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J Intre puțin cunoscutele 
| creații postume ale mare- 
' lui nostru Eminescu, fi- I gurează și poezia „Colin- 
« de, colinde” — străveche 
; și entuziastă chemare la 
* mereu proaspăta și fer- 
Imecătoarea bucurie a 

rostirii colindelor :%
(„Colinde, colinde !

E vremea colindelor,
• Căci gheața se-ntinde 

Asemeni oglinzilor".

ICa-n fiecare an, în 
preajma Crăciunului, cînd

Iiarna-și etalează podoabe
le strălucitoare, în lu-J mea satelor se-nvață, se

repetă, se pregătesc co
lindele ca să răsune în 
case, să se reverse în

tei fascinante vibrații ce 
îmbrățișează cerul și pă- 
mîntul, omul și stelele ;

Hrănindu-se din crezul 
Născătoarei, prezent în 
orizontul cunoașterii sale

„E VREMEA COLINDELOR"
văzduh și să urce spre 
cer în noaptea nașterii 
Mîntuitorului. E noaptea 
în care versurile colin
delor noastre de veacuri 
revin și vibrează cu toa
tă prospețimea simplității 
lor în sensibilitatea cre
dincioșilor. Și Eminescu 
nu putea fi străin aces-

„De dragul Măriei 
Și-a Mîntuitorului 
Lucește pe ceruri 
O stea călătorului".
Este, poate, steaua mio

ritică, steaua magilor sau 
Luceafărul care a iubit 
atît de • mult păihîntenil 
încît a renunțat la ce
ruri pentru fericirea lor.

încă din copilărie, cuce
rit și fascinat de purita
tea învăluitoare a mi
tului Fecioarei, Emines
cu i-a dedicat una din 
cele mai tulburătoare ru
găciuni ce se cuvine rosti
tă în preajma Crăciu
nului :

„Rugămu-ne-ndurărilor, 
Luceafărului mărilor ! 
Din valul ce ne 

bîntuie 
Inalță-ne, ne mîntuie ! 
Privirea a4prată 
Asupră-ne coboară, 
O, maică, prea curată 
Și pururea fecioară, 

Marie I” 
Această rugăciune o în

vățam de mici, căci se 
afla .și-n primele ma
nuale școlare. Oare a- 
cum ar fi o mare gre
șeală dacă s ar introdu
ce în textele școlare ?

Prof. DUMITRU SUSAN
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• SE CLATINĂ TRONUL 
REGINEI ? Tony Benn, 
membru al Parlamentului 
britanic, excedat de pro_ 
blemcle familiei regale ca
re au atît de multă in
fluență asupra poporului, 
a cerut din nou luni Par
lamentului . să pună capăt 
rolului reginei de șef al 
statului, în favoarea unui 
președinte. In „Common
wealth”.ui britanic al lui 
Benn ar urma să fie abo. 
lite : Camera Lorzilor, ai 
cărei membri nu sînt eli. 
gibili, legăturile strînse în. 
tre biserică și stat și recu. 
noașterea legală a titlurilor 
de noblețe. Această pro 
punere nu are nici o șan 
să să fie aprobată, ea ne. 
avînd perspectiva nici mă
car să cîștige suficient spri. 
jin pentru a ajunge să fie 
dezbătută în Camera Co
munelor.

* 

ț
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OFICIUL RUTIER I
Gu-
nr.
au

în baza Hotărîrii 
vernului României 
223/1992, de curînd 
fost înființate, în județe, 
oficiile rutiere — organe 
de execuție ale Ministe
rului Transporturilor, u- 
nice coordonatoare 
transporturilor auto; 
economia locală.

Dl ing. Cristin 
sici, șeful Oficiului rutier 
Hunedoara — Deva, he-a 
oferit amănunte despre 
scopul și importanța a- 
cestui nou organism ju
dețean.

— Misiunea noastră 
principală este ,de a a- 
corda licențe de .transport 
tuturor agenților econo
mici interesați — de stat 
sau particulari —- care 
efectuează următoarele 
genuri de activități : • 
transport de mărfuri în 
trafic internațional • 
transput de persoane în 
trafic intern și internațio
nal — prin curse regulate 
sau ocazionale • trans
porturi agabaritice . • 
transporturi de mărfuri 
periculoase și deșeuri — 
de asemenea în trafic in
tern și internațional. 
Menționez că, în baza U- 
nor prevederi guverna
mentale, de la 1 ianuarie 
1993, toate transporturile 
de persoane și de măr
furi în trafic internațional 
se vor efectua numai în 
baza licențelor de execu
ție eliberate de 
rutiere județene, 
este necesar ca toți

ale 
îri

Vla-

genții economici 
transporturi să se 
zinte grabnic la 
noastre pentru 
rea acestor

din 
pre- 

sediile 
dobîndi- 

documente.- 
indispensabile în activita- ț 
tea lor. I

— Și unde este sediul J 
dvs. ? 1

— în-Deva, strada De- J 
pozitelor, hr. 17, telefon j 
------- ' ...... i S.C. i »

.■ • v 
‘ !
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B13030 (în clădirea 
„Romcamion" S.Ă..),

— Altceva ce mai fac j 
oficiile rutiere ?

— împreună cu socie
tățile comerciale și cu 
întreprinzătorii particu
lari cu activitate de trans
port — de mărfuri și de 
persoane, în trafic intern 
și internațional — întoc
mim programe adecvate 
de acțiune, cu asigurarea 
calității serviciilor, a con
fortului călătorilor, a 
punctualității mijloacelor 
de transport și a 
ranței circulației pe 
murile publice.

Dl Cristin Vlasici 
mai spus că oficiile 
tiere nu frînează 
un fel libera inițiativă 
condițiile economiei 
piață, dar veghează 
maximă răspundere 
respectarea legalității, la i 
asigurarea unei protecții J 
sociale cit mai ridicate 1 
călătorilor. Orice alte lă- | 
muriri pot fi primite de r 
la sediul Oficiului rutier , 
Hunedoara — Deva, 1 

oficiile ^adresa menționată. |
Deci,

a-

Referitor la articolul 
publicat în ziarul „Cu- 
vîntul liber" nr. 767 din 
11 decembrie a.c. și in
titulat „Vă rugăm să vă 
pronunțați", dl Petre 
Șteolea, deputat în Ca
mera Deputaților din par
tea P.U.N.R., membru al 
Comisiei pentru Probleme 
de Agricultură, Silvicul
tură, Industrie Alimen
tară și Servicii Specifice, 
ne.-a transmis telefonic 
din Capitală :

„Față de . întrebările 
și propunerile ce le vor 
formula președinții co
misiilor locale pentru a- 
țhcarea Legii fondului 

funciar țin șă .precizez 
următoarele

— într-adevăr, în Co-

0 precizare

misia nr. 4 a Camerei 
Deputaților din 10 dec. 
1992 s-a emis părerea, ac
ceptată de toți membrii, 
că la Legea nr. 18/1990 
trebuie să i se aducă mo
dificări. în același con
text însă, s-a apreciat că 
modificările ce se - vor 
face nu trebuie să anuleze 
ceea ce s-a întreprins pînă 
în prezent în aplicarea Le
gii: fondului funciar, iar 
activitatea comisiilor ju
dețene, municipale, oră

șenești și comunale să se 
desfășoare și în continuare 
în ritm cît mai susținut.

— De asemenea, s-a 
subliniat că lucrările a- 
gricole specifice acestei 
perioade — arături, fer
tilizări etc. — ce se rea
lizează de actualii pro
prietari de parcele să se 
facă fără îndoială că, 
poate, cumva, modifică
rile ce se vor face la Le
gea nr. 18/1990 le vor lua 
dreptul de proprietate a 
supra suprafețelor res - 
pective.

— Salutînd inițiativa 
ziarului „Cuvîntul liber", 
îa care îmi exprim do
rința de strînsa colabo
rare, vă. mulțumesc 1“ (Tr. 
B.)

• TOATE MISTERELE 
AU O EXPLICAȚIE. Miște, 
rul morții omului de afa. 
ceri britanic Ian Spiro, a 
soției și a celor trei copii 
ai lui pare să se apropie de 
rezolvare, după ce poliția 
din San Diego a găsit în. 
tr.un camion din deșert 
două valize și o geantă care 
îi aparținuseră lui Spiro. 
Corpul neînsuflețit al lui 
Spiro a fost găsit la 8 no. 
iembric în deșert, înțPLO 
mașină încuiată. El deceda
se în urma otrăvirii cu cia
nură. Soția și cei trei co
pii ai lui fuseseră găsiți 
împușcați cu trei zile îna. 
inte și Spiro era principa
lul suspect. America a fost 
tulburată de misterul mor. 
ții familiei lui Spiro, cu 
atît mai mult cu cît nu 
evrstao nîcî tm fel de in
dicii cu privire la motive. 
Ic care au provocat aceas
tă dramă.

sigu- 
dru-

ne-a 
ru- 

în nici 
în 
de 
cu

la j

DUMITRU GHEONEA 
i

Aspect din spectacolul extraordinar de Crăciun „X -aducem colinda noas
tră”. care a avut loc la Deva.

i Foto PAVEL LAZA
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■ P1INE DE CASA. A fost 
dat în folosință, recent, un noh 
magazin pentru desfacerea pro
duselor de panificație, ’ situat în 
Orăștie, pe strada Unirii, în ve
cinătatea pieței agroalimentare 
din Microraionul II, magazin un
de gospodinele pot găsi zilnic 
pîine „de casă", proaspătă și de 
calitate. Unitatea respectivă a- 
parține brutăriei ce funcționea
ză în cadrul „Romcereal" din 
localitate. (I. V.).

m REGI A, AUTONOMĂ a Lo
teriilor și Pronosticurilor Spor
tive anunță că își rezervă drep
tul de a populariza marile cfștt- 
guri și marii ciștigători la sis
temele. Loto, Expres, Prono
sport, Loz în plic și Instant'Lo
ttery, folosind în acest scop mij
loacele de reclamă adecvate (te
leviziune, radio, presă scrisă, fil
me publicitare, fotografii, diapo
zitive, gross foto, publicația 
„Loto-Prono" etc. (S. C.).

■ SE RESPECTA. S.C. „ALIN 
TRANS-JMPEX" S.R.L. BRAD, 
patron dl Alin Popa, funcționea
ză cu bune rezultate cu cele 
două unități mult frecventate de 
locuitori, lat cea din apropie
rea pieței se găsesc din abun

dență produse alimentare, la 
care adaosul comercial este în
tre 5 și 10' la sută. La noua uni
tate de Ta parterul blocului nr. 
9 de pe strada Republicii se gă
sesc produse industriale,, elec
tronice, alimentație publică, con
tractate de la furnizori interni 
apreciați peste hotare. Un fapt 
comun ambelor magazine — a- 
mabilitgtea și respectul persona
lului față de clienți. (AL.J.).

■ SĂ NE' FERIM DE SIDA. 
Lupta contra bolii secolului — 
SIDA, nu poate fi dusă decît 
printr-o bună informare. O ase
menea acțiune a inițiat Filiala 
de Cruc.e Roșie Deva pentru stu
denții Universității Ecologice. 
Celor 150 de studenti le-a vor

bit despre SIDA dr. Andrei Lo- 
rinez, iar filiala le-a pus la dis
poziție material informativ. 
(V. R.).

■ HOȚII. Valentin Maievschi 
din Hunedoara și Marius Pădu- 
rean din Tifa, județul Alba, au 
fost arestați de poliție ca autori 
<ai furturilor din locuințele unor 
cetățeni din Hunedoara și Baia 
de Criș. Prejudiciile, ce 'se ri
dicau la zeci de mii de lei, au 
fost, parțial recuperate. (V. N.).

• MĂRTURIILE IUBI. 
RILOR REGALE NU MAI 
AU VALOARE. Scrisorile 
care marchează evoluția tu
multoasă a legăturilor re. 
ginei Elisabeth I cu Con. 
tele de Essex nu și.au gă
sit iin cumpărător în timpul 
licitației de Ia casa Sot. 
heby’s. Scrisorile, adresa
te în secolul al XVI-lea 
Reginei Fecioare, de către 
alt admirațor, Robert de 
Vereux. care era cu 31 de 
ani mai tînăr, au fost con
siderate ca unele din cele 
mai importante documente 
istorice engleze. Se aștep
ta ca ele să fie adjudeca
te Ia o sumă între 400 000 
și 450 000 £ (pînă în 700 000 
$), dar nu s-a găsit nimeni 
care să ofere măcar prețul 
de început al licitației;

• IES LA IVEALĂ AS. 
CUNZĂTORI VECHI. O fe
meie din vestul Ucrainei, 
a „ieșit la lumină” după 
45 de ani petrecuți într.o 
ascunzătoare, de teama po
liției secrete sovietice. . 
transmite Reuter. Olga 
Frankevici s-a ascuns de 
NKVD în 1947, după ce 
tatăl ei a dispărut în tim
pul unei epurări stalinis. 
te. Intre timp, NKVD a 
fost rebotezat KGB. dar 
Olga nu a ieșit din aseun. 
zătoarea ei, aflată sub un ' x 
pat. Sora ei, Maria, a 
rămas ascunsă toți acești
ani într-o casă din oră. 
șelul Vișneve, in partea 
cedată de Polonia U.R.S.S.. 
ului în 1939. •

(MEDIA FAX)



CI'VINTI'L LIBER

larna-i ici, vara-i departe...
Vrem sau nu, iarna este 

cu noi. De ar fi mai blin
da să ne scutească de 
unele necazuri ! Oricum, 
ger este, zăpadă probabil 
va fi. Și atunci cum ar 
trebui sa fie 'drumurile 
pentru ca circulația rutie
ră să nu sufere prea mult? 
Păi, să fie bune, întreți
nute cu grijă, marcate și 
semnalizate în mod cores
punzător. Și cum sînt ?

Sînt cum sînt, și la 
noi și la alții — sublinia
ză di Remus Ioan, ingine
rul șef al Direcției Jude
țene a Drumurilor Deva —- 
Regia Autonomă. Și mai 
buhe și mai rele, în func
ție de resursele financia
re pe care statul ni le a- 
sigură.

In ce ne privește, avem 
capacitatea tehnică și orga
nizatorică să facem mai 
mult, mai bine. Și ne 
străduim în acest sens.

— La această oră neAtr 
interesa ce măsuri ați în
treprins sau întreprindeți 
pentru protejarea drumu
rilor pe timpul iernii, care, 
cum se ■ știe, pune întot
deauna" probleme circula
ției rutiere.

— Și la acest capitol, tot 
ca urmare a -insuficienței 
banilor, am întîrziat efec
tuarea unor lucrări, în
deosebi de marcaje și sem
nalizări pe drumurile care 
suferă de așa ceva. încer
căm să recuperăm, să fa
cem ca drumurile județe
ne și locale să fie ferite 

’ de „capcane” în sezonul 
friguros. Atît din punct 
de vedere al marcajelor și 

' semnalizărilor specifice 
pentru iarnă — cum spu
neam — dar și în privința 
întreținerii lor, asigurării 
și depozitării cantităților 
necesare de materiale anti
derapante în baze și în 
punctele critice de pe dru
muri.
Sigur, acțiunea pentru iar

nă în domeniul drumuri
lor impune și pregătirea 
utilajelor și celorlalte e- 
chipamente de intervenție 
în caz de nevoie, o bună 
conlucrare a D.J.D. — R.A.

cli primăriile și cu poliția 
rutieră, în vederea infor
mării și intervențiilor o- 
perațive, veghe permanen
tă .pentru desfășurarea flu
entă și în siguranță a cir
culației rutiere pe drumu
rile județului.

— Ne am- stabilit și pre-, 
gătit numărul de utilaje — 
autogreclere, buldozere, în
cărcătoare, tractoare, bas
culante — care vor acțio
na pe drumuri pe peri
oadă iernii, dacă va fi ca
zul, am început mai de 
mult să transportăm ma
terialele’ antiderapante — 
deocamdată zgura de ter
mocentrală — în locurile 
de depozitare special a- 
menajate, iar colaborarea 
cu primăriile și poliția a 
fost, este și rămîne — a 
ținut să precizeze dl ing. 
Petru Cureteânu, șeful 
serviciului producție al Di
recției Județene a Drumu
rilor Deva — Regia Au
tonomă. Ceea ce ne de
ranjează este că, în baza 
Legii fondului funciar, u- 
nii deținători de terenuri 
și-au împins proprietățile 
excesiv, pînă în marginea 
asfaltului, încâlcind Le
gea drumurilor și creîn- 
du ne greutăți , în întreți- 

’ nerea și repararea acesto
ra, afectînd, în anumite 
zone, însăși circulația au
to.

Și încă un aspect nu lip
sit de importanță : atenția 
Sporită ce trebuie acorda
tă drumurilor de către păr- 
ficipanții la trafic, îndeo
sebi de către cei care con
duc autovehicule grele, care 
deteriorează .semnalizările 
și marcajele, • presară pe 
drumuri, din neglijență, di
ferite materiale — pietriș, 
nisip, ciment etc. —, afec
tînd suprafața asfaltică, 
dînd aspect neplăcut șose
lelor, străzilor. De" altfel, 
la calitatea drumurilor și 
la siguranța circulației —■ 
rutiere și pietonale — 
sîntem chemați să con
tribuim cu toții. în orice 
anotimp, nu doar iarna.

DUMITRU GHEONEA

IN MEMORIAM
O epistolă în versuri am primit de la dl Aurel 

Vrăbiescu, preot pensionar, din Deva. Este închinată 
memoriei celor peste o mie de români căzuți în de
cembrie *89. Sînt gînduri de recunoștință pentru ti
nerii eroi, pentru jertfa lor, care ne-a readus liber
tatea și credința, exprimate pios în aceste zile come
morative. Sînt și speranțe îngemănate colinzilor pen
tru apropiatul Crăciun.

Jertfa celor care, acum, trei ani, s-au alăturat e- 
roilor neamului n-ar trebui s-o uităm nici unul dintre 
noi. Niciodată ! (V.R.)

t+

Economia județului Hunedoara 
în Juna noiembrie 1992

SPECIFICARE U/M
Realizat 

nov. 
1992

% față 
de nov.

1991

Producția industrială
Stoc de produse finite in industrie 

la 30 XI 1992
Productivitatea muncii în industrie 
Numărul mediu al personalului din 

industrie
Export
Valoarea vinzărilor de marfă prin 

comerțul de stat și cooperatist 
Profit (10 luni)
Pierderi (10 luni) 
Producția principalelor produse 

industriale
— huilă netă
— oțel
— laminate
— ciment
— bere
— carne tăiată în abatoare
— lapte de consum
— pîine

Intrări de produse agricole la 
fondul de consum al populației

— carne
— lapte de vacă
— ouă

mii. lei 22646,2 « 90.4

mii. lei 14956,2 X
lei/pers. 225378 96,3

pers. 100481 93,9
mii $ 6419 107,5

mii. lei 2957,2 135,1
mii. lei 7599,8 332,9
mii. lei 32870,5 340,1

mii to 321,8 120,1
mii to 83,1 91,6
mii to 60,9 91,9
mii to 25 119,0
mii hl 33 97,1

to 1371 85,2
mii hl 3,3 36,2

tox 7686 102,9

to viu 1783 88,4
hl 4365 48,6

mii buc. 3182 60,7

. INFRACTORI SI 
INFRACȚIUNI 

VIOL ȘI TiLHARIE
Au fost arestați Constan

tin Muntean, 48 de ani, 
fără ocupație, Adrian Mun
tean, 19 ani, Daniel Mun
tean, 13 ani și Todor Attila, 
19 ani, toți din Călan. A- 
ceștia au acostat o cetâ- 
țeancă din oraș pe care 
au violat-o șl au depose
dat-o de mai multe bu
nuri. De remarcat că unul 
dintre mîrșayi ește elev 
în clasa a Vil-a la Școala 
Generală Nr. 1 din Că
lan 1

BUNURI CONFISCATE 
DE APROAPE 1 MILION 

DE LEI
Conform Legii 12/1990, 

au fost amendați Ștefan 
Luca din Oradea, Iosif 
Dorza, tot din Oradea, Ion 
Irimie din Lupeni și Ma
rian Voicu din Alexandria. 
De ce ? Pentru că au pus 
în vînzare mărfuri fără a 
avea autorizație. De ase
menea, le-au fost confis
cate bunuri în valoare de 
mai bine de 900 000 de lei.

RUBRICA REALIZATĂ 
CU SPRIJINUL 

INSPECTORATULUI DE 
POJJȚIE AL JUDEȚULUI

i TieiajwA.
„CUVÎbJTUUWI

PE GÎND ... MILIONUL?

Pentru că de trei luni încoace 
factura pentru telefonul 628076 a 
dnei Mihaly Eva Margareta din 
Deva, Al. Moților, bl. P4, ap. 2, in
dică sume astronomice, posesoarea 
s-a decis să ni se adreseze nouă. 
Este adevărat că sumele, de peste 
500 mii lei (da, ați citit bine — cinci 
sute mii lei), înscrise de calculator 
sînt recunoscute de firma emitentă 
ca exagerate și, deci, eronate. Dar 
nu mai puțin eronată este „reeva
luarea" taxelor pretinse abonatei. 
Astfel pe ultima factură sînt înscri
se următoarele sume: 100 lei abo
nament, 160 lei pentru impulsiile 
consumate și 60 lei interurbane. Dar 
trebuie să plătească 1247,50 Iei. 
Pentru o asemenea socoteală, un 
elev de clasa I ar rămîne corigent 
la aritmetică. Chiar dacă un calcu
lator nu poate fi sancționat, poate 
fi „corectat", deoarece de asemenea 
erori se plîng și alți abonați.

NEMULȚUMIRI

„Din data de 17. X. 1992 locatarii 
blocurilor 32, 33, 34, 37, 40 și alții 
n-au mai beneficiat de apă caldă 
și căldură" — ne scrie dl Florian 
Oprița, din Hunedoara. Este .rela

tată apoi p1 T - rea pe la diverse 
nivele de cO .ducere ale RAMGGB 
Hunedoara, de sus în jos. Gînd a 
ajuns la șeful de echipă de la PT 2, 
dl Racolțea, i s-a motivat absența 
căldurii prin presiunea scăzută în 
rețea.

„Dar să vedeți cum curge apă 
fiartă spre Valea Seacă de vreo 
două luni", mai precizează cores
pondentul nostru. Cei de la regie 
au săpat, au văzut cum se duce â- 
gentul termic pe apa sîmbetei, dar 
n-au revenit ca să repare defecțiu
nea. în schimb legatarilor din blo
curile amintite 11 se pretinde să 
plătească apă caldă, deși nu bene
ficiază de ea.

în disperare de cauză, oamenii 
s-au adresat regiei (la a cărei con
ducere nu mai găsesc audiență, pre
cizează dl Oprița), primăriei. La 
dispeceratul de profil li s-a spus să 
facă o comandă pentru reparații, 
dar oamenii n-au de unde să știe 
ce anume trebuie reparat dacă ni
meni n-a stabilit ce s-a stricat. Și 
uite-așa sînt plimbați pe drumuri, 
„fără să se rezolve nimic". Și e 
decembrie.

POȘTA RUBRICII
• Stimată dnă Filofteia Lazăr, 

din Orăștie, valoarea impozitului

Ajuns la noi, în ambian
ța sărbătorească a Crăciu
nului, un exponent al li
nei alte civilizații ar pu
tea căuta răspuns la în
trebarea : dacă motivatio
nal evenimentul celebrea
ză nașterea unui prunc, 
MÂNTUITORUL, desfășu
rările cultuale prefigurînd 
un personaj al gerontro- 
crației mitice. MOȘ CRĂ
CIUN aduce în prim plan 
o contradicție, un prim 
semn de întrebare ce se 
cere lămurit. Răspunsul 
este simplu, Crăciunul tre
buie privit drept oficierea 
concomitentă a două sa- 
cerdoții provenite din ci
vilizații suprapuse în mod 
dramatic. Este vorba de
spre sărbătoarea precrești
nă a zeului Crăciun, imagi
nat de populațiile ce-i săr
bătoreau cultul drept un 
zeu bătrîn, căreia i s-a su
prapus sărbătoarea creștină 
a Nașterii Domnului.

Instituționalizareâ crești
nismului, începînd cu anul 
unu al erei noastre, pro
voacă criza de acomodare 
dip partea populațiilor ce 
aderă la noul curent spi
ritual, procese ce presu
puneau renunțarea comple- • 
tă la ,credințele și preju
decățile culturilor precreș

creștine. La modul acesta 
creștinii adoptă serbarea 
cultuală a Nașterii Dom
nului fără a renunța ia 
cultura tradițional^, ora
țiile de alungare a duhu
rilor, de purificare spiri
tuală specifice culturilor 
ancestrale.; Așa se întîm- 
plă că populațiile încreș-

creștine, concomitent cu 
manifestările de cult creș" 
tine K, sau mai mult, su
prapus acestora, într-o sta
re de confuzie totală. Lup
ta clerului împotriva ''tra
dițiilor precreștine culmi
nează cu ofensiva pentru 
interzicerea colinzilor, ee 
are loc în anul 692 d. 3.,

pe clădire poate oscila în funcție 
de mai multe elemente. Dv. sînteți 
nemulțumită de faptul că numeroși 
alți locatari, care dețin aceeași su
prafață locativă, plătesc un impo
zit mai mic decît al dv. în princi
piu, la stabilirea sumei se ia în 
calcul și numărul membrilor de fa
milie, data și suma cu care ați cum
părat apartamentul, cît și alte ele
mente. Circumscripția Fiscală Orăș
tie vă poate explica în detaliu în 
ce constă diferența de taxă care vi 
se percepe.

• Dv., die Marin Trășculescu din 
Orăștie, trebuie /să vă adresați Co
misiei locale de stabilire a dreptu
lui de proprietate (nu ați precizat 
unde se află terenul respectiv), co
misie competentă șă stabilească sau 
să reconstituie dreptul dv. de pro
prietate.

Vă îndrumăm să verificați la 
Cartea Funciară a Notariatului 
dacă moștenirea totală a fost parta
jată și intabulată. Dacă s-a procedat 
în acest sens, cei trei frați au drept 
de mpștenire asupra suprafeței ră
mase. Dacă nu a fost partajată și 
Intabulată, adresați-vă instanței ju
decătorești, care să hotărască drep
tul de moștenire.

amenințări, cum cultul 
Crăciunului se separase de 
religie, devenind o stare de 
cultură, lupta împotriva 
acestuia s-a dovedit za
darnică. în .această situa
ție, înaltelor fețe biseri
cești nu le mai rămînea 
decît o singură alterna
tivă, și aceea s-a vădit a

Să ne cunoaștem civilizația CRĂCIUNUL — 0 STARE DUALA 
REZULTATA DIN SUPRAPUNEREA A DOUA STRUCTURI CULTUALE

tine, ce erau, dincolo de 
credință, o stare de cul
tură, un bagaj de civili
zație ce opera în conștiin
ța indivizilor separat de 
religia de referință. în 
fapt, asimilarea creștinis
mului — curent de spiri
tualitate lipsit completa
mente de tradiții — se 
face pe fondul păstrării 
tradițiilor culturale pre

tinate, preluînd dogma 
- creștină și nerenunțînd- la 

tradițiile multimilenare, 
creează, independent de e- 
xegeți, teologi, filozofi etc.’ 
un produs spiritual cu o 
încărcătură de hibridare ce 
na jolace mâi-isftrikn- îș= 
sericii. Au urmat secole 
de luptă surdă a clerului 
pentru împiedicarea oficie
rii practicilor cultuale pre

cînd, în cadrul dezbateri
lor Sinodului ecumenic de 
la Gonstantinopol, se edic- 
tează interzicerea colinzi
lor. Biserica creștină la 
hotărîrea gravă, a exco
municării tuturor celor ce 
ăT cununua Sâ mai eomi- 
tă „sacrilegiul” cultual al 
colinzilor. Cum starea an
cestrală DE GRĂGIUN era 
mai puternică decît orice

fi încreștinarea ^colinzilor, 
respectiv o soluție tactică 
pe care au adoptat-o tn 
deceniile din urmă comu
niștii în tentativa lor de 
laicizare a colinzilor. Dacă 
în primul mileniu al erei 
noastre se lupta împotriva 
earacterului profan al eo- 
linzilor, încercîndu-se în
creștinarea acestora, în 
ultimul secol al celui de-al

doilea mileniu s-a luptat 
împotriva caracterului creș
tin al acestora.

Pe aceste considerente, 
Grăciunul trebuie privit 
ca o stare duală de civi
lizație, serbarea precrești
nă pentru cinstirea zeului 
gerontrocrat Grăciun, cu 
privire la a cărui vîrstă 
mai regăsim semne în me
moria populară. Astfel, în 
zona Sălaj se utilizează 
salutul de eveniment „Bună 
ziua Iui Crăciun !**, urmat 
de contrasalutul „Sănătos 
Crăci a bătrînceea ce 
dovedește că populația 
continuă să nu' uite obiec
tul sacerdoțiului. Iată de 
ce concluziile noastre că 
între cele două sărbători, 
Nașterea Domnului și Cră
ciun, există, în ciuda se
colelor, o singură punte 
de legătură, data calen
daristică a oficierii.

' TIDERIU VANCA, 
Brad
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O REUȘITA A MINIFOTBALULUI: MEMORIALUL „ION ȘTEFĂNESCU'*

I
Intre 18—20 decem

brie, Sala Sporturilor 
din Deva a cunos
cut din nou freamă
tul întrecerilor sportive. 
De această dată, micii 
fotbaliști au fost aceia 
care au atras multi ti
neri dar și maturi, 
mari iubitori ai fotba
lului, care au ținut să 
participe la prima ediție 
a memorialului „Ion 
Ștefănescu”. Și de la în
ceput, trebuie să recu
noaștem că a fost o 
reușită nu numai din 
partea organizatorilor, ci 
și a participanților, care, 
pe lingă că au avut plă
cerea participării la o 
întrecere antrenantă care 
i-a stimulat să-și pună 
în valoare acumulările 
de la nenumăratele ore 
de antrenament, învăță
mintele de la inimoșii 
lor antrenori, au intrat 
și în posesia unor fru
moase premii și cadouri. 
Peste 130 de fotbaliști 
născuți după 1 august 
1979 (grupa mare) și 
după 1 august 1980 
(grupa mică) si-au dis
putat șansele în cele 28 i 

I de partide, multe dintre i 
ele la un apreciat ni-1 
vel spectacular, în care ț 
micii jucători și-au eta- t 
lat talentele lor de vii- J 
tori fotbaliști. ț

Finala, la grupa mică, 1 
între cele mai bune e-l 
chipe ale turneului din- î 
tre Mureșul „Start ’91” l 
Deva (antrenor coordo-ț 
nator Dumitru Cojoca- ) 
ru) și Aripile Pitești ț 
(antrenor Sergiu Moi-1 

' sescu) a demonstrat sălii J 
arhipline ce înseamnă 1 
preocupare pentru or-l 
ganizarea pe noi baze, i 
moderne, a pregătirii și î 
perfecționării noilor ta- ț 
lente în fotbal : un joc l 
viu disputat, cu faze de ! 
spectacol la ambele > 
porți, iar rezultatul fi- ț 
nai nu a fost stabilit de- l 
cit după executarea lo- j 
niturilor de la . 7 m.\ 
Cîștig de cauză au avut ț 
cei mai buni, talentații 
copii din Pitești, ce au 1 
lăsat o impresie deose- l 
bită și la Deva. I
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Premianții, clasamentul competiției j
Avînd sprijinul substanțial al unor sponsori. a-J 

propiați sportului în general și în special de micii, 
fotbaliști, organizatorii au oferit TUTUROR parti-1 
cipanților (o adevărată premieră) pachete cu da-J 
ruri și pixuri, iar echipelor ce s-au calificat pe prî-, 
mele trei locuri — diplome, cupe, mingi de fotbal, I 
tricouri și alte materiale sportive. .

Grupa mică : ’
Locul 1. ARIPILE PITEȘTI (antrenor Sergiu j 

Moisescu)
2. MUREȘUL START ’91 DEVA (antrenori 

Dumitru Cojocaru)
3. C.S.Ș. U. CRAIOVA (antrenor Ilie Mo- »

rovan) |
4. Viitorul Mediaș (antrenor Nicolae ,

Piștia) |
5. C.S.Ș. Sebeș (antrenor Florin Fleșeriu) »
6. F.C. Corvinul Hunedoara (antrenor Vie- |

tor Oncu) »
7. Centrul, de fotbal „Aliman” (antrenor |

. Dănuț Ciontoș) »
Grupa mare : I
Locul 1. C.S.Ș. SEBEȘ (antrenor Vasile Bîtiu) ;

2. F.C. CORVINUL HUNEDOARA (an-| 
trenor Mircea Pătrașcu)

3. ARIPILE PITEȘTI (antrenor Radu III) j
4. C.S.Ș. U. Craiova (antrenor Mircea I

Miereanu) J
5. Mureșul „Start ’91“ Deva (antrenori |

' Dorel Simina și Cristian Șufană).
6. Centrul de fotbal „Aliman” Brad (an- |

trenor Marin Rusu). «
Deși s-au clasat pe ultimele locuri, micii fot-1 

baliști de la țlrad au dovedit reale calități. Trebuie « 
să spunem că noul Centru de pregătire „Aliman” | 
de la Brad — coordonator antrenorul Mihai Ceau- , 
șu — a luat ființă doar în urmă cu 2 luni. i

UN SPONSOR DE ELITA
Din prima zi a desfășurării Memoria

lului „Ion Ștefănescu”, ce a avut loc în 
Sala Sporturilor din Deva, în preajma e- 
chipei „Aripile” Pitești, grupa mică, a fost 
remarcată prezența unui domn plin de 
afecțiune față de acești minunați copii, ce 
au etalat pe terenul de joc calități deo
sebite . Am aflat că se numește dl Flo
rin Vișan, că este patronul firmei „LU
MINA” S.R.L. Pitești, în care lucrează 
100 de muncitori.

— Domnule Vișan, mulți dintre par- 
ticipanții la această competiție și specta
torii prezenți în sală vorbesc despre ma
rea dumneavoastră disponibUitdte și ge
nerozitate în sprijinirea micilor fotba
liști din Pitești. Ce vă determină să fiți 
atît de aproape de sportivi ?

— în primul rînd, marea mea pasiu
ne pentru sport și, 'aș putea spune, a în
tregii mele familii, fiindcă lingă mine 
iată se află și soția mea Aurora și fiica 
noastră Alexandra. Apoi, portarul Bog

CEI MAI TINERI 
PARTICIPANT!
La grupa mică : 

COSMIN DRÂGOI, 
(8 ani) 

Mureșul „Start ’91” Deva
La grupa mare : 

FLORIN PEPENAR 
(10 ani) 

Mureșul „Start ’91” Deva

Pare curios ca antre
norii să se oprească și 
asupra celor mai tineri 
participanți, cînd au e- 
voluat... copii. Și totuși, 
cei doi micuți fotbaliști 
s-au făcut repede remar
cați. Se vede că atît 
părinții lor cît și antre
norii cultivă cu dragoste 
și migală, de Ia vîrstă 
fragedă, pasiunea micu
ților talentați pentru fot
bal. Cosmin se remarcă 
printr-un foarte bun joc 
cu capul, iar coechipierii 
îi zic în glumă „cauciuc”. 
Fdorin e un „șpeculant” 
la fazele de poartă și 
tare ambițios în joc șl îl 
place să marcheze goluri. 
Dacă perseverează, vom 
mai auzi de ei 1

GOLGETERII 
TURNEULUI

La grupa mică : 
MARIUS SEINEA 

(8 goluri) 
Mureșul „Start ’91” Deva 

La grupa mare: 
IOAN COSMA 

(9 goluri) 
C.S.Ș. Sebeș

Surprinzătoare de bună 
evoluția tinerilor fotba
liști de la Sebeș, de la 
care în mod deosebit 
s-a remarcat golgeterul 
loan Cosma, elev în cla
sa a Vil-a de fotbal, joa
că mijlocaș. Și Marius 
Seinea de la Mureșul 
„Start ’91” Deva s-a do
vedit a fi posesorul unui 
șut puternic, bine pla
sat. O dovadă că ambii 
jucători exersează mult 
la antrenamente trasul la 
poartă, că ei mai rămîn 
cîteva minute pe teren 
pentru a șuta la poar
tă. Antrenorii insistă 
pentru ca șutul să se exe
cute cu cît mai multă 
precizie și forță din miș
cate, dar nu sînt ocolite 
nici șuturile din lovituri 
libere.

( MULȚUMIRI... ț 
l ... dintre cele mai căi- i 
1 duroase se cuvin spon- : 
1 sorilor acestei atractive 1 
) competiții. Oamenii ce ț 
< iubesc copiii, sportul l 
J care îl practică nume- J 
j roși tineri din orașul de 1 
i la Poalele Cetății, so- l 
? cietăți comerciale din / 
1 Deva, patroni și dife- I 
| rite firme au sprijinit I 
l fiecare după posibilități 1 
J desfășurarea în cele ; 
1 mai bune condiții a 1 
( turneului. La sfirșitul ț 
i luj, organizatorii — S.C. i 
J Fotbal „Start ’91” De- I 
j va, micii fotbaliști, mul- ț 
l țumesc și pe această 1 
) cale celor cu inimile ' 
j bune, apropiați de cei I 
ț care practică sportul : , 
i minerii de la Mintia— î 
} Vețel și Deva, ziarului î 
’ „Cuvîntul liber”, S. C. ț 
1 Sanisere Sîntuhalm S.A., .' 
i COMINCQ S.A. Deva, ) 
/ Oficiului 'Județean de î 
’ Sport și Asociației ju- 1 
ț dețene de fotbal. Li- 1 
i ceului Auto Nr. 5, S.C. ț 
’ „Alimserv” S.R.L., S.C. i 
ț București-Berlin — Su- ’ 
i cursala Deva (Bratu și ț 
. Tabacu), Restaurantului ț 
I „Izvorul veseliei”, S. C. i 
ț „Silvana” — Snack-Bar, j 
i S.C. Naghi și Zsok, S.C. i 
’ „Decebal” Deva și a tot » 
ț mai cunoscutei firme I 
l PEPINO. i

dan Vișan, de la grupa mică a „Aripilor” 
Pitești este fiul nostru și ați văzut și dum
neavoastră că este talentat pentru acest 
post (într-adevăr, a apărat printre altele 
și două lovituri de la 7 ni) și apoi, fiica 
noastră joacă ten is „și se ocupă special de 
pregătirea Sa un profesor de specialitate.

— Și însoțiți echipa de fotbal în tur
nee pe care, de fapt, dumneavoastră le 
finanțați ?

•— Sigur că da. Am fost șl în străi
nătate cu echipa. De trei ani sponsorizez 
echipa cu același antrenor și am o mare 
satisfacție văzînd cum cresc viitorii fot
baliști ai Piteștiului. Cheltuiesc anual 
5—600 000 lei și cînd e vorba de depla
sări mai lungi și mai mult. Formația 
dispune de 6 rînduri de echipament nou, 
mingi, teniși, mă rog, tot ce trebuie și are 
asigurată sala de antrenament și pe tim
pul iernii. Pregătirea se efectuează la 
un nivel ridicat și sînt asigurate, toate 
condițiile pentru refacere a tinerilor fot
baliști.

— Așa sponsor, da !

CEI MAI BUNI 
PORTARI

La grupa mică :
VALENTIN LIPITOR, 

Mureșul „Start ’91” Deva 
La grupa, mare : 
ALIN DINCA, 

F.C. Corvinul Hunedoara

Lucru îmbucurător pen
tru viitorul formațiilor 
respective, în cadrul jo
curilor din Sala Sportu
rilor din Deva, s-au re
marcat cîțiva portari 
care, dacă vor continua 
pregătirile cu aceeași 
perseverență; au șanse 
de a ajunge „cineva”. în 
mod deosebit s-a remar
cat Alin Dincă de la Cor
vinul, care, pur și sim
plu, a „ținut” echipa (ce 
nu s-a aflat în forma ei), 
dovedind că are toate 
șansele de a ajunge un 
bun portar — bine dotat 
fizic, agil, inspirat, . un 
excelent coechipier. A- 
precieri se cuvin și tînă- 
rului Valentin Lipitor de 
la Mureșul „Start ’91” 
Deva, dar și lui Bogdan 
Vișan de la „Aripile” 
Pitești.

CEI MAI TEHNICI- 
JUCĂTORI

La grupa mică : 
GUIȚA BOGDAN, 
„Aripile” Pitești 
La grupa mare :

COSTIN DRAGOMIR 
„Aripile” Pitești

Alegerea grupului de 
antrenori a fost foarte 
dificilă pentru toate ti
tlurile și la toate gru
pele. în timpul desfășură
rii competiției s-au re
marcat multi copii, teh
nicieni, posedînd multe 
cunoștințe (pentru vîrsta 
lor) în ceea ce privește 
manevrarea și controlul 
balonului, orientarea în 
teren și ceea ce e foar
te surprinzător, puterea 
șutului la poartă îndeo
sebi a micuțului Ghiță 
Bogdan.

în orice caz, turneul a 
relevat mulți posesori ai 
unei tehnici ridicate care, 
șlefuită în continuare, va 
da roade.

Rubrică sport 
realizată de 

SABIN CERBI!
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BANCA 
COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A.
SUCURSALA 
JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA-DEVA

Mulțumește tuturor colaboratorilor pen* 
tru buna conlucrare din anul 1992 și le 

j urează „Sărbători fericite" și „La mulți ani" 
’ cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou.
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! LA MULȚI ANI I
| Adresează S.C. „Decebal" S.A.
* (fostă Industria cărnii Deva)
| crescătorilor de animale, consumatorilor, par- 
' tenerilor de afaceri, salariaților și familiilor a- 
I cestora, cu prilejul sfintelor sărbători -ale Cră

ciunului și ale Anului

I
Nou 1993 !
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SOCIETATEA DE 
- ASIGURARE 
româno-germană 

„UNITA" S.R.L. 
SUCURSALA DEVA

Transmite asiguraților, agenților de asi
gurare și salariaților săi sincere și calde fe> 
licitări cu prilejul CRĂCIUNULUI și ANULUI 
NOU 1993, urindu-le multă sănătate, feri
cire și prosperitate.

■ k

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CRĂCIUN <6 COM" 

RESTAURANTUL BACHUS

REGIONALA C.F. TIMIȘOARA

Anunță că incepînd cu data de 20 de 
cembrie 1992, pînă în 20 mai 1993, a pus 
circulație pe distanța Timișoara Nord 
Napoca și retur

• TRENUL „BANAT EXPRES”

I
I
k _____ __

| Trenul circulă după următorul orar :
• Trenul 14, Timișoara Nord, pl. 8,10 

| Deva, sosire, 11,05 — pl. 11,06 — Cluj Napoca: 
; sos. 14,00.

• Trenul 17, Cluj-Napoca, pl. 14,22 
Deva, sos. 17,19 — pl. 17,20 — Timișoa 
Nord sos. 20,25.

Trenul circulă numai cu vagoane de class’ 
I, cu confort sporit, cu regim de tren rapid 
cu oprire în stațiile Arad, Deva, Simdria, Alb 
Iulia. (140
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Vă invită să luați parte la REVELIONUL 
1993, ce va fi organizat la Restaurantul Bachus. 
Costul unui bilet, 3000 de lei.

SOCIETATE COMERCIALA
DE CONSTRUCȚII, CU FILIALA ÎN 

GERMANIA

Angajează muncitori constructori în mese
riile : dulgheri, zidari, fierar-betoniști, maca
ragii autorizați pentru. macarale turn și maca
rale mobile.

Cei interesați vor trimite datele personale i 
I și lucrările executate în ultimii cinci ani, pe : 
• unități, la C.P. 381 CIuj-Napoca.

Fiecare solicitant va primi răspuns în termen I; Fiecare solicitant va primi răspuns în termen 
| de 30 de zile.

(1386)

I
*I

I
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PUBLICITATE
aniversari

• ASOCIAȚIA CRESCĂ
TORILOR DE TAURINE 

HUNEDOARA urează mem
brilor săi cu ocazia Cră
ciunului și a "Anului Nou. 
tradiționalul ..La multi 
ani !

• CU ocazia Sfintelor 
Sărbători de Iarnă, Filia
la Sindicală „Ambulanța” 
a județului Hunedoara u- 
rează membrilor și tuturor 
simpatizanților săi „Sărbă
tori Fericite” și „La multi 
ani” fericiți.

VÎN^ĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vi ND țablete Stugeron
si Cavington, Telefon 
622178 (9983)

• VÎND Audi 80 în stare 
de funcționare, pentru piese 
schimb Deva, telefon 
624787. după ora 16,

(899)
• ACUMULATORI im. 

port. 12 V.50 Ah, 110 Ah 
si Xerox Toshiba, vinde 
CONSIGNAȚIA „ÎNTRE
PRINZĂTORUL”, bdul De- 
cebal. Deva (lingă restau
rantul „Miorița”). Informa
ții telefon 625350

(898)

-• S.C. „RIO SOFT 
DRINKS” SA TIMI
ȘOARA, PRIN REPRE 
ZENTANȚA DEVA, 
VINDE EN GROS, CU 
ADAOS COMERCIAL 
ZERO, SUCURI ȘI 
CONCENTRATE DIN 
FRUCTE EXOTICE. 
ADRESA REPREZEN
TANTEI : DEVA, SIR. 
DEPOZITELOR, NR. 7 
(ÎN CADRUL ICRTI). 
TEI- 95/623320'. PRO 
GRAM : ZILNIC 7 - 
15. _ ' (8-S3)

— *— • — *
• VÎND tractor U 650. 

stare foarte bună, fabrica
ție 1983. Tel. 618036, orele 
8—10. 18—20. (860

• VÎND garaj. Hune
doara, str. Roma, nr. 1, 
tel. 713564. după ora 16.

(817)

< SC Quasar 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. (666/925)

• DE vinzare : autoutili
tară dubită Iveco Daily, 3,5 
tone, fabricație 1987. ca
mionetă Mercedes 207 D. 
fabricație 1984 Informații 
tel. 95/619387. (844)

• CUMPĂR mărci și 
dolari, ofertă serioasă. De
va, tel. 614156, 625493. (850)

• SC Belisima SRL Con
stanța, Filiala Stei (fost o- 
raș Dr. Petru Groza) jud. 
Bihor (100 km) vinde en 
gros mohair, adaos comer
cial zero. Tel. 99230234, non 
stop. (888)

• VÎND televizor color,
imaginea excepțională. Tel. 
616283. (901)

• COLECȚIONER străin,
cumpăr pe valută păpuși cu 
cap porțelan și din celu
loid, jucării din tablă, po
doabe de pom, mobilier, 
veselă pentru păpuși, di
nainte de 1945. Tel. 
092436734. ' (840)

• VÎND Aro 10/1 — 
1982, sau schimb cu auto 
turism marcă străină. In
formații Deva, str. M. VI- 
teazu, bl. K 6. ap. 3. (908)

--
• VÎND doi porci. Deva, 

tel. 628727, după ora 9.
(904)

• VÎND piese auto Audi
și Volkswagen, disc am, 
breiaj .plăci presiune, sis
tem frînare, etc. Informa
ții tel. 614387. (906)

• VÎND țuică de pru
nă, originală, 37 grade. 
Brad, tel. 650966. (907)

• VÎND porei de 110—
130 kg. Informații tel. 
615189. . (908)
• VÎND player Ăkai, nou.

Tel. 618675. . (909)
• VÎND televizor color,

nou, teletext, multisistem, 
cu tub și componente Phi
lips. Tel. 618675. (909)

• VÎND Mercedes 200 
D 8/73 reparație capitală 
tinichigerie, RK motor, 
145000 km Ț- instalație 
Werbasto încălzire progra
mabilă electronică, consum 
0,3 1/h, Tel. Sarmizegetusa 
128, între orele 18 - 22. (911)

• VÎND Dacia 1300. De
va. bdul Decebal, bl. C, sc. 
D, ap. -i27, (910)

• VÎND urgent mașină 
de blănărie marca „Btinis”, 
mașină de cusut piele 
marca „Afrana“. Tel. 0923/ 
21848, între orele 18--20.

(915) 
'• FOSTUL C.AJP. Leș- 

nic din comuna Vețel vinde 
la licitație, în data de 27 
decembrie 1992, mijloacele 
fixe din dotare. (917)

• VÎND șase mese cu 
30 scaune, pentru alimen
tație publică. Tel. 622595.

(919)
• COMPLEXUL Birtin

scoate la licitație, în data 
de 12 ianuarie 1993 mij
loacele fixe, conform spe
cificației care se află la 
Primăria Vața. (918)

• VÎND autocamionetă
Barkas 1,5 tone, acoperită 
cu prelată. Tel. 618773. du
pă ora 16. (920)

• VINDEM apartament
2 camere, mobilă sufrage 
rie și bucătărie, bl. 33, ap. 
21. bacia, parter. Deva, tel. 
626829, 613918. (921)

• CUMPĂR garsonieră.
Te# 618117. (941)

• VÎND grădină. Infor
mații tel. 628739. (924)

• VÎND cositor pentru
lipit, discuri cu litere pen
tru mașină scris „Robo- 
tron“, pulovere groase, 
covor lină; covor iută, noi, 
lanternă tip „miner” cu 
baterii, pufoaică eu panta
loni. Tel. 622802, zilnic 
orele 8 11, 17—20. (929)

• VÎND urgent garso
nieră.-Brad, zona Spitalu
lui, 2200 DM și aragaz cu 
butelie - 65 000 Iei. Tel.
620745. . (926)

• VÎND Dacia 1310 TLX. 
Relații la tel. 622705. (930)

• SC COMTOURI-
NEK SRL VINDE EN 
GROS CIOCOLATA 
„KISS“. SIMERIA. 
PIAȚA UNIRII, BL. 
21, TEL. 660575. (934)* » « *•**♦♦♦*##♦ » jr t O* M ‘ t **
• VÎND 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)

• VÎND casă în Costi-
nești, jud. Constqnta. Tel. 
0917/50231. V (937)
• SC Prodimpex Com SRL 

Deva, str. Libertății, bl. 
I. 4, parte!-, vinde case de 
bani din import. Informații 
la tel. 612145. (944)

• C.A.P. Silvașu de Jos 
organizează licitație în data 
de 27 decembrie 1992, o- 
rele 10 pentru selector, 
transportor melcat, masă 
circular cu motor, cîntar a 
1000 kg, agregat pentru 
tuns ovine, grajd pentru 
vaci — capacitate .200 ca-

pete, stație pentru preparat 
furaje, fînar pentru adă
post fîn. (946)

• VÎND sau schimb șe-
mineu marmură, masiv, 
deosebit, model ’ Fontain- 
bleau, cu contract de apar
tament, exclus Dacia, Mi
cro 15. Tel. 617075, toată 
ziua. (915)

• VÎND casă în construc
ție, locuibile 2 camere 
baie. Relații 
str. Ghizid, nr. 33. . (9501)

• VÎND apartament Mi
cro 6. Tel. 720348, 
ora

Bprițiu, nr. 34, ap. 14 zo
na gării, cu similar sau a- 
parlament 2—3 camere, cu 
garaj, Deva, exclus 
și Micro.

Dacia
(931>

E-
*
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Și
Hunedoara,

după 
(9503)

• SC Intercom Hu
nedoara prin magazinul 
„Marlboro” din 
Dacia, nr. 6 bis, 
televizoare color 
telecomandă, 90 
nale, garanție 12 luni, . 
diagonala 51 cm. Tel. 
724232, 724251. (9504)

12.

bdul 
vinde

Ney, 
ca-

• VÎND televizor 
Sony, motor Fiat 
Hunedoara,

DIVERSE
•rr z a*w Z MMV *■ «a

• S.0. Service 
lectrocasnice SRL De
va urează „La mulți 
anj“ personalului din 
cadrul societății, cît și 
clientelei.' Sărbătorirea 
pomului de Grăciun 
va avga loc în 26 de
cembrie, la popasul
„Drăgooști” din Dealu 

Mare — Vălișoara. (9U5)

COMEMORĂRI
s

„FAVIOR" S.A. ORĂȘTIE 2
Adresează, cu prilejul sfintelor Sărbători* ț

de Crăciun și Anului Nou — 1993, tuturor sa- j > 
lariaților și partenerilor, multă sănătate, bucu- * 

fericite și „La multi ani!“ (1397) |
__I rii, sărbători

I

color 
1800. 

721941.
(9505) 

• SC Internațional Import 
Export SRL, cu sediul în 

Sibiu, str. Băii, nr. 11, vinde 
autoturisme, microbuze, ca
mioane, întocmește con
tracte de vînzare-cumpă- 
rare pentru autovehicule, 
cu un comision foarte re
dus. Informații tel. 0924/ 
13324. (92">r

tel.

PIERDERI

• PIERDUT
mer nr.
Forțele de Muncă 
doara pe numele 
Nadia. Sc declară

carnet șo- 
303839 eliberat de

Hune-
Merce 

nul.
(9500>

• PIERDUT legitimație - 
luptător pentru victoria Re
voluției Române din 
cembrie 1989 pe 
Grancea Nicolae. 
clară nulă.

• GĂSIT pisică 
Tel. 615856 după

De- 
numele 

Se de-

I

de
ora

rasă.
16 

(820)
• DISPĂRUT vineri, 18 

decembrie 1992, cățel cio
bănesc german (lup) ne
gru cu maro, zgardă la. gît,. 
vîrsta 4 luni,’ ofer recom
pensă bună. Tel. 62807țj,

’ (913)
• SOCIETATEA Comei-

cială „Ulpia” SA Deva 
anunță pierderea, autoriza
ției nr. 888/23.-7. 1984 pen
tru comercializarea meta
lelor prețioase. Se - de
clara nulă. (939)
• • PIERDUT carnet șo
mer nr. 301852 pe numele 
Pleșca Ecaterina. Se de
clară nul. (W506) .

»OFERTE 
DE SERVICII

SOCIETATE Comer-
cială angajează vînzătoare. 
de preferință pensionară, 
pentru chioșc alimentar de 
incintă. Tel. 615199. (912)

• FILMĂRI video de ca
litate, jocuri pe calculator. 
Deva, tel. 627689. (943)

• RESTAURANTUL „Iz
vorul rece” Orăștie anga
jează bucătar 
Tel. 641918.

• EXCURSIE
bul în 26—30 
1992, preț 9500 
mâții la 
ora 17. (9502)

• INCOTA ATLAS REI- 
SEN Sibiu efectuează trans
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Deva — 
Praga — Nurnberg - Heil
bronn — Stuttgart, în 21 
decembrie, 8 .ianuarie, 9 
ianuarie 1993.

Informații și înscrieri la 
telefon 618882, orele 16 
21.

specialist. 
(922) 

la Istan- 
decembrie 
lei. Infor- 

tcl.' 718788, după

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE 
SCHIMB casă pro-

prietate Timișoara, str. Gh.

• SE împlinesc trei 
ani, astăzi 23 decem
brie 1992, de la dure
roasa despărțire de 
bunul nostru fiu, frate 
și cumnat, sublocote
nent post mortem

CĂLIN MORARIU 
din Orăștie. Trecerea 
timpului, oricum va 
fi, nu poate alina 
crunta durere și su
ferință. Te vom păstra 
în suflet veșnic și nu 
te vom uita niciodată!

• CEI nouă ani 
triști și plini de la
crimi, care au trecut 
de la incredibila des
părțiri de scumpul și 
dragul meu fiu

MIRCEA FILIP 
(MIRCIULICĂ) 

n-au. stins dorul 
sufletul meu cernit de 
durere. Mormîntul va 
fi veșnic udat de la
crimi și presărat cu 
flori. Mama.’ (902)

• AZI cînd se îm
plinesc trei ani cu du
rere în suflet foștii co
legi de la Atelierul de 
reparat cazane Mintia 
regretă dispariția ce
lui, care a fost

SORIN. BURIAN
■ (938);

: • -CLEPSIDRA ne- 
iertătoare-a timpului a 
presărat doi ani de la 
trecerea în. eternitate’ 
a iubitei-șt regretatei 
noastre -

MARIA POCOL, 
care ne-a părăsit, pă- 

' șind în lumea veșniciei 
atît.de timpuriu. La
crimi fierbinți îi Vor 
stropi mereu mormîn- 
tul. Dumnezeu s-c 
odihnească în pace I 
Familia. (947)

I
I

BANCA AGRICOLA S.A. 
SUCURSALA DEVA 

Stimați acționari și clienți ai Băncii I 
Sfintele Sărbători de Crăciun și Noul An 

— 1993. ne oferă fericitul prilej de a vă trans-1 
mite dumneavoastră și familiilor dumneavoas- ’ 
tră urări de prosperitate și bunăstare, multă 
sănătate și fericire, însoțite de strămoșească 
urare

La mulți ani !"

I
*

I

I Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun 
J și de Anul Nou —- 1993, Comitetul ele Direc- 
| ție al
’ BANKCOOP

adresează
ților urări de
mai bucurii
La mulți ani !"

I
I

S.A. HUNEDOARA — DEVA 
salariaților, acționarilor și clien- 
multă sănătate, fericire și nu- 
însoțite de tradiționala urare

1
I

I
I

CONSILIUL DE ADMINISTRA [’IE AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE „VINALCOOI." 

S.A. DEVA
Adresează, cu ocazia Sărbătorilor de Cră

ciun și de Anul Nou 1993, salariaților, bene
ficiarilor și consumatorilor calde felicitări, 
urări de sănătate, viață lungă și bucurii, pre
cum și tradiționala urare „La mulți ani !“.

I .
î REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIȘOARA 

SECȚIA L5 CFR DEVA
anunța

închiderea pasajului la nivel al D.C. 40 
CFR la intrare în satul Pricaz, în data de 
decembrie 1992, între orele 9,00—13,00,

I
J cu

23
pentru lucrări urgente la linia C.F.I 

I
I

I
I

I*
I
I
I

I

• SE împlinesc șase 
săptămîni de la decesul 
celui care a fost ■

NICOLAE LUPAȘ 
Lacrimi pe mormînt. Soția 
Sofiazcopiii Nelu, Aurel, nu
rorile Ani, Felicia, nepoții 
Claudiu, Ramona, Vali, 
Tudorel. Comemorarea va 
avea loc în 27 decembrie 
la Chimindia. (928)

• IN data de 21 decem
brie s-a împlinit un an de 
la dispariția fulgerătoare 
din viață a celui care 
fost un bun coleg 
muncă și prieten
CONSTANTIN PURECEL 

Schimbul „A” încălzire- 
cocsificare — Siderurgica 
SA Hunedoara.

DECESE
• SALARIAȚII 

Deva sînt alături
legul lor Meleru Constan
tin din Unirea la greaua 
pierdere suferită prin 
moartea tatălui și transmit 
sincere condoleanțe. (942)

a 
de

(940)

ORSA 
de co-

I

ICOOP. ASTRA DEVA 
Bdul Decebal, bl. N, parter 

z Tel. 619372
ANUNȚ A : ■

Sintein interesați în încheierea unui

I
I 

con-, 
tract de cooperare pentru activitatea de bi-1 

| juterie (cu posibilitatea extinderii activității). ‘ 
Oferim spațiu și utilități corespunzătoare, | 

personal calificat. 2
Ridicarea documentației și informații su-l 

plimentare pină la data de 30. 12. ’92, la se-» 
diul unității: Coop. ASTRA Deva, bdul De-J 
cebal, bl. N, parter, tel. 619372, orele 8—14. i 

(1403)1 
------------- ------ ------------- ----- ---  | 

S.C.C.A. ,,PRODCOM" ALBA------------- J
Livrează en gros, din depozitul său, si-1 

tuat in Alba Iulia, strada Clujului, nr. 1,2 
OREZ — import Thailanda
Ia prețul de 196 lei/kg (adaos1 comercial | 

zeroj*
Relații la telefoanele: 0968/12758, 0968/j

I

I
IsI*I*I*I«iI
*>i
î 13195, la sediul societății din Albă Iulia, stradă *
J Decebal, nr. 2 și 0968/13185 Ia depozitul dini
| Alba Iulia. (1391) »
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