie impune să fim res
pectați de cei ale căror 
servicii le plătim și nu cu 
prețuri din cele mai mici. 
Pe această cale, facem in
vitația tuturor celor care 
au fost frustrați de agen
ții economici prin cumpă
rarea de produse și presta
rea de servicii care nu sa
tisfac nevoile și pretenții
le consumatorilor și nu 
corespund calitativ pre
țurilor percepute, șă se 
adreseze la telefonul nr. 
616587, la dl. ing. Iosif 
Dan, președintele Comi
tetului de inițiativă pentru 
înființarea Asociației de 
Protecție a Consumatorilor. 
Să nu uităm niciodată de
viza că „protejîndu-vă pe 
dumneavoastră îi protejați 
și pe alții”.

NICOLAE TÎRCOB

CUVINTUL LIBER
COTIDIAN INDEPENDENT ' J

De la promisiuni la fapte NOTE » NOTE » NOTE
— Iată, die ing. Oyidlu 

Avramescu, atl trecut II 
luni de cînd ați fost ales 
în funcția de primar al 
orașului Vulcan. .Ce le-ați 
promis oamenilor în , cam
pania electorală și ce ați 
făcat după învestire și pînă 
astăzi ?

— Nu le-am promis prea 
multe. Conștient de greu
tatea funcției și de dimen

siunea răspunderilor, le-am 
spus că, în primul rînd, 
trebuie să reparăm, să în
treținem și să valorificăm 
ceea ce avem, apoi vom 
trece la investiții, la dez
voltare, la așezarea în
tregii vieți pe un făgaș 
nou, ca să mă exprim în 
termeni minerești. Ce am 
făcut ? Minuni — în nici 
un caz. Nici nu se putea.

Moștenirea e grea, banii 
puțini. Și atunci am în
ceput de la A (asigurarea 
apei — reci și calde — ți 
a alimentației cetățenilor 
orașului). Am curățat circa 
patru, kilometri de canale 
și 2000 de cămine mena-

DUMITRI GHEONEA

MORTUL ESTE DE VINA

Dacă știa ce pățește, pro
babil că niciodată Romulus 
Băluță din Baru nu s-ar 
fi angajat în traversarea 
șoselei fără a se asigura. 
Avea să fie ultimul drum 
al lui, întrucît a fost acci
dentat mortal de Ion Ra
du, care conducea autotu
rismul 2-Gj-2717. (V.N.)

APROAPE O JUMĂTATE 
DE MILION DE LEI

AMENDA

Mai exact, 470 000 de 
lei. La atît s-a ridicat a- 
menda primită de Moha
mad Abed, patronul fir
mei S.G. „Keynan" SRL 
din Deva. Cauze sînt mai 
malte.' Plăți» în numerar 
cu mult peste Hotărîrea 
Guvernului rir. 569/1991, 
neîntocmirea recepțiilor 
pentru toate mărfurile in
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trate, balanțele de verifi
care nu au fost depuse Ia 
timp, nu s-a ținut evi
dența pe profit. (V.N.)

CĂUTAȚI DE POLIȚIE

La poliția din Petrila 
s-a prezentat Ioan Ta- 
hati din comuna Zagra, 
județul Bistrița-Năsăud. 
Acesta a reclamat că a 
fost victima unei tîlhării 
comise pe raza orașului, 
furîndu-i-se nici mai mult, 
nici mai puțin decît 100 1 
țuică.

în urma cercetărilor, ca 
autori ai tîlhăriei au fost 
identificați Dârei Manta, 
din Borșa și Stelian Oan- 
cea,-consătean cu păguba
șul. Simțindu-se încolțiți, 
cei doi au abandonat țuica 
și au dispărut. Acum sînt 
căutați de poliție, nu de 
altceva, dar nu au apucat 
să guste din tărie. (V.N.)
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„In dimineața zilei

un ț
1 *.J

„In dimineața zilei de ' 
14 decembrie am soliei*  ) 
tat în Gara Deva i 
bilet de tren pentru 
Petroșani, cu reducere 
de preț întrucît sînt ț 
pensionar. Am prezentat l 
buletinul de identitate 7 
și decizia de pensionare, 1 
așa cum mi s-a cerut. ț 
Dar dna Maria Mateiu, 1 
de Ia ghișeu, a refuzat 1 
să-mi elibereze legitima- ț 
ție de călătorie cu preț ț 
redus pe motiv că deții*  7 
ziă de pensionare este i 
exemplarul 1 și nu 3, ț 
cum ar trebui să fie 1 
în aceeași zi, la A- ' 
genția de voiaj din Pe
troșani, pe baza acelo
rași documente, am pri
mit un bilet de tren cu 
preț redus (de 130 lei, . 
față de 250 lei costul 
integral).

(Continuare în pag. a 2-a)

Și, atunci, în 
normal, se nasc 
întrebări. Cine a 
cedat co'rect ? Cu ce sînt 
eu vinovat că am pri
mit exemplarul 4 și nu 
3. de vreme ce greșeala 
(dacă 'poate fi conside
rată astfel — n.r.) este 
a Oficiului de pensii ? 
Oare C.F.R. * n-ar tre
bui să mă despăgu
bească măcar cu 125 
lei, pentru că este pri
ma călătorie pe care-am 
făcut-o in acest an T

mod 
cîteva 

pro-

(PETRU STOICA. 
Deva, Gojdu, AI. La
lelelor, bl. C7, ap. 10).

Aspect din spectaco
lul extraordinar „V-a- 
ducem colinda noas
tră*'  care a avut loc 
recent la Deva.

Foto: PA VEL LAZA

ÎN ZIARUL DE AZI :

• Greutăți care 
persistă

• La ora 
bilanțului

• Dreptul
la replică

i<»»*»**«**»***»>*»***»***»»

Gheorghe Ceaușeșcu, Lau- 
rențiu Ulici și Nicolae 
Preîipceanu.

a S-A SCHIMBAT 
CONDUCEREA ALIAN
ȚEI CIVICE. Congresul 
Alianței Civice desfășurat 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute a desemnat un nou 
președinte al acestei for
mațiuni politice : Gabriel 
Andreescu. A fost ales 
un Consiliu Director Na
țional format din 27 de 
membri, un comitet de 
coordonare al Alianței (11 
membri) și cinci vicepre
ședinți : Valerian Stan, 
Petre Mihai Băcanu,

o TATULICI FACE 
MĂRTURISIRI SENZA
ȚIONALE. Numirea în 
fruntea TVR a unei con
duceri intermediare bi
cefale a- fost o strategie 
de controlare a instituției, 
atît în campania electo
rală cît și acum, a ară
tat Mihai Tatulici într-o 
conferință de presă. Pre
zent la conferință, direc
torul Dumitru Moroșanu 
nu a negat acest lucru. 
Dl Tatulici a continuat 
mărturisirile stupefiante 
declarînd că dl Manase 

Radnev, membru în Con
siliul de Administrație al 
TVR, a blocat o emisiune 
în care era invitat, prin
tre alții, gazetarul P.M. 
Băcanu, motivînd că pre
zența acestuia „ar deba- 
lansa emisiunea spre 
dreapta". Dl Radnev a 
propus înlocuirea gazeta
rului vizat cu Dan Iosif. 
„Există în televiziune con
servatori înrăiți. De fapt, 
nu se vrea o deschidere", 
a conchis dl Tatulici.

• ROMÂNIA SE APRO
PIE DE C.E.E. Richard 
Weiss, membru al Parla
mentului European, ra
portor pentru relațiile 

C.E.E. cu România, a a- 
vut ieri o serie de întilniri 
cu oficialități române : O- 
liviu Gherman și Adrian 
Năstase (președinții celor 
două camere legislative), 
Teodor Meleșcanu (mi
nistrul afacerilor externe), 
reprezentanți ai ANP, 
precum și cu membrii 
Comisiilor de politică ex
ternă ale Parlamentului. 
Obiectivul convorbirilor 
l-a constituit cunoașterea 
realității post-electorale 
din țara noastră, în ve
derea finalizării raportu
lui pe baza căruia Par
lamentul European ar ur
ma să avizeze declanșarea 
procedurii ratificare a 

Acordului de asociere a 
României cu Comunitatea 
Europeană. Reamintim că 
parafarea Acordului de 
asociere și a celui interi
mar a avut Ioc Ia jumă
tatea lunii noiembrie a.c. 
Pînă la ratificarea Acor
dului de către Parlamen
tul României, Parlamentul 
European și parlamentele 
celor 12, se va aplica a- 
cordul interimar, ce ar 
urma să intre în vigoare 
în prima parte a anului 
1993.



Cl'ViNTl'ltlDER

De la promisiuni 
la fapte

(Urmare din pag. 1)

jere ; anf executat alte 350 
de astfel de cămine ; am 
înlocuit vreo trei kilometri 
de conducte de termoficare 
și de apă rece, sacrificînd, 
pentru aceasta, momentan, 
străzi, trotuare, scuaruri. 
Desigur, am și reparat cî- 
teva străzi, am moderni
zat unele zone verzi, am 
plantat pomi și arbuști or
namentali. Vulcanul va 
avea un nou spital — 
policlinică, cu 260 de pa
turi. Lucrările au început. 
A fost turnată fundația. 
Am montat un cuptor de 
pîine cu capacitatea " de 
7,5 tone pe zi. Am susținut 
acțiunea de privatizare, 
prin urmărirea acordării 
spațiilor la licitație. Și ar 
mai fi și alte lucruri.

— Cu ce probleme strin
gente se confruntă Con
siliul Local Vulcan la a- 
ceastă oră ?

— Cu aceleași, mai vechi, 
existente însă nu nu
mai la Vulcan. Ar fi, în 
ordine : lipsa buteliilor de 
aragaz suficiente — de fapt 
imposibilitatea umplerii și 
schimbării lor (necesar 
10 000 pe lună, asigurat 
3000 — n.n), neputința o- 
norării cererilor de locuințe 
— în acest an abia am dat 
în folosință un bloc cu 20 
de apartamente —, nivelul 
redus al căldurii în apar
tamente. Rezolvarea tutu
ror cere timp, bani, răb
dare, înțelegere, dar și ac
țiuni comune, energice, din 
partea tuturor factorilor 
responsabili și a oamenilor.

— Perspectiva anului 
1993 este mai optimistă ?

— Din punctul nostru de 
vedere, da. Avem în aten
ție montarea a încă unui 
cuptor de pîine, tot de 
7,5 tone pe zi, acoperind 
astfel integral nevoile de 
pîine ale populației orașu
lui. Ne-am prevăzut să a- 
ducem și să montăm o in
stalație de încărcare a 
buteliilor de aragaz, ceea 
ce ar scuti locuitorii Vul
canului de multe necazuri 
zilnice. Discuțiile pe a- 
ceastă temă cu unitatea 
furnizoare a instalației sînt 
avansate. Vrem să termi
năm, anul viitor, realiza
rea instalației de fabricat

brichete din cărbune, a 
cărei execuție a demarat 
deja, creînd locuri de 
muncă măcar și pentru un 
număr mic din cei 6000 
de șomeri existenți astăzi 
în orașul nostru. în sfîrșit, 
dar nu în ultimul rînd, 
ne-am propus construirea 
unui sediu al administra
ției locale și a două blocuri 
de locuințe, cu spații co
merciale la parter, cu bani 
de la comerț, din suma 
încasată în urma vînzării 
unor apartamente din fon
dul existent de stat și de 
la bugetul local. Sperăm 
ca și Consiliul Județean să 
ne ajute în aceste demer
suri, așa cum a făcut-o și 
în anul curent, prin su
plimentarea bugetului pri
măriei.

— Instituția pe care o 
conduceți nu se poate in
terfera în viața unitățior 
economice de pe raza ora
șului. Totuși, o conlucrare 
ar trebui să existe .

— Conlucrarea, colabora
rea, sprijinul reciproc e- 
xistă și nu doar cu între
prinderile din Vulcan, ci 
cu toate exploatările mi
niere și preparațiile — de 
la Uricani și pînă la Li- 
vezeni —, deoarece locui
tori ai Vulcanului lucrează 
în fiecare din aceste uni
tăți. Cu o excepție, în a- 
parență curioasă, tocmai 
mina Vulcan, care ne a- 
jută în mai mică măsură.

— Die primar, pe dvs. 
v-a plasat în această pos
tură electoratul FSN. Ați 
rămas fesenist ?

— Eu nu-mi pot schimba 
opțiunea, chiar dacă la 
vîrfurile FSN s-au produs 
rupturi și mai există di
sensiuni. însă aici, la pri
măria Vulcanului, nu se 
face politică de o culoare 
sau alta, ci numai politica 
intereselor cetățenilor o- 
rașului, cu tot ce-i fră- 
mîntă, zi de zi. Primarul, 
viceprimarul, consilierii — 
în deplin consens — asta 
urmăresc în activitatea lor. 
La noi, vorba-i vorbă. 
Aceasta mă și îndeamnă 
ca acum, în apropierea 
sărbătorilor de iarnă, să 
urez tuturor locuitorilor 
Vulcanului și ai localități
lor subordonate adminis
trativ sărbători fericite și 
„La mulți ani!“

Gospodărirea unei insti
tuții de cultură devine o 
întreprindere tot mai grea 
pentru că reclamă bani, 
iâr încasarea lor de la 
populație, prin acțiunea de 
autofinanțare, este dificilă. 
Și, ca un făcut, un număr 
tot mai mic de oameni trec 
pragul așezămîntului de 
cultură, timpul sau „tim
purile" nefiind favorabile 
pentru așa ceva. Ce se 
poate face în acest caz, 
cînd se ajunge chiar la 
momente de disperare ale 
oamenilor din cultură ca
re, pe lîngă cheltuielile de 
gospodărire (să nu uităm 
că anotimpul friguros le 
va spori substanțial — n.n.), 
trebuie să-și scoată 
salariile, să poată achita 
cheltuielile de deplasare a- 
le unor formații cara pre
zintă în diverse localități 
spectacole cu încasări tot 
în scopul autofinanțării ?

în cazul Casei de Cul
tură din Brad s-a apelat 
la sprijinul Consiliului Ju
dețean, respectiv al dlui 
Costel Alic, pentru aloca
rea unor fonduri necesare 
în vederea reparării insta
lațiilor sanitare închise cu 
un an în urmă de Sanepid, 
a instalației electrice, a

jgheaburilor de scurgere a 
apei pluviale, pentru exe
cutarea unor lucrări de 
tîmplărie și vopsitorie ex
terioară, de tencuieli. A- 
cest lucru s-a realizat în 
acest an, într-un interval 
relativ scurt de timp, de 
către o echipă deveană de 
meșteri, după cum ne spu
nea dna Bianca Leucean, 
directorul Casei de cultu

măsură să acopere salariile 
noastre și plata colabora
torilor. Pentru aceasta am 
deschis cursuri ale univer
sității populare : de ospă
tari, barmani și bucătari, 
contabilitate, croitorie, gim
nastică aerobică și de în
treținere. încercăm să des
chidem un curs de dans 
de societate, un curs de 
învățare a limbii franceze,

La Casa de Cultură Brad
Greutăți care persistă

ră. Există, de asemenea, 
promisiuni pentru vopsi
tul acoperișului, rezolva
rea problemei canalizării, 
cu ajutorul șantierului lo
cal al Trustului județean 
de construcții.

Acum, Casa de cultură 
brădeană arată frumos, s-au 
luat și salariile pe lunile 
iulie, august, septembrie. 
„Planul nostru de încasări, 
pe care ni l-am propus 
în continuare, ne spunea 
același interlocutor, este în

întrucît în incinta casei de 
cultură s-a înființat o mi
nunată bibliotecă de car
te franceză. încasări se 
realizează la club, unde 
spectatorul poate practica 
jocuri de rummy, șah, table, 
electronice. Cu ajutorul 
formațiilor artistice pa ca
re am reușit să le menți
nem (ansamblul de cîntece 
și dansuri, taraful, forma
ția de estradă), prezentăm 
spectacole periodic. Din 
păcate nu prea vine lumea

nici la cele care se pre
zintă gratuit. Cu toate a- 
cestea nu reușim să achi
tăm cheltuielile de întreți
nere. La I.G.GJL. datorăm 
la această oră 500 000 lei 
și aceste cheltuieli vor 
crește. De aceea, nu mai 
sîntem racordați în mo
mentul de față la rețeaua 
de termoficare, riscînd să 
pierdem și cursanții de Ia 
Universitatea Populară. Ru
găm în acest sens Primă
ria locală să ne ajute pen
tru a ieși din acest impas".

Așadar, greutățile vor 
continua și se vor ampli
fica în anotimpul friguros. 
Chiar dacă conducerea a 
redus un post de instruc
tor, rămînînd doar doi 
specialiști cara să ducă în 
spate greutățile unei în
tregi instituții de cultură 1 
Credem însă că trebuie gă
site și în continuare în
țelegere și sprijin, ca și 
pînă acum, din partea Pri
măriei locale, a Consiliului 
Județean pentru ca o in
stituție culturală să existe 
cu toate lucrurile benefi
ce pentru populație pe care 
le generează și care se vor 
simți în timp.

MlNEL BODEA

lNSEM“ĂBI Cum „a intrat" 
Vața în sezonul rece?

întrebarea am pus-o dlui 
ing. Florian Tomuș, pri
marul comunei.

— Pădurile au fost îm
părțite la proprietarii lor 
de drept, după posesiunile 
ce le-au avut din moși- 
strămoși. în toate satele.

— Deci, sătenii au lemne.
— Lemne de foc s-au 

asigurat peste tot. La 
școli, care deși nu mai sînt 
sub patronajul nostru, asi
gurarea cu lemne este în 
curs și se va încheia în 
cea mai scurtă vreme. Co
piii vor avea în clasele lor 
căldură. Aș face o subli
niere : în asigurarea cu 
lemne de foc am avut in 
vedere în primul rînd oa
menii nevoiași.

— Aprovizionarea săte
nilor ?

— După ce și-au strîns 
totul de pe holdele lor, din 
cîmp, acum își văd de 
gospodării, de vite, de 
așezarea celor trebuitoare

peste iarnă. Cooperația a 
început — după multe in
tervenții — să se miște 
mai cu spor. S-a dat oa
menilor zahărul și uleiul, 
deși mai sînt restanțe, dar 
avem promisiuni că in cî- 
teva zile se va rezolva pro
blema aprovizionării cu 
aceste produse de bază.

— Pîinea ?
— Brutăria din comună 

face pîine bună. Dar tot 
mai mulți săteni își fac 
pîine acasă la ei, în cup
toarele proprii.

M-ați întrebat la început 
cum a intrat Vața în iarnă? 
Oricum mai bine ca anul 
trecut. în gospodăria fie
căruia se află cele tre- 
eUITuare. ivvi, Ju Pri- 
ipărie. sprijinim gu ce pu
tem. W orîce și oricînd. 
Ușa Primăriei este des
chisă. Să luptăm laolaltă, 
să W rezolvăm necazurile.

" Gh. I. NEGREA

Făcînd o analiză amă
nunțită a modului cum 
s-a desfășurat circulația 
rutieră în județul nostru 
în cursul anului pe care-1 
încheiem, putem remarca 
din capul locului că majo
ritatea covîrșitoare a par- 
ticipanților la trafic au 
înțeles necesitatea încadră
rii stricte în disciplină, res- 
pectînd prevederile legale, 
contribuind la realizarea 
unui climat de ordine și 
siguranță pe drumurile pu
blice. Făcînd această re
marcă am în vedere și 
faptul că, în condițiile spo
ririi simțitoare a numărului 
de autovehicule, dinamica 
accidentelor în 1992 a cu
noscut o evoluție favorabi
lă, numărul lor reducîn-

LA ORA BILANȚULUI
du-se într-o anumită mă
sură față de nivelul anu
lui trecut.

Astfel, dacă în anul 1991, 
pe arterele județului s-au 
comis 255 de accidente 
grave, soldate cu moartea 
a 99 persoane și rănirea 
gravă a 243 de persoane, 
în acest an s-au produs 180 
de accidente grave, care 
au avut ca urmare 68 de 
morți și 140 de răniți grav.

Consider că o contribuție 
însemnată la menținerea și 
întărirea disciplinei pe ar
terele rutiere au avut-o 
multitudinea acțiunilor or
ganizate de către organele 
de poliție, popularizarea în 
presă, radio, TV a prin
cipalelor aspecte rutiere și 
nu mai puțin înțelegorea 
în tot mai mare măsură, 
de către majoritatea par- 
tîcipanților la trafic, a ne
cesității respectării norme
lor legale de circulație.

în ierarhia cauzelor co
miterii accidentelor, pe 
primul loc se situează vi

tezele, neadaptarea aces
tora la condițiile de drum. 
Urmează accidentele pro
duse din vina pietonilor și 
a copiilor.

Cine are interesul de 
a-i proteja pe copii ? Noi, 
părinții, în primul rînd, 
noi, educatorii, și în final 
noi, conducătorii auto, ca
re la rîndul nostru sîntem 
părinți!

Două exemple sînt sem
nificative. La data de 10 
decembrie 1992, pe bdul 
Decebal din Deva, condu
cătorul autoturismului 5- 
HD-1405, HOLDA SEPTI- 
MIU, electrician la ROM- 
TELECOM DEVA, a sur
prins și accidentat grav pe 
minora ALEXA MARIA 
(15 ani), elevă Ia Liceul 
Energetic și a âcroșat ușor 
pe PESGARIU SIMONA 
tot elevă, care traversau re
gulamentar prin loc mar
cat.

In data de 13 decem
brie 1992, SZABO SORIN 
SILVIU, inginer, patron

al firmei SLCOM SRL De
va, aflîndu-se la volanul 
autoturismului 5-HD-2196, 
pe bdul 22 Decembrie, a 
lovit pe trecere de pietoni 
pe minora CIUCUR ALI
NA de 8 ani, elevă la Șc. 
Gen. Nr. 3 Deva.

Iată deci cum nerespec- 
tarea legii de către cei de 
la volan aduce suferințe 
unor copii nevinovați. Dar 
cei îndreptățiți să judece, 
vor judeca.

Acum, Ia sfîrșit de an, 
ne îndreptăm gîndul spre 
noul an rutier. Numai o 
respectare strictă a norme
lor rutiere poate face ca 
tragediile pe drumurile pu
blice să fie înlăturate.

Gu acest gînd urăm par- 
tioipanților la trafic tradi
ționalul „La mulți ani !“ 
și „Drum bun !“ pe șosele
le județului.

Mr. MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul Județean de 

Poliție 
Serviciul circulație

DREPTUL LA REPLICA
In temeiul dreptului la 

replică, vă rugăm a publi
ca în ziarul dumneavoastră 
următoarele :

lin numărul 755, din 21 
noiembrie 1992, în ziarul 
„Guvîntul liber" a fost pu
blicat materialul „Un func
ționar public refuză să a- 
plice o sentință judecăto
rească". întrucît sînt învi
nuită de faptul că nu am 
dat curs unei sentințe ju
decătorești, trebuie preci
zat că executarea sentin
ței presupune modificarea 
a două adeverințe eliberate 
in temeiul Legii nr. 18/1991. 
Primă adeverință nu a fost 
modificată, întrucît se află 
în posesia doamnei Otilia 
Trif, autoarea articolului, 
care a cerut executarea 
sentinței, fără să anexeze 
actul necesar acestei mă

suri. Gea de-a doua ade
verință se află In posesia 
unui cetățean din raza mu
nicipiului Hunedoara, a 
cărui adresă nu am cunos
cut-o, pentru că instanța 
nu a înscris in sentință 
domiciliul acestuia și nici 
nu a restituit documenta
ția comisiei, așa cum avea 
obligația să o facă.

Rezultă că sentința jude
cătorească nu a fost exe
cutată în termen scurt din 
vina nemulțumitei Otilia 
Țrif și a instanței de ju
decată. Precizez că adresa 
oficială pentru executarea 
sentinței am primit-o în 
data de 3. XI. 1992..

MARIOARA GHERMAN 
Agent agricol la 

Consiliul Municipal Deva

981 NE INFORMEAZĂ
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Achiziționează lînă țurcană nespălată și

C. „SITEX DUMBRAVA" S.A. SIBIU 
str. Pădurea Dumbrava, nr. 20, Sibiu «•

) spălată de la populație și agenți economici 
ț producători de lină. - -

Preț negociabil.
I Informații Ia telefoanele 092/422434; 092/ 
j 422129, 092/422750, int.132.. (1387)
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• instalații ele
I țiunir suprasolicitate ori uitate sub tensiune;
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ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE CAUZELE 
FRECVENTE ALE INCENDIILOR CONSTAU IN:

I* 
I* 
I *

• sobe fără acumulare de căldură sau alte mij- | 
loace de încălzire, greșit amplasate, suprasolicitate sau J 
nesupravegheate;

• coșuri pentru evacuarea fumului sau gazelor I
arse, cu. fisuri sau neizolate față de elementele com- J 
bustibile ale construcțiilor; |

• cenușă cu jăratic aruncată la intimplare ; »
(B instalații electrice improvizate sau cu defec- I 

*_ —7 ori njfate sub tensiune ; J
£ lăsarea la indemîna copiilor a mijloacelor de |

aprindere a focului, nesupravegherea permanentă a J 
acestora;

• afumătorii improvizate sau nesupravegheate |
în mod corespunzător ; ;

• neatenția-fumătorilor, folosirea neadecvată a j
focului deschis; *

• folosirea neadecvată a luminărilor, artificiilor |
și instalațiilor luminoase de la pomul de iarnă, orga- * 
nîzat de sărbători. *. * 4,- 4 4*—'

. ♦ >-*** '.ty ' ' J

aKADETT TELECOM S.R.L. ’T 
Vă oferă din import următoarele produse : J 

baterii auto 55 A/h; chit auto ; sobe pentru în- J 
călzit cti butelii aragaz (Anglia); mătase din ! 

'Coreea și Japonia; cosmetice și alte produse | 
de calitate. •

Relații: teleîon 616602, între orele 10— I 
18. (1409) j-
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AGENȚIA DE TURISM „SINDACO”
D EV A

sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4
(clădirea sindicatelor)

Oferă la prețuri foarte avantajoase, orga
nizațiilor sindicale și persoanelor particulare

• Bilete de tratament și odihnă, sejururi 
de 18 și 12 zile sau în numărul de zile dorit, 
începînd cu data de 4 ianuarie 1993.

j • Excursii în Ungaria, Polonia și Turcia,
l începînd cu 12 ianuarie 1993.
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• Totodată, cu prilejul sfintelor sărbă
tori ale Crăciunului și Anului Nou, colectivul 
agenției urează multă sănătate, fericire și no
roc tuturor acelora care în anul 1992 le-au 
stat alături la bine și la greu, âsigurîndu-i că 
și în anul care vine serviciile oferite vor fi 
prompte și de înaltă calitate. (1403)

R.A. ACTIVITATEA ORĂȘTIE 
(fostă I.G.C.L.)

Organizează în data de 15 ianuarie 1993, 
10, concurs pentru ocuparea postului de 
• Șef secție reparații-intervenții.
— Condiții de încadrare — studii superi

oare, inginer specialitatea construcții sau in
stalații, cu o vechime în specialitate de minim 5 
ani.

Relații , suplimentare Ia telefon 642242. 
(1399)

ora

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CORVINUL" S.A. HUNEDOARA

sediul în Hunedoara, str. Moldovei nr. 8cu
Anunță scoaterea la licitație publică conform Le

gii nr. 58/1991:
• Gospodina Răcoritoare, Micro 5 — preț de în

cepere a licitației: 3 933 000 lei.
• Magazin Ape minerale, Micro 5 — preț de în- 

3 cepere a licitației: 6 547 000 lei.
Vînzarea se va face prin licitație publică deschisă 

în data de 28 ianuarie 1993; ora 10, în Hunedoara, 
str. Moldovei, nr. 8.

Dosarele de prezentare a activelor, criteriile de. 
? preselecție, pot fi consultate la sediul societății, în- 
| tre orele 8—14. Informații la consilierul juridic Bă-
* loiu Tiberiu, la telefon 712316.

Taxa de participare este de 10 000 lei.
* Garanția de participare de 10 la sută din prețul
(de pornire' a licitației pentru fiecare activ la care se 

participă se va achita în cont 4001683010614, deschis 
î
*
Iw
I de 12. 02. 1993, iar a treia fază se va ține după 5 zile 
J de la a doua licitație.
l Terenul nU face obiectul licitației, situația aces- 
I tuia fiind reglementată în contractul de vînzare-cum- 

părar

la B.R.D. Hunedoara.
Ofertanții vor depune documentațiile prevăzute 

lege pînă la data de 18 ianuarie 1993.
în caz de neâdjudecare, faza a doua a licitației 

va ține după 15 zile de la prima licitație, în data

în

se

(1388)

I 
SOCIETATEA COMERCIALĂ '

SIGMA — MOLOȚ S.C.S. I
DEVA »

• Oferă tricotaje de cea mai înaltă caii- J
late și cele mai modice prețuri — en gros și | 
en detaille — str. A. Iancu, bl. H 1, parter, te- • 
lefon 095/614888. |

* 
SOCIETATEA COMERCIALA |

SIGMA — MOLOȚ S.C.S.
• Organizează în DEVA, începînd cu 1 L

februarie 1993, cursuri de formare analiști — ' 
programatori asistenți, pe microcalculatoare I 
compatibile IBM-PC. j

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu J 
300 ore pe calculator. înscrieri și informații i 
suplimentare, la sediul firmei din str. A. Iancu, ! 
bl. H1, parter, telefon 095/614888, pînă Ia | 
data de 31 1. 1993.

Absolvenților li se asigură diplomă — cer- | 
tificat, eliberat de Ministerul învățămîntului ; 
și de Comisia Națională de Pregătire în In- I 
formatică. j

INSTITUTUL DE MANAGEMENT j 
BUCUREȘTI !

ÎN COLABORARE CU 
SOCIETATEA COMERCIALĂ |

SIGMA — MOLOȚ S.C.S.
• Organizează, începînd cu data de 16.

ianuarie 1993, cursuri de management operativ | 
pentru comerț. *

Cursul cuprinde: contabilitate și evidență | 
operativă ; noua legislație economică ; merceo- ' 
logie și tehnica comerțului; organizarea co-1 
merțului; igiena muncii; informatică ; limbile > 
moderne — franceză și engleză.

înscrieri și informații suplimentare, la se- î 
diul firmei SIGMA din Deva, str. A. Iancu, bl. J 
II1, parter, telefon 095/614888.

In fiecare joi, începînd cu ora 15, spe- , 
cialiștii firmei noastre vă stau la dispoziție | 
pentru consultații pe problemele economiei d » 
piață, precum și pentru întocmirea actelor ne-1 
cesare înființării societăților comerciale. J

(1401) I  j 
S C. PROCONSERV MBM SRL j

Vinde en gros:
• portocale Grecia — 260 lei/kg !

• pulpe pui americane — 620 lei/kg !

• stafide Grecia — 225 lei/pungă 200 gr.!

Țel-Fax 615053 — Deva. Str. Kogălniceanu, nr. | 
14, în gangul dintre magazinul Ulpia și Ulpița' 
(la Consignația Rouă). (142) |

Oferta zilei J

R.A.G.C.L. SIMERIA 
cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 103, 

Scoate la licitație publică, în condițiile HG. 
nr. 1228/1990 și a HG. nr. 140/1991, următoa
rele spații comerciale, situate în Simeria :

* Str. P. Unirii, bl. 5, sc. B, parter — cu 
destinația magazin alimentar

* Str. Decebal, nr. 2 — cu destinația pro
ducere și desfacere piine și produse de 
panificație

* Str. A. Iancu, nr. 16 — cu destinația 
prestări servicii

Licitația va avea loc la sediul RAGCL Si- 
meria, în data de 5 ianuarie 1993, ora 12.

înscrierile pentru licitație, distribuirea do
cumentațiilor contracost și depunerea garanției 
de participare se fac cu cel puțin trei zile îna
inte de data licitației, Ia sediul R.A.G.C.L. 
Simeria. (1396)

1 E. M. LUPENI 
încadrează direct sau prin transfer 
• doi medici cu specialitatea balneo- 

fizioterapie pentru Centrul de recu
perare a condiției fizice.

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul O.P.N.S. (1398)

II

• CU autorizația 7441 
din 15.09.1992, emisă de 
Consiliul Județean Hune
doara, s-a deschis activita
tea independentă repre
zentată prin Miclea Diana 
din Deva, Liliacului, nr. 
24/28, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare,- in
dustriale, casă de comenzi.

(824)

• CU autorizația 7659/
27.11.92, emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Geană Adrian din Hune
doara, str. Transilvaniei, 
nr. 8/3, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
mărfuri alimentare, agro- 

alimentare, industriale, bău
turi răcoritoare. (833)

• CU autorizația 3332/ 
14.01.1991, emîsă de Prefec
tura județului Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prin Antal Victor din Să- 
lașu de Jos, nr. 64, avînd 
ca obiect de activitate ali

mentație publică. (854)

• CU autorizația 7233/ 
7.08.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoa
ra, a luat ființă activitatea 
independentă reprezentată 
prin Vancu Maria, din O» 
răștie, str. Mureșului mi 
8/31, avînd ca obiect dă 
activitate comercializare 
produse alimentare, cafea) 
țigări, băuturi alcoolice șl 
răcoritoare, produse in
dustriale, electronice etc.

(870)

• CU autorizația 7425/
15.09.1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă reprezentată 
prin Butariu Nicolița, din 
Deva, str. Kogălniceanu, nr. 
4/1, avînd ca obiect dfe 
activitate comercializare 
produse industriale, con
fecții, tricotaje, produse a- 
limentare, țigări, dulciuri 
răcoritoare etc. (882)

• CU autorizația 7682/
14.12.1992, emisă de Consp 
liul Județean Hunedoa
ra, s-a deschis activitatea 
independentă reprezentat^ 
prin Deaciuc Viorel din 
Simeria, Piața Unirii, mț. 
18/17, avînd ca obiect de 
activitate depanare radio 
și televizoare. ,

IISUS HRISTOS Șl CELE 10 PORUNCI scrise cu mina lui (EXOD 31, 18)
Dacă Mă iubiți veți păzi poruncile Mele, Cine 

are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine 
Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu, Eu îl voi iubi 
și Mă voi arăta lui. (Ioart 14. 15. 21. 24).

Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. 
Și cuvîntul pe care-1 auziți, nu este al meu, ci al 
Tatălui care M-a trimis.

loan 15. 10. 14.
Dacă păziți poruncile Mele, veți rămîne în dra

gostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Ta
tălui Meu, și rămîn în dragostea lui.. (A zis lisus Hris

tos).
Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă po

runcesc Eu.
loan 8,47.
Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele Iui 

J^umnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sun
teți din Dumnezeu. , ,. . •»»—

1. (loan. 4,6). • • V
Noi însă suntăm din Dumnezeu : cine cunoaște 

pe Dumnezeu ne ascultă, prin aceasta cunoaștem Du
hul adevărului și Duhul rătăcirii.

CELE 10 PORUNCI SCRISE DE DUMNEZEU 
(Exod 20. 1—17).

Porunca 1: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care 
te-a scos din țara Egiptului, din casa rpbiei, să nu 
ai alți Dumnezei afară de Mine.

Porunca 2 : Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo 
" înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau 

jos, pe pămînt sau în apele mai de jos decît pămîiț 
tul. Să nu te închini înaintea lor, și să nu le slujești:

căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu 
gelos, care pedepsește nelegiuirea părinților în copii 
pînă la al treilea: și la al patrulea neam al celor ce 
mă urase, și Mă îndur pînă Ia al miilea neam de cei 
ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.

Porunca 3 : Să nu iei în deșert Numele Domnu
lui, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepe
depsit pe cel ce va lua în deșert Numele lui.

Porunca 4: Adu-ți aminte de ziua Sîmbetei ca 
să sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. 
Dar ziua a șaptea este Sîmbăta, ziua de odihnă în
chinată Domnului Dumnezeului tău; să nu faci nici 
o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici 
robiile tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul 
care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul 
cerurile și pămîntul și marea și tot ce este în ele, iar 
în ziua a șaptea, Sîmbăta, s-a odihnit; de aceea a bine- 
cuvîr.tat Domnul ziua de odihnă Sîmbăta și a sfințit-o.

Porunca 5 : Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, 
pentru ca să ți se lungească zilele, în țara pe care 
ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. , -----

Porunca 6 : Să nu ucizi.
Porunca 7 : Să nu preacurvești.
Porunca 8 : Să nu furi.
Porunca 9 : Să nu mărturisești strîmb împotriva 

aproapelui tău.
Porunca 10 : Să nu poftești casa aproapelui tău, 

să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, 
nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici 
vreun alt lucru, care este al lui.

1. Timotei 1.5. Ținta poruncii este dragostea, care

vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, și 
dintr-o inimă neprefăcută. Acestea le-a poruncit lisus 
Hristos, iar tu ai datoria ca- din- dragoste să le păzești, 
dacă dorești să fii mîntuit. Fapte 17. 30. Dumnezeu nu 
ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește 
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocă- 
iască. loan Botezătorul zice pocăiți-vă, căci împărăția 
cerurilor este aproape ; (Matei 3. 2.). Fapte 2,38 ; 3,19. 
Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie bo
tezat în Numele lui lisus Hristos, spre iertarea păca- ‘i 
telor voastre, apoi veți primi darul Sfîntului Duh. ( 
Pocăiți-vă dar, 
ca să vi se șteargă păcatele, — ,_ ____ _____________
vremuri de înviorare. Matei 4. 17. De atunci încolo, 
lisus a început să propovăduiască Evanghelia și să 
zică: pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. 
Ascultă-1 și primește-1 pe lisus Hristos și vei fi 
mîntuit. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățătu
rilor : Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. 
Aceasta este datoria fiecărui om, căci Dumnezeu va 
aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se ! 
va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine sau 
rău. Eclesiastul 12. 13—14. Evanghelia aceasta a îm
părăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slu- ' 
jească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va 1 
veni sfîrșitul. Matei. 24. 14. i

Aceste cuvinte sunt ale Tui Dumnezeu. Vă rugăm- j 
să le prețuiți, și să le împliniți. Ca să fiți mîntuiți. I 
Și să le păstrați cu multă grijă'și respect pînă ce vă j 
veți întîlni cu Cel adevărat, care a invitat cu dra
goste, la mîntuire. Amin.! ■ (138)

•, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru £ 
;argă păcatele, ca să vină de la Domnul I

—
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ANIVERSARI
• CU ocazia împlinirii z 

vîrstei de- 11 ani, părinții, 
bunicii și unchiul îți u 
rează. dragă Grozoni Mir- 
cea-IIorațiu, succese în 
viată ți ,,La mulți ani" !• 

. (9987)

VÎNZÂRI

• VlND apartament Mi
cro 15, preț- negociabil. In
formații după ora 20, tel. 
629116. (9986)

• VlND Lada 1200, stare
bună, preț 500 000. Tel. 
617587, după ora 16, (933)

• SC „Melis“ SRL Brad
vinde en gros MIERE DE 
ALBINE, diferite sorti
mente, cu certificat de ca
litate. Tel. 650784. (933)

• SC Quasăr Electro 
SRL Deva vinde tele
vizoare color Samsung, 
Waltham și Megavi- 
sion și unt Olandez, en 
gros, cu 330 lei/pa
chet de 250 g, adaos 
zero. Deva, bdul De- 
cebal, bl. R, parter, 
tel. 611261. (666/923)

» • ••• I»»»»*,»'.  4 »*)**<■•»*♦♦♦*

•_..SC Ardelean SRL 
vinde din stoc următoare
le : frigidere, mașini de 
spălat, mașini de cusut, 
încălțăminte, zahăr etc. 
Dorim să preluăm în în
chiriere apartament, par
ter, sau casă, în orașele 
din țară. Informații și o- 
ferte : Deva, str. Horea, 
nr. 172, tel. 618879. (962)

OFERTE
DE SERVICII

• SOCIETATE comer
cială vinde en gros și en 
detaille zahăr import Ger
mania, preț 225 lei/kg, 
adaos zero. Informații tel. 
616254 (952)

• V1ND casă în Costi-
nești, jud. Constanța. Tel. 
0917/50231, (937)

• INCOTA ATLAS REI- 
SEN Sibiu efectuează trans- 
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Deva — 
Fraga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, în 8 
ianuarie, 9 ianuarie 1993.

Informații și înscrieri la 
telefon 618882, orele 16— 
21.

I 
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ORGANIZAȚIA JUDETEANÂ 
PENTRU TINERET „HYPERION’ 

HUNEDOARA — DEVA
Vă invită să participați la REVELIONUL 

TINERETULUI 1993, care se va desfășura la 
Sala Sporturilor.

Invitați: Formația de muzică ușoară „Des
tin”.

Relații suplimentare la telefon 611807 sau 
direct la sediul instituției noastre din str. M. 
Eminescu, nr. 2, parter, camera 1 (fosta jude
cătorie). Preț informativ 3 500 lei.

(1407)

S. C. TURISTCOM S.R.L. DEVA 
bdul Decebal, 59

Vă invită să petreceți REVELIONUL 
Cabana „Căprioara”, într-un cadru de vis 
prețuri minime.

Informații la telefon 611664.

la 
și

(144)
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ALTE PRECIZĂRI : » r

NOUA 
FORMULA - 
TEHNICA

SE ACORDĂ MARI $1 
NUMEROASE CIȘTIGURI IN BANI

ARIE 1993

IHRGfflf EXTHAORDINABA

• Sc efectuează 6 extrageri independente, in 3 
faze, cu un total de -36 numere.

• Cîștigurile fazei a III-a se acordă din fondul 
special al sistemului Expres.

• Biletele în valoare de 100 lei participă la toate 
cele 3 faze, respectiv,' la toate cele 6 extrageri.

• Vînzarea biletelor : începînd de luni, 28 decem
brie 1992, pină sîmbătă, 9 ianuarie 1993.

• Depunerea duplicatelor considerate cîștigătoare 
se va face pină cel mai tîrziu joi, 14 ianuarie 1993, 
la ora 13, in orașele reședință de județ, și pină cel 
mai tîrziu, miercuri, 13 ianuarie 1993, la ora 13, în 
celelalte localități.

• Omologarea, câștigurilor : vineri, 22 ianuarie 1993.

S.C. MINERVA COMPRES S R L. DEVA 
str. Mărăsti (vizavi de Sala Sporturilor) 

tel. «24618, 614808
Vă oferă en gros și en detaille.
• țigări • ness • cafea • bături alcoolice 

• zahăr • orez • dulciuri • biscuiți * răcori
toare.

Sărbători fericite și „La mulți ani“ ! (147)

WAWAV.1AW/AV^WAWWAW.VAVAS'JW? uWWW-WW,u W.V.W AVJ-.SWWWAVAW.VAY.'«VA
”■ $CONCURSUL DIN3 IANUARIE

1. ANCONA (17)
— LAZIO (6)
încă un pas greșit al 

toarce" de unde au venit.
Pronostic : 1, X, 2

BRESCIA (14) -•
— UDINESE (13) 
Meci fără o prea mare 

mulțumi pe toată lumea.
Pronostic : X*

CAGLIARI (8) 
— TORINO (3) 
S-ar putea ca pentru 

sfetnic bun.
Pronostic : X, 2

FIORENTINA (2) 
— ATALANTA (9)
Intilnind un adversar 

bui să confirme din plin 
ment.

Pronostic : 1
INTER (4)
— GENOA (11) 
Inter, avînd un plus

2,

3.

un

4.

5.

13 3 2 8 22—30 6
13 4 6 3 27—22 14 

gazdelor și... se vor

13 3 6 4 14—18 12 
13 5 2 6 
miză, în

13
13

Torino

13
13

F-.4) 
( 0) 

..în-

0)t 
(- 2)18—19 12

care egalul ar

14—14 14 (4- 2)
17—11 15 (4- 1)

6 2 5
4 7 2
sărbătorile să fi fost

5 5 3 29—22 15 (4- 3)
6 2 5 16—20 14 ( 0)

comod, Fiorentina va tre- 
poziția secundă din clasa-

(4- 3) 
(- 1)

I
13 6 3 4 21—20 15
13 3 7 3 23—27 13 

de ~ experiență și. publicul 
de-al 12-!ea jucător, ar putea obține victoria. 
Pronostic : 1, X
JUVENTUS (5) 13 5 4 4 24—17 14 (4-
— PARMA (10) 13 6 1 6 15—16 13 (—
Cu greu ar putea face față Parma furiei de după 

sărbători a „bătrînei doamne".
Pronostic : 1

13 3 2 8 19—26 8 (— 4) 
13 2 2 9 19—30 6 (— 8) 

Incercînd disperat să (mai și) cîștige. Napoli, 
intilnind o echipă deja resemnată și care nu mâi 
are ce pierde, și-ar putea amărî mai

Pronostic : 1. 2
8. ROMA (12) 13 4 4 5

— MILAN (1) 12 9 3 0
Și, totuși, n-ar fi exclus ca Milan să realizeze pri

mul ei meci nul în deplasare.
Pronostic-: X, 2.

9. SAMPDORIA (7) 12 5 4 3 23—20 14 (4- 4)
— FOGGIA (15) 13 5 2 8 15—22 12 (— 2)
Este puțin scontat încă un rezultat bun al Foggiei, 
Pronostic : 1

10. BARI (12) }6 6 4 6 18—18 16 (4- 2)
— PISA (10) 16 6 5 5 10—10 17 (+ 1)
„X-ul" pare reciproc satisfăcător, ținînd seama

că meciul nu are o prea mare miză.
Pronostic : X

11. BOLOGNA (13)
— COSENZA (4) 
Șansa Cosenzei de-a i

„4“ trebuie fructificată.
Pronostic : X, 2

12. REGGIANA (1)
— CREMONESE (2) 
Partida pare un derby, 

invincibilitatea 
vreme dau un (ușor) avantaj

7. NAPOLI (16)
— PESCARA (18)

tare suporterii.

16—14 12 ( 0)
32—13 21 (4- 7)

cel

6. 2)
1)

16 5 4 7
16 6 9 1 

se menține

15—19 14 (— 2) 
17— 8 21 (+ 5) 
în plutonul de

21— 4 25 (4- 9)
32—20 21 (+ 5)

16 9 7 0
16 « 5 3

dar diferența de puncte 
liderului și re-dintre combatante, 

zultatele din ultima 
gazdelor.

Pronostic : 1, X
13. VENEZIA (3)

— VERONA (9)
Venezia are nevoie de puncte ca de aer și victo

ria lor este probabilă dacă ținem cont că întîlneștc 
o echipă debusolată, care, dacă ne aducem aminte, 
pe vremuri îngenunghea team uri celebre.

Pronostic : 1
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1 ianuarie 1993

I A. LOTO PRONOSPORT I
urează tuturor ! 
participantilor I

tragerea extraordinară

LOTO A REVELIONULUI

g o 
* se acordâ mari si 
numerose cîșfiguri in bani

ALTE PRECIZĂRI:
• Se efectuează 6 extrageri „independente" cu 

un total de 60 de numere, în trei faze (fiecare extra
gere formată din 10 numere extrase din 90).

• Biletele în valoare de 100 Ici participă la toate 
cele 6 extrageri.

• Vînzarea biletelor: de- luni, 21 decembrie, pînă 
joi, 31 decembrie 1992.

• Dep a duplicatelor considerate cîștigătoare
se va face pină cel tîrziu joi, 7 ianuarie 1993 la ora 
13, în orașele reședință de județ, și pînă cel. mâi târziu 
miercuri, 6 ianuarie 1993, la ora 13, în celelalte loca- » 
lități. |

Nr.l in microihformatica de gestiune, 
va oferă pentru informatizarea 
gestiunii firmei Dvs., la cele mai 
reduse preturi, următorul pachet de 
programe:

* Contabilitate
* Salarii
* Gestiune comerciala
* Dosare analitice
* Gestiunea producției
* Mijloace fixe 

permanent
in funcție de orice

asigura

70.000 lei
60.000 lei
70.000 lei
60.000 lei 

200.000 lei
60.000 lej 

aducereaSe 
acestora la zi, 
schimbare in legislația economica. 
Pentru orice relații, contactat) 
PentaComp SRL Deva. str.M, 
Eminescu 1. tel/fax : 095-611564.

(143)
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