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Călanul este un oraş 
care. respiră aproape în 
exclusivitate în ritmul în 
care o face cel mai mare 
agent economic de pe teri
toriul său, S.C., „Sidermet" 
S.A. Şi cum în această 
perioadă de tranziţie „Si
dermet" are probleme, şi 
oraşul cu? F cei aproape 
17000 de locuitori ai săi le 
recepţionează din plin în 
plansocial. Totuşi oame
nii nu disperă şi bine făc.

De decenii sau poate de 
secole, pe vatra actualu
lui teritoriu administrativ, 
au trăit şi au muncit, au 
prosperat sau au suferit la
olaltă români, maghiari 
şi germani Sămânţă vraj
bei n-a rodit niciodată 
roade otrăvite în „ogorul" 
lor, deşi din punct de ve, 
dere confesional românii 
sunt ortodocşi sau uniţi, 
catolici de rit oriental a. 
dică, maghiarii sunt a- 
proape îără excepţie ro- 
mano-catolioi, iar germanii 
în marea lor majoritate 
romano-catolici şi câţiva 
evanghelişti, De ce invo
căm confesiunea religioasă 
a oamenilor de pe această

Are cineva interesul 
să învrăjbească 

etnici coreligionari?
vatra? Pentru că. la Gălan, 
tocmai în jutul sfintei bi
serici romano-catolice — 
credinţă şi'biserică.în care 
i se roagă Domnului şi 
ungurii şi nemţii — moc
neşte un conflict între două 
etnii.

Este greu să cfei de a- 
devăratele rădăcini ale a- 
ceştei, deocamdată, stări 
de~ animozitate. Vom re
zuma ceea ce am aflat de 
la autorităţile oraşului 'şi 
de • la dl. Nicolae Pilly — 
preşedintele Forumului De
mocrat German pe oraş.

In urmă cu mulţi ani, 
cu eforturi financiare — 
prioritar ale etnicilor ger
mani, susţine dl. Pilly — 
în oraş s-au construit bi
serică "şf casa parohială. 
De-a Tungul timpului, în

vremea regimului totalitar, 
numărul etnicilor germani 
s-a tot subţiat, 'prin expa
trieri, Al maghiarilor a 
rămas constant sau a cres
cut. Toată lumea ştie în 
Călan că înainte de răz. 
boi în casa parohială au 
funcţionat o şcoală şi o 
casă de cultură germană, 
iar după război a funcţio
nat aici o şcoală româ
nească, o şcoală şi o gră. 
diniţă pentru etnicii ma
ghiari, iar 11 ani clă. 
direa nu a avut nici o 
întrebuinţare. întabularea 
imobilului şi a terenului 
aparţinător este făcută pe 
numele Parohiei ■ Gălan a 
Bisericii Romano-Catolice, 
cum s.ar zice ĵwaprieiatte 
comună a celor de această 
religie.

„în lunga noapte a tota- 
. litarismului, etnicii ma
ghiari fiind mai numeroşi, 
iar preoţii aparţinând,, de. 
regulă, acestei etnii,, s-a 
impus ca limbă de cult 
limba maghiară.; Slujbele 

• in latină sau germană, ca 
şi literatura religioasă în 
aceste 5 limbi, nemaiavând 
loc. Consistorial parohiei, 
de asemenea, este alcătuit 
numai din enoriaşi de et
nie maghiară.

După revoluţie, aşa cum 
etnicii maghiari au înfiin
ţat U.D.M.K., cu" organiza
ţii locale, şi etnicii ger
mani au înfiinţat Forumul 
Democrat German, de ase
menea , cu organizaţii lo
cale. ş Printr-q înţelegere 
verbală (afirmaţia aparţine 
tot dlui Pilly) cu preotul 
paroh dl. Marty Attila, Fo
rumul Democrat German 
a ocupat o parte din clă
direa casei parohiale, sta- 
bilihdu.se şi o chirie a- 
proape modică, de 6000 de 
lei pe trimestru, care să
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Deţinând monopolul hâr
tiei de ziar în România, 
S.C. „Letea" S.A. Bacău 
scumpeşte hârtia când vrea 
şi cu cât vrea, punând 
presa în mare dificultate. 
Zilele trecute, conducerea 
acestei fabrici a anunţat 
din nou majorarea preţului 
hârtiei de ziar, de la 1 
februarie a.c., cu 23 la 
sută, respectiv de lâ 807 
lei/kg la 1030 lei/kg, ia 
care se adaugă Taxa pe 
Valoarea Adăugată. Ne. 
putincios, guvernul nu gă. 
seşte soluţii la asemenea 
decizii aberante.

Readucem mai întâi 
în memoria cititorilor 

1 noştri că în oraşul Pecs, 
|| din Ungaria, fiinţează A. 
j sociaţia de Prietenie Un- 
] garo — Română, între 
} membrii săi de • onoare 
l numărându.se şi dl. Ion 
t Uiescu, preşedintele Ro- 
* mâniei. De la fondarea 
j sa, în 30 octombrie 1989 
4 (Charta Asociaţiei a fosţ 
i elaborată în primăvara a- 
1 nului 1989), asociaţia s-a 
\ consolidat, a înfiinţat mai 
( multe filiale, atât în Un- 
|  garia, cât şi în România
V (una şi în judeţul nostru, 
|  cu sediul la Deva), nu- 
( mărul membrilor săi a- 
) jungând la această oră la
V peste 1000.
| Asociaţia are şi o re. 
1 vistă proprie, care apare 
i lunari cu texte în limbile 
1 maghiară şi română, .şi
V care face cunoscute preo. 
I cupările, acţiunile, efor- 
i turile depuse de către

membrii filialelor pentru 
\ consolidarea relaţiilor de 
i bună vecinătate şi priete- 
1 «ie între Ungaria şi Ro- 
» mânia.

De curând am primit 
de la dl dr. Igloi Zoltan — 
preşedintele Asociaţiei, 
încă de ia înfiinţarea sa 
— numerele pe mai — 
decembrie 1994 ale re
vistei, pentru care îi 
mulţumim. Intre alte ar
ticole interesante, în care 
sunt reliefate întâlnirile 
dintre conducerile aso
ciaţiei de la Pecs şi mem
bri de frunte ai filiale
lor din România, mani
festările culturale orga
nizate de asociaţie, între 
care şi forumurile cetă
ţeneşti de la Pecs (dirf 
anul. 1993) şi de la Bra
şov. (dm 7—i) octo'mbrie 
1994), dl. Igloi Zoltan 
reaminteşte intr-un arti
col misiunea asociaţiei — 
istorică şi naţională, co
mună ceior două ţări, de 
reconciliere interetnică —, 
transcriind textul punctu
lui II al Statutului Aso
ciaţiei, potrivit căreia 
„Este interzisă introduce, 
rea politicii cotidiene în 
activitatea asociaţiei". „Nu

t

avem voie, mai spune dl 
Igloi Zoltan, să permitem 
să fim atraşi în capcana 
politicii".

De,altfel, ziarul nostru 
a putut să constate a. 
ceste realităţi şi opţiuni 
în cadrul întâlnirii pe 
care membri de la nive
lul superior al Asociaţiei 
din Pecs au avut-o cu 
simpatizanţi din judeţul 
nostru la Mânăstirea 
Franciscană din Deva, 
în data de 7 iulie 1994, 
pentru ca, în cursul acei 
leiaşi zile, să se constituie 
Filiala Deva a Asociaţiei 
de Prietenie Ungaro — 
Română din Pecs, cu rază 
de activitate în întreg ju
deţul Hunedoara. Coti
dianul nostru a publicat 
atunci, mai precis în data 
de 13 iulie 1994, o amplă 
relatare.

Cu numai două zile 
în urmă ne.a parvenit 
de la Pecs numărul pe 
luna ianuarie 1995 al ga
zetei Asociaţiei de Prie
tenie Ungaro — Române,, 
cu editorialul „Prietenia"'*< 
(A baratsag), cu articole 
interesante despre sesi. 
unea Comisiei mixte de 
istorie româno — ungare 
şi despre viaţa asociaţii
lor din Miercurea Ciuc 
şi Sfântu Gheorghe etc.

Despre activitatea fi
lialei noastre judeţene 
— de la constituire şi 
până in prezent — vom 
consemna într-un articol 
viitor, convinşi că asocia
ţia îşi va continua ere-; 
zut său,- mai ales acum, 
într-o vreme când «poli. 
tiea învrăjbeşte, când po
liticienii calcă în picioare 
principii şi gânduri cu
rate, în setea nemăsurată 
de putere şi privilegii. 
Oamenii simpli, cetăţenii 
de rând, maghiari şi ro
mâni, trăiesc, de regulă, { 
în afara sferei politicului, \ 
ei fiind prieteni, colegi, | 
soţi şi soţii în familii ţ 
mixte, slujbaşi cinstiţi pe i 
aceleaşi ţărmuri ale raun. / 
ţii şi ale vieţii. i

DUMITRU GHEONEA \
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• Decât şef printre catâri, mai bine su. 

bordonat calului.
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3 februarie
•  St şi Dreptul Si. 

meon; Sf, Proorociţă 
Ana;

•  Onomastică: Bla- 
ziu;

•  AU murit: în 1954, 
romancierul IONEL 
TEODOREANU (n. 
1897); în 1468, tipogra
ful german JOHAN- 
NES GUTENBERG (n. 
1409), inventatorul ti
pografului;

•  Au trecut 33 de 
zile din an; au mâi 
rămas 332.
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© „BIG BLUES SHOW1. S.C. 
I.C.S.H. S.A. Hunedoara, în cola. 
borare cu Clubul de jazz „Dan 
Mîndrilă", din localitate, orga. 
nizeazăîn data de 7 februarie 
a.c., ora 19, la Clubul l.C.S.H. 
(cantina O.T.) un spectacol de 
jazz cu participarea lui Ioan ■ 
Gyuri Pasai, membru al cu. 
născutei formaţii „Dlvertis". In 
deschidere, criticul' muzical Flo- 
rian Lungu prezintă o dizertgţie 
audio pe tema „Umorul în jaţ£. 
în continuare, va mai. avea loc 
lansarea casetei audio „Jazz- ~rny 
secret soul“, reunind o selecţie

,V/,VV/AV.ViVMW,V,-,V,V,

de pe cele şase qompact discuri 
realizate în Germania de inter. 
preta Anca Parghel. (M.B.)

o  MICROFERMA. Pentru a 
asigura o valorificare mai bună 
a producţiei de cereale, dl. Ioan 
Iuga,. din satul Lăpuşnic, a în. 
fiinţai o niicrofermă în care 
creşte 15 scroafe gestante. Pur. 
ceil obţinuţi sunt vânduţi agrL 
cuttorţţor şi crescătorilor de ani
male din zonă. (N.Ţ.)

O FOTBAL LA DEVA. Sâm. 
bătă, 4 februarie, începând de la 
ora 12, pe Stadionul „Cetate" din 
Deva, va avea loc primul meci 
de fotbal din acest an pe stadio. 
nul devean, intre Vega Deva — 
fiul Petroşani, tn ambele for.

maţii vor evolua şi noile achizi- 
ţii ala celor două echipe, (S. C.).

0  LAPTE. Dl. Ioan Buble, 
din satul Lăpugiu de Sus, se 
numără printre cei mai buni 
crescători de animale din această 
localitate. In fiecare an el a 

„vândut peste 4000 l lapte la fir
ma judeţeană de profil. Şi in' 
acest an, el predă zilnic canti. 
taţi însemnate de lapte la pune. 
tul de colectare, din localitate. 
(N-T.) .

© „ROMSILVA" HUNEDOARA 
ARE UN NOU DIRECTOR GE
NERAL. Printr-o decizie a „Rom- 
silva’* Bucureşti, din 25. 01. 1995, 
a fost numit în funcţia de direc- 
tor general, la „Romsilva" Hu. 
nedoara, dl Ion Crişan. Dl. A.

lexandru Breteanu, fostul direc
tor general la „Romsilva" Hu. 
nedoara„ â fost numii director 
adjunct. (C.P.)

© DOTARE. Dispensarul S.C. 
„Rosenheim" S.R.L. din Simeria 
s-a autodotat, recent, cu un e- 
cograf. Astfel — spunea dr. E. 
dith Stoica — este creată posi
bilitatea investigării şi diagnosti
cării prompte a bolnavilor. Di. 
versificarea în continuare a 
prestaţiei medicale prin noi do
tări este în atenţia conducerii 
societăţii., (E.S.)



Liberalii hunetureii din nou împreună!
Ga urinare a semnării pro

tocolului Alianţei Civic 
Liberale si de către P.N.L.. 
C.D. şi P.L. 93, marţi, 17. 
1,1995, a avut loc prima 
întâlnire a conducerilor 
celor patru formaţiuni li
berale din judeţul Hune
doara la sediul P.L. 93 din 
Deva.

La această dată au avut 
loc numai discuţii de prin. 
cipiu, pentru că pe 24. I. 
1995 s.au întâlnit câte 

, doi reprezentanţi din fie. 
care partid, care au sta
bilit să fie redactat un pro
tocol la nivel judeţean a- 
doptat după cel semnat la 
centru, urmând a se sta. 
bili şi o dată cât mai a. 
propiată când acesta sa 
poată, fi semnat.

Alianţa Civic — Liberală 
formată din cele patru 
.partide liberale — P.N.L. _ 
C.D., P.L. 93, P.A.C. şi

P.N.L. — reprezintă polul 
liberal al C.D.R. în cadrul 
căreia activează ca forţă 
a opoziţiei.

Deocamdată obiectivul 
principal al C.D.R. este 
elaborarea ofertei politice 
de guvernare, dar şi a so
luţiilor foarte clare de re
zolvare a problemelor şi 
de scoatere a ţării din si
tuaţia econbmico.socială 
precară în care se află. 
Că acest lucru este impe
rios necesar o demonstrează 
momentele din viaţa noas
tră zilnică, care devin din 
ce în ce mai dificile.

Numai prin. unitate, vo
inţă şi luciditate, s.a sub
liniat de către reprezen
tanţii partidelor liberale 
bunedorene, opoziţia poate 
să impună calea spre 
schimbare, dar şi soluţiile 
clare de rezolvare a pro
blemelor. (C.P.)

Şase comune din judeţul nostru bat la porţile oraşuiâ
Comuna Vaţa de Jos. 

este situată la extremitatea 
nord — vestică a judeţu. 
lui Hunedoara, pe cursul 
mijlociu al râului Crişul 
Alb, la confluenţa văilor 
Ponor, Ciungani şi To. 
meşti. Localitatea se în
tinde pe o suprafaţă de 
20 263 ha, din care 10199 
ha o reprezintă terenul a- 
rabil, iar 9357 ha le ocupă 
pădurea, relieful fiind pre
dominant deluros.

Vaţa de Jos este alcă
tuită din 13 sate în care 
trăiesc 4881 locuitori. Sa
tele sunt: Vaţa de Jos, 
Basarabasa, Birtin, Bro. 
tuna, Căzăneşti, Ciungani, 
Ociu, Ocişor, Prăvâleni, 
Prihodişte, Tătărăştii de 
Criş, Tîrnava de Criş şi 
Vaţa de Sus. Satele sunt 
situate pe patru direcţii, 
cel mai îndepărtat de cen
trul de comună fiind Ciun
gani la circa 18-km.

Având o mare suprafaţă 
de pădure — aproape ju
mătate din aria ce o Ocupă,

bogăţia cea mai mare a 
comunei este exploatarea 
şi prelucrarea lemnului. In 

, satul de rest linţăa localită
ţii există o fabrică de chei. 
restea ce prelucrează lem
nul adus din întregul ba
zin al Crişului Alb. Tot 
aici funcţionează şi un cen

ş.a. Pe raza comunei au 
fost descoperite — şi o 
vreme au fost exploatate 
— zăcăminte de cupru, 
titan şi vanadiu. In per
spectivă va fi redeschiderea 
fostelor mine de la Ciun
gani şi Căzăneşti, iar lâ

V A T A  D E  J O S

tru de colectare a fructe
lor de pădure, a cărui 
rază de acţiune se întinde 
pe un sfert din teritoriul 
judeţului Hunedoara. E. 
xistă, de asemenea, o fa. 
brică de calcită ce pune în 
valoare zăcămintele ce se 
exploatează aici, produsele 
fiind utilizate în industria 
vopselelor, chimică, far
maceutică, in construcţii

»

pregătiţi pentru 

orice situaţie
, / In Autogara din Orâştie 

am asistat, în calitate de . 
călător, la modul în care 
pleacă autobuzele pe rutele 
stabilite. Ba chiar am con
fruntat ceasul cu plecarea 
lor în cursă. Cu Sosirile 
este mai greu. Pe drumuri > 
imai grele, de ia Balşa, 
Poiana, Orăştioara de Sus 
eta se circulă mai anevo.
' ie. par adevărul este că 
autobuzele pleacă la timp. 
Călătorii care 'aşteaptă sunt 
în cea mai bună parte bine 
serviţi. Se are mai cu 
scamă în vedere transpor
tul navetiştilor şi al elevi
lor, al celorlalţi călători. 
Nu am Înregistrat cazuri 

, de întârzieri pe trasee.
t— Aşa cum vă spuneam 

în toamnă, ne.am pregătit 
făt -am putut mai» bine- 
pentru vremea friguroasă 

-— ne spunea dl.- Silviu
.Tiurtheu, directorul. . SjC. 
„Orăştietrans" S.A. Avem 
anvelope, avem la bordul 
fiecărui autobuz lopeţi,
lanţuri, găleţi cu nisip.
Deşi drumurile sUnt bine 
Întreţinute, iarna poate
aduce oricând surprize. Noi

/>n' wvs 1— 1 m — rffi

călă-
bine

Abonaţii noştri, toţi 
tor ii trebuie să fie 
serviţi.

— Aveţi trasee neacope
rite? ■ ■

— La Romoşei s-a re
dus mult numărul abona
ţilor. Au mai rămas vreo 
20. In ‘asemenea situaţii 
autobuzul circulă cu chel
tuieli mari, fără venituri 
cât de cât. Or, în situaţia 
de astăzi nu se poate.

— Aţi suspendat cursa 
Orăştie — Romoşei ?

— încă nu. Dar dacă nu 
vor fi călători, nu vom a- 
vea altă soluţie. Astăzi 
totul este scump. Numai 
noi ştim cum ne descurcăm 
pentru a răspunde cerinţe
lor de transport al călăto
rilor din zona noastră.
■ In autogara din Orăştie, 
la autobază, în atelierele 
de întreţinere, lucrătorii e- 
rau la treabă.

— Nu aş vrea să laud 
pe cineva anume — încheia 
dl. director Silviu Thir- 
theu. Toţi lucrătorii — şo
feri, mecanici, taxatori 
etc sunt prezenţi şi îşi fac 
bine datoria.

vtrebuie să fim bine pregă
tiţi pentru orice situaţie Gh. I. NEGREA
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DIN DOSARELE POLIŢIEI
BĂTRÂNUL ŞI ARESTUL

Marin Predoi are 62 
de-ani, iar de Ioc este 
din Bulbuceni, Dolj. 'Prin 
zona Hunedoarei nu se 
ocupa cu nimic stabil. A 
făcut însă ce a făcut şi 
a dat foc unei căsuţe

Hune-
Preju.

aparţinând O.J-T. 
doara la Cinciş. 
diciul este de aproape 
trei milioane de lei, pen
tru acest lucru, bătrânul 
aflându-se în arestul po
liţiei.

ÎNCĂ UN MORT PE DRUMURILE
. : '■ . . .  .

PUBLICE!

OSTAŞII ŞI EFECTELE
Nu prea am auzit să se 

fure efecte militare. To
tuşi se mai întâmplă şi 
aşa ceva. Iar în aceste 
rânduri este vorba de 
Dumitru Andrieş, Vlăduţ 
Andrei şi Constantin Dra. 
gomir, toţi militari în 
termen la U. M. 01616 
Hunedoara. O patrulă a. 
poliţiei i.a suprins într-o

noapte având asupra lor 
o importantă cantitate de 
efecte militare. S-a sta
bilit că ele erau furate 
de la depozitul de efecte 
militare al trupelor teri
toriale Hunedoara şi vai 
lorau cam un milion de- 
lei. 75 la sută au fost 
recuperate şi a fost se
sizat Parchetul Militar.

Cu regret, dar trebuie 
să aducem la cunoştinţa 
cititorilor noştri încă un 
accident de circulaţie sol
dat cu pierderi de vieţi 
omeneşti. Este vorba de 
cel ce s.a petrecut la 
Uricani în noaptea de 
sâmbătă spre duminică. 
Era ora 1, când pe DN 
66 A, la volanul autoturis
mului se afla Alexandru 
Goga, administrator la 
S.C, „Serva Lescom“ 
S.R.L. Lupeni. Conducând 
cu viteză neadecvată pe

un drum acoperit cu ză
padă, a derapat şi a in
trat pe contrasens. Ne
norocul a fost că la a. 
ceeaşi oră şi' pe acelaşi 
drum să circule regula, 
mentar şi o autodubă. A 
urmat o tamponare fron
tală. Rezultat: conducă
torul autoturismului a 
decedat, iar un pasager 
aflat alături a fost gjjav 
rănit. Deşi pare oarecum 
de prisos, tot o mai spu
nem: atenţie oameni buni, 
nu.i deloc de glumă !
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Birtin prospecţiunile geo. 
Iqgice sunt într.un stadiu 
avansat.

Ocupaţia de bază a Oa
menilor este agricultura şi 
în special — datorită fap
tului că predomină zona 
deluroasă — creşterea ani
malelor. In prezent, efec. 
tivele de animale se ridică 
la 3148 bovine, 1335 ovine 
şi caprine, 2989 porcine.. 
7000 păsări ş.a.

Turismul este, de ase
menea, un domeniu prezent 
în viaţa localităţii. In a- 
ceastă perioadă se efectu
ează lucrări de renovare
fi extindere a staţiunii,
astfel ci iţi următorii 2—3 
ani vor intra în exploatare 
« bază de agrement ce va

'cuprinde terenuri de tenis 
şi volei, un ştrand termal, 
terenul de fotbal va avea 
tribune acoperite şi o pistă 
de atletism, un lac cu 
bărci de agrement ş.a.

în Vaţa de Jos funcţio
nează două unităţi preşco. 
lare — cu 60 de preşco
lari, 12 şcoli primare şi o 
şcoală cu 8 clase ce '.cu
prind 298 de elevi. în opt 
din cele 13 sate există 
cămine culturale. Există la 
Prăvăleni un ansamblu ar
tistic, iar la Vaţa de Jos 
taraful condus de dl. Pera 
Bulz, bine cunoscut şi a- 
preciat în împrejurimi, în 
Judeţ şi în ţară- In satul 
de reşedinţă al comunei 
funcţionează un dispensar 
uman deservit de trei spe
cialişti de medicină gene
rală, un pediatru şi nouă 
cadre cu pregătire medie. 
In acest an va începe con
strucţia unui dispensar u- 
man nou, ce va crea con
diţii optime pentru activi
tatea de consultaţii şi tra
tament.

Consiliul local Vaţa de 
Jos este alcătuit din 15 
consilieri. Primar al co
munei este dl. ing. Flo- 
rian Tomuş, viceprimar dl. 
Nicolae Crepcea, iar secre
tar dl. Mircea Frenţiu.

traian bondqr

Are cineva interesul 
să învrăjbească 

etnici coreligionari?
(Urmare din pag. 1)

fie achitată parohiei (parte 
de clădire în care avea 
acces şi preotul şi în care 
funcţionează ca instituţii 
Forumul Democrat Ger- 
mfcn şi Asociaţia Foştilor 
Deportaţi).

Neamţul, ca neamţul, a 
conceput repede o seamă 
de utilităţi în spaţiile 
respective. Utilităţi pe care 
le-a pus la dispoziţia et
nicilor germani dar, se a. 
firmă, şi a altor coreligio- 
nan, care ar fi , dorit să 
lp folosească: şcoală ger
mană (căci oricât ar pă
rea de curios, sunt tineri 
germani care nu cunosc, 
limba strămoşilor lor), bi
bliotecă germană, corul fe
meiesc de limbă germană, 
care ar trebui să câfite 
cântece religioase în bise
rică, un cvartet care dă 
spectacole pentru populaţia 
întregului oraş. Şi pentru 
că etnicii germani au pri- 
mit de la fraţii lor din 
Germania o donaţie de 
9O0Q0 de mărci in medi
camente, s-a .deschis şi o 
farmacie, de la care se pot 
aproviziona eu medica
mente străine, Pe bază de 
reţetă, toţi locuitorii ora
şului.

Toate bune până aici, 
Dispunând de cor religios 
în limba maternă, etnicii 
germani ar fi dorit ca a- 
cest cor să cânte în bise
rică cel puţin la marile 
sărbători religioase, cum 
sunt Naşterea sau Învierea 
Domnului. Nu s.a putut. 
De fiecare dată s.au izbit 
de refuzul categofio al 
autorităţilor ecleziastice. 
De Crăciun, corul a  ̂cân
tat în Biserică Evanghelică.

Et ni c i i  germani văd

in aceste obstrucţii o 
intenţie ■ • de maghiarizare 
prin religie. Poate este 
doar o bănuială, dar fap
tele o îndreptăţesc.

Starea tensionala avea 
să se accentueze. Nu ştim 
dacă invidia generată de 
donaţiile substanţiale în 
bunuri şi aparatură primite 
din Germania de etnicii 
germani, ca să-şi poată 
desfăşura mai bine activi
tăţile cultural.educative. a 
avut în aceasta vreun rol. 
Cert este că în 20 decem
brie anul trecut, Forumul 
Democrat German a pri
mit de la Parohia Romano- 
Catolieă din Călan înştiin
ţarea — somaţie da a eli
bera în cel mai scurt 
timp clădirea, de a desfi. 
inţa.» toate funcţtonaW^ăţile 
înfiinţate de fonim ca şi
mutarea sediului acestuia. 
Motivul invocat: nu e- 
xistă nici un contract în
tre parohie şi forum, iar 
parohia are nevoie de spa
ţii pentru a depozita do
naţiile care ar urma să 
sosească din Ungaria. Stră
veziu motivul în condiţiile 
în care, ca şi coreligionari, 
etnicii germani au asupra 
clădirii Un oarecare drept 
de proprietate, pe care, 
la nevoie, justiţia îl poate 
stabili şi in condiţiile când 
în aceeaşi clădire, parohia 
dispune de alte spaţii.

Cine are interes să în
vrăjbească două etnii co
religionare, invocând motive 
atât de străvezii 7

De ce nu se poate con
vieţui toa şi până acum, 
oameni buni 7 Intoleranţa 
n.a adus fericire pe pă
mânt, iar unşii Domnului, 
printre noi, păcătoşii, tre
buie să propagă pacea şi 
înţelegerea între oameni.
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I N-am avut până acum
I* ocazia să ajungem la 

Dealu Mare (Vălişoara), 
J deşi' cunoşteam multe 
{ despre oamenii acestui sat 
• şi învăţătoarea ’ şcolii pri. 
| ’ mare, dna Viorica Bol. 
• dura. Ne aducem aminte 
I cum, cu ani în urmă, o 
; tradiţie ancestrală era
I transpusă scenic prin gri.

ja acesteia din urmă. 
• Este vorba de formaţia 
I de "dubaşi în care evo. 
î luau zeci de localnici — 
| tineri şi vârstnici. Şi tot 
'  de atunci, ei sunt nelip- 
I siţi de la orice mani. 
» festare care vorbeşte 
I despre obiceiuri * şi da. 
‘ tini. Cu ani în urmă a 
|  fost valorificată scenic 
J „Povestea vieţii** (tea- 
■ trn folcloric) reunind mo. 
I mentele importante din 
î viaţa omului. A fost o 
I realizare superbă. De 
J aici vin o cunoscută for- 
» maţîe de căluşeri, mai 
I multe grupuri vocale şî 
" solişti vocali de muzică
( populară,

— E greu să purtaţi,
I ca învăţător, un dialog 

firesc cu oamenii satu. 
| ■ 'lui 7
i — Nicidecum, pentru
* că sunt şi eu un om al 
I satului. Aşa mă consider 
* întrucât aici locuiesc. La 
I absolvirea Liceului Pe. 
î dagogic din Deva, în a. 
| nul 1975, am fost repar. 
! tizată în Dealu Mare.

sele I—IV. Aici vin co
pii şi de la Podele. Ac
tualmente am ca elevi fii 
ai foştilor mei elevi. 
Şcoala Normală a însem
nat mult pentru mine şi 
poate, tocmai de aceea, 
fiica mea mai mare, Ana 
Maria, este elevă în anul 
II la aceeaşi instituţie. La 
fel, fiica mea mai 
mică — Oana Maria îmi 
merge pe urme. Am în
cercat să-mi apropii con. 
sătenii, să le imprim o a- 
numită conduită în com
portament. Şi aceasta, 
trăind alături de ei.

— Ca învăţătoare, a- 
veţi o influenţă puterni
că asupra celor mici, ma
turii de mâine.

— Le transmit cunoş
tinţe, îi îndrum să cu
noască tainele limbii li
terare, să o folosească, 
inspecţiile efectuate de 
inspectori ai Inspectora
tului Şcolar Judeţean con- 
firmându-mi demersul.

Deşi e mal greu, am început 
să lucrăm cu Caiete Co- 
resi, la toate clasele şi 
la aproape toate discipli. 
iţele. Acest lucru nece. 
sită o implicare mare din 
partea învăţătorului. Mun
ca mea nu se rezumă 
doar la firele petrecute. în 
clasă, elevii căutându.mă 
şi după-masa pentru lă
muriri suplimentare. In. 
fluenţa asupra copiilor se

Predau simultan la
■mmm f  *wmm r mmm * mmm »■ mmm. f

cla- ţilor, prin ii

SCRISOARE DIN
MIERCUREA
NIRAJULUI

k m

primilor, dar şi prin par. 
tieiparea acestora la for. 
maţi >le artistice ale loca. 
lităţii.

— A fost greu să cu. 
noaşteţi tradiţiile şi da
tinile satului 7 Vă pasio
nează cercetarea lor?

— Am cunoscut tradi
ţiile locale de copil, acestea 
devenind parte compo
nentă a fiinţei mele. 
Strângerea materialului 
documentar, de montat 
scenic, a venit firesc, 
iar interpreţii nu s-au 
dat la o parte, pentru 
a-i exprima, venind in 
număr mare. în demersu
rile mele, care au soliei, 
tat timp şi efort, nopţi 
nedormite, am fost aju_ 
tată şi de soţul meu. 
Numai aşa am putut să 
trec peste unele greutăţi 
ale vieţii  ̂ decesul unor 
fiinţe apropiate. Mi.e 
drag să colaborez cu oa
menii satului în activi, 
tatea culturală. Nu pot 
să nu.mî aduc aminte că 
în decembrie trecut, pen
tru a participa la Festi
valul obiceiurilor de iar. 
nă de la Deva, sătenii 
au venit din respect peru 
tru mine. Am făcut apel 
la ei şi au răspuns.

— Gospodărirea şcolii * 
implică alte eforturi mari 
din partea dv. Nici că. 
minul cultural nu arată 
prea bine, deşi activita
tea culturală de aici ar 
reclama un sprijin din

partea factorilor culturali 
judeţeni.

— In gospodărirea şco. 
Iii primesc ajutor tot din 
partea părinţilor. Cu ei 
am împrejmuit-o parţial. 
Cu copiii lor am plantat 
o livadă de meri, vişini 
şi cireşi, pe care o în. 
grijim laolaltă. Cu pă. 
rinţii copiilor am con
struit o magazţe de lem
ne, ?m zugrăvit sala de 
clasă. Singură îmi con. 
fecţionez materialul di
dactic. In ce priveşte că
minul cultural, acesta a- 
rată rău şi pe din afară 
şi înăuntru. Ar fi bine 
dacă am fi sprijiniţi şă-1 
reparăm. Oamenii satului 
merită acest lucru. Nu 
de alta, dar în cămin 
desfăşurăm atâtea ac. 
ţiuni, repetiţii ale forma
ţiilor artistice şi e păcat 
ca localnicii să stea în. 
tr-un astfel de Ioc.

învăţătoarea Viorica 
Boldur.a reprezintă tipul 
de dascăl — apostol ca. 
re-şi cunoaşte menirea şi 
care se dăruieşte cu pa. 
siune meseriei, vieţii spi
rituale a satului în ap- 
samblu. Alături de dânsa 
se află întreaga familie 
— cele două fiice care.i 
calcă pe urme şi soţul 
dânsei, dl. Voieu Bol. 
dura, primarul comunei 
Vălişoara. Ferice de ast. 
ifel de oameni şi de cei 
din jurul lor i

MINEE BODEA
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Stimaţi domni de la 
„Cuvântul liber1*, vă cer 
un serviciu. Eu mă nu
mesc Molnar Ioan, pensio. 
nar, şî locuiesc în comuna 
Miercurea Nirajului din 
judeţul Mureş, pe strada 
Plopilor, nr. 55, telefon 
275. Aş dori mult să reiau 
legătura, să reînnoiesc prie. 
tenia cu famiiia Rusu din 
Deva. Am fost, prin anii 
’57—’58, coleg cu dl. Rusu 
Ioan, la Cugir, apoi dum
nealui a lucrat, prin 1963, 
la fosta Miliţie Deva. Dacă 
va citi aceste rânduri, îl 
rog să-mi scrie**

ORGANELE VIZATE 
RĂSPUND

Scrisorii adresate redac
ţiei, stimate dle Florin Ju
ne din Rapoltu. Mare, nr. 
100, îi răspunde Direcţia 
de telecomunicaţii Hune
doara — Deva. Cităm ; „în 
evidenţele noastre, cererea 
dlui June Florin, prin care 
a solicitat instalarea unui 
post telefonic la domici
lia este înregistrată cu nr. 
232/24. 08. 1992. Cererea 
nu a, fost soluţionată fa
vorabil până în prezent, 
din motive tehnice, respec
tiv lipsă perechi (circuite) 
libere în reţea, iar în plus, 
distanţa dintre centrala 
telefonică din localitate şi 
domiciliul petentului este 
foarte mare*. Din acelaşi 
motiv, în reţeaua telefo
nică locală în evidenţa 
noastră sunt cereri nere
zolvate din anul 1984. A- 
colo unde condiţiile teh. 
nice au permis, s.au exe. 
cutat lucrări de instalări 
posturi telefonice, cererile 
fiind aprobate de conduce
rea Direcţiei de telecomu. 
nicaţii Hunedoara — De. 
va, conform reglementări
lor legale în vigoare. Pre
cizăm că la aceeaşi adresă 
cu a petentului, respectiv, 
Rapoltu Mare, nr. 100, 
funcţionează postul tele
fonic cu nr. de apei 669277 
(abonat June Iosif), post

CUVÂNTULUI LIBER
telefonic instalat în data 
de 10. 11. 1989, deci îna
intea . depunerii cererii de 
către petent, la data res
pectivă existând perechi 
(circuite) libere în reţea...

Urmează ca lucrarea de 
instalare a postului tele
fonic să se execute la data 
creării condiţiilor tehnice**.

POŞTA RUBRICII
•  Am citit cu atenţie 

scrisoarea dv., stimate dle 
Scbastiari Farcaş, din Gu- 
rasada. Ne.au impresionat 
plăcut sentimentele dv. de 
adevărat român, de Om cu 
credinţă în Dumnezeu, cele 
de revoltă împotriva unora 
care nu se pot debarasa 
de vechi metehne şi că-. 
rora — cum spuneţi — „le 
este ruşine să vorbească 
de sfintele noastre sărbă
tori — Crăciunul sau Bo. 
boteaza, numindu.le săr
bători de iărnă“. împăr
tăşim ideea dv„ aceea că 
„ar fi bine ca aceştia să 
se întoarcă de la calea pe 
care i-a dus comunismul, 
fiindcă omul nu va putea 
schimba nicicând legile lui 
Dumnezeu". ■

•  Stimate dle Lupea 
Gheorghe, din Brad, arti
colul care vă interesează 
a apărut în nr. 1167/13 iu
lie 1994 al. ziarului nos- 
tru. în cazul zgomotelor 
în urechi „se pot folosi cu 
succes tampoane cu suc 
de ceapă’ (nu ceară, cum 
dintr-o greşeală de tipar 
apăruse); tot pentru eli
minarea acestora se vor 
bea zilnic două căni cu 
infuzie din flori uscate de 
păducel". La aceeaşi ru
brică, „Femina", precum 
şi la rubrica din nr. 1172/ 
20 iulie ’94, apar multe 
alte reţete şi sfaturi sub 
titlul „Răspunzător de- pro
pria sănătate", care se re.

feră Ia urechea bolnavă.
•  Mariana Şugar, Baia 

de Criş. Dosarul dv. este 
în lucru la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Hu
nedoara.

•  Lina Jurca, Blăjeni.' 
Dacă aţi fost citată, tre
buie să vă prezentaţi. -

» Lucreţia Stancin. Ri 
biţa; Regretăm că nu vă 
putem da o ves.e bună. 
Dv aţi fost înscrisă la pen
sie în 1988, fiindu-vă
aplicate prevederile Legii 
nr. 4/1977, conforfo căro
ra vechimea valabilă la 
pensia pentru agricultori 
se constituie numai din 
anii în care solicitantul de 
pensie a realizat sau de
păşit numărul de norme' 
planificat de adunarea
generală.

Potrivit acestor • preve

deri şi datelor pe care 
le-aţi prezentat, înainte de 
data pensionării dv. to
talizaţi 12 ani valabili jaen- 
tru pensie, respectiv anii 
1964 şi 4326, şi toată pe
rioada 1977—1987 inclusiv, 
eeilalţj doi de după pen
sionare nemaîintrând în 
calcul. Tot potrivit pre
vederilor respective, la 
vechime in muncă vala
bilă pentru pensie de la 
10 la 15 ani, pensia - este 
aceeaşi. iX

Cazurile la care t v-aţi 
referit sunt, probabil, ca
zuri de pensionare care 
se supun unei legislaţii 
reparatorii, intrată în vi
goare ulterior pensionării 
dv. şi care nu aţe carac
ter retroactiv. Fen.ru ca
zuri ca al dv. mâţurils 
reparatorii au constat din 
aducerea pensiei la nivelai 
celgi minime, indiferent * 
dacă din calcul a re
zultat o pensie mult mai 
mică. Aceasta a fost in
dexată de mai multe ori 
ulterior. (I. L.).

S.C. „TRANSILVANIA** S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr,
30, telefon 611485.

Organizează licitaţia deschisă de vânzare a 
mijloacelor fixe: / ■ <

•  Autoturism Dacia 1304 — 2 500 000 lei

9 Tractor U 650 cu remorcă —- 6 500 00#
Iei . ■ . ,V ■-

9 Chioşc şi magazie metalică---325 200 lei
(Şc, Nr. 3 Dacia)

Licitaţia se organizează la sediul societăţii 
în ziua de 15 februarie 1995, ora 10.

Continuă vânzarea mijloacelor fixe dispq- 
nibilizateîn fîfccare miercuri, la ora 10, până 
la lichidarea .acestora.

Pentru relaţii sunaţi zilnic la telefonul 
611485. (5971)

1

• * • * » * • * • * •  • • * • * • » • *
VINERI, 3 FEBRUARIE

DEVASAT
9,00 Desene animate (r);

9.30 Film serial: Echipa
de şoc — eP. 8 (r); 10,20
Film serial: Vegas — ep. 
50 (r); li,10 Mitică (r) |
11.20 Chestiunea * zilei (r);
12.20 Staruri pentru tot. 
deauna,(r); 12,45 Videotext;
18.00 Desene animate: Co
piii familiei Flintstone;
18.30 Film documentar: 
Guvernarea pe înţelesul 
tuturor; 19,00 Reporter 
Tele 7; 20,00 Film serial: 
Femeia fantastică — ep. 7;
21.00 Telejurnal (emisiunea 
de ştiri a Televiziunii Tele 
7 abc din 2 februarie);
21.30 Film serial: Kung
Fu — ep. 9; 22,30 Chesti
unea zilei (emisiune de 
Horia Alexaridrescu); 23,30 
Cartea de citire; 23,35 Sta

ruri în concert: Guns N’ 
Roses — Use your iliusîon 
II in Tokyo (partea I); 0,10 
Videotext.

9,00 Teletext. Anunţuri. 
Mica publicitate; 10,00 Ob. 
servator — Antena 1; 11,00 
Film artistic: Fugarul; 
15,00 Teletext. Preţurile 
la Bursa de Mărfuri Ti. 
mişoara. Anunţuri. Mica 
publicitate; 17,00 Observa
tor — Antena 1; 18,00 Fo- 
eus. Ştiri din actualitatea 
locală; 18,15 Weekend ma
gazin; 20,00 Film artistic: 
Cowboy.ul; 21.50 World, 
net. Ţara imigranţilor, A. 
merica — partea a H-a.

LICEUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT: 
H; DEVA • i

str. Axente Sever, nr. 5 .jk

ORGANIZEAZĂ : r.V,.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacanţa 
de şofer şi paznic. :

Relaţii suplimentare Ia telefon nr. 617615.
* ___________  W )

R.A.G.C.L. SIMBRIA

Anunţă închirierea prin licitaţie publică, 
în condiţiile H.G. nr. 1228/1996, a următoare
lor spaţii situate în Simeria, după cum urmează:

— str. P. Unirii, bl. 20, sc. C, parter: 1 
mp cu destinaţie auto moto şi gospodarul; ,,,>

— str. P. Unirii, bl. 20, sc, C, parter: 2B
mp — atelier reparaţii electrice, electronice şi 
magazin desfacere; ^ [

— str. Libertăţii, nr. 2: 232,7 mp — spa
ţiu comercial cu produse nealimentare şi att- 
mefttaţie publică; ' ' ‘ * 'J

— str. 1 Decembrie, nr. 18 — 26 mp —
atelier vulcanizare. * >

Licitaţiile vor avea loc Ia sediul R.AG.C.L. 
Simeria, din str. 1 Decembrie, bl. 103 parter, 
în data de 16 II. 1995, orele 9, 10, 11. şi respec
tiv 12. Informaţii suplimentare la sediul uni
tăţii sau la telefon 660935. (43)

BANKCOOP S.A.;.* FILIALA HAŢEG f,

SCOATE LA LICITAŢIE PUBLICA ■■'!> j
■ ;'••• ' • ' v;"' vr ■^i. ' "•' 4 ? ' ‘ ':yf: ?f< ^

9 autofurgonetă Volkswagen 1980 >

9 autoturism Dacia 1300, an fabricaţie
1976

Licitaţia va avea loc în data de 9 februarie 
1995, orele 10, la sediul Filialei Haţeg, cât şi 
în fiecare zi de joi în săptămânile următoare, 

 ̂ până la vânzarea bunurilor/ . .Vf

( Informaţii Ia sediul BANKCOOP S.A., FI- 
\ LIALA HAŢEG, str. T. Vladimirescu. bl. 2 
( Bucura, parter, telefon 770030 şi 625667

;i
f ■ ?: 

■ ■ f -
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VÂNZARI-
CUMPARARI

•  Vând imobil 850 mp
şi 2000 mp teren intravi
lan, caroserie Opel Re
cord, 1,9 cmc şi piese 
obţinute prin dezmembra
re. Opel Record înmatri
culat, cumpăr VW Passat 
(neînmatriculabil). Infor
maţii la tel. 611067, ore
le 18—22, (5926)

•  Vând carabină tir, 
cal. 5, 6 şi carabină vână
toare, cal. 7,62 x63. Tel. 
627712, după 20:

(5946) ■
. •  Vând garsonieră în 

Micro 15. bl. 52. etaj 4, 
3 500 000 .lei. negociabil. 
Telefon 621673.
•r •  Vând garsonieră, De
va, Dacia, preţ 4 000 000. 
Informaţii Iaşi, tel. 032/ 
129872, (6323)

•  Vând casă în Rapoit,
nr. 101. Informaţii la tel. 
669136. - (5964)

•  Vând casă Rapoit,
foarte avantajos. Informa
ţii Rapoit, nr. 9. (5964)

•  S.C. Viva vinde insta
laţii satelit complete, cu 
antene din aluminiu, la 
preţul de 490000 lei. De
va, ' tel. 1)26265, 611764.

(5933)

•  S.C. Maurice Prod 
Corn. Deva oferă hai
ne sortate, second 
hand, import Olan
da, en gros şi cu amă
nuntul. Str. A. Vlai- 
cu, nr. 56, Deva, în
tre orele 18—18.

(5916)

•  Cumpăr, preiau con
tract sau caut de închiriat 
garsonieră în Hunedoara, 
telefon 613079.

(5949)
•  Vând televizor Dia

mant, convenabil, cheres
tea cireş uscată. Tele
fon 667298.

(5947)
•  Cumpăr aluminiu, cu

pru, deşeuri aliaje, tel. 
056/340356. (6321)

•  Vând loc de casă în 
Simeria. str. M. Kogălni- 
ceanu, nr. 7, suprafaţa 
1100 mp, apă şi gaz. In
formaţii Simeria, 1 Mai, 
nr. 24 telefon 661108.

(6319)
•  Vând joc mecanic po.

ker, l adă  frigorifică, 
chioşc metalic 50 mp, în 
piaţa centrală Deva, lăzi 
plastic pentru sticle 1 li
tru, lăzi pâine, cântar 
500 kg, lumânări. Tel. 
621213, 625007, zilnic 8—
20. (5928)

•  Vând Skoda 120 LS 
avariată faţă, 1987, 5 vite
ze, 70 000 km, înmatri
culată, 1500 DM, nego
ciabil. Tel. 724953.

(6317)
•  Vând urgent mobilă

dormitor, stare ireproşa
bilă, preţul la jumătate. 
618127. (6316)

•  Vând parter casă,
etaj, centrai, curte, grădi
nă. garaj. Informaţii tel. 
625482.- (6318)

e Vând casă, anexe, gră. 
dină. pompă motoare tri
fazice. Tâmpa, 121.

(6312)
• Vând apartament 2 

camere, ultracentral,- Pe
troşani sau schimb cu 
Deva. Relaţii tel. 617244.

(6309)
• Vând articole brută

rie, malaxor 200 1, înjec. 
tor consum mic, ladă (ma
să de modelat), raft dos. 
pitor, pichet incendiu.

Telefon 057/260936, după 
ora 18. (6308)

o Vând camion SR 113,
6 tone, .si casă în Şoimuş, 
nr. .154. (6307)

•  Vând casă, curte mare,
grădină, gaz, apă, curent şl 
anexe, situată în str. Gh. 
Doja, nr.- 26 şi instalaţie 
satelit. Informaţii la tel. 
625195, 625640, după ora 
15. (6305)

•  Vând microbuz VW,
preţ 4600 DM, cutie W 
Diesel, chiulasă Opel 1600 
— 2008, chiulasă 1300. Tel. 
624935. (6303)

•  Cumpăr talon Volks
wagen Transporter dubă,
2 L, an fabricaţie 1980. 
Telefon 610842.

(6302)
• Vând teren arabil, zo

na Pricaz, Orăştie, tele. 
fon 623061. (6301)

•  Vând Nissan Patrol
4X4 Turbo Diesel, dez
membrat Renault 9- Tel. 
625325. (6335)

•  Vând apartament 3
camere, central, îmbună
tăţiri, semidecomandat,
etaj 4, telefon 618712.

(6339)
•  Vând Opel Kadett 1.3,

1981, pentru piese, 600 
DM, Dacia, bl. 16, ap. 10, 
Deva. (6342)

•  Vând teren 5000 mp,
la stradă, lângă IRTA Orăs 
tie-. Tel. 641203. (5420) \

• Vând spaţiu corner, 
cial şi apartament 2 ca. 
mere, in două rate. Tel. 
711955, 718182.

(5342)
• S.C. Alpeus Comexim

SRL Hunedoara, strada 
Dorobanţilor, nr. 3, vinde 
en gros ulei — 872 lei, 
paste tomate 500 gr —. 
1340 lei, paste făinoase. 
Eugenia, băuturi alcooli
ce etc. (5366)

• Vând Ford Taunus 1,6
1 sau cumpăr talon. Tel. 
718507. (5368)

•  Vând apartament 2
camere, Hunedoara, Mu
reşului, C 46/34. Telefon 
718701. ■ (5368)

•  Vând en gros paste
făinoase cu ou — 687,50 
lei, ulei floarea soarelui 
1/2 — 1000 lei, inclu% TVA. 
Executăm transport dubă 
5 tone. Tel. 711955. (5351)

•  Vând trei Dacii 1300,
preţ 1 500 000 — 2 000 000 
lei. Tel. .711955, (5350)

• ' Vând cftsă, anexe, te
ren arabil, Măceu, Dără- 
banţ. Informaţii — Ha
ţeg. bloc 14 B/31.

(6051)
•  Vând reportofon Pili.

lips şi autoturism Mitsu
bishi Galant, înmatriculat, 
motor defect si lovit. Tel. 
545307. (605479)

DIVERSE

•  Ş.G. Com. Pani SRL
Rapoit anunţă clientela 
intenţia de majorare a pre
ţului pâinii de la 700 la 
800 lei. (6333)

PIERDERI

•  Pierdut legitimaţie
bibliotecă, nr. 12/16. Se 
declară nulă. (6324)

•  Pierdut ştampilă ro
tundă aparţinând S.C. Euro 
Trans SRL Orăştie. Se 
declară nulă.

(6300)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Căutăm femeia îngri
jire copil. Tel. 613537 şi 
625175. ’ (5818)

•  Efectuez transport mar
fă cu camion izoterm 
Volvo, de 10 tone. Tele
fon 621058.

----------- (6314)

ÎNCHIRIERI

•  Caut garsonieră de 
închiriat, plata anticipat, 
6 luni. Tel. 623383.

(5948)

•  Tristă şi neuitată va 
rămâne ziua de 6 februa
rie, când se împlineşte 
un an de la plecarea în 
eternitate, la numai 38 de 
ani, a celui care a fost

COMEMORĂRI
pi

•  Lacrimi şi flori Ia t
împlinirea a doi ani de
la trecerea în nefiifiţă a
celei ce â fost nepreţuita 
şi minunata noastră fiică 
şi soră.

MARIANA CflOBOTARU
Parastasul de pomeni

re va avea loc sâmbătă, 4 
februarie. Veşnic vei fi 
în sufletele noastre.
' . , ' • (605480)

• Se împlinesc şase 
săptămâni de singură
tate, de la dispariţia 
dragului nostru 

LIVIU TOD 
• Parastasul — sâm

bătă, 4. II. 1995, ora 
12, la Cirftitirul Be. 
jan, Deva. Familia.

(6310)

•  Mulţumim pe a- 
ceastă cale tuturor ce
lor care au fost ală
turi de noi, la marea 
durere pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a 
celui care a fost un 
bun soţ, tată şi bu
nic,

NICOLAE BOTICI
din Hărţăgani. îl 

vom regreta mereu. 
Familia.

(6329)

P  M.F. — D.G.F.P.C.F.S.
I HUNEDOARA — DEVA
' DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE
I Aducem la cunoştinţă agenţilor economici 
J — persoane juridice — plătitori de impozit 
| pe profit —, că, începând cil data de 6 febru- 
i arie 1995, se pot adresa organelor fiscale teri- 
! toriale, pentru procurarea DECLARAŢIILOR 

LUNARE PENTRU IMPOZIT PE PROFIT AL 
' CONTRIBUABILILOR MICI SI INSTRUCŢIU
NILE DE COMPLETARE, astfel:
» — societăţile comerciale cu sediul în tnu-
| nicipii, oraşe. Ia administraţiile financiare său 
I circumscripţiile fiscale respective;
I — societăţile cu seditil- în mediul rural, la 
I Direcţia generală a finanţelor publice şi con- 
I trolului financiar de stat Deva.

J S.C. CĂTĂLIN ŞI LEO S.R.L.
I ALBA IULIA

o portocale (Grecia) — 850 lei; banane 
— 1050 lei; lămâi — 1000 lei; man
darine — 1200 lei; grapefruit — 850 
lei; alune prăjite — 3 900 lei; cioco
lată import — 600 lei; cosmetice : 
Duru, Fax, Awa.
Tel: 830914, 830911, depozit: 813185. 
La cantitate mai-mare de 2,5 tone se 

asigură transport. (37)

S.C. „SIGMA PLUS“ S.R.L.
D E V A

Organizează în Orăştie, începând cu 15. II. 
1995,

■  Cursuri de formare analişti programa
tori asistenţi pe microcalculatoare com

patibile I.B.M. — P.C.
■  Cursuri de contabilitate asistată pe 

calculator.
Absolvenţilor li se asigură diplome recu

noscute.
înscrierea şi informaţii în Orăştie, str. Da

cilor, nr. 15, telefon 642898. (5960)

C O M U N 1 C A T
Sindicatul „Siderurgistul" Hunedoara işi exprimă l 

adeziunea totală faţă de acţiunea iniţiată ’ de Filiala i 
judeţeană Alba a Cartelului ALFA, în data de 02. II. )

i 

\  s
|  juaeţeana aioa a varieiuiui ai.r i\, in aata ae uz. u. > 
1 1995, la Alba Iulia şi este alături de membrii de ţ 
\ sindicat din S.C. „Metalurgica” S.A. Aiud, în rezol. I 
t varea problemelor deosebit de grave cu care se con- ? 
/ fruntă. 1
1 Solicităm factorilor de decizie (Guvern, Depâr- \ 
ţ tament etc.) să găsească urgent soluţii rcălc pentru l 
 ̂ rezolvarea situaţiei create. ■

PETRU VAIDOŞ, 
liderul Sindicatului 

„Siderurgistui” Hunedoara

ÎN ATENTIA CETĂŢENILOR 
CARE AU SUFERIT CONDAMNĂRI 

PENALE PENTRU SABOTAJ
ANCA PETRU JENU
Te plâng soţia Katy, fiul 

Adrian, fraţii, cumnatele 
şi părinţii. Parastasul de 
pomenire va avea loc du
minică, 5 februarie 1995, 
ora 11, la Biserica Sf. 
Nicolae, Hunedoara.

(5937)

D E C E S E .

* \ s \ \
I 1 1 LdlIJlIVU o tiu v x /u  J
* Domnul Bucur Mihail, preşedintele Comisiei pen- ) 
ţ tru aplicarea Decretului nr. 118/1990, judeţul Hune. ţ 
l doara, face cunoscut celor care în perioada 1949— i 
I 1956 au suferit condamnări penale pentru sabotaj, că J 
I pot să-şi obţină unele avantaje materiale, prevă- \ 
\ zute de actul normativ de mai stis. 1
l Persoanele respective sau soţiile acestora se pot l  
} adresa Comisiei, până la sfârşitul anului in curs, 1 
) urmând să prezinte următoarele acte : ţ
[ 1. Copie legalizată după sentinţele de rondam- l
/ nare ; t
J 2. Dovada de la birourile de executări penale J 
ţ ale instanţelor care au promulgat pedepsele, de unde ţ 
l rezultă perioada de executare : •
'ţ 3. Soţiile celor condamnaţi vor mai prezenta o )
. copie după certificatul de căsătorie şi o copie de pe \ 
t certificatul de deces al soţului. 1
\ • Informaţii la telefon ,61 80 81. j

DE LA LOTERIA NAŢIONALĂ 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA \
, Im urma incidentelor provocate la meciul GENOA ţ 
! — MILAN, Federaţia Italiană de Fotbal a hotărât a- i 
ij mânarca etapei de duminică, 5 februarie a.c. ’
i In această situaţie concursul Pronosport din 5 ţ 
1 februarie se anulează. ţ

produce f i  distribuie fn 'ţari prin 24 de 'hpns&tiaiiik 
ia  preţuri foarte avantajoase umitqareie'prodpmk

*
M
#

' •

Praf de îngheţată 34 de sortimenie 
Vale pentru îngheţatătoate’ tipurile, cu 
Cornet special îndulcit tip Comeţţo 

' cu şi fără manşetă c*nalurmr£u 
Etnulgatorf pentru îngheţată: 
vllLK. CaCO, TUTTf MtX, EtSBINDER 

Arome pentru îngheţat* ,
Concentrate pentru sucuri

fi tot cf esre legal do îngheţata.

pŞi#\<e

iii?
■

Civtim «Sfefrftftor k  oojurlta:I DEVA

S.C. ELCO IMPORT-EXPORT SRL 
D E V A

Bdul Decebal, bloc S, parter, 
telefon 61 67 59

Calculator ’LOGIMAX 386 SX'40, cu im
primantă LOGIMAX DOT — MATRIX A 3 
LIGHT DUTY, preţ 1 300 dolari (plus TVA). 
NOTEBOOK IMPULSE 486 DX 2/50, preţ 
2 200 dolari (plus TVA).
TELEVIZOARE DAEWOO — DMQ 2158, 
diagonală 54 cm, garanţie trei ani.

angajeazA
Inginer, absolvent electronică sau calcu
latoare. 1 * (93420)


