
1 a 7 ianuarie, în 
- f  jftecafe an, Bişcrica ■ 

noastră ORTODO
XA prSzntileşte pe „îna- 
Intemer^ătot-ul şi Boteză
torul Domnului ' nostru 
U»:s Ffrlstos" — Ican Bo 
tezătorul. După cum ştim. 

biserica împărtăşeşte Sfînta 
Taină a Botezului tuturor 
vfrstelor. deci şi prunci

lor familiilor credincioşilor 
noştri. împotriva acestei 
rinduteli statornicite de .SI 
Apostoli se fac unele o- 
biecţii, invocîndu-se în 
acest scop o seamă de 
texte biblice, ca de e- 
xempiu (Matei 28, 19 ;
Marcu 18. 16, P. Ap. 2, 
381. Acestea sînt tălmă
cite' în sensul eă Botezu
lui trebuie să-i premeargă 
credinţa şi pocăinţa. De 
aceea, cei ce-1 împărtă
şesc trebuie să propovă
duiască , mai întîi şi nu
mai după aceea să-l îm

părtăşească, adică numai 
după ce cei căror» testm 
propovăduit pot da do
vadă de credihţâ $î" de 
pocăinţă-

Se mai susţine şi fap
tul că Mîntuitorul a pri-,

A fost doar un botez cu 
apă, «n botez „al poeăin- 

i“ nu cu „aj>ă şi ou 
uh** ca cel creştin, care 

a fost aşezat de către 
însuşi Domnul îisus Hris- 
tos. Prin bote*, îisus şea

tor, un ceremonial, care 
nu era absolut necesar 
tuturor, ca atare, nu era 
cazul să fie aplicat şi 
copiilor.

Copilul, încă de ia 
naştere din pîntecele

ISfiilIUl EOAN BOTEZĂTORUL
mit Botezul la vîrsto de 
30 de ani, iar Sf. loan 
a botezat_ numai adulţi. 
De aici concluzia că tre
buie botezaţi numai a- 
dulţii I Dar Mîntuitorul a 
primit Botezul numai la 
30 de ani pentru că abia 
atunci şi-a început acti
vitatea publică. Apoi, Bo
tezul primit de Ei nu este 
totuna cu cel ai nostru.

încărcat de păcate, de 
păcatele întregii omeniri 
El nu s-a botezat pentru 
o V3 urâţi d« păcate, cum 
facem r •* . td primim 
Sf. Botez, pentru că nu 
avem păcate 1 Deci nu 
avea nevoie nici să facă 
mai întîi pocăinţă ! Dar 
botezul Iui nu era iden-, 
tic cu al nostru, ci era 
numai un botez pregăti

maicii sale chiar, ane 
asupra sa „păcatul stră
moşesc", transmis din om 
în prjn ce car#-i J<- 
viaţă, „femeia”, precum 
un blestem! Cum se 
transmit biologic „genele", 
- aşa se t^selte.- spiri
tual —, moral, „păcatul 
strămoşesc". Copilul poate 
să moară la o zi sau o 
lună de la naştere. De

aceea, el trebuie botezat, 
ca în cazul în care se 
întSmplă biologic saa fi
ziologic să moară, să 

■ moară ca un creştin, nu 
ca un pă î̂n ! Din mo
mentul botezului, el este 
şters de păcatul strămo
şesc de care nu este 
vinovat. De aici înainte 
însă, de cînd începe să 
umble ' şi să vorbească, 
păcatele ii aparţin, după 
cum şi faptele. Punem 
fireasca întrebare: Oare 
cel botezat la 20 sau la 
50 de ani, după botez nu 
mai păcătuieşte ?! In Sf. 
Scriptură avem multe 
texte în care se face .re
ferinţă la botezul „Ca
sei" mai multor persoane. 
Or, în orice „casă" sînt 
şi coptij Ex. (I. Cat. 1, 
16): (F, Ap. 16, 14—15 ; 
F. Ap. 16. 32—33 : F. 
Ap. 2, 41 etc.).
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Unii cititori şi cunoscă
torii economiei judeţului 
mai ştiu probabil, că, pînă 
nu de mult întreprinderea 
de CurucS! \ ile « se 
măra printre unităţile in
dustriale cu cele mai bune 
•ezultate în producţie, marfa 
realizată aici fi'nd solici
tată şi apreciată în ţară 
şi la export.

Ce se întîmplă acum la 
noua Societate Comercială 
,STÎL“ S.A Vulcan i - 
ţinut dintr-o agreabilă 
convorbire cu doamnele ec. 
Margareta "*e rt > direct i 
general şi ing. Gabrîela 
Slăbii, director tehnic la 
sus-numita societate.

•  S-a „rupt** piaţa mare. 
Fină în decembrie 1989, 
I.C. Vulcan exporta între 
fKs~-#si i* « w  4m  wotl*se» 
ţia realizată în ţări ale 
Q&W& s*.ţ& rawtpţl*, «fa
lsa*! e-e deibr&nat To
tuşi, tn  -1990, ţărodueţia u-' 
nităţii şi-a menţinut rit
mul, întrucât < een- 
tracte în derulare. Din 
1991, însă,, nivelul activi
tăţii *-a «esteta* conside
rabil, ptestad existenţa u- 
nităţii î» incertitudine.

m Amtrâiâimim şmwSae- 
ţies. în stării d» furt

tu jtse ajunseseră 
oagnMlit. conducerea uni- 

. ţip i nu şi-au pierdut cum- 
pteşil. Am căutat, au găsit 

staţii de su- 
reorga-

nizarea în societate co
mercială pe acţiuni, cu 
denumirea „Stil", » înce
put diversificarea produc
ţiei. S-a trecut la fabrica
rea de jachete, compieuri, 
pardesie, paltoane panta 
ioni, bluze pentru femei 
etc. — alături de fuste — 
produsele deja cunoscute. 
De asemenea, s-a reluat, 
după o perioadă de a-
proape opt1 ani, execuţia 
hainelor de protecţie pen
tru mineri şi pentru alte 
categorii de muncitori.

•  Cerere şi oferii. Di
versificarea-producţiei lună 
de lună a fost dictată de 
un factor prinw>rd«al al
economiei de piaţă : cere
rea şi oferta. Conducerea 
societăţii a organizat eo-

au testat piaţa, au bătut 
1* porţile unor beneficiari, 
ale comerţului, Bmm pre- 
î «ta:t intenţiile, produ
sele fizice, au găsit , au

dienţă şi înţelegere şi au 
mers cu hotărire pe dru
mul perfecţionării şi în
noiriiproduselor.

•  Calitate superioară. 
Dţir aceasta nu era stffl- 
ok“> Vînz rea m ă p r o  

a. ;* *-r* A gluiseai, 
poate cel mai important 
— calitatea produselor. Ca 
urmare, a sporit exigenţa 
execuţiei pe întregul flux 
tehnologic şi controlul ca
litativ final, s-a pus ac
cent pe deslgnul mărfii, 
care să întrunească exi
genţele actuale ale cum
părătorilor, s-a avut în ve
dere şi costul produselor, 
fiind menţinut la un nivel 
accesibil, şi rţu in ultimul 
rînd s-a ţinui seama de 
opeţipfipitaţiHt'' jn livrare. 
Topte acestea au . făcut ca 
S.C. „Stil" SA. Vulcan

DUăHWtU GBEONEA 

ţCotehuten Inpoff. a 2-«|
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o

SFAT: « •  l i f s  groapa alinia. Există oa
meni ipeddinŞ pentru a$ta.

C O P III

XI. Procesul
La Sfîrşitul anului trecut,, 

la Tribunalul judeţean a 
avut ioc q nouă înfăţişare 
în procesul lui Cosmin E-. . 
năşescu, din Deva, cel care 
a răpit-b, violat-o şi uci
s-o pe Alina Mihădă, o fe
tiţă de numai 9 ani.

Desigur, cititorii îşi a- 
mintesc că la vremea res
pectivă ziarul nostru a 
publicat in serial o seanţă 
de elemente legate de a- 
ceastă abominabilă faptă. 
Acum, la a doua înfăţişare * 
în fţsbeesyi criminalului, au 
fosţ citaţi alţi doi martori. 
Este vorba de Gheorghe 
Duma, verişor ,u iă:uipa- 
tuî, cere in noaptea crimei 
s-a iBat ln «asa şi Aurel 
AradW ,vecirt, Inspbeftil cşi- 
sei Mie a ţpst pdrti cri- • 
rtâm.1»] A"ţfndcă mat ut- 
rit au relevat o serie de 
lucruri intauş*M!ite 
te ăo caz. î«* grăitul rînâ, 
Gheorghe Dttea. Din ce
le tpuke de el rezultă «ă 
acasă la inculpat a ajuns, 
la ora 23. Pe la ora 1 a 
sosit şi E2iăşescu. A obser
vat că ' "ăv^a'
pete de sînge, iar pţe coaie 
urme de pămînt. A s|>as 
eă are treabă tn eamera 
W şi eă Mtt fie eteeanţet- -

După vreo 20-; da- minute â 
cerut să i se ducă o cană 
cu apă. în timp ce i-o dă
dea. prin uşa întredeschi- 
să a vă su l.s et V' piele» 
goală După dtă juma ta 
te de oră, inculpatul a 
venfţ în camera unde dor
mea bunica şi vărul său. 
în timp ce mînca, i-a 
spus : „am oniorît-o". A-

2. descl is uşa de fa ca
mera sa şi a aprins lumi
na. .J’e pat am văzut o 
f-t2, « ~ ac J  martorul

' . « t i  şi o t  »' 
bă ca > arul ochiul
dreţn avea sînge şi o vî- 
î>ato.. Era act^erUă cu o 
pătură**.

Gheorghe Duma se fm- 
bracă q 5 spune vărul ud 
ci% pteocă. Acesta îi 
sa»a 1? v apa de
timlswra spunînă  » ■
gic^p p» C teste, *  v*d© irft- 
mlntul presta® ; s-o anine 
i» te-va*» Sf»', Ia
suprafaţă; s-o ard, nu 
şti»", F* la  am ?.S» tewr- 
tecul pleacă din a »  lui 
îfca%«K » Mal de*-j*f* M 
& m ut co«viag«« tft ■***- 
‘•t-i fhe, p-n î

VALENTIN NEAGU

te pog. •  9teţ

o NU ESTE TĂCERE. Pentru 
tiftmurfrea situaţiei pe care negaţi 
semzat.o în legătură cu pădurile 
din comuna Zdrapţi, privind 
dreptul de proprietate ţi intrarea. 
fa posesie, vă informăm dle NU 
colae Moţ că-asupra acestei .pro. 
tdeme nu s.a aţternut tăierea. In 
vederea clarificării situaţiei res. 
pective, avem promisiunea că 
personal dl Ing. Alexandru Bră- 
teanu, directorul Filialei Rom. 
silva Deva, se va deplasa la faţa

tacului ff Mţf primi răspunsul 
cuveniţi m r.)

O PRIN POŞTĂ. „In 17 de. 
cembrie 199Z —- tte scrie dna 
Stoica Marta din comuna Bă. 
da, Şirnms. Naţională, nr. UZr- , 
am pierdut 21 obligaţiuni C.ELC. 
şi trei Ubrete de economii, două 
dintre ele cu nr. 319. 217. 2530. 
333 şi 719. 217. 8735, iar al treilea 
cu nr. probabil 319. 217. 315. 2708 
(sau 2728 — (?) — eliberate de 
Agenţia C.E.C. Simeria. Le de. 
clar nule". Intructt dna S.M. nu 
se pote deplasa-la. redacţie, fiind 
bătrină şi bolnavă, L.am indepli. 
nit rugămintea, publiclnd pier. 
derea obligaţiunilor ţi libretelor 
de economii respective. (E.S.)

o  GHEŢĂRIE? Sala de aş. 
.epvxm dfa oroytdai 
este neutilicabilă, deoarece tem. 
câta care nud dezmorţea, cit de 
cit, aerul din tnterior, a fo st. 
pur şl simplu demolată, acum in 
tatei ternii. AVtnd in: vedere Că 
teracote care a mai rămas, in 
cealaltă sală de aşteptare, „a. 
fuma" in loc să dea căldură, că. 
lătorii sînt nevoiţi, vrtnd-nevrînd, 
să aştepte trenurile pe băncile 
reci de pe peron. Pînă cînd ?... 
(t.V.)

o  MUTAŢI LA ADRESA 
NOUA Robert Gabor de 17 ani 
şi Răzvan Mircea Borcan de 15 
ani, ambii din Arad, fără ocu.

pofte, ou fost arestaţi de Pro. 
curatura locală Deva, la propu
nerea Poţiţiei Brad, pentru furt 
calificat tn dauna avutului pâr. 
titular. In perioada 1 octombrie 
— 17 noiembrie 1992 au sustras 
ptin efracţie din locuinţe de pe 
raza comunei Băita, judeţul Hu
nedoara, bunuri în valoare de 
147000 lei. Cei care.i caută îi pot 
găsi cu siguranţă în arestul po
liţiei judeţene unde aşteaptă ca 
legea să le stabilească pedeapsa 
pentru faptele .comise. (Al.J.)

•  PREŞEDINTELE EON 
ILÎESCU OFER Ă SOLUŢII 
de K sim m  im . t. r t o  
NOMIEI. Intr-o emisiune 
difuzată de Televiziunea 
Rumână, ji A, H  I.1'- 
Iiiescu a declarat că .du
pă o perioadă în care vor 
continua să se manifeste 
fenomenele de criză acu
mulate n»tiâ acum, anul 
1993 trebuie Să marcheze 
stoparea declinului' şi în- 
ceperea redresării", ‘ precî- 
zînd că vor fi necesare ma
sări. financiare, organiza
torice .şi intervenţia directă 
a guyerntthli prin pîrghii 
specifice pentru relansa
rea producţiei, singura
mMalitati *;v combatere a 
inflaţiei şi şomajului. To- 
tc.«fa5*l iun Ufa*.*’» t  «‘fa
mat că echipa premieru- 
Hif VâekreUi are ^  
jul coerenţei, pr^rsusatice 
şi al surijinului politic al 
unei formaţiuni". Ia pri
vinţa investiţiiiv, domnia 
sa » afirmat iniţiative 
in această direcţie pot fi 
lansate pe calea măririi de
ficitului bugetar prin trans
formarea băncilor Iii fac
tori investiţionali. prin 
CC nî«-« i agenţilor ii v» 
nomici şi atragerea capita
lului străin. Răspunzînd la 
O întrebare referitoare la 
fenomenul infracţional ?i 
corupţie, preşedintele I- 
liescu a arătat că este ne
voie pe lingă măsurile a- 
doptate deja de guvernul 
Văeărolu, de „sancţiuni as
pre prevăzute in legi şi de 
o intervenţie mult mai 
drastică". -

•  VIITOARE ÎNTlLNI- 
V t. t % NIVEL f'Ma.r 
**lLl, GLINTON -  BORIS 
ELTÎN. în cadrul Unei 
convorbiri telefonice cu 
Boris Etţin, preşedintele a- 
les al SUA. Bill Clinton, 
a dat asivurărî tideruiui 
rus că va face tot ce este 
posibil pentru * asigura 
t anspune-ea Isc ca
bună credinţă a pwrvede-i- 
lor Tratatului START II, 
semnat duminică, ia Mosco
va. de preşedinţii. George 
Ba-iî ă  îî«>*« ţfîtîîii, 1 sfor- 
mează agenţia CNN. El 
l-a feflcîtat pe Boris Eltîn 
pentru curajul şi poziţia 

fermă ă4»8făt* în realizarea 
acestei m ».4, şi l-a
asigurat (ţfc Mt-egte %'m »
concurs pentra drâvolfarea 
şi dîvarsifiearaa MŢăpil«r
mm* m m  ̂*Mi.' st»
Clfotb» şi-a craiuat do
rinţa 4e a se te te itil anal 
curlad posîblt eu ^tşeitin- 
tel* rus, ta scopul p» a 
«SscsNa deţpn adbielreăre- 
taţiitef U bhhli lt  jtenm 
modahtăţite de teglesneăta-

»' o «aer şwWabr aaon- 
fe arzătoare.

« NOI A?ffid:aBRt LA
: TniîrFAftii; m ina» m  u -

m m m m  n m m  a
apwirişf Ttatetel Ae ...de
zarmare START II, afir- 
miad pi doreşte ca armele 
ce alcătuiau arsenalul nu- - 
clear al feistei thiittni So
vietice să fie mutate cît 
mai repede de pe teritoriul 
ţării sale, anunţă REUTER. 
„Tratatul repreitată o con
tribuţie substanţială ia re
ducerea radicală a armelor 
strategice ofensive", a afir
mat preşedintele Stanislav 
Şuşkevici. Se precizează, 
de asemenea, că Belarus 
este una din cele patru 
republici sovietice, alături 
de Rusia, Ucraina şi Ka- 
zahstan, care deţin arme 
nucleare. ‘

«« a a « A * * * ftitmm.it * * nit a «•"#**» **
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Independent de voinţa - 
noastră, la anumite inter
vale de timp, greu de pre
văzut sau de; anticipat, «in
tern încercaţi şi de cutre
mure ale pămînţului. In 
asemenea situaţii reacţiile 
oamenilor sînt foarte dife
rite, unii cxpunindu-se la 
pericole' din cauza lipsei 
de educaţie sau de cunoş
tinţe antiseismice. Pentru 
a diminua frica sau pani
ca, prin grija Departamen
tului pentru Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, 
s-au elaborat şi editat o 
seria de pliante şi broşuri 
cuprinzînd sfaturi şi mă- 
suri de protecţie antiseis
mică a ^populaţiei.

indiferent de gradul de 
intensitate al cutremurelor, 
este bine să fim informaţi 
cu toţii asupra modului de 
comportare în astfel de 
situaţii pentru ca riscuri
le să fie cît mai mici cu 
putinţă.-în acest sens, rea- . 
ducem în atenţia cititorilor 
ziarului şi a populaţiei cî- 
teva reguli de bază ce tre
buie respectate de către 
fiecare.

Un lucru esenţial este 
să ne păstrăm calmul, să 
nu intrăm în panică, să-i 
liniştim pe ceilalţi semeni 
şi să protejăif» copiii, bă
trâni şi femeile. Pentru 
a evita accidentările, este 
bine să prevenim tendin

ţele de a părăsi locuinţa 
(blocul), deoarece în faza 
redusă, şi puternică a miş
cării seismice putem fi 
surprinşi şi accidentaţi pe 
scări. Dacă ne găsim în 
afara clădirilor, să rămî- 
nem departe de acestea, să 
ne ferim de cărămizi, co
şuri şi geamuri, care se 
pot prăbuşi în stradă. Cînd 
sîntem surprinşi înăuntrul

restre, să utilizăm liftul, 
fiind bine să deschidem u- 
şile pentru a preveni blo
carea lor. în cazul cînd ne 
aflăm pe stradă, nu tre
buie să fugim, ci să ne 
deplasăm calm spre un loc 
deschis şi sigur'. Dacă seis
mul ne surprinde în au
toturism, ne vom opri cît 
măi repede într-un loc 
deschis, evitînd staţionarea

In caz de cutremur 
să nu Intrăm în panică!

clădirii, vom ; sta acolo, în 
centrul camerei sau lîngă 
un perete structural re
zistent. Protejarea se mai 
poate face sub o grindă,. 
toc de uşă solid, birou, 
masă sau bancă de şcoală, 
suficient de solide pentru 
a na feri de căderea unor 
lămpi, obiecte, mobile su
prapuse sau tencuieli or
namentale. De asemenea, 
este necesar să fie închise 
toate sursele de foc.

Este contraindicat să fu
gim pe uşi, să alergăm: Pe 
scări sau să sărim pe fe-

în_ apropierea clădirilor, pe 
poduri, pasaje sau în zo
na liniilor electrice aerie
ne. Cînd ne aflăm în au
tobuze sau trenuri, vom 
sta pe locurile noastre şi 
nu ne vom înghesui spre 
ieşire pe uşi sau ferestre. 
Din locurile cu aglomerări 
de : persoane (cinemato
graf, biserică, teatru, sta
dion etc.) nu ne vom în
ghesui la ieşire, deoarece 
îmbulzeala poate produce 
mai multe victime decît 

^cutremurul.
Important este să ştim şi

ce faceip imediat după 
un cutremur puternic. Vom 
avea grijă să părăsim în 
grabă apartamentul şi vom 
acorda primul ajutor ce
lor afectaţi de seism, în- 
grijindu-na de siguranţa co
piilor, bolnavilor şi bă- 
trînilor. Telefoanele se 
vor utiliza numai în ca
zuri justificate pentru a 
evita blocarea circuitelor, 
fiind atenţi la toate comu
nicatele date prin radio şi 
televiziune. Preliminar vom 
verifica starea instalaţiilor 
electrice, de gaz, apă şi 

' canal. în caz de constata
re a unor avarii, întreru- 
pem alimentarea şi solici
tăm intervenţia agenţilor 
specializaţi.

De o deosebită însemnă
tate este să fim cu toţii 
pregătiţi psihic şi fizic 
pentru a rezista şocurilor 
ulterioare primei mişcări 
seismice, să nu dăm cre
zare zvonurilor privind e- 
ventualele replici seismice, 
să dăm tot concursul or
ganizaţiilor de intervenţie 
post-seismică. Cunoscînd a- 
ceste succinte informaţii, 
vom putea trece cu bine 
orice primejdie, apărîn- 
du-ne viaţa şi limitînd cît 
mai mult posibil orice pier
dere. -

NICOLAE TlRCOB
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Oam eni de suflet 

şi credinţă
înfiinţată cu numai trei 

luni în urmă, din iniţiati
va unor oarrteni de suflet 
şi credinţă, ce doresc să 
ramînă în anonimat, Aso
ciaţia Internaţională So- 
cio-Culturaiă „AMICIŢIA" 
din Baia de Criş îşi face _ 
simţită prezenţa, intre- 
prinzînd cu ocazia sărbăto
rii Crăciunului acţiuni 
de caritate. Astfel, Moş 
Crăciun a bătut la uşă şi 
a adus bucurie unui nu
măr de 45 de faiăilii, cele 
mai nevoiaşe din comună, 
dăruindu-le cadouri ce va
riau între 3353 şi 1505 lei, 
conţinînd încălţăminte, dul
ciuri şi alimente. Procura
rea acestor cadouri a fost 
posibilă şi prin înţelegerea 
ce am găsit-o la Consiliul 
de conducere al Cooperati
vei Meşteşugăreşti „Moţul- 
Criş" din localitate, cît şi 
amabilităţii domnului Sîn- 
zian Ivănuţ. Sponsorizarea 
a constat în furnizarea de 
încălţăminte pentru băr
baţi şi femei, în valoare 
totală de 136 920 lei. Au 
mai fost folosite pentru a 
cumpăra alimentele şi dul
ciurile o parte din taxele 
de înscriere şi cotizaţia 

- membrilor asociaţiei.

în scop umanitar, de 
protecţie socială şi de în
trajutorare, asociaţia . îşi 
propune să ia sub patro
nare Casa de copii orfani, 
şcolile şi aşezămintele cul
turale din cele opt sate 
aparţinătoare comunei. Va 
avea în permanenţă sub 
sprijin şi ocrotire handica
paţii, bătrînii şi familiile 
nevoiaşe. Se intenţionează 
amenajarea în primăvară ă 
unui parc de jocuri şi 
distracţii pentru copii. r

In vederea îndeplinirii 
acţiunilor de caritate pro
puse, membrii asociaţiei 
noastre apelează la bună
voinţa, umanitatea şi dăr
nicia societăţilor comer
ciale, patronilor sau altor 
persoane fizice cît şi uni
tăţilor de stat care ne pot 
sponsoriza, rugîndu-i să fo
losească contul asociaţiei : 
45.10.71.42. simbol. 32, des
chis la Banca Comercială 
Română din Brad. Se e- 
liberează chitanţă legală 
.pentru suma sponsorizată 
necesară anulării sumei 
respective din i- impozitul 
societăţii. Mulţumirile noas
tre sînt anticipate.

Prof. LIVIU LUCACIU
Desen de C-TIN GAVRILA

„STIL" VULCAN IŞI A JUSTEAZA... STILUL
(Urmare din pag. 1}

să primească cereri de 
marfă şi din oraşele în 
care există unităţi similare 
de confecţii şi, deci, să-şi 
poată continua activitatea.

•  Dotarea tehnică. Nu 
se poate . spune : că ; S:C. 
„Stil" S.A. Vulcan are o 
dotare tehnică de „ultimă 
modă“i însă cea existentă 
este fiabilă, de înaltă pro
ductivitate, şi, dacă este 
utilizată raţional şi între
ţinută în mod corespunză
tor, are forţa realizării u- 
nor porduse ■’ de calitate, 
frumoase, durabile, relativ 
ieftine.

- •  Personal competent,
angajant. Sigur, cele afir
mate mai sus nu sînt po
sibil de înfăptuit decît de 
meseriaşi pricepuţi, auto- 
exigenţi şi deplin angajaţi 
în producţie, de oameni 
conştienţi că existenţa lor 
materială este determinată 
exclusiv de realizările ob
ţinute în muncă. De fapt. 
în cei 12 ani de existenţă, 
colectivul s-a autoselecţio- 
naţ, şi-a redimensionat e- 
fectivul şi disponibilităţile, 
fiind alcătuit azi din mun
citorii şi tehnicienii cei mai 
competenţi şi avind un a- 
telier de creaţie extrem de 
valoros.

•  Cooperare economică, 
în aiîă ordine de idei, con

ducerea S.C. „Stil" Vul
can ştie bine că fără a ieşi 
cu marfa peste hotare, fără 
a face export — mai ales 
că ba făcut; cu ştiinţă şi 
succes —, este greu de 
trăit. Din acest punct de 
vedere, societatea vulcă- 
neană a legat relaţii de 
cooperare cu o firmă mixtă 

românc-italiană, pentru care 
va începe, încă din această 
primă lună a anului 1993, 
execuţia unor costume din 
fîş, cu materialul şi acce
soriile beneficiarilor. De 
asemenea, a pregătit co
lecţii de modele pentru 
parteneri comerciali din 
Rusia şi Ucraina, urmînd 
să se semneze contractele 
de execuţie si livrare.

Preocupîndu-se cu stă
ruinţă şi răspundere să-şi 
perfecţioneze stilul de con
ducere, să coordoneze di
namic şi eficient activita
tea întregului colectiv, S.@. 
„Stil" S.A. Vulcan a în
cheiat cu bine anul 1992 
şi a început promiţător a- 
nul 1993. în acest sens are 
şi un argument: asigura
rea integrală cu comenzi 
pentru trimestrul I, ur
mînd să fie perfectate noi 
contracte pentru lunile ur
mătoare. Poate, pînă a- 
tunci, se rezolvă şi pro
blemele cu blocajul' econo- 
mico-financiar care parali
zează activitatea multor u- 
nităţi economice din judeţ 
si din ţară.

Seara de
Sîntem ţp plină iarnă, e 

frig şi viscol, deci cam 
tîrziu pentru continuarea 
lucrărilor de hidroizolaţii 
la terase, acolo unde ele 
au fost abandonate ori 
întrerupte din motive mai 
mult ori mai puţin obiec
tive. S-a întîmplat aşa la 
blocul 78 din cartierul 
Micro 15 — Deva, unde 
s-a reparat o porţiune din 
terasă, corespunzătoare de-a 
lungul a două scări, par
tea ce corespunde scării a 
IlI-a fiind lăsată de izbe
lişte. Ne-au povestit despre 
acest necaz, cît şi despre 
multe altele privind ad
ministrarea şi gospodărirea 
imobilului, trei dintre lo
catarii acestuia, şi anume 
dnii Dănilă Gabor, Vasi- 
le Ungureanu şi Mihai 
Aciobăniţei. Notăm din 
spusele domniilor lor : „Da
că în alţi ani am avut căl
dură bună, acum frigul 
din case ne obligă să stăm 
cu cojoacele pe noi. Apa 
caldă e o raritate. Curge 
'doar călduţă. De ce în ziua 
cînd a fost primarul* în- 
cartier pentru probleme 
gospodăreşti, am avut apă 
fierbinte şi căldură ?“ „Fon
dul da rulment pe care-1 
plătim este foarte măre, 
comparativ cu alte aparta
mente. De ce ? Poate pen
tru că debitorii nu sînt o- 
bligaţi să-şi plătească da
toriile. Sînt unii cu dato
rii de 14 000 şi chiar 25 000 
lei. Ce ar fi dacă nu am 
plăti nici noi cheltuielile 
comune ?“ ; „Noi plătim ce 
riu avem : apă caldă; şi 
căldură".
. La faţa locului se con

firmă spusele* oamenilor, 
Blocul este situat la o oa
recare altitudine, fără nici 
o perdea de protecţia în 
spate. In cSteva apartamen
te în care am intrat, calo
riferele erau abia dezmor
ţite, la robinetul cu bilă 
roşie apa curgea aproape 
rece, familiile de la e'tajul 
IV au zugrăvit in zadar: 
există aici camere ce nu

%* Ain
pot fi locuite din cauza in
filtraţiilor, cu pereţi în* 
negriţi şi miros de muce-; 
gai. S-a început în vară «I 
reparaţie la subsol, dar ai. 
rămas nafinalizată, Chiarţ 
dacă s-a scos apă şi s-a 
betonat subsolul, instalaţii* 
le nu au fost complet re
făcute, iar în fundaţia blo
cului au rămas de jur- 
împrejur găuri care facili-* 
tează formarea curenţilor* 
„Cum s-a făcut recepţia a- 
cestor lucrări ? Adminis
traţia ne-a promis că va 
face recepţia în prezenţa 
noastră" — spun locatarii.

Apometrele, deşi există, 
nu se citesc. Cum se cal
culează în acest caz cos
tul apei r.eci ? Ce drum au 
luat materialele cu care 
trebuie terminată izolaţia 
blocului ? Cum îşi fac da- 

: toria cei 4e la punctul ter
mic nr. 13, la care este 
racordat imobilul ?. Sînt 
alte întrebări care-i fră- 
mîntă pe locatari. -Pe de 
altă parte, există pe scara 
III un apartament care 
se deteriorează pe zi ce 
trece din cauza neîntreţi- 
nerii instalaţiilor şi nee- 
fectuării curăţeniei. Res
ponsabilul blocului - cere 
chiar scoaterea acestui chi
riaş din locuinţă.

Timp de cîteva ore, în- 
tr-o seară de iarnă, am 
văzut pe viu spaţii şi fun
daţii deteriorate, conducte 
sparte prin care curge a- 
pâ rece (la căpătui blocu
lui vecin, nr. 77), apome- 
tre prăfuite la care nu s-ă 
umblat de cine ştie cînd, 
geamuri opace din cauza 
necurăţeniei (ap. 21). Am 
încercat să stăm de vorbă 
şi cu cei de la PT 13, dar 
insistenţele noastre n-au 
avut darul să descuie uşa. 
Arh vorbit cu oameni mo
deşti şi omenoşi, care au 
o singură dorinţă ; aceea 
de a avea condiţii de locuit 
pe măsura eforturilor lo» 
financiare.

ESTEHA ŞINA

XI. Procesul
(Urmare din pag. 1)

Acum, în sala tribunalu
lui, martorului i se arată 
o fotografie, după ; care 
spune: „Da, aceasta, este 
fetiţa din. pat". La între
bările avocatului părţii 
civile, martorul a declarat 
că bunica ştia de cadavru, 
întrucît i-a spus chiar in
culpatul. Tot el a liniş
tit-o însă, spunîndu-i că 
rezolvă problema.

Spuneam că al doilea 
martor citat a fost Aurel 
Aradi, vecinul care locu
ieşte la două case depăr
tare de bunica inculpatului. 
Din cele declarate de- a- 
cesta a reieşit că în po
dul casei sale a fost desco
perit Enăşescu, dar el nu 
a ştiut că inculpatul se 
află acolo. Gu vreo două 
luni în urmă, soţia mar
torului i-a dat bunicii in
culpatului un borcan eu 
sodă caustică pentru a 
spăla un covor. Cam aces
te au fost cele mai impor
tante elemente ale decla
raţiilor celor doi martori.

Iată însă şi alte chestiuni 
legate de procesul lui Cos- 
min Enăşescu. Partea ci

vilă îşi menţine cererea ex- 
pertizării scheletului, pre
cum şi a firelor de păr gă
site la domiciliul inculpa
tului.

In replică, procurorul de 
şedinţă- a arătat că partea 
civilă şi-a formulat o i- 
dee preconcepută potrivi* 
căreia cadavrul a fost fier* 
în sodă caustică. Or, ex
pertizele criminalistice spun 
că aceste oase nu au fast 
tratate cu nici o substanţă. 
Nici firele de păr recolta
te din trei locuri, inclusiţ 
de la domiciliul inculpatu
lui. Ş-a mai arătat apoi 
că partea civilă solicită 
probe neconcludente, : ve- 
hicnlîndu-se ideea că bu
nica inculpatului ar avea 
un rol în fierberea cada
vrului.

în urma dezbaterilor, in
stanţa a dispus efectuare^ 
unei contraexpertize la 
yelul laboratorului crii 
nalistic al Ministerului 
Justiţie. Se va cere în mo 
expres ca în comisia 
expertiză să fie cooptat 
un expert antropolog. ~~ 
trăi şi vom vedea, per 
că adevărul trebuie 
triumfe într-un caz atît 
cutremurător.
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CIRJIŢI -  ÎHTRE OPŢIUNI Şl POSIBILITĂŢI
-Şaţtele ce- alcătuiesc co

mună Gîrjiţi se află la 
doi naşi de Deva ţi sînt 
aşezate într-o zonă deose
bit de frumoasă. Stăm aici 
de vorbă cu dnii Viorel 
Gaşpar, primarul localită
ţii, şi viceprimarul Ioan 
Stoica.

— Cirjiţi nu este o co
mună mare, are doar cinci 
sate — ne spunea primul 
dintre cei doi interlocutori. 
Dar probleme avem ţi na 
străduim să onorăm în
crederea ce ne-au acordat-o 
cetăţenii la alegerile din 
februarie anul trecut, să 
soluţionăm multiplele pro
bleme cu care ne confrun
tăm. : '

Dialogul a abordat o 
multitudine de aspecte şi 
în primul rînd — fiind cel 
mai important la ora ac
tuală — stadiul aplicării 
Legii fondului funciar. Co
muna a avut un singur sat 
cooperativizat — Popeşti. 
Toţi cetăţenii de aici au 
primit pămîntul la care au 
avut dreptul şi adeverin
ţele de proprietate. Pri
marul şi viceprimarul, ca 
şi ing. Mircea Savonea, s-au 
implicat ,cu răspundere în 
această activitate. Deci, 
C.A.P. Popeşti nu mai e- 
xistă, dar procesul de li
chidare a unităţii nu s-a 
încheiat, deoarece fosta 
contabilă şefă■ a fostei coo
perative, dna Marioara 
Doţ, ce lucrează în prezent 
la O.J.R.S.A. Deva, nu vrea 
W A v w jy y w v v

MERCURIALUL 
_ UITAT

In principala piaţă a- 
groalimentară din O-1! 

jlrâştie mai atîţnă şi a-!} 
c cum, pe un perete a-S 

flat la doi paşi- de ad 
ministraţia pieţei, douăî; 
plăci cu mercurialul, ca
re poartă pe ele data 
de... 30 XI 1989! Deşi nu 
mai au nici un rost în 
economia de piaţă, a- 
cestea au „supravieţuit 
totuşi. Mai speră oare 
cineva că „roata isto- 
riei“ se va întoarce ? 
(I.V. Oră.ştie).

să încheie socotelile, iar 
foştii cooperatori n-au pri 
mit partea ce li se cuvine 
în bani. S-a intervenit şi 
la Prefectură şi la Admi
nistraţia de Stat dar în za
dar. , '

Consiliul local din Cir
jiţi se ocupă permanent de 
materializarea cererilor şi 
soluţionarea problemelor 
cu care se confruntă co
muna şi oamenii ei. Astfel 
plinea-se duce în sate con
form graficului întocmit. 
S-au soluţionat numeroa
se .drepturi de moştenire. 
Cetăţenii găsesc orieînd u- 
şa deschisă şi vin cu în
credere la consiliul local, 
siguri că ceea ce se soli
cită îşi găseşte rezolvarea,„  
în conformitate cu legile 
ţării.

Primarul şi viceprimarul 
comunei ne-au rugat să 
consemnăm şi cîteva aspec
te pe care consiliul local 
nu le poate soluţiona şi 
cere sprijin din afară în 
acest scop. Le punctăm în 
continuare, punîndu-le în 
atenţia factorilor ce ie pot 
da de capăt.

•  Mulţi oameni din co
mună muncesc la S.G. „Si
derurgica" S.A: Hunedoara 
— unitate cu foc continuu 
şi cu trei schimburi. Ei 
bine, sîmbăta şi duminica 
un om ce trebuie şă mear
gă la lucru nu are cu ce 
se duce şi veni acasă in- 
trucît autobuzele S.C. „Cor 
vintrans" S.A. nu circulă 
jn aceste zile. S-a discutat 
cu societatea respectivă, 
dar problema n-a ajuns 
nici măcar în stadiu de' 
promisiune. Conducerea so
cietăţii susţine că transpor 
tul în cele două zile nu 
este rentabil. Păi nu este, 
fiindcă şoferii nu eliberează 
bilete şi yîră banii în bu-

I DUPĂ DATINA l
* 7

(Jn grup de tineri inimoşi din satul Mărtineşti au;
 ̂ colindat în prima zi de Crăciun, după datină, mer-J 

1 gînd cu „Căluşerul". Oamenii i-au primit cu căldură |
* şi multă emoţie. Şi pentru ca bucuria obiceiurilor* 
i de iarnă să fie completă, tinerii au petrecut şi Re- *
J vclionul împreună, procurîndu-şi singuri cele nece- *
) sare. (1VI.B.) ; ;
« ?I ••••'; v- - ■ş1' - .

★  —7 4r-—A -Ţ-k~ *--* +
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Aceste săpături, desigur'nu... arheologice pot fi „vizitate" în Autogara din 

Brad. Foto PA VEL LAZ A

C O N C U R S U L  D IN  

10 IA N U A R IE

( + 2) 
( 0)

1. ATALANTA (5) 14 7 2 5 17—20 16 (+2)
— ROMA (14) 14 4 4 6 16—15 12 (—2)
Atalanta a devenit-iarăşi echipa capricioasă care 

a fost şi s-ar putea ca duminică să asistăm la prima 
ei înfrîngere acasă şi primul succes „afară" al Romei.

Pronostic : X, 2
2. FOGGIA (12) 14 5 3 6 18—25 13 (—1)

— INTER (2) 14 7 3 4 25—20 17 (+3)
Obţinînd rezultate de excepţie în ultimele 5 etape, 

cu team-uri celebre, Foggia de ce n-ar realiza un 
meci bun şi cu Inter ? !...

Pronostic : 1, X
3. LAZIO (3) 14 . 5 6 3 30—22 16

— BRESCIA (11) 14 4 6 4 16—19 14
Lazio va încerca să confirme locul pe podium, 

însă Brescia pare decisă să „cucerească" din nou 
Roma.

Pronostic : 1, 2
4. MILAN (1) 14 11 3 0 35—14 25 (+11)

— CAGLIAKI (9) 14 6 3 5 14—14 15 (+  1)
Ce-ar fi ca Milan să nu poată celebra a 50-a par

tidă fără înfrîngere ? !
Pronostic : 1, 2

5. PARMA (10) 14 6 2 6 17—18 14 ( 0)
— GENOA (13) 14 3 7 3 23—31 13 (—1)
O victorie a Pârmei ar da iarăşi speranţe supor

terilor ia;Euţocupi^ ;
Pronostic : 1

6. PESCARA (18) 14 2 2 10 19—32 6 (—8)
— ANCONA (17) 14 3 2 9 22—36 8 (—6)
Un meci în care Pescara are şansa predării „lan

ternei roşii", dar., degeaba.
Pronostic : 1

7. SAMPDORIA (8) 14 5 5 4 27—25 15 (+1)
— JUVENTUS (6) 14 5 5 4 26—19 15 (+1)
„X“-ul pare să convină ambelor tabere, ţirtînd 

cont de comportările mai slabe din ultima vreme a- 
le celor două echipe.

'Pronostic : X
8. TOR1NO (4)

— NAPGLI (16)
Napoli va trebui să

piardă la Torino, altfel...
Pronostic : .1, X

9. UDINESE 05)
— FIORENTINA (7)

14 4 8 2 17—11 16 (+2) 
14 4 2 8 21—26 10 (—4)

strîngă rîndurile şi să nu

14 5 2 7 19—21 12 (—2) 
14 5 5 4 26—19 15 (+1)

Udinese nu se află în siguranţă  ̂ Orice insucces 
pe teren propriu ar plasa-o serios pe unul din locu
rile care duc la retrogradare.

Pronostic: 1. X . ■
10. CESSNA (10) 17 5 7 5 18—15 17 (+1)

— ASCOLI (7) «  7 5 4 24—14 19 (+3)
După toate aparenţele, meciul se poate încheia lă

egalitate. Vg+g +;
Pronostic : X

11. LECCE (3) 17 7 8 2 22—21 22 (+6)
— BOLOGNA (13) 17 6 4 7 16—18 16 (—2)
Constanţa şi buna evoluţie din ultimul timp ă lui 

Lecce i-a propulsat pe un loc de „A“, însă Bologna, 
cu o evoluţie inconstantă şi capricioasă, ar putea a- 
mărî puţin suporterii gazdelor.

Pronostic : 1,* X, 2
MODENA (14) 17 4 6 7 12—22
— VENEZIA (2) 17 8 6 3 24—13
Egalul pare reciproc satisfăcător.
Pronostic: X
PISA (11) ' 16 6 5 5 10—10
— REGGIANA (1) 17 10 7 0 23— 5
Rcggiana pare a fi un Milan al diviziei „B" şi, 

ca atare, este puţin scontată înfringerea ei la Pisa. 
Pronostic : X-

i I
I

zunarul lor. Aidoma pro
cedează şi cei de la S.C. 
„Coratrans" S.A. Deva, în 
zilele de miercuri şi sîm- 
bătă. Mai multe controale 
pe rutele respective' ar fi 
binevenite4 şi ar rentabili 
za cursele respective.

• în cursul anului 1992, 
la Cirjiţi s-au schimbat o 
singură dată buteliile.

• Ocolul silvic din Si- 
meria, deşi este foarte des 
solicitat, întîrzie să vină 
să marcheze copacii ce pot 
fi tăiaţi din pădurea co
munală şi din cea ce apar
ţine oamenilor

TRAIAN BONDOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
înştiinţează

STIMAŢI CETĂŢENI, . 1
Planul Urbanistic General este documentaţia ca-!

I' re stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile de dez-1 
• voltare a municipiului Deva. I

J în prezent, Primăria Municipiului Deva, prinţ 
|  unitatea de proiectare' URBAN PROIECT’Bueureşti, a I 
> început «elaborarea acestei documentaţii. î
I Schema planului de dezvoltare urbanistică a mu-1 
J nicipiului Pfeva este prezentată publicului în perioa- * 

•j da 11.01.1993 — 8.02.1993, la sediul Consiliului Local I 
I DeVa, Piaţa Unirii, nr. 4, intre orele 9—11 şi 16—18.! 
J în holul de acces. |
I Aşteptăm sugestiile, propunerile şi criticile dvs. J 
'(care vor fi consemnate în registru), referitoare lat 
| disfuncţiunile urbanistice şi de sistematizare a loca- I 
* lităţii, pe care le întîlniţi pe străzile şi în cartierele ' 
I oraşului nostru. |

Vă mulţumim.

Direcţia generala a finanţelor publice 
Şl  controlului FINANCIAR dr stat

precizează din nou sarcinile ce le revin tuturor a- 
genţilor economici în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 349/-1992, pe linia obligativităţii înregistrării 
şi atribuirii codului fiscal.

Pînă la stabilirea termenului de introducere a 
taxei pe valoarea adăugată, agenţii economici vor 
utiliza formularele existente în economie pe care în
să au obligaţia să înscrie codul fiscal atribuit.

Formularele referitoare la T.V.A. vor fi distri
buite agenţilor economici în funcţie .de termenul ce 
se va stabili pentru aplicarea T.V.A.

Rezultatele operaţiunii de reevaluare a, mijloace
lor fixe se vor reflecta în mod obligatoriu la toţi a- 
genţii economici în bilanţul contabil pe. anul 1992 şi 
vor fi avute în vedere la depunerea declaraţiilor de 
impunere la organele fiscale pe anul 1993.

fncepînd cu data de 11 ianuarie 1993, agenţii e- 
conomici îşi pot procu,ra „Ghidul T.V.A.", elaborat de 
Ministerul Finanţelor, ce se găseşte de vînzare la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului 
Financiar de Stat Deva, Ia administraţiile financiare 
ale municipiilor şi la circumscripţiile financiare ale 
oraşelor.
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ITALIA — MECCA FEMEILOR CARE 
DORESC COPII DUPĂ MENOPAUZA

Expertul în problemele familiei de la Vatican a 
calificat ca „grotescă" inseminarea artificială a unei 
văduve de 62 de ani cu sperma soţului ei decedat. 
„Numai acest gînd mă face să mă cutremur" a de
clarat Monseniorul Elio Sgreccia, secretarul Consiliului 
Vaticanului pentru famiHe.: Femeia, al cărei nume nU 
'a fost dezvăluit, a rămas gravidă in luna august, la 
10 ani de la moartea soţului ei, a anunţat profesorul 
Seevrino Antinori, de la clinică particulară Rapru din 
Roma. Antinori a acceptat cererea femeii de a fi 
inseminată deoarece există o tradiţie de longevitate 
în familia ei, ea însăşi avînd date pentru a trăi cel 
puţin pînă la 85 de ani. Acesta este ultimul caz din- 
tr-o serie lungă care a făcut din Italia Mecca femeilor 
în vîrstă care doresc copii, comentează REUTER. Ita
lia nu are o lege care să interzică inseminarea arti
ficială a femeilor care au depăşit perioada normală 
de fertilitate şi, deşi ministrul sănătăţii s-a delimitat 
de aceste practici, medicii sînt singurii care hotărăsc 
care este vîrsta la care o femeie mai poate fi insemi
nată.

C A ST E L U L  W IN D SO R  N U  ESTE. 
IM P E N E T R A B IL  P E N T R U  SÂ S 1

Membrii t r u p e i  de elită â  armatei britanice, S A S ,  
au pus punct unei tfispatecu trupele de securitate 
ale palatului Regal, gscaladind zidurile Castelului 
Windsor, pătrunzând în apartamentele prinţului Char
les şi luînd o statuetă de porţelan ca dovadă. Două 
comandouri ale S A S , care şi-a cîştigat o binemeri
tată faimă pentru curaj, au străpuns cordonul de pa
ză din jurul Castelului Windsor. După aceea, la Co
mandamentul S A S  a avut loc o conferinţă de presă, 
în timpul căreia statueta de porţelan, care reprezintă 
poney-ul favorit al prinţului Charles, a fost expusă 
pe masă. Unul dintre purtătorii de cuvînt al S Â S , în
trebat de reacţia prinţului Charles la acest raid, a 
răspuns : „A izbucnit în rîs !", relatează REUTER.

UN SALARIU CARE li LASA-VISĂTORI ŞI PE 
ENGLEZI

Cel mai bine plătit angajat britanic şi-a triplat 
salariul, ajungînd să fie plătit anual cu 6 milioane de 
lire (9 milioane de dolari), cîştigînd într-o zi mai 
mult decît alţii într-un an. Petei- Wood, şeful divi
ziei „Direct- Line Insurance" a Băncii Scoţiei, a dez
văluit ziarului „The Observer" suma la care se ridică 
cîştigul său, după ce guvernul a făcut un apel la oa
menii de afaceri să îşi păstreze salariile în limite de
cente, pentru a oferi Uâi exemplu cetăţeanului de rînd, 
afectat de inflaţie. Directorul Băncii Scoţiei, George 
Mathewson, afirma că Wood, care are 46 de ani, nu 
este plătit excesiv pentru munca depusă, relatează 
REUTER.
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In tiran ce fotbaliştii sfe" 
află în ultimele zile de va
canţă. conducerea clubului 
Corvtoul. cum e şi normal, 
se află în plină activitate.: 
Preşedintele clubului. loan 
Petcu ceilalţi din conduce
rea clubului, pun la punct 
uKim'e’e amănunte'din pro
gramul de pregătire de 
iarnă a fotbaî»«tHo& în ve
derea BrezerCării echipai la 
un nivel superior în retu
rul camn’onatului de fot
bal. Aflăm că prezentarea 
fotbaliştilor pentru începe
rea programului de pregă
tire va avea ioc în ziua de 
11 ianuarie a.e., c&rese va 
desfăşura sttb baeheta... 
cunoscutului antrenor prof. 
Ion V. lonescu. Salutînd 
revenirea la Hunedoara a 
renumitului tehnician sîn- 
tem convinşi că şi îucătorii 
şî suporterii îsi pun mari • 

speranţe în readucerea Cor-

Cu prof. ION V. IONESCU la „timona11

Cor vinul îşi începe poşte 
cîteva zile pregătirile

vinului în rîndurile pri
melor echipe» clasate din 
şeria a II-a a Diviziei A 
la fotbal, epre luptă pentru 
promovarea în Divizia Na
ţională. Este in principal 
vorba despre replica ce vor 
trebui să o primească din 
partea hunedorenilor U.T.A. 
şi Jiul Petroşani, princi
palele pretendente la pro
movare.

Sigur, pentru Cbrvinul e 
greu, se află la 4 puncte 
de lider (U.T.A.) şi, în 
plus. meciurile din retur 
să le susţină la Arad şi 
Petroşani. Se va izbuti pen

tru reclădirea din mers a 
Corvinului un obiectiv a- 
propiat — promovarea — 
sau se vă lUera cu echipa 
pentru viitor ? Să vedem 
ce ne va spune prof. Ion 
V. lonescu. Fiindcă lotul 
hunedorenilor e subţire şi 
este neapărat nevoie de 
întăriri şi muîtă muncă 
pentru a se forma o e- 
chipă cil adevărat comne- 
titivă. Cum nu sînt atîţia 
bani să aducă Jucători cu
noscuţi, „cu nume", con
ducerea clubului s-a orien
tat deocamdată snre iuoă- 
tori din judeţ şi după par

tida dintre Corvinul —■
Selecţionata Diviziei C — 
faza judeţeană, (partida 
vizionată şl de antrenorul 
lonescu),; ş-a oprit la fun
daşii laterali Fatursnic 
(C.F.R. Sjmeria), Chira (Me- 
taloplastica Orăştiel, Dan- 
cîţi — foaintaş central (Mu
reşul Deva) centru care se 
duc tratativele necesare cu 

: conducerile cluburilor de 
la care provin, mizîndu-se 
în principal pe schimbări 
de îu^ătorî.

După vizita med'cală, 
prima perioadă a pregă
tirii fiz’ce se va desfăşura 
la Hunedoara, urmînd ca, 
aDoi. întremil lot să se 
denlaseze (dună cum se 
pare) la Buşteni, unde hu- 
nedo-enii îsl vor în-ărca 
„bateriile" în aerul ozonat 
al munţilor.

SABIN CERBU

aniversari

•  VÎND convenabil con
strucţie nefinişată, posibi
lităţi de privatizare, cu a- 
nexă şi materiale aferente 
finalizării construcţiei. De
va, tel, 627878. (1100)

PIERDERI

•  ClND în buchetul vieţii-
tale prinzi cea dinţii ga
roafă, părinţii Iulian şi 
bionica îţi urează dragă 
Duduia Cosmin-Raul r,La 
mulţi ani**, multă sănătate 
şi fericire. (1227)'

•  ASTAZI cînd aniver
sezi 3(1 an* draga noastră 
Angelica Beca, iţi urăm „Ea 
mulţi ani" cu sănătate. şi 
huma! bucurii. Soţul şi fiul 
Darius. (1099)

•  VIND 300 mp teren 
pentru buticuri şi etajul 
deasupra cafe-fcarului, str. 
Cloşca, nr. 1 Hunedoara. 
Ţel. Oradea 099/124146.

<1223)

•  PIERDUT ştampilă S.C. 
Terni — Exim SRL Brad. 
Se declară huţâ. (1088) 
. •  PIERDUT autorizaţia 
nr. .051281 eliberată de Con
siliul Popular Hunedoara 
pe numele Studhiczky Ca- 
rol. Se declară nulă. (1228)

DIVERSE

•  VÎND apartament 2 
camere, confort I, Hune
doara, str. Mureşului, C 45/ 
49. Informaţii Hunedoara, 
str, Mureşului C 45/46 sau 
tel. 096/823878. (1225)

VlNZARI-
CUMPARARI

•  VIND televizor alb- 
neeru Sigilat.

Telefon 268895 Deva.
: 9 VIND remorcă pentru 

furaje, camion 1FA, uşor 
avariat, aparate hot-dog. 
Tel. 714904. (1086)

•  VÎNB urgent Dacia
1310, motor 1410, 9 viteze, 
fabricaţie 1987, pian coadă 
Scurta „Ant Petrol". Tel, 
712231. 0023)

m VÎND remorcă frigă# 
rtficâ 5 tone, in perfectă 
Stare de funcţionare, preţ 
avantajos. Oră ştie, feb 
04U«. (1089)
9  VÎND Renault 18 

Turbo Diesel. Informaţii 
SC jjferiăy**, Sala Sporturi
lor Deva, orele 19—14, wfe- 
94. ' (1066)
•  VftHJOpel Kadett Diesel 

CMS şi VW — GTD Diesel 
1987. ŢfcL. « m » . <10221
' # VIND Ara M—461 C 

eu motor Diesel ri remorcă 
2 tone, stare perfectă. Si- 
ffierni M  660488 <1021)

•  vt*JD RanauR 5, stare-
perfect Deva, tei. «142J1, , 
după ora 16. flăSPţ

•  VIND Citroen 35 * & 
aaţaot apte, Lada 2m ,  «o* 
tembete 1M8. Ţel. 616368.

- (1082) 
■*— -r »-

_ •  ViND casă în construc
ţie, locuibile 2 camere, baie 
şi anexe. Hunedoara, str. 
CMzid, 33. (1229)

A CUMPĂR sau preiau 
contract garsonieră sau 
apartament Hunedoara. Tel. 
720301. (1224)

•  SOCIETATEA co
mercială D&A Impex 
SRL şi Expotnag SRL 
Oferă en gros şi en 
detaille toată gama de 
ustensile de pescuit ale 
firmei BALZER. in
formaţii str. Horea, 
3i, Deva său la tele
foanele 820578, 627672, 
după orat 20. (1101)

•  VIND 2 boi, 7 ani.
dfam  nr. 16. (1090)

*  VÎND un june, 3 ani.
CSrjiţi, nr. 68. (1099)

închirieri

•  CAUT apartament sau 
garsonieră pentru închiriat 
Efeva. tel. «9762, orele IB-* 
«£. «1094|

• -CAUT garaj pentru în* 
efc&riat io sena Dacia» OL 
tu*, fel. «29198. (1093)

•  VÎNZARI: maşini 
de » : iat Alba Lux 11 
la preţ foarte avan
tajos prin magazinul 
de mobilă <|e pe str. 
Minerului, nr. 24 (în 
spate' cantină Liceu 
Minier), S.C- Medîm- 
pex SRL Deva. (1085)

m  u o cu tN Ţ e

m SCHIMB garsonieră 
eortfort I, foni centrală, c« 
apartament sau garsonieră 
Deva. Informaţii tel, 7|906J, 
după ora 18. ' (1226)

OFERTE 
OF NER VICII

• CU autorizaţia 7693/
14.12.1992 emisă de Consi
liul Judeţean Hunedoara 
ş-a deschis activitatea in-, 
dependentă reprezentată 
prin Feder Leon din. Nuc
şoara nr. 27, avlnd ca o- 
biect de activitate comer
cializare produse alimen
tare, băuturi alcoolice şt 
răcoritoare, produse de 
cofetărie, produse indus
triale, consignaţie etc.

(1000)
•  CU autorizaţia 7700/

14.12.1992 emisă de Consi
liul Judeţean Hunedoara 
S-a deschis activitatea in
dependentă reprezentată 
prut Oprea Vas ile din sa
tul Bărăşti, nr, 120, avlnd ’ 
ca obiect de activitate des
facem produse alimentare 
şi Industriale, alimentaţie 
publică, prep') rare şl des- 
faoere vlrşli etc. (1006)

6 CU autorizaţia 7707/
14.12.1992 •misă de Consl- 
llul Judeţean Hunedoara 
,s*a deschis activitatea fa»- 
dependentă reprezentată 
prin Morari Remus Dorin 
din Deva, bdul Bălcescu, 
M. 15/72, avlnd ea obiect 
de activitate comercializare 
produse afimentare, indus
triale şi «groali mentare.

<4097)
•  CU aetorteaţia 3166/ 

17.JClf.1990 emisă de pre
fectura Judeţului Hune
doara s-a deschis activita
tea independentă reprezen
tată prin Fifipas Vaslle din 
Deva, bdul Decebal. nr. 
16/84, avînd ca obiect de 
activitate vînzare de pufu- 
leţi.,

•  GRUPUL Şcolar Agri
col Geoaeiu anunţă orga
nizarea examenelor de di
ferenţă pentru clasa ă ' 
IX-a. In perioada 11—15 
ianuarie a.c. Pot participa 
absolvenţii şcolilor profe
sionale. Informaţii: secre
tariat, tel. 48236. (1091)

•MP*:'* —
9 ViND urgent aparta

ment 4 camere Sljmeria. 
Tel. 661595, ora 6—11. 15— 
18. (1019)

•  CUMPĂR garsonieră.
Deva, tel. 618117. (1002)

•  VÎND oameră video 
profesionistă „Panasonic". 
Informaţii Deva, tel. 616825.

(1098)
•  VIND butelie aravaz.

Deva, tel. 623297. (1098)

•  CAUT femeie îngrijit 
copil 2 ani, la domiciliu. 
Tel. 614673, după ora 17.

(1084)
•  SECŢIA de Reparaţii 

Frigidere din str. O. Goga 
(lingă Poliţia oraş) execută 

transformări frigidere Fram,
în frigidere cu congelator, 
cu garanţie şi în timp scurt. 
Apelaţi cu încredere ! (1050)

COMEMORĂRI

•  SE împlinesc 4 ani 
de Ia dureroasa pierdere a 
celui care a fost

ŞFRRAN VICTOR’ 
Balomir (Haţeg)

Ii vom păstra o neştearsă 
amintire. Daniela şî Mircea 
Pepenaru. (9995)

• CU adîncă durere vâ 
facem cunoscut că se îm
plinesc 6 săptămîni, la 7

ianuarie, de la dispariţia 
dintre noi a celui care a 
fost un bun fiu, soţ, tată, 
ginere, frate, cumnat şi 
unchi

BELA LUKACS 
(BELUŞ)

A plecat dintre noi la 
numai 35 de ani şi pămîn- 
tul acoperă chipul lui drag.

Ale tale sînt liniştea şi 
od'hna. ale noastre lacri
mile şi durerea.

Vei rămîne veşnic în 
ifiimile noastre.

Familia (9994)

•  PĂRINŢII Suciu 
Mircea şi Voicfiiţa din 
Luncoiu de Sus anunţă 
cu adincă durere că în 
8 ianuarie se împlinesc 
şapte ani de la de
cesul unicului lor fiu

OLIăCPlU-MABCKL
,,/Cind credeam c-aş 
mai trăi/Moartea i- 
nima-mi opri/Copii, 
părinţi, ce-am avut/ 
(«ara lăsat Intr-un mi- 
nut“/Nu te vom uife 
sicii* ■ ■ suflat drag 

fi bUtuL PărinlH. 11030)

•  ASTAZI 7. Ia
nuarie 1993 se împli
nesc şase foni de cînd 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul şi 
neuitatul nostru, soţ, 
tată şi bunic 
MiBOtA BASARABA 
di* OrăşiteŢJJacă su- 
fletul meu Doamne/ 
Prea devreme Tu JL-ai 

vrat/Mingtte Tu, Săcun- 
ne Sfinte/Pe cri care

, m-au pierdut"^ D«rmi 
în pace suflet bun ! 
Dumnezeu să te odih
nească ! Familia. (1092)

•  UN ultim omagiu 
celei care a fost o 
minunată mamă şi 
bunică
ELIŞABETA CLONŢA 
în vîrstă de 78 ani. 
Fiul Ionică, nora Ma- 
ria, nepoţii Marin, 
Ionică, Paul, Horaţiu.

. (1102)

I,
NOU1

I
TRENURILE EXPRES „BANAT"

SI

I

I

Doriţi să faceţi o călătorie agreabilă 
rapidă pe distanţa Timişoara Nord — 
Napoca, cu opriri în staţiile Arad, Deva, Si- 
rneria si Alba Iulia ?

■ Folosiţi cu încredere trenurile expres 
„BANAT“, care au un confort sporit şi con
diţii civilizate de călătorie !

I

\
IN ATENŢIA PENSIONARILOR DIN BRAD

Ii
1

în baza Hotăr rii nt. 79/1992. a Consiliului 
local al oraşului Brad, pensionarii sînt excep
taţi de la majorarea impozitelor şi taxelor fo
cale pentru terenuri, clădiri şi mijloace de 
transport auto. (5)

\ I
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A 

JUDEŢULUI HUNEDOARA

I
i
I
I

I

Organizează, începând din luna ianuarie 
a.c., următoarele cursuri:

© curs de contabilitate 
•  curs de limba engleză pentru începători 
© curs de limba engleză penirii avansaţi 
Informaţii suplimentare şl înscrieri la se

diul Camerei din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 
35, tel. 612924. (4)

I

I

\1
S C. „AGROSOFT* &R.L. j
Capital social: 2280000 lei J

SECTOR ELECTRONIC j
Înregistrată în Registrul Comerţului nr.:.

| 120/891/10.09.1991, voi 10 |
| începând cu data de 11.01.1993, va func- j 
I ţiona tn oraşul Hunedoara STAŢIA DE TELE- I 
|  VIZIUNE PRIN CABLU a municipiului Hune- j
* doara. Ea va transmite între 7 + 1  pînă la 20 J 
j 4* 3 canale de televiziune simultane recepţio- j 
î  nate de la satelit. înscriere şl informa Ti supli-! 
1 mentare la biroul pentru relaţii cu publicul si- |
* taaţ in strada 22 Decembrie, b l CM4, parter,. 
|  ap. 7 (unde se află şi sediu! Asociaţiilor de Io-1 
j catari 1, 2, 3, 4 \ zilnic întri orele 9—17. Socle- ' 
1 tatea dispune de toate fondurile şi materialele j 
j pentru realizarea investiţiei, valoarea el fiind j 
I de peste 10 milioane tel, instalând, la cerere, în j
* fiecare apartament un pest de recepţie îndivi- j 
î dual, realizat prin cabla» ex erioaT*. Calitatea) 
|  imaginii este excepţională. Preţul informativ: 
î 15 900 tei si poate fi plătit în maximum 3 rate j 
|  (plata-a vans-plata sau avans-plată-avans), tace- ;

plnd cu momentul instalării fiecărui post. (U84) Jt
i R.A.G.CJL -re IHEVA

I

|  cu sediul m Deva,, st». H k a iţfl, nr. 6 . 
j  Organizează In data de .91.1993, ora 12, j
f  la seditti regiei,
» --------------------- - ’ iUCITAŢnî PUBUCA

tn scopul închirierii In suprafaţă ;z l
î de 28,50 mp, «jtuat la parterul ăîocuhii 4, gtr. j 
! t Decembrie, Deva.
•  Destinaţia spaţialul stafeifetS 4» Consdiul | 
î local DEVA este JSALDN COSMETICA".
I Documentaţia se ridici fi taxa de pardei- 1 
i  pare se achită pînă cei tărzlâ î» dăta de 22.01. j 
] 1993, la Biroul Abonaţi al R.AXLCX. Deva, ca- 1 
J met* 219. j
I Licitaţia se desfăşoară în temeiul Hotărârii > 

Guvernului nr. 1228/1990. (3) jI
\
I

P. H. h.
ORGANIZAŢIA MUNICIPIULUI DEVA J

A N U N Ţ A :  I
Sîmbătă, 9 ianuarie 1993, ora 19, la sala din bdul !

I t Decembrie, nr. 39, et. I, va avea toc,adunarea ge- | 
* nerală cu următoarea ordine de «iî report de acti- «
i vita te, aspecte de eticăşi deontologie partinică, ale- | 
1 geri şi desemnarea delegaţilor la Conferinţa judeţea- ,
1 —s 90 : «ano I
I

nă din 16 ianuarie 1993. i

Ziar editat de S C. „CUVÎNTUL LIBER" S.A. J/20/618/I991 Cont 30 70 50 601 B.C. Deva, Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii aceştora.

liparul executat Ia S.C, ,/POLIDAVA" S.A, DEVA ------


