
De aproape doua mii 
de ani, în această vreme 
a anului, creștinii își ves
tesc unii altora, în zi 
de sărbătoare, plini de 
bucurie că „Hristos a în
viat !“

La Florii, întreaga Bi
serică a lui Dumnezeu 
s-a împodobit și s-a bu
curat, căci împăratul ei, 
Ilristos, a venit în ceta
tea Ierusalimului întru 
dreptate, ca să împli
nească Scriptura.

Sfintele slujbe din 
Săptămîna Patimilor 
ne-au făcut să fim mar
tori al Crucii, Răstigni
rii, Morții și îngropării 
Domnului.

Ziua învierii Domnului, 
sărbătoarea vi.'ț'.l și a 
nemuririi, ’ a venit din 
nou să bucure inimile 
noastre.

„Bucurați-vă !“ este 
primul cuvint pe care îl 
rostește Domnul după în
vierea Sa, femeilor miro

nosițe care, pline de dra
goste pentru El, îl Pu
seseră, îngropaseră și ră
măseseră atft de îndu
rerate din pricutskjnorții 
Sale.

„Bucurați-vă !" e s t e 

cuvîntul pe care Domnul, 
prin ele, îl rostește și 
acum tuturor celor ce, 
crezînd în El, sărbătoresc 
dumnezeiasca Sa înviere. 
„Serbăm omorîrea mor
ții, sfărîmarea iadului și 
începutul altei vieți veș- 
nice“ (Penticostar).

„Bucurați-vă1 în
deamnă Biserica noastră 

ortodoxă pe toți credin
cioșii săi în a?e2stă zi 
de prăznuire. Era s ngu- 
rul cuvînt oare eutea 
spune totul cuprinzînd în 
el toată întîmolare?. care 
putea transforma toate 

cuvintele ce .=-ar fi pu
tut spune "n r-un sim.ă- 
mînt adînc ți lum’r.ns I a 
simțămîntul bucuriei.

Dacă înccpînd cu Adam, 
toți oamenii, fiind su
puși robiei păcatului și 
morții, erau în neputin
ță să se ridice singuri 
din păcat și să trăiască 
în veci, prin învierea

Domnului toți stol elibe
rați de această robie și 
trecuți din întuneric la 
lumină, din moarte la 
viață.

„Căci, precum în Adam 
toți mor, așa și în Ilris 
tos, toți vor învia !" (1. 
Corinteni XV, 22).

Bucuria învierii tre 
buie să nc stăpincască 
mereu, în toate zilele 
noastre, ți să rodească în 
noi roade care să ne fac-;i 
părtași învierii lui Ilristos 
bucuriei de a trăi ți a 
prețui viața, dăruită d. 
Dumnezeu, dragostei fața 
de toți semenii noștri, 
bucuriei muncii și do
rinței tie pace poște t •: 
păminlul.

TlltltlX PAMI I IM |\ 
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Sărbătorile noastre
Ciad aștern aceste rireluri pe care lc-nș fi vrut 

-•nine și exuberante, afară e înnorat, frig și vint. 
liulctincle meteo spmn că la munte ninge. E ca .și 
cum primăvara însăși, adunindu-și ultimele puteri, 
s-ar strădui pre normiilitatc, apărindu-și mugurii, 
frunzele tinere, florile abia ru ărite, împotriva ul
timelor țnerînvcnări ale iernii. E ca fi cum Firea 
însăși i-a răsculat spre a-și ocroti speranțele. Ce 
i mai spunem despre noi ? Sfintele Paști ne gă- 
esc tot dezbinați, tot sflșiați de incertitudini, tot 

incolțlți de marele semn de întrebare care stăruie 
asupra viitorului. Dar Sfintele Paști asemenea tu
turor marilor praznice ale creștinătății, nc oferă 
prilejul dc <i ne regăsi împreună sub bolțile Illse- 
ricii ștriîbwo: spre a nc împărtăși din cuvîntul 
și harții dătătoare de credință, de iubire și speran
ță, ale Mintuitoru’ui. Cel mai mulți am simțit-o, 
căci, iată b! ericile au devenit de la o vreme nc- 
Incăpăloare, tot mai mulți i.int ccl CC răspund che
mării de bronz a clopotelor, iar sărbătorile noastre 
i.i dezvăluie din nou semnificațiile profunde, pe 
Care cele aproape cinci decenii de ateism roșu n-au 
reușit să le nimicească. Și n-au reușit pentru că 
fărădelegea omenească, nu se poate sumați nicicând 
mai presus de. legea dumnezeiască. Există o drepta
te divină, imanenta, care — chiar șl cind. căile ei 
fxir obscure șl încete — sflrșcștc prin a sc arăta, 
r> tahiliml echilibrul ce stă la temelia ordinii Uni
versale.

Marele praznic al Învierii MintuiUirulul e. pus 
îndeobște în legătură cu renașterea întregii naturi. 
A- tasta nu c insă decit semnificația dc suprafață, 
aflată cel mai la indemină. înțelesul profund al 
învierii nu ține dc aparențele imediate ci lucrează 
in adineurilc conștiinței fiecăruia. Lucrează ori nu 
lucrează. Lucrează doar pentru cei ce aud bătăile 
in ușă șt se învrednicesc să deschidă. „Iată — 
spune Isus — stau la ușă șl bat ; de va auzi cine
va glasul Meu și va deschide ușa, voj intra la cl 
și voi cina cu el și cl cu Mine" (4poc., III, 20). El 
nu dă buzna. El nu intră cu sila. El nu sc-ncrîn- 
ccncază să te fericească împotriva voinței talc. Iți 
îngăduie, să alegi. Dar de-l vel deschide, așczln- 
du-L la masa ta oriclt de. săracă. El te va mlntui, 
dăruindu-ți cel mai de preț dintre darurile Sale — 
libertatea. Scrie Sftntul Apostol Pavcl, în Epistola 
către Galatcni : „Știți deci tari în libertatea cu care 
Ilristos ne-a făcut liberi și nu vă prindeți iarăși In 
jugul robiei (...) Căci voi. fraților, ați fost chemați 
la libertate ; numai să nu folosiți libertatea ca pri
lej dc a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin 
iubire. Căci toată legea se cuprinde Intr-un sin
gur cuvint : Iubește pe aproapele tău ca pe tine 
însuți. Iar dacă vă m ișcați unul pe altul $i vă 
mineriți, vedeți să nu vă nimiciți între »oi* 
(V, 1, 13-15). Poate fl ceva mai actual pentru 
noi ? De aceea mă încumet să zic că adîncul tn- 
țeles al runîntului, al jertfei și învierii Mîntnitoru- 
kii, stă în cele din i/rmă in pătrunderea adevăru
lui că El ne-a dăruit libertatea da a alega A ale
ge întră dependența telurică da smîrcul intereselor 
mescldne, de ban, de Invidia, de ură șl minciu
nii ff tntr- viețuirea liberi și pură, asemenea

RADU CIOBANI'

* MIHAIL CQDBEANU

(j&Lu..L Qolqotei
Iisus veni și-n casa mca-ntr-0 seară : 
Kta-nlr-un tainic și suav apus...
Și-am stat in casă singur cu lisus... 
Și-afară era blinda primăvară.
Atunci mi-a spus cu vocea sa cea clară 
Că oamenii sint buni, deși L-au dus 
Să-l bată-n cuie pe Golgota, sus, 
I iindcă i-a iubit din cale-afară.
Și mi-a mai spus că poate fi iertat 
Chiar Iuda ce.I vindu cu-n sărutai. 
Ca să-și sporească cu treizeci arginții.
Apoi, plccind, din prag mi-a spus așa : 
Comoara sufletului ca și-a minții
E să iubești, pentru-a putea ierta.

(f oiitinuare In pag. a 2-u)
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: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA |
- PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCI ALE • 
I DIN MUNICIPIUL DEVA
< PENTRU PERIOADA 21—28 APRILIE 1992 j 

» • Unitățile alimentara, pîine, lapte își pre- j 
| lungesc programul, vineri și sîmbătă, piua J 
J la ora 20,30. j

Duminică și luni — închis,
■ Marți — program normal.
! O Unitățile farmaceutice : •
| Vineri și sîmbătă — program normai. I 

Duminică și luni — program <le duminica. .
| Marți — program normal.

IIum'ih Id «lin fKigin/i • IIORIN \ ITl I < I» VM»

FLUSH!
O sArdAtori FERICITE l 

„Să fiți buni. cu inima mereu 
fierbinte, .sd aduceți lumini celor 
ce vă citesc. Vă urez de Ziua în
vierii Domnului sănă.ate, iniște 
și belșug". Aron Păduri mu din 
Ohaba. Nc-au emoționat fru
moasele cuvinte ale cltitoru’ul nos
tru. Vom încerca să fim la înăl
țimea urărilor făcute și, la rlndul 
nostru, îi dorim sănătate și Or
bitori fericite.

fi mulțumim pentru felicitările 
de Paști părintelui Aurel Vră- 
bicscv, din Deva, și celor care 
ne-au făcut urări. Le dorim tutu

ror cititorilor .și colaboratorilor, 
intr-un cuvint tuturor prietenilor 
noștri, SARUATOItl FERICITE !

O SCIIIMR l)E EXPERIENȚ ' 
La (tcoagiu a avut loV în organi
zarea Ribliotecil Județene, un 
schimb dc. experiență cu bibliote
carii din zona Orăștie (Balșa, Ro
mos, Ilcrlu, Orăștioara de. Sus Tur- 
(laș șl localitatea gazdă), cu tema 
„Folosirea fondului de referința" 
și lansarea cărților „Rugă Mistui
torului'’ de Paulina Popa. In pre
zența unuia dintre semnatati, rec
tul George. Măn anu, a fost pre
zentată de asemenea cartea „Bu
curia învierii", zlccsf ultim vo
lum a fost prezentat și la Școaiu 
tlcncrală Nr 2 Deva. (M. D.).

0 CORV'lN'UL — ST!' it’ 1, ca 
și celelalte meciuri dl i Divizia I,

la fotbal, din cadru; er-; -. <i 
2.i-a, se disputa nz ral A 
aprilie a.c.. hiccribid tic lit rtl 
ll. <S. c.l

0 „DE LA PAl>l ItEX! I ă 
MOȚI”. »ln amblvl fv- cric ..Ar
deleana" al Cfubu.'ui S'i Side 
rurgica" S. A. lhtnc.doe.ra r, 
zentat în sala mar-' a C'iiAul» u 
boiiat. sl divers prr gram laicii- 
ric, sub genericul „De ><> pădu
reții, Ia moți". Muzica ikh>u aru 
coea.'ă si instrume.ntohi ■ mo' i 
teic vesele au f<-st cele ina> <i- 
plawlatc. tic o m’â I(
'GIL I X.,.
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Sărbătorile ncestre
(l rmare din pas. 1)

■ < r cerului și crinilor cimpului r' u.l mii pre- 
.u de acestea doar darul credinței, ibiin și spe
ranței.

Sărbătorile noasfc, sărbători creștin • care au 
triumf it in lumina, sint pentru ii.’. ar din’re noi :> 
,.iznii m t.’u ri’ninoilă. Posti-, om și in această me
reu noua noapte sfintă sublimul a lei ăr — IIIIISTOS 

1 l\\ I \T! \e tom împărtăși insa de libertatea 
dăruită de Las și rom acce le spre Zarișlca min- 
tuirii numai dacă tom crede din toi sufletul și din 
t"<ită inima in realitatea curendutui răspuns: 
\Dl l AllAT 1 l\\ I iT I

Cetăți d n piatră în toponimia 
huneooreana

(> seric de .așezări hu- 
nedorene, puține dintre 
ele cercetate pînă in pre
zent, conservă pe teritoriu) 
lor toponimele Cetate și 
Grădiște. Este vorba, du
pă cum se cunoaște, de 
fortificații de piatră, me
nite să asigure, multe din
tre ele incâ din antichi
tate, adâpostirea populației 
in caz de primejdie, con
struite in locuri retrase, 
pe forme de relief mai 
greu accesibile, insă in a- 
șa fel așezate incit să o- 
fere o bună vizibilitate a- 
supra căilor de acces și să 
permită surprinderea miș
cărilor dușmanului.

Este greu, f,i stadiu) ac
tual al cercetărilor arheo
logice, a stabili care din
tre cele două categorii de 
fortificații, de pămint sau 
de piatră, datează mai dc 
mult. Materialul arheo
logic găsit este identic in 
ambele categorii dc cetăți 
iar tehnica zidăriei este 
cunoscută in Transilvania 
din cele mai hi timpuri.

Apelativele cetate și 
grădiște, de la care provin 
toponimele în discuție, sint 
sinonime sub raport mate
rial. Primul termen pro
vine din limba latina («îi- 
vitas) iar grădiște, de sor
ginte veche slavă, a avut 
soarta atitor alte cuvinte 
al ■ ăror sens s-a pierdut 
cu timpul, fixindu-se doar 
>n toponimie.

Din cercetarea efectuată 
pe teritoriul județului, am 
■ ■onstatat că in zonele <)- 
răștie și Hațeg, alături dc 
toponimul Grădiște și de
rivatele -..dc (Grădi,tca 
MunceluJui, Grădiște la 
Cos* .ti. Piatra Grădiștii 
la Ora.știixini dc Jos, Ci
oara Grădiștii la Romos, 
Grădiște — vechea denu
mire a Sarmizegetusei, 
Lunca Grădiștii la Sibișel 
— Piu de Mori, Grădiște 
la Sîntâmărie Orlea și la 
Nalațvad, Gradiștioara la

Hățăgel) se pastreaza și 
toponimul Cetate, cu o se
rie dc derivate (Cetate la 
Grădiștea Muncelului și 
Mărtincști, Muchea Cetății 
la Cucuiș, Valea Cetății 
la Sibișel—Beriu, Cetă- 
țeaua la Oraștioara de Sus, 
Cetățuia la C oștești, Ro- 
moșel și Tămâșasa, Cetate 
la Mălăie.ști și Virfil Ce
tății la Federi, Cetățcaua 
la Balomir, Cetățuia la 
Paroș.

Derivate ale toponimului 
Cetate le găsim și la Po
pești. Virfu Pădurea Cetă
ții, Banița, Deva, Fintoag
— Dcalu Cetății, Cigmău
— Părău Valii Cetății, Cer- 
teju do Sus, Hondo), Ca- 
raci, Glodghilești, Brădă- 
țel, Zam, Cimpuri-Surduc, 
l'urcșoara, Vulcan, Visca— 
Cctațcaua, Meria—Cetățu
ia. Izvoarele—Cetălele.

Există toponime in ca
re se reflectă diferite e- 
lemente de pază și apăra
re. Altfel, denumirile Tur- 
nu și ’ Turnuri, ce evocă 
existența unor construcții 
pentru supraveghere dar 
și pentru apărare a zonei, 
s-au păstrat la Beriu și 
Crivadia (Turn), Batrîna 
și Roșcani (Turnuri) ; C.’ior- 
dac „foișor de pază, cu o 
lingură încăpere, așezat pe 
o ridicătură de pămint 
sau pe stilpi inalți, care 
permite o vedere genera
lă asupra împrejurimilor", 
toponim aflat la: Hune
doara, Nădăștia dc Sus, 
Cinciș, Ocoli.șu Mare, Lă- 
pugiu de Jos, Ohaba, 'fi
sa, ltăchitova, Poieni ; Stra
ja, cu referire la locuri 
înalte pe care staționau 
militari pentru pază sau 
civili din zonă pentru sem
nalarea unui eventual pe
ricol din afară. Alături de 
muntele Straja din Valea 
Jiului, semnalam toponi
mul Dcalu Straja la Oră.ș- 
tioara dc Sus. Zlaști, Blă- 
jeni și Hondo).

Dr. MIIK EA \ \I 1 1

Ca să ajungă la cititori, 
informațiile și gindurilc 
noas’re, ale ziariștilor, par
curg un drum (lestul dc 
lung. Cei aflați la capătul 
acestui drum sint 'poștașii, 
deopotrivă prietenii ziariș
tilor și ai cititorilor. Intre 
aceștia se numără și lu
crători de la Oficiul poș
tal Ghelari. oameni care 
duc in tolba lor, la multi 
kilometri <1? la centru, zia
rul nostru Lucrcția Ignat 
deservește s torul Bunila 
Elorese, Cornelia Boroș sa
tul Cerișor, iar la Ghelari 
se numără printre frun
tași Gheorghe Șeicaru, Ma- 
rioara Cirligcanu și Ba
raca Strachinaru.

Dna Cîrligeanu inii măr
turisea că în sectorul Cui, 
care-i este arondat, are 
mulți abonați permanenți, 
oameni care au fost și ră- 
mînt fideli cititori ai „Cu- 
vintului Liber". Ne bucu
răm să-i numărăm și pe 
dumnealor — Ioachim Fio- 
rincaș, Ileana Toma, Ni-

TWAVZZZAWA'Z.'ZZ.’

Prietenii

noștri

colac Ilca, Ștefan Barta, 
Silviu Pop, Ilie Costescu 
— printre prietenii noș
tri statornici.

Dacă un oficiu din me
diul rural realizează mai 
multe abonamente la zia
rul nostru decit cele din 
unele orașe ale județului, 
as'.a dovedește o activitate 
bună. Cu o asemenea ac
tivitate se poate lăuda O- 
ficiul poștal Ghelari. Și 
totuși, chiar și în aceste 
condiții, este loc pentru 
mai bine. Am reținut do
leanțele unor locuitori din 
satul Plop sau dintr-un 
cătun mai mărginaș al 
Ghelariului — Grîne — de 
a avea și ei abonamente 
la „Cuvintul I.iber". Și, 
de asemenea, dnii Ioan 
Toma și Viorel Furdui își 
exprimau nemulțumirea 
pentru faptul că ziarele de 
simbătă le primesc doar 
lunea. Dna Floarea Dumi- 
traș, casieră, care o înlo
cuia pe diriginta oficiului, 
preciza insă că sîmbăta c 
ziua liberă a tuturor poș
tașilor din județ. Dar, din
colo de probleme, inerente 
oricărei activități, rămîne 
satisfacția comunicării de 
suflet dintre no) șj citito
rii noștri din ținutul pă- 
durenilor.

V IORK 1 ROMAN

. Este plăcut să privești 
lin tren gara llia. ori 

1 ,-o cunoști mai de. nproa-
ț pe. Este, frumoasă, cu-
i rată, proaspătă, la a-
’ ceasta oră dc imprimă-
» vă rare.
i _ Mereu este așa, ne

■ orectează dl PMri.șor I ar- 
> caș. șeful acestei stații de
\ ' ale ferată. Uitați-vă in
i jur, in birouri, in suin de
’ așteptare. Ordinea, cură-
\ tenia, disciplina fac par-
ț *c din ființa mea și
. le-am tran’mis și colec-
’ tivului ..tației.
\ — De ciad shiteji sef
i de (/ară la Ilia ?

— De doi ani, dar sint 
\ localnic dc-o viață și 
ț parcă de-o viață sint și 
, aici, in gară.
1 — Sinteți tinăr. Nu e
ț grea misiunea dumnea- 
« voastră de șef de gară ?

— Am 31 dc ani, dar 
\ în majoritatea sa colectl- 
i vul nostru este tinăr. 
. Poate este și un atu al 
' bunel conlucrări și ințe- 
Slcgeri. Sigur misiunea 

nu-i ușoară, dar este fru- 
j moașă si plăcută. Nu-i

ȘEF DE GARA LA IL'A
ușoară, mai aMș <(1 /[/a 
este nod de cale ferată, 
prin care trec zilnic — 
mai eract spus în 21 de 
ore — II de trenuri dc 
călători și 90 de trenuri 
de marjă. Noi, adică cel 
72 dc lucrători ai stației 
fila, deservim și haltele 
Ilretea Mureșană, llrăniș- 
ca și Clurasadrt. In plus, 
deci, pe lingă activitatea 
dc triere a brutului pen
tru stațiile l-ugoj și 
Arad, In gara lila efec
tuăm șt un volum marc, 
de încărcare a produselor 
de balastieră in benefi
ciul carierei iîrăn/șca, 
Antreprizei de Drumuri și 
Poduri Timișoara șl Sec
ției de. Drumuri Naționa
le Deva.

— Căror coordonate ale 
activității colectivului le 
dați permanent „undă 
verde", domnule Pctrtșor 
Farcaș ?

— Ordinii și tli.s ipline.l, 
regularității circulațh’i 
trenurilor și operativită
ții in Introducerea și 
scoaterea vagoanelor de 
marfă dc la cei trei prin
cipali beneficiari, cinstei 
și core, titudinll în mun
că.

— Si pentru ce „cle
mente" schimbați mani- 
zul !

— Pentru toate. care 
nc-ar perturba lu< rul și 
erIstența, care ar putea 
conduce la nereguli, la 
evenimente de calc. Dar 
nu prea am motive să 
folosesc cartonașul roșu. 
Ș'i aceasta dhi cîlcva mo
tive. StU’id că o treime 
din viață o trăiesc în 
gară, ceferiștii noștri al
cătuiesc aici o adevărată 
familie. Dc altfel, în 
mare parte, lucrătorii din 
stația Ilia sint soț și so-
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Deva așteaptă statuia împăratului Traian!!
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Cinstirea și amintirea 
strămoșilor daci și ro
mani este generală în 
România, dar în județul 
Hunedoara, acestea 
mai x ii, deoarece 
se văd încă ruinele 
lor două capitale
Dacici, adică Sarmiz.ege- 
tusa Regia din Munții 
Orăștiei și Ulpia Traia- 
na Augusta Dacia Sar- 
mizegetUsa din Țara Ha
țegului. Astfel, la Dc 
va există două statui ale 
regelui dac Decebal, una 
ecvestră și alta pedestră, 
dar se așteaptă încă ri
dicarea unei statui ec
vestre a împăratului ro
man Traian. Statuia îm
păratului Traian .ar fi 
bine să fie 
in Piața Unirii, 
Deva și să fie 
ceeași 
siuni ca statuia 
dac Decebal din 
Victoriei. La fel 
acesteia va trebui 
similar cu celălalt

ar
să fie ridicată 

Piața Unirii, din 
i și să fie de a- 

formă și dimen- 
regelui 

Piața 
soclul 
să fio 
soclu.
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IRESPONSABILI TATE

După ce, nu cu mult in 
urmă, [x: raza orașului O- 
răștic, fusese depistat un 
cetățean din Giurgiu con- 
ducînd un autoturism Mer
cedes, din Germania pînă 
in România, fără permis 
de conducere, în după-a- 
miaza zilei de 14 aprilie 
1992. pe bdul Dacia din 
Hunedoara, este oprit pen
tru un control de rutină 
autoturismul marca Toyota 
nr. AM-C-181. Se solicită 
conducătorului auto actele.

După ce a dat de citeva 
ori din umeri, cel de la 
volan, KALLAY IOAN, de 
35 de ani, din Hunedoara, 
fură ocupație, s-a hotărit 
cu greu să ne spună că... 
nu posedă permis de con- 
d uccre.

Nu poseda nici permis 
de conducere dar nici ma
șini nu era înscrisă ir»

fie. Iar peste 80 la su
tei sint localnici, ceea ce 
formează acel liant indis
pensabil tn-cl munci te
meinica responsabile, 
concrete. Nimănui nu-i 
place să fie arătat în sat 
eu degelul.

— Poate ar mai fi un 
argument, cel al statu
tului de „ceferist azi", 
<are conferă profesiei dc 
lucrător la calea ferată 
frumusețe răspundere și 
oitoarc, dar și o .scrie de 
avantaje materiale.

— Da, este așa . ii e 
trebuie să fie. Nu . a- 
vefh motire. de nemulțu
mire. Drepturile ciștigate 
dupii revoluție ar putea, 
cel mult, să na deter
mine pe lăți cel ce lu
crăm în sectorul trans
porturilor feroviara să 
fim mal angajați. mal 
holărlți șl responsabili in 
întreaga noastră a<tlrl- 
tdta.

— Dar iată că uinc tre
nul. 7 a revedere !

— Drum bun

DUMITRU GI1EONEA

• •

Pe soclul statuii Împăra
tului Traian c necesar a 
fi așezate basoreliefuri 
care prin inscripțiile și 
imag nea lor vor lămuri 
personalitatea celui din 
statuie și vremurile trăi
te. I’e fața soclului pro
pun să fie două basorelie
furi și anume : pe 
mul se va scrie : 
ralul Boman, 
se va scrie 
Ulpius 
rin Iul 
care sint 
ace s»uia. 
basorelief 
( olumiiy 
Bon a 
scrie această denumire. 
Pe latura din dreapta so
clului se va pune un baso
relief mare, care va re
prezenta harta Daciei în
tregi, iar peste ea tex
tul : Dacia Romană, sub 
care : Dacia Felix, iar pe 
rindul trei se vor scrie 
anii stăpinirii romane : 
Im. 271. Pe latura din

pri- 
împă- 

sub care 
Marcus 
și în 

98-117, 
domniei 

al doilea 
arăta 

din 
: va

Traianus 
următor 

anii 
Pe

se va 
lui Traian 

sub care s-: 
această

spate se va pune un 
basorelief cu inscripția 
textului integral al poe
ziei : „Pui de h dc 
loan Nenițcscu. Pe la
tura din stingă : un baso
relief reprezentind 
tuia Lupoaicei din 
ma, sub care s; va • 
denumirea. într-un 
oare rare pe soclu, se 
fixa o placă în care se va 
arăta numele sculptorului 
și anul cind s-au făcut 
statuia și basoreliefurile.

Pentru toate 
rog respectuos 
municip ului Deva 
Prefectura județului 
nedoa.-i să ho'ămsră 
principiu ridicarea 
tuii împăratului 
Traian la Deva, 
Unirii, și să pornească 
La întocmirea formalități
lor, pentru ca într-un 
viitor apropiat să poată 
fi ridicată această statuie.

sta-
Ro- 

scr ie
colț

: va

acestea, 
Primăria

Hu- 
iii 

sta- 
romaii 

In Piața I
I
I

Dr. VICTOR ȘUIAGA 
Deva

circulație. Și, culmea, la 
testarea cu fiola alcooscop, 
aceasta a confirmat con
sum de alc<M)l.

Deci, domnia-sa a săvir- 
șit în acest fel două in
fracțiuni la legea circula
ției, pentru care va fi tras 
la răspundere penală. I 
s-a părut totul firesc. „Am 
condus 8 luni în Germa
nia și nu s-a întîmplat ni
mic". Cunoștea bine legea 
română, spunîndu-ne cu 
exactitate pedeapsa prevă
zută de legea penală pen
tru faptele sale. în min
tea sa nu a „încolțit" însă 
ideea pericolului pe care-1 
prezintă pe drumurile pu
blice.

DOUA ACCIDENTE 
SOLDATE CU DOI 

MORȚI

Neatenția și oboseala la 
volan își fac tot mai des 
prezența pe arterele rutie
re ale județului nostru. 
I.a data de 14 aprilie 1992, 
în jurul orei 22,30, cetă
țeanul italian Homos Ro
berto conducea autoturis
mul cu numărul BS-A- 
10014 pe D.N. 7.

In apropierea orașului 
Orăștie, din cauza neaten
ției, nu a observat auto
camionul 4-AB-635, care 
era oprit în pană dc cau
ciuc, dar care avea sem
nalizată prezența în drum

prin lanternele de poziție 
aprinse.

A intrat cu autoturis
mul în partea din spate 
a autocamionului. Impac
tul a fost destul de puter
nic. in urma lui cetățea
nul italian incetind din 
viață.

Ultimul cuvint, repetat 
a fost : „Stop".

Stop imprudenței la vo
lan. Spunem noi!

Două zile mai tfrziu, pe 
același drum național, pe 
raza localității Vețel. Stoi
ca Petru, de 37 de ani. a- 
doarme la volanul autotu
rismului 3-AB-4816. Cum 
era și firesc în această 
situație, mașina părăsește 
partea carosabilă spre 
stingă. Dar, spre ghinionul 
celui de la volan, se iz
bește violent de un pom, 
șoferul este internat fn 
spital, unde după scurt 
timp decedează.

Putea însă ca această 
coliziune să a*i>ă loc și CU 
un alt autoturism care 
circula din față și tot a- 
tît de bine să fie acciden
tați și oameni ncvinovațl 
Atenție, deci, stimați con
ducători auto f Nu vă ur
cați la volan în stare de 
oboseală 1

Cpt MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul Județean 
dc Poliție Hunedoara,

Serviciul Circulație

-CU «JEȚURILE ASTEA.MAI Al PRETENȚII.

£

Desen dc ALEXANDRU RUGESGH
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Profesor, tipograf, editor, critic, poet, prozator, traducător
Se împlinesc în această 

lună 120 de ani de 
moartea 
Rădulescu, 
culturală care s-a 
rat de un 
prestigiu în cele 
v'ncli românești, 
tn perioada de 
Revoluției de la 
favorizat acest 
activitatea sa complexă — 
membru al societăților li
terară, filarmonică. pro
fesor 
ttlarmonic"
aaemcsita 
plecarea 'ui Gheorghc La- 
rtr, redeschide școala de 
te „Sf Sava“). ’ntemeie- 
tor al pres2‘ tn Țara Ro
mânească tipograf, editor^ 
erttlc. A intenționat să 
alcătuiască a „Bibliotecă 
tw.'versal.î”. avîna menirea 
râ tnze-treze literatura ro
mână cu câ-țile de căpătil 
ale literaturii beletristice, 
filozofice, istorice tmlver- 
•ale, pentru aceasta cfec- 
tntnd traduceri din Ileșiod, 
Dante, Ai osto, Bcileau, 
Voltaire. Rousseau, Molic-

120 de ani de la 
lui Ion Heliade 

personalitate 
bucu- 

binemeritat 
trei p ro
ma i ales 
dinaintea 
1818. A 
prestigiu

filarmonică.
la „Conservatorul 

iei este, de 
cel care, după

re, Byron, Dumas, Balzac, 
Hugo, Goethe, Schiller ș.a. 
La Sibiu, publică, în anul 
1P28, o ..Gramatică româ
nească". Pe lingă faptul 
că a fost el însuți un

In literatură, Heliade 
Radulescu a debutat cu 
poezii de nuanță lamar- 
tiniană. In ansamblul crea
ției sale se dovedește un 
eontemplativ, dar contem-

120 de ani de la moartea

creator, se străduiește, prin 
prestanța de care s« bu- 
cuta șl posibilitățile po 
care la avea, să încura-
■jeze poeții, prozatorii tt-
nerl din vremea S3.
debutul acestora în
„Curierul româncsa". h
dealul său este unul 
Iluminist, pe care nu-1 
va abandona niciodată, nici 
chiar după Revoluție, la 
revenirea din exil. In 1804 
este ales președinte al „So
cietății Academice".

plația se traduce în ac
țiune — acțiune cultura
lă, politică. Prin literatu
ră el înțelege cultură (li
teratură beletristică, ling
vistică, filosofie. economie). 
Heliade concepe un poem 
de anvergură — „Umani
tatea” — cu patru mari ci
cluri—„Biblice", „Evanghe
lice", „Omul soțial", „Omul 
Individual" — din care nu 
a realizat decît 
„conturînd însă 
nel opere care 
dă totalitatea

fragmente, 
ideea u- 

să cuprin- 
existenței,

după cum afirmă criti
cul Ioana Petrescu, ca li
nie ți grandios spectacol 
al Ideii în descendente ei 
încorporări, în 
sacră, în istoria 
că ți în bibliografia 
dividuală". Tot o lucrare- 
neterminată este epopeea 
națională de nuanță ro
mantică — „Mihaiada". 
„O noapte pe ruinele Tîr- 
goviștii" este doar apa
rent o meditație preroman
tică încadrată de două 
momente de pastel, cel al 
înserării șl cel al zorilor, 
aceasta structurîndu-se de 
fapt într-un „mister" al 
morțil ți renașterii soare
lui. Să nu uitum accen
tele satirice ale iul He
liade din „Domnul Sarsai
lă", satirele și fabulele 
sale, în general.

Spirit enciclopedic, Ion 
Heliade Rădulescu rărnî- 
ne în cultura românească 
un desch'zător de 
muri în învățămînt, 
să, teatru, literatură 
iimbă.

MINEI. RODEA

istoria 
politi- 

in-

dru- 
pre-

J j

*
*

I

*
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Era un miei 
Și era alb...
Se zvireolea crez.în<l că-i joacă 
Văzuse lumea prima dată 
Și era alb...
Și lotu.i părea joacă. 
Subit, o mină d apasă...
Simte puterile că-1 lasă... 
V ede un cîmp de maci in 
( rede că ceața 
I lumea lui de 
Se-ntinde ncet și 
Și tot crede că-i 
Era un miel 
Si era alb...

față...
ce-l apasă 
basm.
alb.
joacă...

TIKON IU DII

RONDEI
Suspină toamna-n burg la Cluj , 

în turnul lui doarme Novac,
Copacii sînt stropiți cu ruj 

Și bruma cerne din Feleac.
Sludcnți cu buze de harbuji 

își caută visele pe-un veac. 
Suspină toamna-n burg la Cluj, 

în turnul lui doarme Novac.
Zdrobit și.nconjurat de ruji , 

Martir cu dascăli și savanți.
Pentru români barbar răpuși. 

Deși trăiești printre giganți.
Suspină toamna-n burg la Cluj...

SANDU l’OPESC !

o piatră căzînd in somn, 
umbra (urată de ochiul tău. 
un început de dimineață, 
al primăverii.
întîmpinat de acele secunde

Mereu aud
Mereu văd
Mereu văd
Un (oc alb
Mereu sînt
Cu care încep să scriu
Mereu cineva crede-n iubirea mea.
Mereu tîrziul. Cu noaptea
Ce devine tot mai scundă.Să ne reamintim de 

Festivalul umorului, e- 
diția I, pariind numele 
„l.iviu Oros".

MUCOS ȚK

Desen de DOKINt III I. (RING

t

Pe curind, Canon!
Sintem intr-adevăr aproape de cel mai impor

tant moment de pînă acum din viața grupului: în 
oel mult o lună de zile este gata discul „Canon". 
Am avut o perioadă foarto bună în ultimii doi ani 
sau, altfel spus, muza creației a fost generoasă cu 
noi... In martie 1990, om înregistrat în studioul 
muzical al tPVR piesa „Nopți albe", care a fost pe 
locul intil In TOP-ROCK "1)0 al lunii aprilie. A ur
mat, apoi „Prima ceartă serioasă", pir să caro lese 
din tiparul nostru, de aici încolo modifieîndu-so și 

I «oundul trupei, apar efecte la chitară, ba» electro
nic și sintetizator. „Prima ceartă serioasă" va fi 
pe locul doi în februarie la ÎTOP-ROCKi ’91... Apare 
apoi cea mal Importantă piesă a noastră, „Omul 
din turn", șase minute patruzeci de secunde, care 
aro un videoclip pe cinste, făcut la castel... Piesa 
obține locul doi in TOP-ROGK '91 pe luna iulie... 
în 1092, fâcind două piese șl înrcgistrînd, ca nou
țul „Noroi și aripi", am adunat materialul final 
ce va apare pe discul „Canon"... In total vor fi 
nona pi<-,o, alit pe disc, cit șl pe casete. Grafica de 
pe coperta discului este realizată, în stil op-art, de 
cunoscutul artist plastic Tibcriu 1 azakas. Dorim să 
stimulam atenția iubitorilor muzicii grupului „Ga- 
niiiT, pinii in momentul în caro vom Tace lansa
rea discului, alit la Hunedoara, cit șl la Deva. Bi
neînțeles cfi, dacă vom vl solicitați șl în alte loca
lități, vom ri spunda eu plâcero invitațiilor. Occl„. 
pe curind I (Grupul „Canon").

Un din cele mal (pare 
sărac acest cuvlnt!) fru
moase amintiri este aceea 
din vremea copilăriei mole, 
anume a unor drumuri pe 
valea Cernei în sus. spre 
satul Ilăjdău, la padureni, 
făcute cu căruța unui 
prieten dc-al tatei. Acesta 
venea, uneori, la tîrg, în 
Hunedoara veche. Iar la 
întoarcere, prin înțelegere 
cu părinții mei, mă ducea 
pentru cltcva zile în mi
cul cătun de munte, pen
tru a beneficia de bună
tățile curate alo naturii 
șl hranei, de joacă șl li
bertate, atit de necesare 
copiilor.

Din căruță, culcat pe 
brațul de otavă, învelit 
cu o procovlță flocoasă, 
priveam, din mersul egal 
al cailor, peste loltrclc a- 
copcrlte cu pleduri vărga
te in carouri albe șl ne
gre, succedarea fastuoasă 
și mută a pădurilor cobo- 
rîte-n povTmfșurl, pînă-n 
apele cu dulce larmă, ului
toare, alo Gerncl ruscanc. 
Ferigi uriașe strujuiau ma 
lurlle, pești licăr mu ras

turnîndu-se sub pietre, o 
clipă, arătindu-și burțile 
argintii, la vreo Incidență 
cu razele soarelui care se 
spărgea în cioburi pa iu
reșul apel... Icl-colo, la

șui mă răsfațau cu dc 
toate: miere, nuci, lapte, 
ouă, pîinc dc cuptor țără- 
nefe, coaptă pe frunze de 
nuc, struguri ți poame 
uscate pe podul de lemn...

Din țara păduronilor
vreun cot de rin, po o 
limbă verde dc prund, cita 
o căsuță de lemn mărtu 
risca că acolo locuia cine
va. Mă minunam dc fru
musețea naturii, fascinat, 
tn vreme ce baci Marcu, 
altfel scump la vorbă, mă 
întreba : „fți place, fecio
riile Mestecam strugu
rii cu pîinc de casă, do- 
rlndti-ml să nu se mai 
sfirșcască acel drum spre 
coamele tot mnl înalte și 
văzduhul limpede, uico- 
ros, îmi tăia privirile piuă 
mă podideau lacrimile.

Odată ajunși după cea
suri buno de suiș, deve
neam un mic prinț al lo
curilor, Butrina și mo-

Scotoccam împrejurimile, 
însoțit dc un ciine lățos 
ți uitam dc toate neca
zurile trăite acasă, unde 
cci patru fi di locuiam 
intr-o biata casă de chir 
pi<i, la marginea orașu
lui. O, Doamne, unde sînt 
acele locuri, acei oameni, 
acele fericiri ale nepriliă 
nirii ? Am învățat o groa- 
z. i de cuvinte, dar ceea 
ce trăiam cindva nu poa
te fi exprimat nic mă
car prin cele mai iscusite, 
cele mai aprinse imagini! 
Neputincios imi este con
deiul, rănita memoria to
cite irecuperabil fibrele 
lirei îngropată în Inimă...

Parcă plutind, ca intr-o

imagine dc film „supra
realist" albi ți .-..’anii, în 
pilcuri , ii văd pe acei oa- 
men ai munților venind 
pre ochii mei în.r-o len- 

toare iluzorie, ncajungînd 
niciodată, ca într-un jou 
holografic, și mă pod deșt' 
un plins lăuntric mă co 
plețcște imensitatea a ceea 
re simt și nu vo< ou ea 
spune, eliberator, nimănui...

Rcflicînd. după patruzeci 
dc ani aproape, acel drum, 
n-am mai găsit nici feri 
gile, nici limpezimea riu- 
lui, nici căsuțele de basm 
dc pe prunduri, nici vra 
ja policromă a pădurilor, 
nici casa de lemn și pia
tră a bătrinilor Marcu 
Doar cițiva bolovani urni 
li, aruncați de timp in 
brusturii colinei, ți dea 
Iul pleșuvit, pe care un
liftier retras abandonase 

mormane do fiare, anve
lope de tractor, cabluri 
ruginite. Acolo am șezut 
și am plins Iar cuvinte 
vin către lume ca iarba...

EUGEN EVU
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creșterii calității cărbuneliii c

Potențialul productiv - folosit 
rational, eficient»

— îi» primul rind, dlc 
director, am dori să ne 
exprimăm bucuria de 
a-l afla in continuare pe 
unul dintre 
din mineritul 
lui in friintea 
colectiv, al 
Miniere Dilja, pe carc-l 
conduce de mai mulți 
ani. .Aici n-a prins lo
zinca furibundă „Jos... 
jos.... jos... ?“

— A prins, dar eu toc
mai eram jos... in subte
ran. Insă nu ascund fap
tul că m-am înțeles în
totdeauna cu oamenii. 
.Acum — de asemenea.

— în întreaga țară, in 
toată economia româ
nească, deci și în mine
ritul A'ăii Jiului, după 
revoluția din decembrie 
1989. producția a scăzui 
vertiginos 
azi, iată, după 
de doi ani, nu 
cat prea mult, 
situația actuală 
Dilja ?

— Nu este foarte 
dar nici prea rea. 
ducția 
tras a 
recare 
cercăm 
un nivel corespunzător — 
adică la cota reală a 
posibilităților tehnice si 
umane de care dispunem, 
colectivul se echilibrea
ză. numeric și calitativ 
și, ceea ce este foarte 
îmbucurător, calitatea căr
bunelui se află într-o 
creștere permanentă.

— Dacă vreți să de
taliem puțin.

— Păi să facem 
la două cifre. In 
am realizat, la E. M. 
ja. cea mai mare

spccialiștii 
Văii Jiu- 
aceluiași 

Exploatării

și nici 
mai 
s-a 

Care 
la 1

pină 
bine 
ridi-

•
>; m.
bună. 
Pro- 
ex-de cărbune 

crescut intr-o oi- 
măsură. acum în- 
s-o stabilizăm la

apel 
1989 
Dil- 
p re

ducție zilnică de cărbune, 
de ci-ca 1 300 de tone. 
Igl programul de lucru 
de atunci — cu schimburi 
de cite opt ore și cu 
șase-șapte zile pe săptă- 
mînă. De la începutul 
acestui an, mai exact 
spus din luna martie — 
pentru că în ianuarie i 
februarie am mers mai

* —- * MM * MM » MM » —— • MM

( liiar daca este mal 
puțin productiv, actua
lul program de lucru in 
subteran — de șase orc 
pe schimb și de cinci 
zile pe săptămină — se 
desfășoară fără tensiuni
le nervoase dinainte, cu 
mai multă atenție din 
partea minerilor penlru 
protecția zăcă mi n Iu lui, 
pentru respectarea teh
nologiilor de exploatări 
și a normelor de securi
tate a muncii, pentru 
sănătatea și viața lor.

— Aceasta nu înseamnă 
că activitatea comparti
mentului de protecție a 
muncii nu mai este ne
cesară ori nu mai pre
zintă importanță — ține 
să prcciz< ze dl sing. Mir
cea I.azen. Dimpotrivă, 
in aceste condiții și mi
siunea noastră capătă noi 
valențe. Ca urmare, aht 
noi. cei de la comparti
mentul de specialitate, 
cit și conducătorii pro
ceselor do -producție, vc-

ex-
1 100 

de 
con- 
con- 
șase 

de

slab — reușim să 
tragem zilnic cite 
de tone, cu tendințe 
creștere sensibilă in 
tinuare. Dar la alte 
diții : program de 
ore pe schimb și
cinci zile pe săptămină.

Interviu <u dl ing. 
( VROI. SC URI I 1 II. 
directorul E..M. Dilja

— Pentru 
capacităților

dez- 
pro- 
p re

do

efectiv considerabil re
dus. prin plecarea mili
tarilor și pensionarea 
multor mineri valoroși.

menținerea 
de produc

ție, eventual pentru 
voltarea lor. treimii 
movafe lucrări de 
găliri și deschidere, 
investiții. fn aceste di
recții cum se acționează?

— Lucrările de pregă
tiri se derulează in 
mod corespunzător, în ba
za programelor stabilite, 
incit noile abataje să in
tre in funcțiune la ter
menele prevăzute și pro
ducția sa se mențină la 
niveluri acceptabil ■. insă 
pentru investiții valorile 
s-au redus foarte mult, 
deci și volumul acestora 
va fi diminuat. Oricum. 
E. M. Dilja arc asigu
rată linie de front acti
vă pentru 4—5 ani In 
continuare. dezvoltarea 
minei noastre, creșterea 
producției de cărbune 
vor depinde de strate
gia generală a economiei 
romanești, a extracției de 
cărbune din Valea .Jiu
lui.

— Dar realizarea rit
mică a producției zilnice 
de 1 1)1)1) — 1 100 de tone 
de cărbune presupune a- 
plicarcu și respectarea 
mumiilor măsuri tehni
ce, organizatorice, dis
ciplinare.

— Do lamă seamă. Se 
urmărește permanent și 
exigent, la fiecare sec
tor, abataj, front do lu
cru. organizarea muncii 
pc brigăzi și schimburi,

» r a

respectarea severă a me
todelor de exploatare, u- 
tiliz.irea rațională, la 
parametri, a instalai iilor, 

și ut ila
ri im i- 

mi-

echipamentelor 
jelor din dotare, 
nuarca absențelor 
norilor de la program și 
a avariilor <1? scurtă du
rată și — prin toate a- 
cestei căi — creșterea 
productivității muncii.

— Aminteați de călită 
tea in continuă îmbună
tățire a cărbunelui ex
tras la E. M. Dilja.

— Da. este una dintre 
coordonatele principale 
de reducere a subvenții
lor acordate de «tat. 
în 1991. pe sc;inia calită
ții cărbunelui extras și 
livrat, am obținut în
semnate bonificații de la 
preparatori. Mergem pe 
aceeași linie in continua
re. Pentru că este păgu
bitor — in primul rind 
pentru noi, dar și pentru 
beneficiari — sa dăm căr
bune cu mult steril, cu 
procent ridicat de cenu
șă. și umiditate. Minerii 
noștri sint conștienți de 
aee<t lucru și-i ^corrlă 
maximă atenție.

— După cum reduce
rea cheltuielilor de pro
ducție, a consumurilor 
este o altă asemenea co 
ordonată, nu ?

— Aboslut. Po i 
vechea formulă a 
trei „R” apare azi 
data, insă este 
de importantă. Jn mine
rit se pot recupera 
refolosi multe 
le 
va,

celor 
der- o- 

extrem

Și 
matciia- 

armături I II. țea- 
șinâ, subansimiblc

pentru transportoare etc. 
—. se poate 
lemn de mină, 
energie, combustibil, 
căror valori 
sensibil subvențiile, 
despre acestea vă 
da relații mai 
țite contabilul șef 
noi.

— Noroc hun 
ces. die director 
Schrcter !

economisi 
exploziv, 

ale 
diminuează 

Dar 
poate 

amănun- 
al mi-

și
(

sile
ai ol

I’rotectia nimicii, protecția
permanență, cu 

și răspunderii, 
care

ghem in 
exigență 
pentru Ca toți cei 
lucrează in subteran 
la extracția cărbunelui, 
la investiții, in alte ac
tivități — să cunoască și 
să re.-pecte riguros nor
mele de protecție a mun
cii, metodele de lucru a- 
decvate structurii noas
tre de zâcămint, să folo
sească echipamentele 
celelalte mijloace de 
tcctic.

— t urn reușiți să 
gurați, să impuneți 
Ceste deziderate ?

— In primul rind, | 
sistemul de instruire 
personalului. I iec 
muncilor, la angajare, 
este supus unui proces 
intens de instruire in 
acust sens. Apei, lunar, 
sini Irccuți printr-o nouă 
etapă de instruire — cil 
scoaterea, o zi. din pro
ducție —, iar din trei in 
trei luni urmează asf'cl 
de cursuri toți ceilalți

Și 
pro-

asi-
a-

salariați. De asemenea, 
facem cunoscute o serie 
<lc reguli și <le norme de 
protecție a muncii, atit 
prin anunțurile și plăcu
țele avertizoare plasate 
in zonele mai dens cir
culate din subteran, dar 
și in sala de apel a mi
nei, prin prezentarea, la 
centrul de instruire al 
unității, a unor filme te
matice, prin prelucrarea 
accidentelor mai | 
cure se produc in 
talie mine ale Văii 
lui, ori mai ușoare 
la mina noastră.

— Cum pr< veniți 
din unghiul 

instalațiilor 
miniere din

grave 
cele- 

i Jili- 
cJe

ac-
cidenlărih 
funcționării 
și utilajelor 
subteran ?

— Esic o problemă im
portantă, care ne preo
cupă in permanență. în 
ultima vreme. In orga-

Subvenții reduse, prin 
reduse

gicc de extracție a căr
bunelui. De altfel, două 
sint coordonatele esen
țiale ale programului u- 
nității noastre in vede
rea obținerii de econo
mii la subvenții.

— Care anume ?
— I’riina o constituie 

creșterea producției de 
cărbune extras, respectiv 
situarea ei la nivelul 
real al potențialului u- 
man. tehnic și material 
al minei, iar a doua este 
dimensionarea 
rațională a 
restructurarea 
lului indirect 
și intărirea celui de 
fronturile de cărbune.

Care este efectul 
concret al acestor mă
suri [,ină acum ?

In perioada caro a 
din 1992 am inre- 
economii de 5.1 

1 900 de Ici pro- 
marfă și de 536 de 

pe tona de cărbune 
Avem unele de- 

de mină 
insă ne 

pen- 
consu- 

la

cheltuieli
Desigur, in minerit nu 

se pune problema priva
tizării, dar așezarea ac
tivității ne o bază rațio
nală, cit mai eficientă 
se impune cu stringență. 
Țara traversează o eta
pă dificilă, moștenirea 
vechiului regim este grea, 
produ’ția de bunuri ma
teriale se menține la o 
cota scăzută. așa că banii 
sint pul ini pentru toate 
sectoarele de activitate, 
deci și pentru minerit.

Ca urmare, după cum 
a anunțat guvernul, și 
pentru extracția cărbune
lui subvențiile s-au redus 
considerabil, insăși Re da 
.Autonoma a Huilei Pe
troșani unninil să-și re
structureze, reorganizeze 
și îmbunătățească acti
vitatea, in ansamblul sau.

— Cum sînt privite la 
mina Dilja aceste reali
tăți, die contabil șef Ni- 
colae Andrei ?

— Cu toată seriozitat 1 
și răspundere;!. Consiliul 
de administrație a luat 
o serie de măsuri și are 
in atenție altele privind 
Încadrarea in subvențiile 
mici jje tona de cărbu
ne extras pe care nj le 
alocă statul. Acestea vi
zează. în principal, di
minuarea pe toate caile a 
cheltuielilor de producție, 
a consumurilor de mate
riale. piese de schimb, 
combustibil, energie, 
losirea rațională a 
•estora, economisirea 
severă, re. 11perarea 
rcutilizarea, insă în 
fel îpcit să nu fie 
vale procesele tehnolo-

cit mai 
efectivelor, 

persona- 
producti v 

la

:•

fo
a

ier 
ți 

așa 
g ie

tre.-ut 
gistrat 
h-i la 
du 'lie 
lei
extras, 
pășiri la lemn 
și la exploziv, 
spo-im strădaniile 
tril încadrarea in
morile programate și 
aces'c materialo. N-avem 
alte soluții de existență, 
in condițiile subvențiilor 
extrem de reduse, 
munca chibzuită, 
nată, spornică, a 
mi angajat al minei. Si
gur. nu este ușor, aceasta 
presupunind și o schim
bare de optică profe
sionala. do atitudine a 
muncii, din partea fiecă
rui angajat al unității.

decît 
ordo- 
fiecă-

„Nu se mai angajează muncitori"
Acest anunț, scris 

mari, negre, 
l;i poarta 
Pare curios

nu mai arc azi ne
dacă 

urmă 
uni- 

efcc- 
rcvoluția

cu 
este 

E. M.
că

litere 
afiast 
Dilja. 
mina 
voie de muncitori,
ne gindim că, in 
cu trci-p.atru ani, 
tulea tivea lipsă de 
tiv, iar după 
din decembrie 198!) și de 
la aceasta intreprinderc

vieții
liric de mașini in miș
care ale transportoarelor 
cu benzi au fost montate 
apărători de protecție, 
au fost îngrădite spații
le de acționare și de în
toarcere ale transportoa
relor cil bandă, la flu
xul de transport al secto
rului III, cuplajele hi
draulice defecte și bloca
te au fost înlocuite 
iltclc 

stare, 
fost montate 
de oprire DOTA, precum 
și relee de vili ză.

— Iar rezultatul acestor 
preocupări, acțiuni și mă
suri ?”

— Mai puține acci
dente și cu gravitate re
dusă in perioada caro a 
trecut din acest an, față 
de cele similare din anii 
Irccuți.

cu 
noi, ir» perfectă 
și tot aici nil 

dispozitive

Pagină nalizată de
DUMITRII GIIEONEA, ( ORNEI POENAR

au fost scoși militarii ir. 
termen și s-au pensio
nai mulți mineri care 
lucraseră 20 de ani in 
subteran.

Ce înseamnă aceasta? 
Înseamnă că și in mine
rit activitatea se 
pe temelii noi, 
ple, mai 
structuri 
ganizate 
eficiența 
economică sporite. De la 
cadrele de conducere 
care am discutat am re
ținut că mina are încă 
surplus de efectiv, insă 
nu se vor disponibiliza 
forțat oameni, ci echi
librarea numerică și ca
litativă a colectivului se 
va realiza „pe calc na
turală", adică prin auto- 
eliminarea celor care 
absentează nemotivat de 
la lucru, care comit acte 
de indisciplină, care 
nu-.și justifică, prin an
gajament și rezultate, 
prezența în schemă.

Ca și în alte domenii 
de activitate, deci și în 
cel de exploatare a căr
bunelui, este nevoie de 
oameni serioși, temeinic 
pregătiți profesional, care 
să-și pună deplin în va
loare pregătirea și dărui
rea, să-și aducă maxi
mum de contribuție la 
dezvoltarea șl bunăsta
rea societății. Chiar dacă 
în minerit munca este 
mai dură, condițiile de 
lucru sînt mal grele, via
ța. în ansamblul el, se 
derulează sub semnul 
mal multor renunțări și 
riscuri.

mai 
dinamice, 

mai riguros 
și conduse 

productivă

așază 
su
pe 

or- 
cu 
Și

cu

pentru hat lini?

cămin - model

SIMIiJ

5 APIde. < 
cu- > 
re- Ș 

de colaborare ț 
pe

— Stimată dnă 
Niculina Olariu,

/ noaștem i a datorita 
lațiilor 
procesională pe carcj 
le-ați stabilit cu Asocia-j 
ția de Caritate „Crucea ț 
Albă" din ( ronwcll—5 
Anglia, ați reușit să re-S 
dați secției (ionici a ■' 
Spi aiului Municipalii 
Hunedoara lin alt as-< 
poet, o altă utilitate,/ 

_ mult îmbunătățite. S-n j 
/ statornicit co'aborare i 2 

dv cu asociația engleză/ 
și dacă da, ce ginduri’i 

animă in continua- ■£

•:

:•

vă 
re ?

— Dorim să realizăm J 
o fundație româno-en / 
gleză, care să aibă ca 5 
prim obiectiv înființa- J 
rea, in Hunedoara, a/ 
unei case pentru virst J 
nici, ce va funcționa in 
regie economică pro- _• 
prie. Pentru această in- A 
stituție s-au procura-. •, 
deja, acolo în Anglia, o} 
scrie de materiale sâni- j 
tare și de utilare. In Ș 
plus, aceeași asociat ie j 
va contribui cu 1 * 1 " 
la amenajarea și doi; 
rea acestei case.

— Deci, primii pc,. _ 
au fost făcuți. De că- j 
tre cei care vor să nc j 
ajute. Răminc de văzut 5 
ce face orașul. J

— in ceea ce mă pri-î 
vește. am luat legații-/ 
ra cu Primăria muni-j 
cipiului și încercăm să 5 
găsim o soluție. Este 5 
nevoie de o clădire a- J 
decvata, spațioasă, in-5 
conjurată de verdeață. 5 
Va trebui ca, impreil-i 
nă, toți cei interesați? 
de aceeastă acțiune cu 5 
caracter social să spri-c 

_ jinim amenajarea c). 5
J — Cum .văd“ străi-J 
/ nii, care au această / 
î frumoasă intenție uma-$ 
■f uitară, viitorul cămin j 

pentru bătrini ? /
— Ceea ce au făcut/ 

ei Ja Rcmeți (Bihor),} 
;!• pentru copiii orfani es- 5 
■L te relevant, cred. Va J 
£ fi mai mult decît un 5
> cămin. Pe lingă condi- J 
•t Iii optime de odihnă ți f 
5 masă, se va încerca sa 5 
J se redea bătrineții fru-} 
/ musețea acestei vîrste J 
/.Adică se vor organiza c 
J pentru ci vizionări deS 
/spectacole artistice, c.x-J
> cursii, alte activități ca-/

i senii-£

:•
••

i
•r

s
$■£

■■

I
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11.10
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13,30

1 1.00

18.1)0

bani < 
iota- 5 
pași 3

< re să le rcdca 
ÎJ montul utilității.

— Bănuiesc că 
este vorba și de 
schimbării opticii 
de internarea 1... 
ori a părinților îi»tr-o£ 
unitate de ocrotire. j

— Intr-adevăr. Nu £ 
înseamnă că-i abando- j 
nezi dacă, ocupat fiind / 
cu serviciul, incredințczi 
îngrijirea lor altor pcr-jC 
soarre care o fac în / 
mod organizat. Pe de £ 
altă parte la noi virst- c 
nicii, odată ajunși la ț 
pensionare, își asumă} 
responsabilitatea îngrl-5 
jirii nepoților, uneori / 
muncind chiar niai £ 
mult decît înainte. /

— Așteptăm de Ia £ 
toți cei care au ajuns { 
Ia finalul acestor rin-/ 
duri s.î ne scrie la re-/ 
dacțic in legătură cu J 
utilitatea linei asemenea 5 
instituții ii» județul nns- •. 
fru, 
știi

■ 
t 
:
I 
I
I 
i

I
I

i

■
■

I
*
■
■ 
f
I
■ 
a
■

■■
■

■

'! 
s j 
s

la noi / 
nevoia £ 

cii vizavi J 
bunicilor 5

respectiv in ora- 
llunedoara.
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S.C. „Ceriiiissra" Oeongiu-Băi iși așteaptă cu optimism oaspeții
-- Die GrțUa, ee pe

rioada traversează țaris
mul românesc ?

— Una <lc tranziție 
foarte dificilă din toate 
pantele de vedere, plină 
de ■ onvnlsii .i căutări. 
Prețurile aii c<plod.it, va
loarea leului se prăbușeș
te. oamenii nu prea m li 
au .bani s» fa a . x-rureii, 

. lin.i ia ojilmă .1 tra 
liuni nt.

— trini-ara- *e în- 
-'ric i a in :> sl du
reros. dar m .-. ir pro

B:n ini i.-s. Mi \ ă- 
ițiunia este in 

nt aprc.p’ [ ustie.
I’ ne i pentru -a 

in "î n-a in. eput |-*'ri- 
... da rom cdiil-ir rtiv.ile. 
a excursiilor. Apropo, 

ml ia debuta?
— I.a incepu’ul lânii 

mai. ca de obicia. De la 
: - a dată încolo, p-

nt să șină ia <. '<> ^iu
da i mulți oameni la tra 
tam nt. dar și la odihna, 
in s. jururi mai lungi sau 
m ii s.-urte, după punga 
fi.- âruia. să p reach mi
nunate zi!” in a aste lo
curi unde. [>o vremea 
rr-munilor. funcționau 
t-rrmclc mult apreciate 
țrentru u-măriie lor tă

măduitoare amtipra trupu
lui, dar nu numai. Ce
ai este senin aproape 

luată xara, aerul este 
tonifiant, iar împrejuri
mile mirifice. 'Ioate a- 
eesțea tc ran mtcaz.ă, îți 
Iau poftă de viață.

— Si- zice că la Go- 
oaeiu-Bai vin oamenii în 
cirjc și pii nea pe două 
paloare.

Dialog iu dl
I MII (IHO/A, 

directorul societății

— Mi fost și sint foar
te multe asem.-nca situa
ții. In orie- caz. trata
mentul ee se face aici 
ami-lioi .-aza o gamă lar
ii * 1 afecțiuni, cum ar
li cele c irdiox ascularc. 
reumatice ș.a. Tocmai 
de .ici" a vin foarte mulți 
o.an ni. ani la rind. de 
irrme îndelungată, și-și 
exprima recunoștința 
pentru modul cum au 
I >st primiți, gazduiți și 
tratați.

Turismul se privati- 
z“ iză. Cum ?

— Am dat toatc hote
luri ?, i di,-le .și unitățile 
do aiimintație publică

in chirie sau in locație 
<Ie gestiune, lusînd oa
menilor libera inițiativă 
in ce privește aprovizio
narea, organizarea ac- 
tixității etc., in limita 
prevederilor legale. Oa
menii s-au pus serios pe 
treabă și sperăm ca a- 
propiatul sezon turistic 
să le împlinească și să 
ne împlinească eforturi
le și speranțele.

— Am auzit că la Gc- 
oaeiu-B.îi au venit oa
meni de afaceri străini. 
Cu ce ginduri ?

— Să caute .ăi de 
colaborare cu noi. Au 
fost greci, germanj cana
dieni etc. Deocamdată 
un discutat. Cei mai 
serioși ni s-au părut ca
nadienii pe care ii aș
teptam să revină in cu- 
rind si să pornim trata
tive concrete.

- - Deci, este loc pen
tru optimism, die direc
tor ?

- - Este, deși ne con
fruntam cu necazurile 
tranziției. Omul este da
tor sa fio optimist, iar 
cei de la S.C „Germi- 
s.ir.i" S. \. Geoagiu-Bai 
sînt și ei oameni. Cu 
acest sentiment așteptăm 
oaspeții noului sezon tu
ristic.

,,Diana" iși așteaptă oaspeții viitorului sezon 
turistic, pregătită din toa te punctele de vedere.

halta Qeaaqiu-ua 
popas util

■ „Diana“ — vă primește cu dragi
Hotelul ..Diana" — cea mai renumită initiate dc '

I acest fel din Geoagiu liăi — și complexul comercial | 
dc aici — luate in locație de gestiune de dna Da '

J nicla Todea și dl Petru Murariu — suit mult rău- I 
| t.ite, și pi bună dreptate, de către oaspeții stațiunii. I 
' lată, succint, ce oferă cele două unități :

( apatii.iha dc cazare este de III locuri in * 
, camere eu citi* două paturi ; ■
I ft ( amende sint mobilate elegant ;

• In sezonul turistic, funcționează piscina cu * 
I plajă, ce in acest an se deschide la 1 mai ;

ft Restaurantul are 120 dc locuri, barul 35, iar » 
' terasa 841. Se servește intr-o ambianță dc politețe și | 
| solicitudine — meniu fix, la comandă și minuturi. »

ft Se pot organiza aii i in.se festive, onomastici, I 
| botezuri ș.a. *

f
Cîteva propuneri (

I a restaurantul hol. lului ..Diana bogat sorti
ment de preparate și băuturi, seri irc promptă, ire
proșabilă.

I
J

• (leoagiu-flăi este 
.singura stațiune balneo
climaterică de Interes 
republican de pe melea
gurile. hunedorenc și, 
totodată, poartă de in
trare în județul nostru. 
Iată considerentele. care 
i-ar da dreptul să se 
bucure de mai multă 
atenție și sprijin din 
partea Prefecturii ți a 
Consiliului Județean.

• .-lr fi bine cu Mu
zeul Județean să defi- 
nitlveze cit mai grab
nic lucrurile arheologi 
ce de la Dimbul Roma
nilor pentru a permite 
a. cernii turiștilor ro
mâni ;:i străini ce vin 
in taț’.unc.

• Stațiunea așteaptă 
sponsori. Sponsorizarea 
s-ar putea fac. ți prin 
trimiterea de .ătre a- 
gvnți economici, sindi
cale etc. a unor gnugiri 
de oameni care să-și 
p.’freacă aici jurul, 
u-eel,--end-ttl...

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\

Domnii Mircea Iliciu și 
loan .Ștefănic au luat in 
locație dc gestiune popa
sul turistic din halta Ge
oagiu. Cei doi investitori 
au efectuat numeroase 
lucrări pentru modern za
rea și punerea la punct a 
unității și imprejurimilor 
acesteia, s-au ocupat de 
aprovizionarea abundentă, 
tn prezent, popasul tu
ristic arată ca o bijute
rie. Zilele acestea se lu

crează la amenajarea te
rasei, la vopsirea gardu
rilor și a celorlalte îm
prejmuiri pentru ca cea 
mai mare parte a activi
tății să se desfășoare, în 
perioada sezonului turistic, 
in aer liber. în trecere 
prin halta Geoagiu este 
bine, stimați turiști, să 
faceți un mic popas pen
tru o gustare frugală, un 
suc etc la... popasul de 
aici.

II aspri:
fn icntrul stațiunii 

funcționează uii ștrand 
caro in anotimpul cald 
se bucură de marc cău
tare. Iată (ileva lucruri 
< (• e bine să se știe de
spre el ;

• în cele (ni bazine 
ț se introduce numai apă
! termală, provenită din
» izvoare, la temper.itui a
» dc 30 grade C
. • (latinul mic esl< go-
’ lit și curățat in fiecare
\ zi, tel mijlociu o dată
l pe săptămînă, iar vel

olimpic o dală la două 
ț --..iptămiiii. < loiin.'iri-.i a-

ștrund !
p< i se face zilnii ,

• B.htul dc intrare la ț 
ștrand ești de 10 do lei,

• Aici funcționează un 
romplex comercial, con
dus de dl Virgil Cuge- 
rean, ce oferă o gamă 
diversificată de prepa
rate culinare, răcoritoa
re. bere ș.a.

( ondittirca stațiunii și 
a ștrandului face un căl
duros apel către turiști 
prnlril a păstra ii» iele 
mai bune condiții igiena 
apei și a spațiilor din 
jurul acesteia, a întregii 
incinte. t

TABERE
Pentru elevii și stu

denții din județul nos
tru si din afara aces
tuia, la (leoaglu-llăi se 
cor oroaniza, in peri
oada vacanțelor tabe
re. Prețurile, mai mici 
decit pentru alte cate
gorii de turiști, re ne
gociată intra organiza
tori și conducerea uni
tății.

\ i\ rm ei i ț 
IMOIEMA

l’fiitru relații sil- 
pliiwciilarc și dclalii i 
asupra stațiunii și a ? 
serviciilor <<’ Io ote- ’ 
râ, doritorii pot ape- J 
la la telefoanele : ț 
1HI2I. 1H280, 18281, ț 
18282 si 18283 —
prefix 9.5(1.

I axul stațiunii are ț 
nr. 1810.5. <’

„Germisara" * 
vă oferă

Complexul „Germî- 
sara“, luat in locație 
de gestiune do domnul 
Viorel Zachiu, oferă 
oaspeților săi cazare în 
camere dotate cu tot 
confortul. fn incinta 
complexului, funcțio
nează o bază de trata
ment foarte bine dotată 
și încadrată cil personal 
medical cu bună pre
gătire și experiență. 
Aici se pot trata o ga
mă largă de afecțiuni 
cardiovasculare, reuma- ' 
tice ele.

Masa se poale sers i 
la canlina-reslaurtmt, 
iar la restaurantul și 
barul ce funcționează 
aici găsiți un larg sor
timent de preparate ți 
băuturi, o ambianță plă
cută și o servire plină 
de solicitudine.

JOI VI. 

l’ROASPÂf

0 
s

V,
} 
n
■

î 

i 
î

Unitățile tie pro
ducție ale societății 
„Germisara” — car
mangeria, secția de 
răcoritoare și labora
torul de cofetărie — 
asigură zilnic pentru ■; 
oaspeții stațiunii pro-țj 
duse proaspete și în ț
cantități suficiente. ,«

S. C. „Qeanina Comtur” S.R.L.
NON STOP

aparținind domnilor Viorel 
PUNE LA DISPOZIȚIA OASPEȚILOR : 

• < a za re în vile de categoria I. II Ș> IU; 
ft Video-bar ;
ft Bazin, saună—solux, masaj.

1 N SI H R ( L'PRINDE :

ft Tratament cardiovascular
ft Cazare
ft Masa la restaurantul cantină

l.\ SOI.K I TARI, SE ASIGl'RĂ

ft B,,zc sportive pentru
— tenis dc cimp
— handbal

Trif și Nicolae Grădinarii
— baschet
— minifotbal

I ACI 1.1 I VI I :

ft La sejur de [ieste 5 zile ,e practică 
tarife reduse ;

ft La sejur de peste IX zile se asigură 
o pensiune gratuită.

GR ATI IT

ft Informații turistice
ft Rezervări de locuri

Informații detaliate la leleloanele i 
182X1, 18280 și 18201, prolix 956 —
interioare 135 ți 166.

filele S. < „Genuina ( oinlur" S.R.L. asigură condiții excelente pentru 
sejur.

|i

plod.it
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De la apari(ia sa, o- 
raul, trăind intr-o intimă 
legătură cu natura, s-a 
străduit, instinctiv și 
permanent, în decursul 
timpurilor, să-și asigure 
adăpost și hrană. In a- 
celași timp, pentru a-și 
asigura sănătatea, a tre
buit să lupte cu bolile, 
descoperind din necesi
tate proprietățile unor 
plante tămăduitoare, ale 
mierii și cerii de albine, 
efectele curative ale soa
relui. aerului, apei, argi
lei. nămolurilor, precum 
i practicarea acupunctu- 

i ii. Aceste străvechi 
mijloace de terapie natu- 
i-.stă s-au transmis din 
•■.cnerație in generație 
ieste tot in lume, pinâ 

începutul secolului XX, 
odată cu dezvoltarea pro
digioasă a industriei chi
mice și a medicamentelor 
de sinteză. Astfel, omul 
modern a pășit pe o altă 
cale, părăsind in bună 
măsură folosirea plante
lor medicinale, a produ
selor apicole sau a altor 
remedii naturale in sco
puri terapeutice. Treptat, 
însă, multe dintre medi
camentele produse pe ca
lo sintetică, cucerind a- 
tit de repede lumea mo
dernă, au dezvăluit exis
tența unui revers : toxi
citatea, efectele secunda
re și perturbarea echili
brului ecologic om-micro- 
organîsmo. Pe de altă

parte, s-a constatat că 
principiile izolate din 
plante sau reproduse 
sintetic nu au aceeași va
loare și intensitate ca 
produsul integral, de
oarece în plante produ
sul respectiv nu este sin
gur, ci se află în cadrul

rala nu trebuie conside
rate ca remedii cu ca
racter universal.

Problema funcționării 
unor staționare dc tera
peutică naturistă, în con
dițiile actuale ale țării 
noastre, cînd multe din
tre medicamente lipsesc

Terapia naturistă 
(I)

unui complex activ, în 
care componentele se 
condiționează reciproc. 
Cercetările științifice din 
ultimul timp semnalează 
din ce în ce mai des nu
meroasele dezavantaje 
ale produselor de sinte
za. însăși Organizația 
Mondială a Sănătății re
consideră medicina tradi
țională populară, în pa
ralel cu dezvoltarea cer
cetărilor științifice în a- 
ccst domeniu. Cu toată 
complexitatea și eficiența 
lor. mijloacele terapeuti
ce de proveniență natu

din farmacii sau sint 
deosebit de scumpe, de
vine deosebit de actuală. 
Aceste staționare ar pu
tea fi organizate, în pri
mul rînd, pe lingă sta
țiunile balneo-climatcrice 
(la noi în județ cele de 
la Geoagiu-Bui șl Vața 
de Jos), cu cheltuieli deo
sebit de mici, acestea pu
țind fi deservite de per
sonalul medical existent 
al stațiunilor, cu produse 
apifitoterapcuticc, ce se 
pot obține pe plan local, 
sau cu medicamente rea
lizate în țară din produ

se naturale. Aceasta ar ■ 
determina implicit îmbo- | 
gățirea gamei sortimen- ■ 
tale a medicamentelor ro- | 
mânești obținute din ma- ■ 
terii prime aflate în țară | 
— plante medicinale și ■ 
produse apicole — mult | 
mai eficiente și mal ief- | 
tine față de cele dc sin- | 
teză sau dc cele din im- I 
port, cvitîndu-se practica | 
dc piuă acum de a ex- I 
porta aceste materii pri- I 
me și apoi de a le im- 1 
porta sub formă de pro- ■ 
duse finite (mcdicamen- I 
te). Se adaugă și faptul I 
că reziduurile rezultate I 
din prepararea propriu- I 
zisă a medicamentelor a- I 
pifitotcrapeutice pot fi ■ 
folosite cu succes în mc- I 
dicina veterinară. Efici- ■ 
ența economică nu sc I 
realizează numai pe plan J 
intern ci și- pe cel ex- I 
tern, pe piața mondială, J
prin export, datorită in- I
teresului deosebit pentru _
utilizarea unor medica- I
mente obținute din pro- |
duse naturale. I

Aceste staționare pot -
deveni și un mijloc efi- I
cient de educație și pro- ■
pagandă pentru folosirea |
tuturor factorilor și agen-- a
ților dc terapeutică natu- |
ristă, spre a deveni mal ■
sănătoși și mai produc- |
tivi. |

Tng. TRAIAN IACOII, |
Orăștic |

I

J&r deyosat
Societatea comercială DEVASAT S.R.L. 

anunță pe cei interesați că echipamentul destinat 
rețelei de televiziune prin cablu din Deva se află 
în faza de testare , urmînd ca in cel mai scurt 
timp să înceapă lucrările de cablare.

" I|. IțU; A

Vă așteptăm la sediul firmei de pe bd. 
Decebal , bloc R , parter , pentru a deveni 
abonații noștri.

Informații Ia telefonul: 14453t-----------------------------
.W.W.WV.V.NWZ/.W.W.W.NW.V.W.'.W.V.W-
4
■: in,IAEA DE BEȚELE ELECTRICE DEVA

j Vinde ia licitație publică, în data de 12 
.mai 1992, ora 10. la sediul din str. G. Enescu, 
! nr. .39, Deva,

• mijloacele fixe din grupele de clasifi
care IV, V, VI (respectiv ; aparate dc reani
mare, aparate de măsură, mijloace de trans- J 
port auto) precum și piese de schimb rezul- 4

:■ 
::
I■

I
■

I
I

■
■

■ 
l
a
I

••

<

I
tate din dezmembrarea unor mijloace de trans- 4

21

21
21

1

h n a
8 117

12 I 8
III 8 6 
in

fl
5 
prea

29 5
29 1

trezit

21 I 
21 1 I

1*1 Of EȘTI (I)
INII. (, R UOV.l (3) 21
Va fi lin meci hotăritor 
In Cupa CEEA.
Pronostic : 1, X
CORK INII. (18)
— STI 1U \ (2)
Este pasibil ca temperatura 
gă 1 i — bl 
Pronostic : 2
ELECTRO!'. (7)
— RAPID (li)
Gazdele- sint capabile 
Pronostic : 1
SP. Sil I). (15) 21
— POLI. TIMIȘ. (.',) 21
Meci deschis oricărui 
Pronostic: 1, X,
ATM INII (11)
— I£(»M\ (9)
Numărul marc dc 
b.it.mt" tor face ca 
Pronostic : X
IIARI (15)
— AM OII (18) 
l'ă'. it că ilari s-a 
Pronostic . I

I 
li

26 Aprilie

2
29
29 

meciuri nule
pari ida

lu

Iii :
I

l.i ..:

ti 7 11
115 8
rezultat

9 7 8
11 I 9
i apropr

s.i sc termine nedccis

30—38 28 ( 1)
28—16 28 ( 1 2)

>ta pont 'll UI 1 loc

23—19 12 ( -12)
10—17 31 ( 10)
.furnale'' sa i i iun.

27—20 25 ( , 2)
23—2* 26 ( 2)

ric amBc:lc pimete

21—31 19 (-5)
29—25 27 ( I)

25—27 2'1 (+1)
30—30 <0 (4’3)

ale a ml>elor corn-

7. CAGLIARI (11) 29 6 12 11 29—33 21 (—î)
— NA POLI (3) 29 11 10 5 52—31 38 (18)
Napolitană par dezlănțuiți în acest final dc cam
pionat.
Pronostic : X. 2

8. INTER (6) 28 8 16 5 23—22 32 (|- 4)
— .ILA EX IT’S (2) 29 17 8 1 39—18 12 (4 12) 
„Ncrro-azzuri.i" nu-și pot permite prea multe, 
ei mai „mizând" acum doar pe.-. Cupa UEEA. 
Pronostic : 1, X'

9. LVZ.IO (8) 29 9 12 8 37—32 30 ( (I)
— (REMON. (17) 29 1 9 16 20—11 17 (—13)

Pronostic : 1

Romanii, in ultimele etape, nu 
cadența. Așa că..
Pronostic : 1, X

își prea regăsesc

III. PARMA (5) 29 9 116 26—21 32 ( i O
— GI NO \ (10) 29 9 11 9 31—36 29 (-1)
Gcnovezii vor încerca f>ă spele rușinea dc „aca-
să" cu... Bari.
Pronostic : X

11. SIMI’I). (7) 29 9 1.3 7 31—27 31 ( 1 3)
— POGGI \ (12) 29 9 10 10 511—18 28 ( 0)
SAMP se vede nevoită să... mai cîștige un meci.

12. TORINO (1) 29 11 13 5 28—15 35 ( |- 7)
— MILAN (1) 29 19 10 0 57—16 48 (-| 18)
La Torino ar putea veni prima înfrîngere a mi
lanezilor.
Pronostic : 1. X-

13. VERONA (16) 29 7 5 17 17 — 13 19 (-9)
— l'IORENT. (13) 29 8 10 11 36—31 26 (-D
Soarta fiindu-i pecetluită, 
doar pentru... palmares.

, Verona va mai juca

Pronostic : 1,2-

1

i
I

*

15
2U

COMPLEXUL Al fOSERVK E LIVEZCNT—PETROȘANI 
condus de dl Nicolac Muntcanu, 

pun la dispoziția posesorilof de autoturisme și agenților economici 
o largă gama de servicii și actiiilâli, după cum urmează :

9 rriizii tehnice <Je autoturisme • transport marfa cu autovehi-
• reparații mecanice, electrice și cule dc capacitate pmă la 8 tone

linii higcric auto (pentru agenți economici)
• vopsitori^ auto • desfacere piese, lacuri, vopsele
• izolații și antil'onări auto și materiale auxiliare in domeniul
• (onfecții metalice dc orice fel auto — în regim de magazin și de ’

| (grilaje, gratii, bandaje) consignație.

,i I.N AȘIFI’TAREA EFECTUĂRII SERVICIILOR, LEII NȚII POT 
. SEICV1 O CAFEA, O RACORITOARI SAU UN SANDVIȘ. INTR-UN 
| SPAȚIU AGREABIL.

Io (iiriml, unitatea ia asigura servicii noi pentru (lienlelâ, și anume 
, spTdâtmie auto.

Cei :!7 dc meseriași dc înaltă Calificare asigură prestații prompte,
• de o calilah apreciată, în domeniul depanărilor auto.

port auto.
Lista acestora este afișată la sediul din 

Deva (centru și Gojdu), Petroșani, Hunedoara,
■ Hațeg, Brad. 5
! înscrierea pentru licitație precum și de- 4 
! punerea anticipației se face pinâ la data dc >
■ 12 mai 1992, ora 9. 5
; Informații suplimentare la telefon 15750,4 
! interior 110. (169) 4
1 *• 
VZAW.V.VZA,ZAVA‘Z<VZ.V//.V.,.VZZ/.VA,.V.,.V

■
I

■ 
a
■
■

■
■
■

JJ

i

SOCIETATEA }

DETECTIVILOR PARTICULARI ț 
DIN ROMANIA J

Deva, str. Al. Eminescu, nr. 
(fosta Judecătoria Deva), 

telefoane 956/11179 și 16617

•>

de• în scopul reducerii și lichidării sustragerilor 
materii prime, produse finite și alte materiale din ca
drul unității dumneavoastră. Societatea Detectivilor 
Particulari din România S.R.L., prin filiala sa din 
Deva, nsigură servicii dc supraveghere directă sau 
discretă — printr-O găină variată dc metode și cu un 
personal specializat — pentru depistarea surselor și 
a căilor dc sustrageri din unitate a diverselor mate
riale și produso finite, ‘sau dc pe traseele efectuate 
cu mijloace dc transport dc la furnizor la beneficiar.

Of.eră informații asupra bonității și seriozității 
partenerilor de afaceri din țară și din străinătate.

• SOC IETATEA DETECTIVILOR PARTICULARI
DIN ROMÂNIA — FILIALA DEVA. ANGAJEAZA 
DE URGENȚA. PERSONAL, CU STl DII SUPERI
OARE ȘI MEDII, ÎN SPECIAL POSESORI DE CTINI 
UTILITARI. (311)
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KEI I 1 CȚ1A ZILEI ț
‘ • „Nil te lăsa biruit nici de urii, nici de J
\ dispreț, nici de indiferență. Adu-ți aminte că ' 

puterea celor răi, corupți, proști și leneși este ' 
efemeră. Lucrează liniștit, spune ce ai de spus, \ 
cauta măiestria necesară pentru exprimarea \ 
Inimosului, 'fu știi că in fața frumuseții au ț 
îngenuncheat si marii tirani”. ț

M. STEINI1ARDT j 

. — — — _ _•

MOZAIC SPIRITUAL —
de sărbători

• „Includeți o plantă la întuneric și veți vedea 
ce monstru diform se va produce din pricina setei 
sale de lumină. Oare viața omenească nu produce și 
ea astfel de monstruozități din pricina lipsei luminii 
și credinței ? !".

Lucian Hlaga
■ „Nu a fost cer, pinâ ce omul n-a crezut in el”.

M. Anderson
• „Ceea ce nu putem impârți cu alții, e insupor

tabil : chiar și fericirea ar fi grea dacă am fi singuri".
Byron

• „Fii cu curaj ! Șterge-ți ochii. Adesea căderea 
e un mijloc de a te ridica mai sus".

Shakespeare
• „Să ne bucurăm de ale noastre, fără compa

rare cu alții. Niciodată nu vei fi fericit dacă te vei 
mihni fiindcă e cineva mai fericit. Cind vezi ciți 
,int inaintea ta, gindește-te ciți sint in urmă".

Seneca
• „Cind n-am iertat cu însumi, mai pot să fiu 

iertat
Lermontov

Selecție de II.IE I.EAI1U

Chilon a fost un filo
zof grec, care a trăit prin 
anii 500 inainte de Hris- 
tos. Se zice că el ar fi 
întrebat pe Esop ce face 
Zcus și că acela îi răs
punse : „Coboară pe cel 
trufaș și înalță pe cel 
umil".

întrebat prin ce se deo- 
a-b'-.c >.-i invățați de

• i neinvățați, Chilon 
răspunse : „Prin nădejdi 
temeinice".

Ce e Țreu ? „Să păs
trezi o taină, să întrebu
ințezi bine timpul liber 
și să poți indura ne
dreptatea".

< 'ele ce urmează sînt 
unele dintre preceptele 
sale : • Puneți friu lim
bii mai ales la ospețe • 
Nu-ți bîrfi vecinii, altfel 
vei auzi lucruri de care

fiiosofia lui
Chilon

să-ți pală rău • Nu 
amenința pe nimeni, căci 
asta-i apucătură femeias- 
că «Du-te la prieteni mai 
curînd cînd sînt nefericiți 
decît atunci cînd sint fe
riciți • Fă o nuntă mo
destă • Nu vorbi de rău 
pe cei morți • Respectă 
bătrinețea • Păzește-te pe 
tine însuți • Mai bine o 
pagubă decît un cî.știg

• • • • • •••*•• • • • ‘ ‘ • ••»♦♦♦«»«♦

It E I A T A It I

J

■■L-■■
■ ■

1
ORIZONTAI • 1) i: .rmplc do fermita

te; 2) Capacit”' variabila de înmagazi
na re ; 3) Speri.dist in comunicări cifrate; 
4) Model do ■ urîțenie generală — Trecut 
la moda mini ; 5) Vin la ruperea frontu
lui — Tip de ntac aerian ; 6) Date pc 
brazdă — Unitate a comerțului dti ridi
cata ; 7) Tratată în extenso — Revenită 
dintr-o degajare ; 8) Poartă în spate (pl)

WMIUMCM
*■ • ?*'

J

Cind privesc qoșulețul 
tli’. nulele cu ouă roșii, 
simbol al singelul curs 
pe Golqota, realizez că 
de două mii de ani o- 
mul nu a inceiat să 
bată cuie in trupul ne
vinovat al Mint miorului.

Dumnezeu ne-a dat 

Ouă roșii
fiecăruia o cruce de dus, 
dar fără credința in 
lisus — fiul lui Dum
nezeu — răstignit pc 
cruce, pentru păeatcle 
cele cu voie și fără de 
voie, ale tuturor oame
nilor, fără credința în
vierii, sărbătorile Peș
telui or fi ca un drum 
fără speranță, ca un la
birint fără ieșire.

Ciocnesc oul roșu și 
eu adevărată credință 
în suflet rostesc :

— Cristos a inviat !

INA DELEANU

necinstit ; prima te supă
ră o dată ; al doilea — 
pentru totdeauna • Nu 
ride de nenorocirea al
tuia • Cind ești puter
nic, fii blind dacă vrei 
să iițsufli respect, iar nu 
teamă celor din jur • în
vață să fii un stăpîn în
țelept în propria-ți casă • 
Nu lăsa limba s-o ia 
înaintea minții • Stăpî- 
nește-ți mînia • Nu uri 
arta de a proroci • Nu 
dori ceea ce nu-i cu pu
tință • I,a drum nu te 
grăbi • Cînd vorbești, să 
nu faci gesturi cu mina, 
căci acesta-i un semn de 
sminteală. Ascultă de 
legi • Fii calin.

Selectate de
WKAM PETRII', 

I)cva

— Tratat de imunologic ; !)) Observații
scrise date în vileag ; 10) Element agrest 
de suprafață — Irmsează săgeți otrăvite.

VERTICAL: 1) Membri ai unei forma
ții cu apariții pc micul ecran ; 2) Sc a- 
firmă la adunare ; 3) Acționar la debit
înscris la activ ; 4) Persoane distinse —
Stropitul terenului ; 5) Probă practică în 
teoria elasticității — întinse pe sofa !; G) 
Pălmași la... rotativă — Rafinat după un 
sondaj original ; 7) Măresc avansul ini
țial — Gen de atac decisiv la fileu ; 8) 
V semna un act de înființare — Dat cu 
valoare de întrebuințare ; 9) Acțiuni pre
mergătoare aruncării ia coș ; 10) Caz cla
ri,- de dezrădăcinare.

VASI1 E MOI.ODEȚ

III /I I (.ARI \ ( \RI I I I l

„Ml II MO",

\r tio i |N zi mii I. \osritl 
Dl sIMH îl \ TICI.( I I \ :

I) NATALITATE; 2) EMIRI SPIN , 
3) LUMINI — ANI ; 4j ALIC — ȘIRAG ; 
5) MEDIC — TE — M ; G) UTI — OFEN
SA ; 7) RETINA — TOT ; fl) I — ACTIV 
— Pl : 9) TATE — NOROC ; 10) IREA
LITATE, .

LI NI, 27 Al'llll IE 
PROGRAMUL I

• 9,30 Club „AifD.V". Ediție specială
• 10,30 Film serial pentru copii. Opera
țiunea „Mozart". Ep. 5 • 11.00 Transmi
siune directă a slujbei de Sf. Ghcorghc de 
la Mănăstirea Cernica • 12,00 Din albu
mul celor mai frumoase melodii populare
• 1.3,00 Actualități • 13,10 Studioul șla
gărelor (I) • 13,10 Euro-Disneyland • 15,35 
Lumea sportului • 15,55 Studio dans '92
• 16,30 Emisiunea in limba maghiară •
18.30 Trei din zece pentru ui» show. Emi-
siune-concurs de muzică ușoară româ
nească • 19,30 Desene animate. „Casa 
zburătoare" • 20,00 Actualități • 20,25 
Sport • 20,35 ..... Această poartă a crești-
nității". Ep. IV. Zidurile paradisului •
21.10 Film artistic. „Un bunic genial" 
(Franța, 1987) • 22,40 Gala UN1TER : for
mula unu • 0,40 Actualități.

PROGRAMUL II

• 16.00 Actualități • 16,15 Desene ani
mate. „Stan și Bran» • 16,40 Tradiții •
17.10 Film artistic. „Viața secretă a lui
Kathy Mc Cormkk" (SUA, 1988) • 1830
Repriza a treia • 20,00 Super Channel •
20.30 Magazin auto-moto • 21,00 Studioul 
muzicii de cameră • 21,30 TVE Interna
tional • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC 
World Service.

MARȚI. 28 APRILIE 
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,30 Desene ani
mate. „Hugs Runny" • 11,05 TV 5 Euro
pe • 12,30 Tradiții • 13,00 Farmecul mu
zicii • 13,30 Sub cupola circului • 11.00 
Actualități • 14,20 Muzica pentru părinți
• 14,50 Desene animate. „Fif și Hercule"
• 15,25 Studioul muzicii ușoare • 15,45
Conviețuiri. Tradiții de Paști • 16,15 Ac
tualități • 16,50 Repere transilvane. Emi
siune realizată de Studioul dc Iladiotele- 
viziune Cluj • 17,20 El'HO-GOL • 18,00 
Salut, prieteni ! • 19,00 Jazz-fan • 19,30 
Desene animate. „Casa zburătoare» • 
20.00 Actualități • 20.35 SPORT • 20.45 
Telecinemateca. „Omul dc pc stradă" 
(SUA, 1911), Cu : Gary Cooper, Barbara 
StanwyC... • 22,15 Confluente • 23,15 Ac
tualități • 23,10 Cultura in lume.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16.15 Desene ani
mate. „Stan și Bran» • 16,10 Cercetarea 
științifică agricolă • 17,10 Studioul dc 
literatură • 18,10 Film serial. „Marc și
Sophie", Ep. 12 • 19,10 Baschet : Finala
Campionatului masculin : UNIX'. CLUJ — 
DINAMO (repriza a D-a). Transmisiune 
directă, dc la ( luj-Napoca • 19,40 Tribuna 
non-conforniiștilor • 20,00 Video-satelit • 
21,00 Dc-alc pieței in economia Capitalei
• 21.30 TVE Iirternacional • 22,00 TV 5 
Europe • 22,35 BBC World Service.

MIERCURI, 29 APRILIE

• 10,00 Actualități • 10.30 Film se
rial „Familia Polianiccki". cp. 10 • 11,20 
LA SEPT • 12,20 Ora de muzică • 13,10 
Vîrsta a treia • 13,40 Divertisment inter
național • 11,00 Actualități • 14,20 Docu
mentar științific • 11.50 Preunivcrsitaria
• 15,20 Teleșcoală • 15,55 Actualitatea 
folclorică • 16,10 Tragerea Pronocxpres
• 16.20 15, 16. 17, 18 • 16.50 Actualități
• 17,00 Reporter '92 • 17,30 Studioul mu
zicii ușoare ■ 17.50 BASCHET. Finala
campionatului masculin : Univ. Cluj — 
Dinamo (repriza a 11-a). Transmisiune di
rectă de la Cluj-Napoca • 18,30 Studioul 
economie • 19,00 Desene animale, „Casa 
zburătoare» • 19,30 Actualități • 20,05
SPORT • 20,15 Film serial. „Doamnele dc 
la malul mării". Ep. 7 • 21,10 FOTBAL: 
Finala C upei U.E.F.A. (meci tur). A. C. 
Torino — Ajax Amsterdam. Transmisiu
ne directă de la Torino • 23,05 In fața 
națiunii • 23,30 Cronica Parlamentului * 
Actualități.

PROGRAMUL II

• 16.00 Actualități • 16.15 Desene ani
mate . „Stan și Bran" • 16,10 Emisiunea 
in limba maghiară • IH.I0 Teatru TV.
Moartea unui comis voiajor" de A. 

Miller • 19.55 Worldnet USIA • 20,30
Dialog cu edilii Capitalei • 21,00 Muzica 
azi • 21,30 TV E Inlcrnacional • 22,011 TV 
5 Europe ■ 22,35 BBC World Service,

JOI. 30 APllII IE
PROGRAMUL I

• 10,00 Actualități • 10,20 Calenda

rul zilei • 10,30 Worldnet USIA • 11.10 
Regatul Țărilor dc Jos. Documentar •
• 12,10 Ora dc muzică • 13,00 Oameni dc
lingă noi • 13,30 Jazz-magazin • 14,00
Actualități • 11,20 Audio-vizual studio • 
11,50 Preunivcrsitaria • 15,30 Teleșcoală • 
16,00 Muzica pentru toți • 16,30 Forum
• 17,00 Actualități • 17,05 Repere molda
ve. Emisiune realizată dc Studioul de 
Radiotclcviziunc Iași • 17,35 Dosarele is
toriei. Răscoala din 1907 • 18,00 Telc-
discul muzicii populare • 18,20 Vîrstele 
peliculei • 19,00 Studioul economic •
19,30 Desene animate. „Casa zburătoare
• 20.00 Actualități • 20.35 Sport • 2'1.15
film serial. „DALLAS". Ep. 123 • 21,15 
Reflecții rutiere • 22,00 în fața națiu
nii • 22,25 Memorialul durerii • 23.50
Cronica Parlamentului * Actualități • 0,30 
Stadion.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ani
mate. „Stan și Bran» • 16.35 Motor ! • 
17,05 Emisiunea in limba germană • 
18,05 Concertul Orchestrei Naționale Ra
dio • 20,30 O viață pentru o idee • 21,00 
Muzică populară in concert • 21.30 TVE 
International • 22,00 TV 5 Europe • 22,35 
BBC World Service.

VINERI, 1 MAI 
PROGRAMUL )

• 10,90 Actualități • 10.30 Filin artis
tic. „Detectiv fără voie" (SUA, 1941) •
12,00 Super Channel • 12.30 Desene ani
mate • 13>0 Din albumul celor mai fru
moase melodii populare (II) • 14,00 Ac
tualități • 14,20 Studioul șlagărelor •
14,40 Ștefan cel Marc — Pufna "92 • 15,10 
Bicentenar Rossini • 15,25 Magazin spor
tiv • 16,10 Video-ghid • 16.40 Tragerea 
I/Oto • 16.50 Actualități • 16,55 Emisiu
nea in limba germană • 17.55 Pro Patria
• 18,10 Podul cu dor. 71 dc ani dc la 
Unirea Basarabiei cu Țara • 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20,15 Film artistic. „Aventurile lui Nes
tor Burma" (Franța. 1990) • 22,15 Varietăți 
internaționale • 22,15 Film serial. „Familia 
Chisholm". Ep. 11 • 23,35 Actualități • 
24,00 Top 10 • 0,35 Gong !

PROGRAMUL )1

• 16.00 Actualități • 16.15 Desene ani
mate • 16,10 Tradiții • 17,10 Opera in 
capodopere • 19.55 Seară de balet • 20,55 
Campionatul mondial de Hochei (grupa A). 
S.IJ.A. — Finlanda. Transmisiune directă 
dc la l’raga.

SÎMBAtA. 2 MM 
PROGRAMUL I

• 9.00 Bună dimineața ! • 9-50 Șahul 
de la A la Z • 10,00 Actualități • 10,19
I, 2 sau 3. Magazin sportiv-distraetiv •
II, 10 Descoperirea Planetei • 11.30 Alfa
și Omega • 12,30 Ora de muzică • 13,30 
7x7. Evenimentele interne ale săp'ăminii
• 11,00 Actualități • 11,10 Tele-elub • 
17,20 Baschet. Finala camoionatului mas
culin : Dinamo — Univ. ( luj (repriza a 
Il-a). Transmisiune directă de la Bucu
rești • 18,00 Itinerarii • 18.30 Mapamond
• 19,00 La (întina dorului • 19,15 Tele- 
enciclopedia • 20.00 Actualități • 20.35 
Film artistic. „Iubire pentru un bărbat 
total necunoscut" (Anglia. 1989) a 22.25 
Săptămina sportivă • 22,45 Tele-cabaret
• 23,15 Actualități • 24,'HJ Film serial. 
„Eu spionez". Ep. 8 • 0,55 Rock-panorama.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene "Ri

mate • 16,10 Conviețuiri... • 17,10 I ilm 
artistic. „Amintiri din necunoscuta Ja
ponie- (Japonia, 1984) • 19.05 Vedete in 
concert • 20,35 Suh cupola circului • 
21,00 Serenada • 21.30 TVE Internacional
• 22.00 TV 5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

DUMINICA. 3 M M
PROGRAMUI, I

• 8.30 Bună dimineața! • 9,30 Abraca
dabra • 10,20 Film serial pentru Copii. 
Operațiunea „Mozart“. Ep. 6 • 10-50 Ac
tualități • 11,00 Lumină din lumină • 
12,00 Viața salului • 13,30 Interpret! ai 
tiniecului popular • 11,00 Actualități • 
14,10 Atlas • 11.30 V ideo-niașazin n 18.10 
Convorbiri dc d'im'nicâ • 19.10 film se
rial. ..DALLAS". Ep 121 • 20.O0 Actua
lități * 20,35 Film artistic. „REUȘITA" 
(Anglia, 1985) • 22.05 Sbow-lil de dumi
nică • 22,10 'Vctun'W.’iti ■ 22.55 D'un'nica 
sporiită • 23,20 Maeștrii teatrnltii româ
nesc • 0,20 Campionatul mondial de
hochei Canada — Coho-Slovncia (repri
za a III a). înregistrare.

PROGRAMUL II
• 11.00 Vulomoliilism Marele premiu 

al Spaniei • 16.00 Vctna’i'Mi o 16.15 De
sene animate. „Stan șl Bran' • 16.10 Con
viețuiri • 17.HI Pon-club • 17,30 Oraș? și 
civilizații • 18,00 V'aririat; internaționale
• 18.30 Serata muzicală TV • 20.55 Cam- 
pionalul mondial dc hochei : Canada — 
Cebo If'nvacia. Transmisiune directă dc 
la Praga.
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FELICITĂRI

• Pentru DAN I 1. :
In scara învierii
Cinci clopotele bat
■Iți spun iubite drag 

Hristos a înviat !
„l.a mulți ani !* Ina. (2783)

• QUASAR ELECTRO
S.RI., dorește colaborato
rilor și concurenților săi 
sărbători fericite cu ocazia 
Sfintelor Paști ! (2951)

• CU ocazia sărbătorilor 
de Pu.ti, comitetul direc
tor al P D. \.R. Hunedoara 
urează membrilor și sim- 
patizanților săi sărbători 
terieite, Cristos a înviat !

(29GI)

trale) deschisă marți-sîm- 
bătă între orele 9—17, du
minică 9—12, vă oferă o 
gama variată de medica
mente și preparate farma- 

■u.ice. (2855)

• S.C. RANDS Hu
nedoara vă oferă en 
gros direct de la im
portator marfă italia
nă (pantofi, tricotaje 
etc.), sucuri șl cafea. 
I.C.M., transport achi
tate , adaos comercial 
negociabil. Cererile 
vor fi onorate în ter
men de 10—15 zile de 
la data depunerii co
menzii. Telefon 957/ 
14085 după ora IC

(2310)

• I \ împlinirea virstei
de 30 de ani, Dorin C'hiți- 
ba, iți dorim ca drumul 
vieții sa -ți fie presărat cu 
sănătate, noroc, bucurii. 
I i multi ani ! (2865)

• AZI, cind in buchetul
vieții prinzi al 18-lea tran
dafir. dragă Carmen Adina 
Tan - I. mama, tata și fia- 
tele iți doresc sănătate, 
fericire, mult succes în în
deplinii-. i dorințelor și 
i i mulți ani ! (2957)

V NZARI -
_ jMPARaRI

• \ I XD Mil- ubishi Ga
lant nou, preț negociabil. 
Deva. telefon 14838. (260G)

• \i\D ferestre metali
ce duble 2x1 m, placaj, că
rămida glazurată, ciment 
.db Di-k.i, telefon 14713.

(2937)

• ■ IND casă, g ize. de-- 
pendinte. Deva, str, Bălata 
16 (peste calea ferată), preț 
3 nriio.uie lei, negociabil

(29-11)

• ViND 2 piese hidrau
lice trifazice pentru injec
tat mase plastice. Sibiu. 
114.1 — (2954)

• VI SI) o mașină de
sifon, dulap frigorific 1 500 
litri, boiler 190 litri. Deva, 
telefon 17013. (2955)

• VI ND pavilion apicol,
72 ir >i orizontali. Deva,
tfl(f< 12873. (2963)

• D televizor Phi-
l.p ■ ■ ) Ici. Deva, tele*
fon 1 : (2963)

• i \RM\CIA ..IRIS"
si:i h •V .. <:tr. M. Viteazul,
b'. " : a .tele Pieței ccn-

• ViND Dacia 1300, preț 
375 000 lei, negociabil. Hu
nedoara, telefon ‘’9813.

(2261)

• ViND pereche boj ti
neri, 2,5 ani, comuna Cir- 
jiți, satul Almașul Sec, nr. 
87. (2363)

• ViND convenabil za
hăr import, cartofi și ca
id e tip VF 7,5, orice can
titate Hunedoara, telefon 
15213. (23G1)

• VÎND 1 pereche cai
albi (II ani). Căi,in, satul 
Grid. nr. 77. (2359)

• \ IND telefax japonez 
nou cu garanție 6 luni. 
Hunedoara, telefon 18109

(235G)
• ViND ceasuri: Roiex 

elvețian și Seico. Hune
doara, telefon llllilo. (2355)

• VÎND casă 5 camere
garaj (Chizid). Hunedoara, 
str. Dimbului 28. (2319)

• ViND vanii fonta și 
obiecte sanitare, placaj de 
cărămida, radiator electric 
pe ulei. Deva, telefon 15419.

(2968)

• VÎND motor tăiat lem
ne, tracțiune proprie Die
sel cu motor de tractor 
445 -i ARO 213 cu motor 
Brașov, vizibile str. Horea 
nr. 1 III, Deva, telefon 29585.

(2965)
• VÎND apartament 2

camere in Di va, zona cen
trală. Informații telefon 
22094, zilnic intre orele 
16—20 în afară de sîmba
tă ,și duminicii. cind vă 
puteți adresa la telefon 
28679. (2!>7i;

• VIND instalație sate
lit. originală cu telecoman
da sau părți componente 
separat Des-a, telefon 19023 
după ora 16. (2969)

• \ IND 300 oi cu miei 
(15 kg) în numerar și vi
rament sau la schimb cu 
ARO, microbus, furgonctă 
cu diferențe. Călan, Dîncu 
Marc, 167, telefon 957/31561.

(2367)
• VÎND televizor color

Elcrom în garanție, preț 
foarte convenabil. Deva, 
telefon 25150. (2972)

OFERTE 
DE SERVICII

• STAȚIUNEA de Cer
cetări Silvice Simcria, str. 
Biscarin, 1, angajează prin 
concurs 1 pădurar (băr
bat), 1 silvicultor (bărbat). 
Concursul va avea Ioc la 
sediul stațiunii. în data de 
18 inai 1992. Informații la 
telefon 61254 sau la sediul 
unității. (2962)

• C AUT femeie pentru
îngrijire copil 3,5 ani. De
va. telefon 18908. (2910)

PIERDERI

• PIERDUT cartelă de
al i men te nr. 04025, pe nu
mele Cri.șan Iosif, elibe
rată de Alimentara nr. 14 
Hunedoara. O declar nulă.

(2365)

• PIERDUT legitimație
de serviciu, eliberată de 
B.A.D.P.S.. marca 42 A, pe 
numele Dud Ioan Zorel. 
O declar nulă. (2966)

• PIERDUT legitimație
de handicapat, pe numele 
Dud loan Zorel, nr. 205. 
O declar nulă. (2967)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 3146, 
din 21 ianuarie 1991, eli
berată de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființă Asociația Familială 
„Ghcnnan" cu sediul în 
Orăștic, avînd ca obiect de 
activitate tîmplăric univer
sală, producere .și comer
cializare tricotaje, ciorapi, 
in local și ambulant. (2958)

• CU autorizația nr. 6079,
din 22 decembrie 1991, c* 
lîbcrata de Prefectura ju
dețului Hunedoara, a luat 
ființa Atelierul de repara
ții umbrele și ceasuri e- 
lcctronice, reprezentat prin 
C ostache Milică, în cartie
rul Micro 5 (in spatele a- 
limcntarei 38). Program 
17 — 19. (2362)

COMEMORĂRI

• SUFLET bun și blind 
care a fost pe acest pă- 
mînt

MANEA PARTEME,
din satul Sulighete. La 27 
aprilie 1992, se împlinește 
1 an de cînd moartea ne
miloasă și crudă l-a smuls 
dintre cci dragi. „Am tre
cut din astă lume fură 
să-ml dau scama că rămîn 
îndurerați soția, surorile 
și frații". Dumnezeu să-l 
odihnească ! (2959)

• SE împlinesc, la 25 
aprilie 1992, 2 ani de la
crimi și dor de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
scumpa noastră soție, ma
ma și bunipu,

ANISIA NfSTOR.
■Dumnezeu s-o odihneas- 

că în pace ! Nu o vom 
uita niciodată. Fiica Dori
na. (2970)

DECESE

• MARȚI, 28 apri
lie 1992, se împlinesc 
42 de zile de la stin
gerea sufletului ador
mitei in Domnul

ANA BĂI IOANC \
Nu încetează de a ar
de continuu în inimi
le fiicei, soțului, gine
relui și nepoților un 
dor nestins și dureros. 
Familia. ’ (2366)

• SOȚUL Aurel, 
Mariana fiică, Mitruț 
ginere, Aida nepoată 
anunță cu durere de
cesul fulgerător al ce
lei care a fost

ZORICA HERTl. 
de 52 ani. înmormîn- 
tarca va avea loc du
minică, 26 aprilie 1992, 
ora 14, de la Casa 
Mortuară Deva. Dum
nezeu s-o odihnească !

(2961)

• COLEGII de servi
ciu din cadrul O.CO.T. 
Deva dcplîng moartea 
fulgerătoare a celei ca
re a fost o minunată 
colegă,

ZORICA IIERȚA, 
și transmit condolean
țe familiei îndoliate.

(2'160)

! FOTBAL ■ REZULTATELE ÎN DIVIZIA C, ' 
i ÎN ETAPA DE MIERCURI, 22 APRILIE !

| ■ DIVIZIA C9. Pan-
• durii Tg. Jiu — Construc- 
> torul Craiova 2—2 ; Mine- 
I rul Lupcni — A.S Paro* 
J șenl 1—0 ; Petrolul Ți- 
I eleni — Min. Motru 2—0; 
» Minerul Uricani — Min. 
| Mătăsari 1—1 ; Min. Șt. 
’ Vulcan — Parîngul Lonea 
| 2—0 ; SUCPI Craiova —
I A.S. Scvemav 1—5; Auto- 
I' buzni Craiova — Petrolul

Stoina 0—2.
w

■ DIVIZIA C10. Vul- 
• tarii Lugoj — C.l ,R. Si- 
I maria 5—0; Unirea Sin- 
, nieolau — Victoria Călan 
10—1 ; Unirea Tomnatic 
. — Elect. Timișoara 3—2 ;
| Ceramica Jimbolia — Ar-

9 9 «mv 9 — 9 9 ~~~ •

scnal Reșița 0—I ; hner 
gia Deta — Min. Mold. ' 
Nouă 2—1 ; Retezatul Ha- I 
țeg — C.S.M Caransc- > 
boș 2—2 ; A.S. Obilici — I 
Auto FZB Timiș. 1—0 ; J 
Min. Anina — Strungul | 
Chișineu Criș 2—0. I

■ DIVIZIA CU. Mu- | 

rcșul Deva — Soda Oc. * 
Mureș 5—1 ; Metalul | 
Aiud — Motorul Arad , 
3—0 ; Mec. Alba — O- I 
țelul Ștel 2—0 ; Aurul J 
Brad . — Ind. Sirmei (*. I 
3'urzii 3—0; Min. Ștei — ’ 
C'.f’.L. Arad 3—0; Tnfră- j 
ți rea Oradea — ( ni rea | 
Doi 1—2 ; Sticla Arie- * 
șui — Șoimii Lipov.i 0—0. |

• 9 9 9 r W • MB

(

1
l

î
i
l
<1

*
i
\
l
J
1
I
1

*!

)
i
i

I
DACIA SERVICE DEVA j

Face înscrieri pentru cursurile practice și 
iciiH-lice în vederea obținerii permisului - del 
conducere, categoria II. Orele de instruire i 
practică se efectuează pe poligonul propriu, J 
unde candidați! iși vor susține și examenul.

înscrieri și informații suplimentare, la se- I 
dini unității clin Deva, str. 22 Decembrie, nr. | 
261. telefoane 18810, 23810. (480) ț

l’ROGRYMUL TELEVIZIl Ml '
D E V A '

t 
slHBiTi, 25 Al’RILIE 1992

(1 E PROGRAMUL 11)
\

I
IțI
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I

• 9.09 — 10,00 Music shop • 10,00—11,30 llccl<-cnd ț
magazin : buletin informativ; intervin cil ing. Paul l 
Botez, președintele filialei l’.N.L. Hunedoara; desene ) 
animate: „101 Dalmațicni"; publicitate; „Poliția In- ț 
formea'ii"; „Consemnări" ; Sport ; „Boxa acuzaților"; l 
„Obiceiuri de Sfintele Paști" • 11,30 -13,00 l-'ilm , 
artis'ic. '

Sl.MIlVl’L 25 APRILIE 1992
(după tei minarea programului I TI R) 

l»l MINICA. 26 APRILIE 1992 
(ora 6,:K> — programul I)

• Ediție specială de Sfintele Paști : dedicații ( 
muzic.'.ic; „Consemnări"; „Obiceiuri de Sfintele Paști"; 
Publicitate; Varietăți"; „Retrospectivă Bennv Hill". '

I

I

CONSILIUL MUNICIPAL 
HUN E D O A R A

COMUNICA ;
Ai îmi in vedere Legea nr. 3/1972, art. 41, 

lit. „c“. prin care organelor locale le revine 
sarcina autorizării unităților comerciale, infor
măm agenții economici că funcționarea unită
ților comerciale fără acest avi/, constituie 
contravenție conform legii nr. 12/1990, repu
blicată în VI. O. 133/1991, art. 1, lit. „a**.

Primarul municipiului Hunedoara : 
Stabilește prin dispoziția nr. 72/1992, 

locuri publice pentru desfășurarea actiiității 
vinzare ambulantă:

• piața ,
• piața
• zona <
• zona <
• zona : 

Dacia.
Aprobarea iu vederea desfășurării activi

tății de vinzare ambulantă va fi emisă de 
Corpul de Control Comercial, in colaborare, eu 
biroul de urbanism si amenajare a teritoriu
lui. (479)

ca 
de

„OBOR**
„DUNĂREA** 
cinematografului „’MODERN1* 
cinematografului „I LAC AR \“ 
stadionului „CORVLN” din bdul
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Cu oca/iu Sfintelor I’aști, consiliul de .ui 
ministrație, întreg colecții ul de salariați ai 
S.C. Coratrans—S.A. Deva urează călăjurilor 
si partenerilor de afaceri multă sănătate, 
prosperitate și sărbători fericite! (183)

SOCIETATEA COMERCIALA 
IIIDROCONSTRUCȚI.A S. A. BUCUREȘTI 

SUCURSALA RIU IMARE-RETEZAT 
cu sediul in BRAZI, comuna Riu de Mori, 

județul Hunedoara
Angajează personal muncilor in următoa

rele meserii :
• mineri subteran
• dulgheri
• zidari
• sudori injectori
Salarizarea se face prin negociere, conform 

Legii 14/1991, in baza grilei de salarizare și 
a contractului colectiv de muncă.

Se acordă spor de șantier și spor pentru 
condiții grele de muncă, cazare gratuită, masă 
la cantină contra cost.

Informații suplimentare* la biroul personal, 
telefoane 70950, 70951, prefix 957. (181)

I
I*
I
I*
I
w

I
I
I
ii
I
*

Ii
I 
I

I— _ _______ - —V. *
I

C ENTRUL DE INI ORMATIC \ MINIERA
D E V A

Organizează, începînd cu data de 1 1 mai
1992, * I

• cursuri de inițiere în utilizarea calcu- j 
latoarclor IBM-l’C și cursuri de pro- ' 
grama ret in FOX RASE i .

Durata cursului este de 5 săptămini, iar ’ 
programul de desfășurare este între orele I I I 
— II sau 10—19.

Relații se pot obține la telefon 13915.
(178)

SOCIETATEA COMERCIALA I
I „ARDEALUL** S. A. DEVA
I cu sediul in Deva, Piața Vi,? »riei, nr 8

Organizează la sediul societății. în ziua <l« I 
I I. mai 1992, ora 10, licitație pcnîru prehtare 1 
' hi Î.OCAȚIE DE CiESTIUNE a unilâț:; :

I • Patiseria „Liliacul** din blocul 1,2, par- > 
ter, str. Libertății.

i înscrierile se pot face piuă in ziua de 8 I 
; mai 1992.
[ Documentele cu prii ire la creditele* de | 
I preluare în locație de gestiune pot fi consul- « 
J tate la sediul societății, telefon Hhă'lO.

Garanția iii sumă de 30 000 de lei șe va* 
, depune la ca-doria societății, piuă cel tir/iu cu I 
| 3 zile înainte de licitație. (182) j

.1/20/618/1991
Conl ! 807056601 H.G. Deva

RFIMCTIA Șl ADMINISTRAȚIA :
2 700 Deva, str. 1 Decembrie, 85, 

luifcțu! Hunedoara 
Telefoane: 11275. 12157, 11269 

telefon Tipografici 25904 
Tat : 18061

întreaga răspundere pentru conținutul 
orticolclor publicate o poartă 

autorii acestora,

TIPARUL:
S.O. „Polldora" S.A.

ficvn. str. 22 Deccmhrfe 257
• j > iu >»ituininiiituin.iinH t tiiitoxtti


