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' La 6 ianuarie, oastea

S
 cea aleasă a creştinilor 

prăznuieşte „Botezul Dom
nului" şi Botezul creştin, 
tn  general. Botezul este 

i  o naştere d in  nou a omu
lui „din apă şi din Duh".

I
 lisus Hristos a spus: 

„Trebuie să vă naşteţi 
din nou..." De nti se va 

î  - naşte cineva din apă şi 
I  i  din Duh nu va intra in 

} împărăţia cerurilor". (Ioan 
I \  5). Eyetunaentul acesta 
j  . cosmic’ de Inare impor- 
1 tanţă a fost anunţat de 
|  eţi, a /o s t  pregătit de 
|  i Dumnezeu In decursul

|  JBvreii aU "fost salvaţi 
■  veKn robia lui Faraon tr«- 
J  cînd priri Marea Roşie. 
1 Marea a  însemnat Sfîntul 
? Botez, norul ce-i umbrea 
I ' a însemnat harul Duhu- 
J i lui Sfînt. Faraon cu ar
o m a te le  iui îneeate ă în

semnat pe satana cel sfă- 
rîm at în apele botezului: 
„Toţi prin Moise s-au 
botezat în nor şi în mare". 
(1. Corinteni .10,2). Dtlhte 
nezeu a salvat pe Moe 
din apele potopului . îa- 
tr-o fcorabie. Şi noi sîn- 
.tem salvaţi din potopul 
de ispite ale acestei ltihii 
prin B otez: „In zilele lui 
Noe... această mîntuire 
prin apă închipuia Bo
tezul. (Petru 3, 21). Bo
tezul a fost Inşhipuit în 
tăierea pruncilor Împre
ju r la 8 zile. Aşa cum ei 
erau închinaţi, dăruiţi lui 

Dumnezeu, aşa şi noi prin 
Botez sîntem consacraţi 
lui Dumnezeu. „In El aţi 
fost tăiaţi.împrejur"... în
gropaţi împreună cu El 
prţn Botez" (I, Corinteni 
.2, 12), . '-V

t a  Bobotează prăznuim

momentul cînd Iisus s-a 
botezat în Iordan; ca să 
arate măreţia Tainei. Ce
rurile s-au deschis. Ceea 
cer nu putem vedea » cu 
ochii noştri trupeşti, a- 
tunci s-a putut vedea lu
mea de dincolo, lumea 
cerească s-â putut vedea. 
Duhul Sfînt a coborît, în 
chip de porumbel. Du
hul, lui ! Dumnezeu care 
„se plimba deasupra a- 
pelar" la începutul lumii 
(Facere 1,2) ca să cre
eze viaţa, Domnul de 
viaţă,; făcătorul a apărut 
la Botez. In acelaşi timp 
s-a auzit măreţul glas 
al Tatălui ceresc : „A-
cesta este Fiul Meu Cel 
iubit întru care bine am 
voit". (Luca 3, 23).

Cine poate reda în cu
vinte sublimul acestui 
moment ? Pentru prima

dată nouă, oamenilor pă
cătoşi. ni se descoperă 
Şfînta Treime : Tatăl, 
Fiul şi Sfîntul Duh. La 
acest praznic, din nea
murile străvechi, poporul 
creştin merge la izvoare 
pentru Sfinţirea cea mare 
ă apei. Iisus a venit nu 
n timpi pe om .să-l scoată 
de sub puterea diavolu
lui, ci întreaga natură, 
după ’eum e Scris : „Toate 
se sfinţesc prin cuvîntul 
lui Durhnezeu şi prin 
rugăciune", (1. Timotei 
4, 5).' Cu' aceasta aghias- 
mă se sfinţesc casdle; 
holdele, animalele, se iz
gonesc toate răutăţile în 
tocmai cum e scris. „Vă 
voi stropi cu ap ă ) curată 
şi vă veţi curaţi de toate 
întinăciunile". (lezechil 
36. 25)

Preot CORNEL IL1CA

Condiţiile de locuit 
în judeţul Hunedoara

Rezultatele recensămin- 
tuliii populaţiei şi locuin
ţelor din anul 1992, ne o- 
feră o viziune de ansamblu 
şi. asupra dimensiunii şi 
structurii-gospodăriilor fon
dului -locativ’ -şi condiţiile 
de locuit âle populaţiei ju
deţului., La rccensămînt au 
fost: înregistrate 177 959 
gospodării ale populaţiei, 
cu 21 450 mai mtiltc docil 
la recensămîntul din 1977 
(creşterea fiind de 13,7 la 
sută). Aproximativ 75 la 
sută din numărul total al 
gospodăriilor sînt situate 
în municipii şi oraşe, Mă
rimea medie a unei gos
podării s-a redus în 1992 
faţă de 1977 de la 3,2 per
soane la 3 persoane.

Tu cele 77 503 clădiri în

registrate la recensămîntul 
din 1992, au fost recenzate 
190 136 locuinţe, cu 33112 
mai nţţdte defcît în  1977 
(ceea ce corespunde1 unei 
creşteri de 21,1 la. sută). 
Numărul locuinţelor ' , din 
mediul urbăp este de 1,3 
şi -mai mare decit 'cel e- 
xistent în 1977, Creşterea 
numărului locuinţelor este 
însoţită de o îmbunătăţire 
a structurii acestora rcîie 
fată atît prin creşterea rtU- 
mărului mediu de camere

EMILIAN ROVENŢA 
director adjunct la 

Direcţia Jutfeţeână de 
Statistică 

Hunedoara-Deva
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a treia, vîrsta 

apelor yioptite. Nu t»
CU smtnifiliiiHi I

De- la „un grup da mem
bri ăi, Casei de Ajutor Re- 
cţproc a Pensionarilor" 
Deva (dacă -acest *,îgfUp" 
va fi existînd c u . adevărat) 
şi *în numele căruia sem
nează un.pşnşiţm ar al .că
i tă  nume nu l vom vehi
cula în cele ce urmează 
dfiV reşpecS: peiiteu vîrsta 
domniei sale,’ ne-a adresat 
p scrisoare încârcată de a- 
cuzaţii; unele mai jg-ave 
cal altele sp /Qate avlnd ca 
ţin tă ; consiliul .de . condu
c e  al C.Aj.R.P. Deva,' Jn 
mod special pe ’ preşedin
tele acestuia, domnul Ioan 
Dămian. /  „ ■ -

U -âm  dorit să dăm di
mensiuni ■ exagerate unui
txîîfflict deşif&eiese —* căci 
despre- ăsta «iste vorba în

fond — dar aveam datoria 
să cercetăm acuzaţiile a- 
duse, Ei bine, cercetiml a- 
cuzaţie cu acuzaţie pe băza 
actelor exiştgntş lă insti
tuţia’ respectivă Şt Ipe care 
domnul Ioan Dampm ni 
le-a pus la dispoziţie fără 
nici un fel de rezervă — 
putem ; a fe^ ia  /fără- ţg§mă 
de a g reşi: nu ne aflăm 
în  prezenţa vreunui. încăl
cări de lege sau a preve
derilor S tatutului' Casei 
de Ajutor Reciproc a Pen
sionarilor. Dar şă o ' de
monstrăm prin cîteva e- 
xemple. r ‘

Sînt denunţate în şeri-

„ XON CIOCLE1 

(Continuare în pagi o 2-a)
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pane diplomele şi pe par-""1''
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O  DE ̂ BpBQŢE£ZÂ. Cu pfu. 
le fu l Botezului Dorţuiiihu, preoţii 

. la fyiş.crieŞle orţodoK edin  
DpMţ .l^ tro  în  jţecare casă ' cu 
crucea srfdrdfgtd - ie f tin ilo r  de 

' această mare sărbătoare religL 
; oasă. -.Săd primim cu gindul cu, 
• rai, ifţr prin sărutul crucii să ne 
’iZputifieăiărde cele' rele, acum la 
-  început de A n  N&u. [M.B.) ;

precum şhun.' vicepreşedinte al cizme, cosmetice, şampanie, cfoii-., 
Organizaţiei Judcţew  Hunedoara c'olatâ.: Im plus, sJg'ofganizat.gCa.' 

a F.S.M., primarul comunei ftamos, tuit revelionul, pentru tot: perl 
r dl prmf. Nicolae ’ Cătămc.'m-, au senatul societăţii, h i  cantina ttln'
. b ffpRtf îa RP.S.W., acesta din ,•. slm da Aurel Vlăieu. Un gest f fu .  

urmă fibid num it şi ca preşedinte ■ mo.y. canspoaie  - Constitui o pildă 
al comisiei ; de inipiatii'ă a a pentru toţi >cei eare an asemenea
F.D.S.N. pentru ■ mediul - rural posibilităţi. ttl.S.J 
din zona Orăştie. (N.T-.-i • , - -

O  LAMURIIH. teri ă lipsit

ANUL V

Nil. 778 

MIERCURI,'6 
IANUARIE 

1993

4 pagini — 15 Iei

. ,  A P E L
■*CU3cccut un- an de la a- 

pelul publicat în ziarul 
„Cuvîntul liber" nr. 526, 
din 29 decembrie 1991, cînd 
am făcut cunoscut credin
cioşilor ortodocşi din De 
va despre vestea că un nu
măr de prşoţi parohi, cu 
acceptul Prea Sfinţitului J£- 
pijwspp al;A radului, că s-a 
hotărît construirea a trei 

1 biserici şi a unei cîipelc în 
,'oraşul Deva. Rezultatele 

obţinute pînă în prezent 
le cunoaşteţi, dragi eno
riaşi : o groapă marc în 
parcul din apropierea IPH, 
şâîfte gufaje în «cttrtea Pa- 

. roii iei nr. I şi împrejmui- 
" rea’ terenului repartizat 

pentru biserica din bu
levardul Eminescu (carto- 
di'om). Materializarea ini 
ţiHtivelor, de lăudat la în
ceput, bate păsul pe loc 
datorită lipsei de colabora
re"' intre cele trei parohii. 
Dacă - ar fi acţionat , toţi, 
împreună, ăr fi reuşit ca 

- pe iţind să obţină mai în 
tîi construirea biserieii în
chinată ;,Naşterii . Maişii 
Domnului.", din bulevardul 
M.- Eminescu, pentru 1 care 
au fost de iacOrd şi Prea- 
Sfinţitul Episcop şi Părin
tele Protopop Alexandru 
Hptăran. -. ... ... j  /u/işait;- 

-AfMhdu-ne. acum în im 
pftsr un. cpşnitet festrîns de 
iniţiatori ai construcţiei 
ursei singure.,biserici orto-

(Conţi nuoi* în pâj). a  2-a)
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ajunge din nou  in apartamente. 
S& vedem. (Î.C.I ..

O  EXPOZIŢIE DE CARTE. In 
cadrvi Bibliotecii orăşeneşti ' S i. 
nierid s.a deschis" expoziţia Se 
carte „Biblioteca vă oferă viţii 
mele. n o u tă ţ iA u  fost prezentate 
o parte din cele 75 volume achi. 
ziţionăte printr.un spidjin finan.

Q  _ q m E i p z i m r E .  Şărbăto. apa calda din Dăm. Sesizaţi de ■ cTar' oferit W ^ r i ă r t i ' t o c a î ă l n  
mie -dê  Crăciun şi de-An Nou au - ,* c / ^ A  - . ~ *unii cetăţeni, am cerut explicaţii 

la Dispeceratul -Secţiei ACT a 
R.A.O.C.E. Deva. Răspunsul a 
fost eă este vorba de' o avarie

O  SURSE DEMNE DE
am aflat că u n  

membru al delegaţiei permanente 
a ConsMului Judeţean Hune. 
Moara, roepâctiv ă l ’ing. Ioan Rob,'

adus angajaţilor 'Societăţii: Co. 
mcrcialc „Borza lm pex“ — S.N.C:
Deva surprize frumoase.' Cado
urile din partea patronului fir
mei, d l Remus Borză, făcute fie_ 
cărui Mlărtăt.-au insuţiiât '49900 Promisiunile pe care acesta 
lei de ■ncrxnnnn si nu nrinstnt afli .ii.. ,

la furnizorul dc energie termică 
— Termocentrala'  Mintia.

valoare de 150 000 Ici. Grija ad. 
■ministraţlei locale, a pfirtiărului 
Petru Păun Jură, pentru  niafa 
spirituală simefiană este demnă 
de toată lauda. fM.8.)

lei de persoană, şi.au  constat aţii le.a făcut beneficiarului său sint
că cel ţiiai tirziu usţă^i ăpdria v d  
fi înlăturată, iar. Apa caldă va

0-
ă*

dig, bani elf şi Mip diferite - 
biecte şi bunuri. de consum^

u> w m m m w m m  w w m w m p m m m

•  S AU IEFTINIT ME
DICAMENTELE. In ultima 
şedinţă din-anul 1992 a 
executivului. s7a hotărît 
compensarea în proporţie 
de 75 la sută şi, după caz. 
sută la sută, a. două sute 
de medicamente- vitale. 
Compensarea se va- face din 
bugetul fondului special 
peniru şănalaii'. -bmnijijcia- 
rii fiind salariaţii, pensio
narii, membrii de familie 
aflaţi în întreţinerea aces- . 
lora precum şi celelalte 
categorii -de itersoane pre- : 
văzute în articolele- 3—S 
din Ordonanţa Guvernului 
nr- 22/24 attgUfb 1892. tn 
categoria medicamenlclor 
ai căror-preţ e (Hxmpensat 
sută la sută -intrp : antineo- 

plazice, tubercutostatice, an- 
ţiaritmîce, neuroteptice, an- 
tiasmertice. ş antîteprOase. 
I:tptel« praf utilizat pentru 
0—1 an.

a  REFERENDUMUL, o  
MANEVRĂ DE TIP STA* 
I.INTST ? ! DtT*ateriltr' - d tp  
Parlamentul Moldovei în 
legătură cu organizarea u- 
nui referendum in proble
ma independenţei Repu
blicii Moldova sau a: alipi
rii sale la România au  fost 
întrerupte, ca urmare a 
sărbătorilor de iartiâ, dar 
ele vor fi reluate la 15 ia 
nuarie a.c. Pină acum. ad
versarii referendumului ap 
reuşit să facă faţă prpshi- 
nilor, însă. după cum - re
latează BBC. conducerea 
republicii şi guveritUl ip- 
sisţă pentru orga înstărea «- 
nui asemenea referendum, 
şi, în acest Seps, a triulsmis 
recent* o ofdeimriţă.ltelefo-. 
nieă Tuturor, organiSbV ad- 
minisfrătive raîdnale - -fi 
districtuale; eerindu-le sâ 
organizeze dezbateri în co- 
lectivetede m«UR«.AdepţR 
unirii cu Romăe^r. «are 
S* OpUti referendumului, 
consideră că măsura con
stituie o manevră de, tip 
stullnist. prin ţare şARrceo 
Snegur-vrea' să-forţeze mâ
na PorlaaMMtinlui cu „voin
ţa" diferitelor „cotecfive de 
oameni al mune&f. 
bine cunoscut că în  
întrepriodaiile şl 
ţdle; conducerea se află în  
mîinile eletoenietor pro- 
comuniste şi JilomOSriitvite

că decizia' c o t e e l b ^ ^ t b  
muncă va M n f t ^ ţ a ţ î  : «a 
mod KstărRdr de acestea.

******* * * »* ****** f *Jr**»**p,
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IhV ftf ATOâUL DUMITRU STANA LA £ 8  DE ANI

Aniversările aii devenit 
manifestări obişnuite, în* 
trunind familii şi . p rie ten i' 
spre cinstirea celor apro
piaţi şi preţuiţi. Cu atît 
mai mult se cuvine a nu 
pierde* din vedere pe c e i: 
cărora societatea le dato
rează. pentru modelul de 
viaţă demnă şi pentru me
rite deosebite în decursul 
vieţii. Unul dintre aceştia 
este dl Dumitru Stana, cu-( 
noscut sub -rfenumele • de 
„Invăţâ |oe^ ‘tţtiţ "Boş",* 0  
a împlinit de curînd 
falnica vîrstă def 60' de ani. 
Este' o-frumoasă realizare, '  
dar cinstirea lui n~o fa* 
f ţ *  pe-teztt durata ei ţKti
tra  vrednicia • .vieţii -lui,.- •-

Drerţiţra Ştima face parte 
din veneraţia misionara a 
a fcsolveifvţypr de şcoli nbr- ■’ 
rnale din Vechiul Herât; de 
' î acceptai “â " n i  în Ar
deal d t^ă ’ Mâreâ tjn ire  de 
la 1 Decembrie 1916, cînd 
lipsa de dascăli, era pe cit 

■ de mare. );-;-atîtde impor- , 
fantă Născut i» fr pq 
brie 1609, ţp Albeni — 
Gorj, - rhîfBŞs c8-, . absolvă ' 

la NOrmă-lă *?,>i Grau- 
fti *■ Şcoala ir Ofiţeri le 
Rezervă, de la Cralovâ,, D. 
Stana sp prezintă si pre
ia Şcoala Prim ară din Boş, 
la data de 1 octombrie 
1994. ea prim învăţător ca
lificat.

Deşi efectivul şcolii era 
mare, 40—50 de elevi, pri- 
m m d s î  pe cei din sătul 
Groş. D, Stana -a fă ra t sin
gur fată tuturor obligaţii
lor celor 4 clase timp de 
5 ani, oină la venirea nou
lui cadru Hermina Aipăl, 
cu care se căsătoreşte. 
Drept consecinţă, devenit 
proprietar şi fiind cu dra
goste de pămînt, a  reuşit 
să-şi organizeze o prospe
ră pospodărie, ce i-a atras 
califieetivul de chiabur, eu 
toate consecinţele de mai 
tîrziu.

Timp de 18 âni a  fost 
permanent la- datorie, ob- 
ţinind rezultate şi distinc
ţii cuvenite, ia nivelul ce
lor mai onorabili dascăli. 
A urm at o întrerupere de 

v 3 „ tu n csţ.-e ţi-a 
făcut datoria pe front ea

de fezerv i revenind 
şi continuindu-şi menirea 
•1, oo. ., ăl pină •'» 1947 
Ir*. acest m  ’ intervenit 
două evenimente neplăcute, 
r  unul, a 1 mai di reros, 
a fost arestarea şi reţinerea 
timp de •4‘ 1 a p i ,- i | regim 
de lagăr, deci fără jude
cată şi condamnare, la pe
nitenciarul din Gherlă. Al 
doilea evenim ent. ă - fost 
trecerea la pensie, e ade
vărat la cerere, dar în mod 
ne o it iată fiind atn > J- 
sfira ostilă sc l s-a creat

CINSTIRE ŞCOLII

Această situaţie s-a da
torat, pe lingă chiaburie, 
şi - faptului că p-a aderai 
la comunism, ca fost adept 

naţional-ţărănist; După 1944* 
şiă abţinut de la activita
tea politică, dar nu i s-a 
iertat trecutul onorabil, 
căci n-a urm ărit nici' un 
Interes, iv-p îndeplinit nici 
o funcţie, doar a fost fidel 
şi statornic în convingerile 
sale. Comunist n-a putut 
fi, mărturisind că a ' fost 
profund şi defavorabil im
presionat do celei văzute 
pe teritoriul fostei Urjiuni 
Soviet ic e.

Cu toat orectitudine 
v  reţine e sa înţ( i * 3 
fără a i se putea imputa 
ceva, a fost din nou ares
tat la 1 iunie* 1950 şi tri
mis î Cana .reţinut up 4 n 
l-s trrtin > silnică In l* «r*1r 
condiţii i s-a armiă't şi dre|f- 
tul lă pensie, fiind ronstrîits 
şi acceptînd cu seninătate 
a se califica şi a munci 6 
ani ca miner la o exploa- 
tare taie -« n i ie din 
care 1-ă întrerupt numai' 
ces de-a arestare din
26* octombrie 1958, în  ur
ma căreia a fost condam

na t la  muncă silnică pe- 
viaţă, Intr-una dintre cele 
maţ monstruoase înscenări, 
dovadă stînd anularea sen
tinţei prin nejudecare 
chiar In  perioada aceluiaşi 
regim juridic.

Destinul său l-a învred
nicit ca, eliberat în 1964, 
să fie răsplătit, pină în 
prezent, de-o viaţă linişti
tă, cu toata drepturile re
stabilite şi cu o, sănătate 
ce-1 poşte face să se ; eon* 
sidere printre fericiţii pă- 
mîntului. -

Acum, la aniversarea a 
90 de ani de viaţă, Dumi
trii Stana merită cinstire, 
căci prin el cinstim  : Şcoa" 
la ca instituţie spirituală, 
Învăţă to ru l. ca apostol ai 
satelor ş i  Patriotismul Iu" 
m inat ca virtute naţională, 
ce se cuvine a fi însuşită 
de toţi.

Viaţa celui aniversat 
poate fi definită prin trei 
cuvinte: Hărnicie, Cinste 
şi Onoare. Cu aceste v ir-  
tuţ şi-a împodobit carac 
teruj, ele s-au tist flvinei- 
pii de viaţă şi tot ele i i -  
-mîn ; drept îndemnuri şi 
îndatoriri de împlinit pen- 
tr»  foţi confraţii de >a- 
şttinţă ce năzuiesc '  spre 
înălţarea şi trăinicia fnbi- 
tulnî nostru popor, sp .r a 
ba ■$ mîndrs i* el cu 
adevărat.

Dumitru S en .i merită a 
fi aniversat u în continua
re evocat ca : exemplu de 
vim pern cm jâ  vtete-te*- 
s  h |  ţ a triPâ tutu
rora, Ipdti jebî pentru şi- 
tu iţŞ le ţîn  care şîntem eon- ■ 
dam na» de soaflâ » «jfgri 
— Q l l  n iri‘0 tsr*S rri- 
prfcsrttee lovituri, 
puite ntidreppjpi t i  crante 
d > STOsănfe tfet mltendif-! 18
chiar vr4 îi

VICTOR IS AC

S ^ R B M F M J C T  S .A . O R Ă Ş T IE

înregistrată sub nr. J 20^23/1991. : M j

Cu sediul în Orăştie, str. A. Vlalcu, nr. 3. v.' ’

Anunţă scoaterea ta vinzare prin licitaţie, în tem eiul Legii. nr. S8/ 

1991 şi a HG. 634/1991 a c tiv u l:

Den. activ
Preţui de 
pornire a
licitaţiei '

Obiectul de 
activitate

Taxa d« 
participare “ « r

Chioşc legume 
fruct. Orăştie
str. Unirii

311900
' Desfacere legume 
fruct. prad. alitn. 
şi neatim. 10 000 31000

Depozit de semi 
ind. Simeria, str. 
A. Vlahuţâ,-'nr. 8

8800000
Depozitarea prod. 
ind. leg. fruct. 50 000 880000

V
4 Datele economico-financiare şi dosarul de prezentare â activului pot 
|  fi consultate la sediul societăţii, tel. 095641225. . - ■ ■ ■ *

Vînzarea se face prin licitaţie publică deschisă şi va avea loc in ziua 

de 10 februarie 1993, ara 10, la sediul societăţii.

In caz de neadjodecare, se organizează a doua licitaţie In ziua de 25 

ţ februarie 1993, ora 10, iar a treia licitaţie în  data de 1 martie 1993, ora 10,1

Depunerea dosarului pentru preselecţie se va face pină la data de 1 1 

februarie 1993.

; - Tcrcnal  oeupat d e  jtctiv nu face obiectul licitaţiei.

\
Taxa dă participare şi garanţie se vor depune la casieria societăţii I 

comerciale S.C. Romfruct S.A. Orăştie sau în contul 408443, deschis la |  

BASA Orăştie. (1413) |

I N F R A C T O R I  Ş I  I N F R A C Ţ I U N I
DE CE, DDE DIKBCTOR ?

întrebarea o punem lui 
Mihai Leica. director la 
S.C. „Transloc“ Deva. A- 
cest lucra, întrucît din cer
cetările poliţiei a rezultat 
faptul că a vîndut firmei 
particulare , Renii t-Campa- 
ny“ Bucureşti cantitatea de 
18000 litri motorină achi
ziţionată iniţial de firma 
de stat la ţareţ subvenţio
nat. S-au scos bani frumoşi 
din această afacere ilega
lă, dacă ne gfndim că a- 
daosul * comercial practicat I 
a fost intre 75 şi 90 la 
sută 1 în  toată această po
veste nu trebuie uitat un 
lu c ru : dl director este şi 
reprezentantul filialei pen
tru  judeţul Hunedoara *al 
iw r.i > particulare din »*- 
pitală. Confofm legislaţiei

în vigoare, fapta sa se nn- - 
meşte abuz in serviciu,
ccmcurenţâ ~ itelpială şi de- 

. siilui comercial 
admis. ‘ '

t r a g ic  A c t a m m  ■
CIRCULAŢIE

m

Despre c î t . de uşt» se 
poate sttnge o v ţs ţl â»';:ooi 
o dovedeşte şi tragicul a c  
cident Je d rn d a ţte  ‘da ta 
Sîntiihalm. ^ny>la t neăsi- 
gurare la efectuarea .tuiul 
Vil*) ’rfîr-gs 4 t  către îvtfrs 
Cioeedt  ̂ meea^e fr 
comet“ Sîntuliaim, a  dus 
ia ta r;, m a re a  cu  un a lt 
autoturism. Kăşrsîwstid a  
f acddenterea m afrO ă a 

ti Corel Găinâru, aflat în  
acelaşi auteplrişns oa C io-,

PISTOLARUL

Se numeşte Ghertner 
Djoranl, t < ‘. ti^ ţr& n  i*r- 
goslav şi administratorul
pare»|al. de distracţii ,.£*»- 
na Parc" : din municipiul 
Hunedoara t-%j- ccr-
cetat în stare de arest. De 
ce?  Pentru că, pe fofttfal 
■■ifter '«îfereaţfi. m i * g*?TÎi 
altceva k s ! fc*i« A- t&mi 
M<M pună mina pe «# 
pistei şl tjrseâ J w J  $4- 
cur! în aer.

Atfc arma, cit şt 
două cartuşe, «  fost 
Uscate, tetreefe «m i 
deţinute. ' .

sjtrîţbiai imumtidr*t<&M â£ 
Politie ar j*d*ţ*m

vvvwvwvyvvwtfwvwwwvwwvvtfvvwwvwwvvvwvyw vwvvwvvy» A w w wwwwswwwwavywwwfr

Virsta a treia, virsta apelor liniştite
(tbmare din pag. tj *

■■ mm* p i  1 ■■ , 4 na .teaVi'ii» -
soarea amintită ca nesta- 
tetare o serie* de adunări 
generale ale membrilor ca
stă pe motiv că ele nu a u  
fost precedate, de adunări 
pe străzi, cartiere, comune 
etc. Articolul 11, al. 9 
din Statutul C A.R.P. pre
vede că reprezentarea Ia 
adunările generale se fiice 
în proporţia l/100 pe străzi, 
cartiere, localităţi. CA.RJ». 
Deva are 4710 membri, iar 
procesele verbale în care 
s-au c(»»etnrad dezbaterile 
ee -j -ş*  ţtmâk botărirfle 
eare o-auv i i iiitat atesta 

dată
respectat democraţia aces
tui mod de reprezentare 
stdRdreă. In tre - iietăririle

luate şe  numără alegerea 
consiliului do conducere, a 
preşedintelui şi vicepreşe' 
dinţilor, reconfirniarea a- 
cestora, revocarea - ■ unor 
cenzori şi alegerea altora.

Sînt de asemenea de
nunţate ca păguboase şi 
neavenite o serie de acti
vităţi cu caracter economic ; 
sau v> 'v i Sila/.pi-îAe pre
zentate arată « |  «ini acti
vităţile economice, C A .R #. 
a  realizat te  1991 un pro
fit net de 176219 lei, Iar 
pe 1992, deşi bilanţul nu 

.. fusese ineheiat te  4o ta  4o* 
cumentărtl, ee  "Ibteiţvodeau1 
de aseinreida p reBUul. A- 
cfP.te ax^vkăTjm , . 
promovste In WHea statu
tului cşsei ţa r i . 261 iar 
dunareo

% Iar 6r 
âm h

decembrie 1990 hotărăşte 
să maftdateze consiliul de 
conducere ca pe lingă ac- 
BviţjRile deja existente, să 
înfiinţeze şi altele, de tîm- 
p lirie  .croitorie, lenjerie, 
frizerie, cizmărie, depanări 
radio-tv. şi obiecte de uz 
casnic, mecanică fină, in
stalaţii sanitare şi altele, 
toate urmted a se -baza 
pe munca meseriaşilor pen
sionari, cu profit pentru 
aceştia ca şi pentru casă.

Este incriminat ca abu- ’ 
ziv  şi nelegal faptul că 
tontul casei a fost mutat 
de la  CEC la Banca Co- 
OTwtafÂ. Dar a;<?» 

.finteudar a  adus în  casieria 
€  AA.i* Deva un  r-xfls
4» 1 m  m  de işi. s» luai
pot Oft multe

în  numele adevărului, 
unde sînt ilegalităţile, în
călcările prevederilor sta
tutare ? Se pare însă că ne 
aflăm nu în  prezenţa * - 
cestora, ci în cea a unor 
încercări rău mascate de 
înveninare sistematică a 
vieţii unei colectivităţi.

Virsta a treia, căreia îi 
aparţin cei ce alcătuiesc 
această organizaţie negu- 
vernamentală, care este o 
casă de ajutor reciproc a  
pensionarilor, este virsta 
apelor liniştite, a hohiurilor 
şi pasiunilor calme fit care 
Orice can are  dreptul du|»ţ 
o viaţă de muncă. De ce 
«â aruncăm m « * e * a p r  
stetiînţa suspiciun lor. S 

: .pfccăţli pătimaşe, cere te  
fnvtaburează şi le tufljţtfS?

APEL
{Urmare din pag. 1}

doxe în cartierul Micro 16, 
unde se află mii de cre- 
dincioşi apelăm ii® nou 
îă toate parohiile .respectiv 
la preaţii acestor parohii 
şi la părintele protopop 
Hotăran, care s-a angajat 
câ vă fi împreună cu tot 
Soborul de p re ^ i în  frun
tea- iniţiativei, pentru a 
Organiza o acţiune comu

nă în folosirea sumelor ce 
se vor colecta de către  toţi 
preoţi* (chiai ţi  de pensio
nai , .» 1 cui de i li .«1 pre 
vede şi o circulară a De
partamentului Cultelor 
3300; 1875 — neabre 1 atâj, ţ a  
ocazia sfinţirii locuinţe
lor, pe bază de procesa 
verbale şi chitanţe, iar kv> 
tregul fond colegtaţ să fie 
destinat construirii Biseri
cii „Naşterea Maicii Dom
nului" din Micro 15 — car- 
todrom. (Membrii din co
mitetul de iniţiativă).

> * • * • * ♦ * • * • * •  .

Condiţiile de locuit 
în judeţul Hunedoara

(Urmare din pag. Iţ

pe o locuinţă (2,2 camere 
in 1893 fată  de 2 camere 
în 1977), cît mal ales prin 
creşterea suprafeţei locuibi
le ce revine te  medie pe 
6 locuinţă (32,5 mp), respşc* 
tiv  pe o caflâftri d e  locuit 
<14,7 mp). &iprafida meefte 
locuibilă pe .ti persoană es
te  în 1992 de 11,5 mp, eu 
2 J  m p mai mare decit în 
1977 (corespunzînd unei 
creşteri de 25 la sută).

Structura fondului de 
locuinţe pe forme de pro
prietate scoate în evidenţă 
preponderenţa locuinţelor 
proprietate particulară (2/ 
n  sulă ,i*.n t *al). •<**!#.:*» 
de cele în proprietate de 
ste t (42,7 la  sută). Creşte
rea fondatei de locuinţe cu 
pr»:ădere în munteipii şi 
oraşe este teşoţită de o 
îmbunătăţire a  condiţiilor 
de locuit ale populaţiei «I 
te  privinţa echipf î

- prt'-cVs.oie d ri

02 alimentare cu apă In

locuinţe &u $l,5 la sută diti 
locuinţele situate te munici
pii şi oraşe şi 23,9 la şu ti 
dm  «Te situate k* sm m im , 
Proporţia tecuînţeter dti* 
ta te cu instalaţie electrică 
a ajites la 99,7 la sată te  
municipii şi oraşe ş i  la 
94 la sută te comune, ijor- 
coteţele dotate ca  sistem  
de • centrală *pnn 
iem te tim m  s«o «entrate
termice te judeţ e*,lr d»
55.6 îs '.v*& faţă de n e a  sl
38.7 Ja sută 1* +'xâ. Aceste 
modificări te  structura ton-

. i a condiţii
lor fr* îru.-'î'-it s-au produs 
în condiţiile creşterii den- 
sltăţli populaţiei df l i  68 
locuitori sJt km p >n 
la 73 te  1977 şl la 78 în  
1992. Un num ăr de  289 gos
podării. cuprinzînd 887 Der- 
soane locuiau te  spaţii a- 
roennjate lin neeestiate 'fa  
ewsstrtirtM eospodâfeştî, 4i> 
ocnuînţe din clădiri, c*s»« 
strucţfi provteorii, 
mobile etc.), care se reeă- 
4esc W pretenţie ,#e 80 ia  
sută în medîdl rural.
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ilA MILOŞOVICI Sportiva nr. 1 a României în anul 1992, a 
bucurie în inimile colegelor ei din Deva, tu luror hunedorenilor 1

Marieta Ucu, una dintre atletele dŞ 
frunte ale Hunedoarei, ocupă şi în acest

Cu toate că ne aflăm in 
Blină iarnă, primii ghiocei 
ăi privatizării fel fee a- 
p a r iţla : gingaş*, curajoşi 
şi promiţători în comuna 
Baia de Criş. ia  slnt năs
cuţi dintr-o dorinţă uma
nitară : să sporească bu
năstarea noastră a tuturor 
dar şi dintr-o stridentă ne
cesitate de a  găsi, cît mai 
aproape, tot ce ai nevoie 
zi de zi în gospodărie.

Părerea unanimă a pa-, 
tronilor intervievaţi a fost 
aceea : „de a-şi aduce o 
modestă contribuţie la di
minuarea grijilor gospoda
rilor comuni» şi a descre
ţi frunţile sătenilor".

Cu aceste gînduri pro
m iţătoare de speranţă am 
ajuns în vechiul complex, 
aoarţinînd CAP-uhd din 
Ţebea. Faptul că sediul, 
magaziile, grajdurile şi a- 
nexele n-au fost distruse, 
ci încredinţate unor har
nici gospodari, este un lu
cru demn de toată lauda, 
în  lipsa patronului Vladi- 
m ir Biji, am stat de vorbă 

cu dl mg. Vasile Semenescu, 
un interlocutor amabil. 
Dumnealui ne-a . m ărturisit 
că toate bunurile fostului 
CAP Ţebea au trecut în 
proprietatea societăţii mix
te r  Orrrâ n  o-italiene
„CI1AMP". Deoarece sătenii 
aliaţi', la licitaţie şi-au ex
prim at dorinţa să se con
struiască O moară mo
dernă, dezideratul lor a 
fost îndeplinit. Nu este ex
clus ca în momentul cînd 
citiţi aceşte rinduri, moara 
de Uf Ţebea să macine 
griul auriu ă l  anului trecut.

Dar ambiţia şi posibilita
tea financiară a patronilor 
este mult mai mare, Bl 

. doresc să mal vină şi eu 
alte agregate şi produse în 
sor jinul şi folosul locuito
rilor comunei noastre şi al 
celor din împrejurimi. Slnt 
Intr-un stadiu avansat de 
amenajare, urmînd ca în 
primăvară să intre în func
ţiune : o îngrăşâtorie de 
porci cu O capacitate de 
590 de capete, o crescăto
rie de viţei cu o capacitate 
de 80—100 capete. Se in
tenţionează a se amenaja 
> ' -magazin mixt cu -pro* 

realimentare, în
călţăminte, îmbrăcăminte 
şi unelte agricole necesare 
în gospodăria fiecărui ţă 
ran. Va lua fiinţă o mo
dernă carmangerie, unde 
se ' vor prelucra diferite 
preparate din carne. Se va 
instala şi da în folosinţă 
O moară pentru făină de 
mălai p  una pentru nu
treţul necesar animalelor.

Societatea mixtă româ- 
no-italiană de la “Ţebea se 
va numi „Agriehamp". Şi 
încă un lucru de loc ne
glijabil : cînd va funcţiona 
te întreaga capacitate aici 
îşi vor găsi de lucru un 
num ăr de 20—25 oameni. 

Intr-o am bianţă pitoreas

că, la marginea unei tine
re păduri se îna lţă  impu
nătoarea clădire a pegasu
lui „Nu mă uita'*, denumire 
semnificativă «p se potri
veşte deopotrivă etlt uni
tăţii, cît şi am abilei patroa
ne Nuţa Păiuşan. Unitatea 
de alimentaţie publică se 
caracterizează pnn tr-a  cu
răţenie desăvîrşită şi o 
servire ireproşabilă. Inter
locutoarea a menţionat că 
se află in  curs d e  amena
jare pentru anul viitor 
spaţii de cazare, constînd 
din camere cu două paturi, 
în total 20 de locuri. De 
asemenea, a insistat asupra 
extinderii reţelei de  alimen
taţie, cu prioritate pre
pararea unei game largi 
de mîncâruri calde şi reci.

De asemenea, regretabilul 
CAP din Rişca ne dezvăluie 
o surpriză plăcută. A id  se
diul şi magazia de cereale 
au scăpat de furia coope
ratorilor, ele fiind valori
ficate eficient de către dl 
Ioan Adam, din Rişculita. 
Cu spirit Gospodăresc şi cu 
simţ de iniţiativă, dumnea
lui a amenajat un elegant 
spaţiu pentru organizarea 
unor activităţi fes:iv-iradi- 
ţionale (nunţi, botezuri, ser
bări şi aniversări). Se asi
gură bucătărie şi veselă 
completă. ■

Un magazin mixt mic, 
cochet a  fost deseh s Ia 
subsolul căminului cultu
ral din loca’i-a tî cu denu
mirea .„Mercur-Com‘‘ SRL, 
de către dna Ana Morar. 
Unftăteâ pune la dispoziţia 
celor interesaţi produse <v- 
groalimentare, cosmetice, 
îmbrăcăminte şi încălţă
minte.

O firmă impunătoare cu 
inscripţia : ^Dmi-Farm"
SRL reţine atenţia trecă
torilor prin comuna. Este 
o farmacie privatizată ce 
are că patron pe dna Cor
nelia Cean. Cu ţoate mari
le greutăţi ale aprovizio
nării în această perioadă, 
farmacia pune la dispoziţia 
celor suferinzi toate medi
camentele pentru bolile 
frecvente sezonului rece. 
Farmacia răspunde cu 

| promptitudine cerinţelor 
spitalului din localitate.

O veste îmbucurătoare 
pentru locuitorii comunei 
şi nu numai : datorită ini
ţiativei .strădaniei şi hăr
niciei domnilor Victor Lu- 
caciu şi Ion Haneş, vor 
avea pe masă pîine albă, 
gustoasă.

In toate unităţile vizita
te  n-am făcut referire ia 
preţuri, deoarece ele slnt 

, In conformitate cu p-irui- 
piile economiei de piaţă

Ne exprimăm bucuria 
pentru aceşti „ghiocei" ai 
încrederii, speranţei şl bu
năstării, răsăriţi şi In co
muna noastră.

LIVHJ LUCAClU,
Baia de Criş

IN  a u d i e n ţ a  l a  „c u v î n t u l  l i b e r **

Trei oameni cu părul cărunt...
De la Brad au fost la 

redacţia noastră, în au 
dienţă, trei oameni că
runţi : Ioan Oiucean, A- 
vram Lung, Constantin 
Corinda. Au peste 70 de 
ard, iar d i  Constantin Co
rinda mai bute de 82.

Necazurile , dumnealor 
şi le spun pe rind : Ioan 
d a e e a n : ’ „Comisia de 
lichidare V fostului CA.P.
Brad’ ne-a batjocorit. Fie- 
eare şi-* luat ce a vrut.
Unde-i dreptatea ? Cei 
mai mulţi am  furat".

— Peste 3500 de oa
meni 'sînt nedreptăţiţi, 
îşi cer drepturile. De ce

alţii se îmbogăţesc pe 
seama fostului C.A.P. 
Brad -? (Constantin Co
rnuta).

— Unda sînţ banii din 
fondurile fostei unităţi ? 
Eter animalele ? Dar ma
terialele de construcţii, 
maşinile, utilajele ? (A-
vram Lung).

Noi ne facem o datorie 
de omenie inserfnd în 
paginile ziarului părerile 
celor tre i oameni eu p i 
rul cărunt. Au dumnea
lor dreptate ? Nu au  ? 
Să se facă lumină 1

Gh. I. NEGREA

mai buni sportivihunedorenl ai anului
Pe podium
Din nou trăim satisfacţia 

că Una dintre cele mai bu
ne sportive ale ţării, LA - 
VIN1A MILOŞOVICI, com
ponentă a Clubului Şcolar 
Sportiv Deva, este sportiva 
nr. 1 a anului 1932 ţi, cum  
e normal, ocupanta primu
lui loc şi în topul hunedo- 
rean din anul trecut. La- 
vinia a avut ş i in 1992 r  
comportare de excepţie la 
Olimpiadă şi la celelalte 
concursuri internaţionale. 
Aste, aşa cum s-a mai scris, 
o fată de milioane. Fiindcă 
în anul trecut s-a bucurat 
fin sfirşit) şi.-de frumoase 
recompense materiale -şi 
băneşti.

Primii sece sportivi hune- 
doreni ai anului 1992 şi-au 
demonstrat din nou calităţile 
lor de care au dat dovadă la 
neîntreruptele zile de pre
gătiri şi concursuri, dar şi 
competenţa şi disponibili
tatea antrenorilor lor; 
căror activitate, de multe 
ori mat puţin sesizată de 
publicul spectator, stă la 
Originea rezultatelor de ex
cepţie obţinute de cei mai 
buni sp&rtivi. Relevind bo
găţia de talente ce există 
in judeţul Hunedoara in 
gimnastica feminină şi a- 
tletism, ne face plăcere să 
consemnăm vonfitmareă in 
topul din 1992 a unor va
loroşi sportivi la popice, 
lupte libere, judo- şi tir cu 
arcul, Lipsesc tot mai mult 
fotbaliştii (care atestă me
diocritatea acestui sport în 
Ultimii anii şi aşteptăm să 
apară sportivi de valoare 
ţa karate (ou lipsit din top 
din cauza inexistenţei e- 
videnţei clare a performan
ţelor karătişlilor hunedp- 
reni), box, şah, volei, hand
bal. 1

Primilor Zece sportivi hu- 
nedoreni, antrenorilor lor, 
sponsorilor (al căror număr 
trebuie să crească), condu
cerilor cluburilor şt medici
lor acestor minunaţi ţ i 
neri, sincere felicitări, mult 
succes şi cit mai multe me
dalii strălucitoare! X

I. LAVINÎA MILOŞOVICI,
gimnastică

Din .-iov, Lavinlt, gim
nasta de frunte a ţării, c- 
cupă locul I, dintre primii 
zece sportivi din ţară şi bine
înţeles şi între sportivii hu- 
rtedoreni. Componentă a  e- 
chipei S.C. „Cetate" Deva 
(antrenor Octavian Belu), 
Lavinia Miloşovici este 
campioană olimpică la să
rituri şi .sol şi vicecampioa- 
nă cu echipa de gimnastică 
a României, campioană 
mondială la paralele.

2. MARJA NECULIŢA,

Maria Necuiiţă, de Ia C.S.$. „Cetate" - 
Deva, b  talentată gimnastă, ocupă locul' 
2 in topul hunedorean, în  anul 1992

Maria Necuiiţă face p ar
te tot din Clubul Şcolar 
Sportiv Deva (antrenor 
Octavian Belu) şi se nu 
mără printre stelele gim
nasticii româneşti, ©bţi- 
nînd în anul trecut me
dalia de argint şi locul î l  
eu echipa României la J a 
curile Olimpice şi două 
medalii de feron* la Cam
pionatele Mondiale de Gim
nastică.

3. MARIETA ILCU, 
atletism

• Aflată mereu pe podiu
mul celor mai buni spor-' 
tivi hunedoreni, cunoscuta 
atletă Marieta Ucu, com
ponentă a Clubului 
tiv '

a ob
ţinut medalia de argint la 
Campionatele de seniori

din amil trecut şi a parti
cipat la Jocurile Olimpice.

4. ANDREEA ■ 
CACOVKANU, 

gimnastică
Componentă a d u h u lu i 

Sportiv „Metalul" Hune
doara, Andreea este o  H- 
nâră speranţă a gimnasti
cii. In anul 1992, a  obţinut 
titlul de campioană euro
peană la. bîrnă, sol şi cu 
echipa României (la ju 
niori), precum şi titlul de 
campioană balcanică.

5. CLAUDIA RUSAN, 
gimnastică

Tot o probabilă stea a 
gimnasticii româneşti, tî- 
năra hunedoreancu de la 
C.S-S. „Cetate" Deva (an
trenor Maria Bitang), este 
campioană europeană , de 

. junioare 18 blrnâ, so! şi 
cu echipa naţională de ju 
nioare, - ,

«. LEONTÎN POP, 
popice

Un sportiv m ai bine cu
noscut în Valea Jiului, 
Leontin Pop fere parte din 
eeft’pa de popice a d u 
hului SpOftiv „Minerul" 
Vulcan (antrenor Valeriu 
Pisooil şi este component 
a l reprezentativei Româ
niei. tn  arfei trecut a ob
ţinut locul III cu formaţia 
ţării noastre la campionatul 
mondial de popice,

7. DENISA COSTESCU, 
atletism

Iată că nu numai la gim
nastică feminină apar vii- 
loâre „stele". Denisa este 
una dintre tinerele atlete 
dm  Deva care „vine" pu- 
feroic între primele spor
tive tmejfeten te . -Pace p a r - . 
te  din d u b u l Sportiv „Ce

tate" Deva (antrenor Ma
ria -Mladinj şi în anul tre- 
cut a cîştigaţ medalia de 
argint şi locul II cu echi
pa României la juniori Ia  
campionatele mondiale.

8.. ADRIAN BOBiŞTEANU, 
lupte libere

Component al Asocia
ţiei Sportive „Constructo
r i "  Hunedoara (antrenor 
Cornel Vlad), tînărul A- 
drian Bodişteanu dovedeş
te  reale calităţi pentru a 
ajunge printre sportivii de 
frunte. A participat în  s -  
nul trecut la Campionatul 
naţional de juniori (cate
goria ?8 kr > şi a  obţinut 
locul VI te Campionatele 
Mondiale.

&  CLAUDIA URSESCU, 
judo

Practicantă a unui sport 
aflat în plină dezvoltare şi 
în judeţul nostru — judo 
—, Cteudiă Ursescu de ia  
C.S.S. Deva (antrenor Do
rn Sapta) a obţinut în a- 
nul 1992 titlul de Campioa
n ă  naţională 1a seniori «şi 
esfe componentă a  lotului 
olimpic şi participantă ia 
Campionatele europene.

IO. GlGI PUŞCA,
tir cu. arcul

încă un sport puţin cu
noscut 1n restul judeţului 
nostru, dau  foarte apreciat 
la Aninoasa, in  Valea Jiu
lui. Component al clubu
lui Sporite „Minerul" Artl- 
njoasă (antrenpr Vasile 
Tâmaş), Gigi Pu^că a rea
lizat m ari stieeese b» anal 
tre c u t: a  abţinut 8 titluri 
de campion niţiorfel te  
seniori ş i  la  junferi, atft te 
individual cit şi cu echioa,

• dob^rînd mai multe recor
duri naţionale.

, PREGĂTIREA î  
I LOTULUI NAŢIONAL * 

DE FOTBAL
1 Lotul naţional de fot- J 
j băl al ţării noastre, «om -j, 
|  pus numai dintre jucă*
* torii ce activează în ţa- J 
I ră  şt care s-a» remarcaţi
* fn turul campionatului J 
|  de fotbal (mai puţini ju -1 J cători previzibili a fi  se- %
I lecţionaţi de ba Steaua I ' 
I — cu excepţia hu Ilie Du- J 
j mitrescu —  opriţi păn- |  
|  teu a să prdgăţi in v e - \-  
» derea meciurilor din Cu- î" 
|  pa Cupelor), a plecat la I 
! începutul acestei săp- • 
I tămini într-un lung tur-1  J n eu de pregătire in Tta- *
■ lia şi apoi de aici, p e s - | 
l-te  ocean. Deci, th ca**
'  drttl programului „ţri- 1  
|  colorilor" condus de *
* antrenorul Cornel Dinu, I 
I se prevede ca în prima I 
. fază — perioada 4—Ifi *
I ianuarie — pregătirea sfl |J se desfăşoare in Italia «
I şi de la această dată !• 

lotul decolează spre *
|  Buenos Adres, ormind  |  ’ 
|  ca pînă te data de 10 •
• februarie, reprezentativa l  
I noastră să dispute 0  » 
•seam ă de partide cu o l

J selecţionata braziMahă, » 
cu o echipă dijt Âr 

j tina şi cu cea a 
I dorului, apoi cu repre- t 
• zentaUvele Perului. SUA I 
|  ţ i  Mexicului. Turneu î  
« lung, obositor. Măcar să | .  
I fie  cu folos, pentru pre? *
* găţirea jucătorilor naş- f
I iri, dar şi pentru b la -  * 

« teu l fotbalului rente i" 
J  Pese. J

Rubrici, re d ia f t i  de 
SABIN CERBU i
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VINZÂKI-
'C U M P A r ARI

o VINI) urgent Dacia 
1310, rijotor. 1410, 5 Viteze, 
fabricaţie 1987, pian coada 
scurtă JVNT reTROF 
Tel. 112231. * <10.?3}

m CUMPĂR lapte prat 
pentru sugari, pînă la şşse 
luni. Hunedoara, tel. 716729.

' 4  VÎND Opel- Kadett 
Diesel 1986 şi Volkswagen 
GTO Diesel 1987, Tel. 
614695. V i1022i
: ,» VIND urgent, conve

nabil, apartament 2 camere, 
str Caragiale, Simeria, tel. 
669125. . , 0025)

4  VIND ladă frigorifică 
germană, capacitate 225 1. 
Tel. 668162. - (1050)

m VIND. urgent aparţa 
merit 4 camere. Simeria, 
tel. 661595, orele 6—11, 
10- 18. (1019)

•  V l\D  aragaz cu d o #  
ochiuri şi butelie normală, 
plină, vkid Dşcia 1300, an 
fabricătie 1977. Tel. 629052.

(1051)
*;VÎND baracă metalică

. 4/2 m Deva, Micro 15, bl 
85, sc. 1. ap. 3. ( 1053)
/  4  CUMPĂR apartament 

2—3 camere. Tel, 625694. 
orele 12- 1b. - (1054)

•  VÎND pian coadă lu n 
gă, marca ;,B6smdorfer“. 
Tei, f f f l »  ■ <4055)

•  VIND verox Canon şi
Tosetubă, autodubă VW LT 
31* do 3 tpîre, autocamion-;, 
ÎFA. cii : remorcă, autotu
rism Renault 4, motor 
BMW 11231, generator de 
ctirent antrenat cu motor 
0H6, v'ideocâmeră VHS- 
„C“ , Metz.. Tel, 0957/24422 
S£m 0937/17645. (105,7)
/ •  VIND Reujeot J 5 Bus, 
fabricaţie 1986. Simeria, . 
tei. 660628 (1009)

•  VÎND Renault UI Tur
bo- Diesel. Informaţii SC 
„ t a e r b y , Sal a v . Sporturilor 
Deva. orele 10—14. 18—24.
c c.: ; : C  ev" (1060)

1;. y.:r ‘%:2:fp -i’/r  t.';
• ' •  CUMP ĂR Lada sau 
Dacia, noi, sau puţin ru- 
•lăte.' Te! 614953. (1060)

t ‘ ; - - ‘ ' , /  . :
. •  * VIND urgent antenă 

parabolică, convenabil. Tel. 
6JÎ6279. după oră 16. (1065)
i " A 1 ' .
- •  CUMPĂR garsoniera, 

fleva, tel. 618117, (106^)

' •  VÎND cergă albă de
liti& Tel. 621705. (1068)

»*. VlNp Fiat Ritmo D ie-' 
sefc staife foarte, bună, an 
fabricaţie 1986, Deva, bdul 
Dasebal, bir- ,23/1379 Tel; 
619531, după ora 15. (1079)

i «. VIND casă Tpbeu, str., 
Vălea: Minei , &r: ; 27b> ; în - , 
€<imiaţij. Dăva, Al. Arnta - 
tpis. bl. 8 . sc. 4. ap, 64. ; 

i ţ i .  ... (1073)

\ U cV tN B i tofeie 
bvbsiţie 1986, stăţre. foarte ; 
bună. Informaţii Spini. nr.

,  - (1071)
*1 »» j ', • ’ . ■•'. ** ' V
• 0  VÎND boiler electric 

. 2&-1, radiator riectrje • .jje* 
td&i dale mozaica te, Del.
6J1952. * (1072).
* ■ & V.- ■ - w-,; ' ■-•r»'V. b-
f ţ  VÎND schiuri Fiscber 

199 .cm şi dăpari C aber.; 
te.l Hunedoara, tel. 714337, 
după ora . 20. (9525)

] •  VÎND pămtnt in trav i-. 
(ah pentru construcţii. 16000 
top, deasupra zonei Ciu
perca. Informaţii tel. 715339, 
sa u '711170, după- ora 1B.
; f , /  (1220)

•  VlND apartam ent 2
camere in Hunedoara. Tel. 
721509. . (1221)
■ •  VÎND giy-aj de cără
midă,' în Hunedoara, str.

' Cernei, tel. 717033. (1222)
•  VÎND receiver şi con

vertor pentru instalaţie sa
telit. Informaţii Deva, tel 
628268, după ora 21. (1078) 
.. o  E>M do afaceri olandez 
cumpăr (închiriez), Deva, 
spaţiu  Comercial şl locuinţă 
(centrale). Tel. 6166.17. (1080)

»—*—*—*—

•  S.C. Mărcii SRIi 
Deva, str. Horea nr. 
16?, tel. 618952, VINDE 
EN GROS băuturi al
coolice şi preparate 
din carne : vfrşli „â 
la Brad“, mici şi alte 
preparate. (1081)

*--41

OFERTE 
OE SERVI CI I

SC Artex SRL Do 
riani Deva, bdul Decebal, 
bloc K (fost magazin auto- 
motoj, tel. 625859, angajează 
80 croitori confecţii tex
tile şi 15 muncitori neca 
lificaţi pentru calificare la” 
locul de muncă. Persoanele 
care nu posedă acte de 
calificare pot fi angajate 
după susţinerea unui exa- 
men practic (probă de lu
cru). (ţ058)

Sp Noti Prod angajăm 
urgent eroitorese. Itifor5- 
maţii tel 626485. (1047) /

•  EXECUT filmări ,
. video pentru diferite

ocazii.’ Tel.. 626265.
■»: , v (1067) .

•  SC Comtp’iţr I.owe, 
SRL, cu ^ediul îif'Sîh-

tuhaln:, nr. 1, angajează 
contabil şef — ecogo- 
mist, şef unitate pen: , 

, tru chioşc Piaţă ;  Be- 
jan, vînzători, bucă
tari, muncitori neeăli- 
• ficaţi, informaţii la ' 
tel. 6211 l.'i, sau la se
diul societăţii. (1075)

4  SC Cesim Prodim- 
pex SRL, cu sediul în

- Sîntuhalm- n r ./f , ănga-, 
jează paznici. Ospă
tari, muncitori necafi-

- ficaţi — femei. In
formaţii la tel. 621113, 
sau la sediul societăţii.

(1076)

MATRIMONIALE

•  BARBAŢI italieni,.din-
nordul Italiei, care trăiesc 
la ţară, cu şîtuaţie mate
rială birnă, 1 serioşi,- do-- 
resc.‘-şă se căsătorească cu* 
românce (18—40) serioase, 
obişnuita să trăiască Ia ' 
ţai*ă. Aşteptăm provincia. 
Scrieţi date complete -f- 2 
fotografii. corp lntrag (pfeli-j 
gatoriu) la : Europa —  ̂Fu- 7 
tava — căsaţa poştală 10-46 
Bucureşti,* tel.*"Ol76l«Q636 * 
(9—16). s . .  (1070)

1 ÎNCHIRIERI
-I.-.’.̂ j •! tr"--?.-':'sZ -'w ' îh  '

•  OFEfî de închiriat a- 
parlament două camere. 
Informaţii. ' tel. 625533,-
-■ - -  ; • (106%)
. •  OFER receanpensă “va

lută pentru cedare contract,* 
garsonieră. . Informaţii tel* 
627222, după ora 16. (1038)

•  CAUT garaj penfru
închiriat, zona Ceangăi; In
formaţii .Deva, tel. 628268, 
după .twa â l. - - (10T8)

COMEMORĂRI

. * S-AU scurs şase
luni de tristefe an\ară 
d<f cînd soarta nemi
loasă a răpit-o dintre 
noi pe minunata noas
tră  fiică, mămă şi soră- 

VIOBELA BOTA (VIO) 
lăsînd în urma ei un 
gol imens, plin de la
crimi şi dor, pe care 
nu-1 va putea acoperi 
nimeni, niciodată. Chi
pul tău va rămîne veş
nic în sufletele noas
tre. Familia. (1061)

•  S-A scurs un an 
de cînd ne-a părăsit 
bunul nostru soţ, tată 
şi bunic

CORNEL GIURGIU
Dumnezeu să-l odih
nească! (1083)

DECESE
•  CU lacrimi fier

binţi ne despărţim 
pentru totdeauna de 

, cel care -a fost un om 
de aleaşă omenie, bu- 

- nătate, cinste şi - d ra - , 
goste, . f

- 4ANCU URI.ŞAN, • - 
piecăţ 'd in tre  noi fu l
gerător, da 61 anj. In- 
mormintSrea va avea 
loc- â ţtăz1 ,6  .'ianuarie 
4993; o ră  13, la -  cilniti- 
ru i din satul . Be’jan. 
^oţia F Iparea,, fiii M a
rin. Ş tefan, Divin, nu 
rorileN i«iM etă,: Banij 
şi hpppţica1 Claudjâ’ 
,,/Cit a i tră it te-ăm  iu- 
b iţ,/C ît - vpni trăi* te 
vbm; p*tnge“./ (1063) ^

, *  ADUCEM un pios' 
h omagiu ţU ii^ tearsă ă-. 

mittttre celui pare a 
fo st’ ■ -- '

JANCU CRIŞAhj
trecut prematur.-în e- 
ternitate. Cuscrii Bru- 

• mar Nieolae şi.Ecate- - 
rina din Brănişca.

(1063)

•  COLEGII de la 
Direcţia Agricolă Ju 
deţeană Hunedoara 
Sînt alături de Pam- 
fil Fugaciu la decesul 
tatălui său şi transmit 
sincere condoleanţe fa
miliei îndoliate. -

•  CU adincâ durere 
în suflet anunţam în- 

' cetareâ diff Viaţă, după 
o grea suferinţă, a 
dragului nostru soţ, 
ţaţă; bunic, * cumnat 
văr, unchi ’
'~K'\ ' '■'v

IOAN SOBĂ :

in etate de 76-am. In- - 
- morm intărea' vă avea 

loc, astăzi 6 ianuarie,
• ora 13: 7. Nil îl vom 
■ ăiita niciodată. Durii- 
: nezeu să -1 odihnească 

în pace ! (1069)

•  FAMILIA Sandu
- Nieolăe. şi; Doina mul- 
; ţuirieşte tuturor rude- 
; i«r, prietenilor şi ve
- cinilor.. cară* au : eon- 

dus^a peilultimul ; său 
-drum: pe. scumpa noas 
tră mania - şi Soacră,

3UJANA IGIBEŢ 
.dip Glodghileşti — 

vjBurjîţc.- Dumnezeu s:o 
odihnească! în •pace f 

(1074)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
0UNEDOARA

Avtnd in vedere Ordonanţa Guvernului Ro 
mâniei nr. 15/1892, cu privire la im pozitele şi 
taxele locale- tf-te g e a  nr.* 114f1992, prin ’Hotă- 
rîrea.iir. 3 f)/f^ 2 , începând cu data de 1 ,ianua
rie 19^3,rse modifică îtnjpie impozite şi tmto lo- 

\ «aţe‘, după cuin urmează : 
t î .  Impozitele pe terenurile agricole 
t ale populaţiei > v * 30 °/o |

2 .. Impt^jtul'pe yenitLirile liber profc-, 
şionişiîior, meseriaşilor şi al altor persoane 
fizice, - independenţilor, şi Asociaţiilor 

l fami l iale i - 
... — pcaiţj^u prestări servicii . 10 °/o. ţ
■ *— penfru unităţi comerciale,/ . 20 °/o

3. Iţnpozityl p e  clădirile populaţiei 10 %:
< . 4. Impozitul p£ terenurile populaţiei 10 *°/o
 ̂ t 5. *Taxa asupra mijloacelor dfe transr ■ *

port deţinute de | ^ ,  ^  " 30 %
.* 6. A lte imppzite şi taxe : autorizaţii

f în domeniul construcţiilor, de publicitate. (
I afiŞaj .şi reclamă, N o sirea  locurilor publi- 
\ ce de desfacere, tăxe pentru deţinerea de

! r î in i; taxele pentru vizitarea muzeelor 40 °/o

(:

Ziar editat de S.G, 
T elefoane; «11275,

•  MEDIO tinăr 
doresc să âncMriee a- 
partament două ca
mere, zonă .centrală,

■ liniştită. - Seva, tel. 
618399. * ; (M7>.

Um

a d m i n i s t r a ţ i a  f i n a n c t a r a  a
MUNICIPIULUI DEVA 

Face cunoscut agenţilor economiei care 
funcţionează în mod independent şi asociaţii
lor fam iliale că au obligaţia legală să depună 
piuă la 15 iaiiqarie 1993 declaraţia de impunere 
pentru anul 1993.

Pentru nedepunerea in termen a acesteia 
se vor aplică sancţiuni conform prevederilor le- 

ţ  gale. * L (1)

I
COMISIA ELECTORALA DE 
CIRCUMSCRIPŢIE NR. 28, 

comuna BUNÎLÂ i
j. Aduce la cunoştinţa partidelor şi formaţiu- | 
î niior politice şi oricăror persoane iâteresaţ^  că J 
I potrivit hbtârîrii Guvernului României nr. 789/ |  

/ !  1992, la daţp de 7 februarie 199$, se orgairi- ' 
|. zează alegeri locale, în  vederea alegerii primă- 
» rului în Circumscripţia electorală a comunei J
| Bunila. ■' ... ' I
j Depunerea propunerilor de candidaţi s e »  
I face pînă în 7 ianuarie 1993, Ia Comisia electo- |  
|  rală de circumscripţie nr. 28, Bunila. |

I I M P O R T A N T !  J
! FILIALA DE EXPLOATARE A  FILMELOR A ; 
|  JUDEŢULUI HUNEDOARA 1

1' Anunţă înfiinţarea unei noi unităţi cine- j 
|  matografice în localul CASEI DE CU LTURA; 
j municipale Deva, cu program în zilele He joi, t 
I vineri, sîmbătă si duminică, de -la orele 15, 17 J
: şi 19. ■ |
* - Deschiderea va avea loc în ziua de 7 ia- . 
|  nuarie, orele 15, cu filmul de mare succes „BA- | 
! SIC INSTINCT *. I '  (1178)*

I ----
UTIL SO IT SRL DEVA

A sigură: „ / ,
Evidenţe contabile pe calculator -

•  Iniţiere şi perfecţionare în calculatoare
•  Meditaţii matematică 
Informaţii Deva, tel. 616922.

I
X ■

\

i
(1179) j

I
1
% ' • - - I- • • ■ -■ - • r  - iţ '- r  - /- ' -\ ~ ; ; - * ,

! CONSILIUL LOCALJLÎA !
| Organizează licitaţie publică cu strigard”Tn”i 
î tlata de 15.1.1993, ora 12, la sediul .Consiliului;
| Local Ilia pentru închirierea spaţiului din sa-1
* titl‘ Bretea Mureşană, fost sediul C.A.P., cu .
| profil alimentaţie publică. |
J- £ . Informaţii supli men taxe 1« Consiliul Lo- * 
l cal Ilia.- ' : ’ (1414)|

I  — --------------------- -------- ------------1-------- '■■■ '------------  \
î SOCIETAT*: COMEBCIALAr - î
I DE CONSTRUCŢII, CU FILIALA IN I 

GERMANIA j
| , ; Angajează muncitori constructori în mese- |  
J riilo ; dulgheri, zidari, fierar-betonişti, maca- ' 
I răgii autorizaţi pentru macarale turn şi maca- I 
I rale mobile. \  j:
J Cei interesaţi vor trimite datele personale J 
|  si lucrările executate în ;uitimii cinci ani, pe j 
v unităţi, la « .P . 381 C|itj-Nâ|ioea. ' * \
|  : Fiecare solicitant va primi răspuns în ter- I
* men de 30 de zile. / . „ /  (1386)

S.CXLA. ,,PRO©C0M^ ALBA  
Livrează en gros din’ depozitul său. situat

I
I
II in Albă Iuliă, strada Clujului, nr. 1 

v OREZ —  im port ThaHanda 1 ~ j
|  la preţul de 196 lei/kg (adaos comercial !

I Relaţii la telefoanele : 0968/12758, 0968/
I 13195, la sediul societăţii din Altoi fulia. strada |
* Decebal, nr. 2 si 0968^13185 Ia depozitul din '
|  Aţbâ iitlia. ’ . . .  (1391) f

! 1 ŞCOALA DE ŞOFERI ÂMATQRI DEVA * 
I t Face înscrieri pentru şeria'ce începe în  «a- |
* ta de 20.0I.199A ş l  in continuare, în fiecare *i *
|  lucrătoare, între orele ld-j-13, ;ter sedhjf unităţii 1 
j din • strada Ulpia, nr. 15 (cămin. , »

■I In oraşul Brad Ipscrierile se f ţ e  Ip.flecare 1 
J zi de joi, între orele 10— 12, în piaţa agfoalimen- .  
I tară. ' " î
j Şcolarjtorca se face la cei mai avantajos J-
* preţ din judeţ. . -  J . ;r-: v
|  . Inform aţii. suplimentare fa  teleleu  615334.1 
\  .

;  * n o u  t
1 TRENURILE EXPRES „RANAT“
|  Doriţi să faceţi p călătorie agreabţlă 
J rapidă pe distanţa Timişoara Nord —  C 
|  Napoca, cu opriri în staţiile Arad, Deva,
J meria şi Alba Iulia ?
|  Folosiţi ‘ cu încredere tronurile 
» „BANAT", care au un confort sporit şi 
|  diţii civilizate de călătorie! rfj

S.A. Cont 39 ?0  59 601B .C ; Deva. D eva, 2100, str. 1 Decembrie,^^85, iud^ Hunedoara
răspundere pentru conţautdlariicdlelor publicate o poartă autorii ncoatpra, 

-Tiparul executat U'|^.,^CBLnm VA^S;A..*fM SVA j * Ţ s k ;


