
Ziua cea mai tristă din 
Istoria lumii a fost Vinerea 
Patimilor, ziua răstignirii 
Domnului. Ziua cea mai 
frumoasă şi sărbătoarea 
cea mai înălţătoare este 
Duminica, ziua învierii 
Domnului, ziua celei mai 
mari minuni, .şsiua pe ca
re a făcut-o Domnul să ne 
bucurăm şi să ne veselim 
într-nsa". Atit de mare este 
ziua învierii Mântuitorului, 
incit lumina ei se răsfrîn- 
ge în toate slujbele şi se 
sărbătoreşte în duminici
le de peste an. Toate sînt 
„ale învierii" şî toate re
dau ceva din luminile şi 
frumuseţile măreţului Praz
nic, De unde oare otita re
vărsare de lumină, de bucu
rie şi mlngîiere? Din ade
vărul ţi minunea învierii. 
Hristos este viu! Hristos 
trăieşte! Hristos a înviat! 
Aceasta este credinţa şi 
datarea noastră, aceasta 
este dogma mântuirii noas
tre pe care o  mărturisim 
toţi creştinii ort de cite ori 
rostim cuvintele: „Cred şi 
tntr-unul Domn lisus Hrts- 
tos, Fiul lui Dumnezeu... 
care s-a răstignit— şt a în

viat a treia zi după Scrip
turi".

Cine citeşte cu luare a- 
minte şi cu bună credinţă 
paginile Scripturilor Sfin
te ale Noului Testament va 
cunoaşte adevărul întreg 
şi curat despre învierea 
Domnului. Va cunoaşte de 
acolo că lisus Hristos a 
murit cu adevărat pe cru
ce, deoarece dnd a fost tm- 
puns cu suliţa, a ieşit din 
Sfintul Său trup „sînge şi 
apă" — semn că a murit 
cu adevărat; că apoi a fost 
aşezat în mormint, iar 
mormintul a fost pecetluit 
şi păzit de ostaşi, pînă Du
minică dimineaţa, cînd 
mormintul a fost aflat 
„gol" şi vestea învierii s-a 
răspândit „ca fulgerul". Va 
cunoaşte că lisus Hristos, 
in duminica Sf. Paşti s-a 
arătat mai in Ui Măriei Mag- 
dalena şi femeilor mirono
siţe, dnd le-a grăit; „Bucu- 
raţi-vă!' ; Ş-a arătat uce-
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Reuniunea naţională a moţilor
Moţii, oameni cu suflet mare şi gene

ros, toleranţi cît se întinde bunul simţ 
cu neasemuită dragoste pentru locurile 
lor şi ţară, se întîlnesc, de data aceas
ta, intr-o reuniune naţională la Cluj- 
Napoca. Cu acest prilej, Consiliul Naţio
nal al Societăţii „Avram Iancu" va pre
zenta vin raport asupra activităţii desfă- 

? şura te de Ia înfiinţare şi principalele di
recţii de acţiune pe 1993. Manifestarea, 
ce va avea loc la Casa de Cultură a 
studenţilor din Cluj-Napoca, în ziua de 
23 aprilie a.c., mai programează expozi
ţii de artă plastică, etnografie şi numis
matică.

In continuare, cei prezenţi vor avea 
posibilitatea să participe la un spectacol

IN ZIARUL OE 

A ST A Z I: 

SAPTAMiNA 

LA

TELEVIZIUNE

folcloric la care îşi dau concursul: an
samblul „Doina Iancului** al Societăţii 
„Avram Iancu", ansamblurile „Mărţişo
rul" Cluj-Napoca, „Ţarina" din Turda, 
taraful din Vaţa de Jos, soliştii : Sava 
Negrean Brudaşeu, Veta Biriş, Mariana 
Anghel, Lenuţa Evsei, Mariana Morcan, 
Nieolae Furdul Iancu, Drâgan Muntean, 
Nicolae Opruţ, Dumitru Făreaş. Seara, 
de Ia ora 20, se desfăşoară tradiţionalul 
Bal al moţilor la Complexul „Haşdeu", 

La aceste manifestări de suflet şl a» 
dîneă simţire românească iau parte, de 
asemenea, înalte oficialităţi ale ţării.

MINEI, RODEA
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— Dacă ăsta c ordin, atunci sînt un 
idiot!

— E ordin, Popescnle! E ordin !

Legătura afectivă sta
bilită între Asociaţia U- 
manitară „Partage et A- 
mitie" din Franţa şi mu
nicipiul Deva s-a născut 
dintr-o simplă întîmpla- 
re. Primăria din Pon- 
thierry — Departamentul 
Seine-Marne s-a intere-

soanelor cu posibilităţi 
materiale precare, fără 
discriminare etnică, po
litică sau religioasă. Pî
nă în prezent în Româ
nia — Oradea, Satu Ma
re, Blaj şi Deva —, din 
1999 încoace, am trimis 
şase convoaie umanitare.

Un drum de suflet: 
Ponthierry—D ev a

sat de Deva, iar parohia 
din localitate a fost re
ceptivă la iniţiativa aces
teia.

— Acţiunile umanita
re de întrajutorare a mai 
multor naţiuni, ne-a de
clarat abatele Pierre Le- 
maîre, au început în ur
mă cu 12 ani în Polonia. 
Noi colectăm medica
mente, haine, jucării şi 
obiecte de mobilier, pe

Aici, la dumneavoastră, \ 
Ia Deva, am colaborat i 
foarte bine atit cu rnuni- j 
cipalitatea, precum şi cu 
reprezentanţii bisericii u- 
nite şî ortodoxe, tocmai 
pentru a întinde o mină 
de ajutor celor aflaţi în 
suferinţă. Nădăjduim că 
acţiunile pe care le în
treprindem în România

CORNEL POENAR
care le triem, curăţăm şi —■--—— —-------------  .•
le distribuim gratuit per-(Continuare în pag. a 2-a) \

■  BAKU. — Preşedinte
le Turciei, Turgut Ozal, a 
avertizat că ţara sa începe 
să-şi piardă răbdarea în 
urma ultimei ofensive a 
forţelor armene împotriva 
Azerbaidjanului. Vorbind 
în faţa deputaţilor Adu
nării Naţionale de la Baku, 
el a reafirmat sprijinul 
pe care Ankara este dis
pusă să-I acorde Azerbaid
janului în conflictul cu Ar
menia.

Acum, cînd acest război 
a depăşit limitele encla
vei Nagorno-Karabah, pen
tru întreaga lume a deve
nit evident adevăratul scop 
urmărit de autorităţile de 
la Erevan — şi anume 
crearea „Marii Armenii" 
pe 'calea escaladării agre
siunii armate, a declarat 
liderul turc. Referindu-se 
la căile de depăşire a con
flictului, Turgut Ozal a in
vocat drept „unică speran
ţă trezirea poporului ar
mean, care nu înţelege ac
tivitatea criminală şi anti
populară desfăşurată de 
guvern". Dacă autorităţi
le armene nu-şi vor schim
ba atitudinea, atunci nu 
„numai vecinii, dar, foar
te probabil, întreaga lu
me va întoarce spatele K- 
revanului, care atentează 
la dreptul internaţional"' 

— a conchis preşedintele 
turc.

■  MOSCOVA. — Dacă 
la referendumul din 23 a-

0  EXPOZIŢIE DE ICOANE 
PE DEMN. Cu ocazia Sfintelor 
Sărbători de Paşti, la vechile 
Galerii de Artă din Deva s-a 
deschis o expoziţie de icoane pe 
temu. Autorii lucrărilor cu te
matică religioasă sînt doi apre
ciaţi artişti — Alexandrina şi 
Dorin Popescu Pleşa. Expoziţia, 
oare s-a bucurat de interes din 
partea publicului încă de la ver
nisai, poate fi vizitată în peri
oada 15—24 aprilie a.c. (M.B.j

Q HĂRNICIE. în comuna O- 
răşttoara de Sus sînt, la ora ac
tuală, 28 de tractoare particu
lare. Există, de asemenea — cum 
rezultă din statistica ce o ţine 
dl. Petru Duca, inginer , la ocolul 
agricol din localitate — circa 400 
de perechi de animale de mun
că — bot şi cai. Aşa se explică 
hărnicia cu care oamenii din cele 
opt sate ale comunei îşi lucrează 
pămintul. (TR. B.)

0  VERNISAJ. Luni, 19 apri
lie a.c., ora 15, la sala festivă a 
Comandamentului Militar Jude
ţean din Deva va avea loc verni- 
safui expoziţiei de pictură a ar
tistului Mircea Zdrenghea. , Au
torul este cunoscut pşutru pre
dilecţia sa spre peisaj şi portret

pusă în valoare cu prilejul mai 
multor expoziţii personale şi de 
grup. f M.B.j

0  BUNI GOSPODARI. Sosi
rea primăverii nu numai că a a- 
dus multă bucurie in inimile oa
menilor, dar a şi stîrnit simţul 
gospodăresc. în cartierele de lo
cuinţe din Haţeg, in zonele blo
curilor locatarii au ieşit la în
frumuseţarea zonelor verzi, a 
gardurilor vii, arborilor şi arbuş
tilor ornamentali. Printre cei 
mai vrednici gospodari, încă din 
primele zile. s-au dovedit Marîa 
Frenţoni, loan Şandru, Iancu 
Dragomir, Alexandru Zârăilă, 
Eleon&ea Anca, Teoftl Dehelean, 
loan Raţ, Vidrei Jurconi, mulţi 
alţii. Bravo î (N.S.)

© LA „LUMEA COPIILOR". 
Salariatele magazinului de copii, 
împreună cu conducerea Socie
tăţii comerciale „Univers* S.A. 
Deva, de care aparţine spaţiul, 
au organizat aici un raion de 
consignaţie pentru cei mici. Pă
rinţii, ai căror copii nu mai au 
nevoie de cărucioare, pătuţuri, 
jucării sau vehicule pentru puşti 
te pot valorifica prin acest ma
gazin. (E.Ş.)

prilie majoritatea electo
ratului ya spune „Nu", 

: „preşedintele va demisio
na" — a declarat Boris 
Elţîn, Ia întîlnirea avută 
la Kremlin cu reprezen
tanţi ai mass-mediei. „In 
cazul unei victorii, a con
tinuat liderul rus la soli
citarea ziariştilor, sînt gata 
să prezint; chiar din 26 
aprilie, un pachet de mă
suri menite să neutralizeze 
acţiunile negative ale So
vietului Suprem". „Preşe
dintele va fi mult mai decis 
în demersurile sale", a a" 
dăugat Elţîn, citat de Itar> 
Tass.
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HRISTOS A ÎNVIAT!
(Urmare din pag. 1)

nieiloT Săi Luca şi Cleopa 
in drum, spre Emaus, cînd 
le-a tîlcuit scripturile şi li 
s-a descoperit prin bine- 
cuvîntarea şi fringerea pîi- 
nii; s-a arătat lui Petru, 
apoi celorlalţi apostoli, 
Sără Toma, cînd L-au vă
zut, L-au pipăit şi L-au au
zit vorbind cu ei, iar El a 
mincat în faţa lor. La opt 
zile s-a arătat apostolilor 
şi lui Toma, pe care l-a fă
cut din îndoielnic, credin
cios; s-a arătat apostolilor 
pe malul Tiberiadei, cînd 
a primit din nou pe Petru 
în rîndul apostolilor; s-a 
arătat iarăşi apostolilor 
pe muntele GaUleii, cînd 
i-a trimis să boteze în nu
mele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sf. DUH; ş-a arătat 
la „peste cinci sute de fraţi 
deodată", a căror mărturi
sire o lua mai tîrziu — 
peste douăzeci de ani — 
Sf. Ap. Pavel; s-a arătat 
lui Iacob şi tuturor aposto- 

•lilor la Înălţare şi mai pe 
urmă s-a arătat lui Pavel 

■ pe drumul Damascului, 
i Toate aceste arătări după 
Ţ înviere şi toate persoanele 

\rj cărora li s-a arătat sînt 
. mărturii ale Învierii Dom- 
i nului, mărturii care pentru 
"credinţa în învierea Dom-

■ f  ---------------------------
f Praznicul învierii Dom

nului este praznicul lumi
nii, al vieţii, al bucuriei, al 
păcii. Este praznicul lu- 
minii pentru că lumină a 
răsărit nouă Hrisţos Dom
nul din întunericul mor- 
mîntului. Este praznicul 

,r vierii, pentru că în Hris- 
ţpş viaţa s-a arătat mai 
tare ca moartea şi de a- 
ttinci Invierea Lui Hristos

nului au mers pînă la 
moarte.

însemnătatea excepţio
nală pe. care o are minu
nea Învierii Domnului pen
tru sufletele creştine a fă
cut să se concentreze asu
pra ei toate atacurile ne
credincioşilor. Astfel, unii 
au fost de părere că Iisus 
Hristos nu a înviat, ci tru
pul lui a fost furat de a- 
postoli. Povestea aceasta, a 
furtului a. fost pusă la ca
le de arhiereii şi fariseii 
iudeilor care au dat bani 
ostaşilor ce păziseră mor- 
mîntul, învăţîndu-i să spu
nă că dormind ci, au ve
nit apostolii şi L-au furat. 
Minciuna însă nu a prins, 
ci adevărul. Cum să-l fu
re apostolii, cînd ei de fri
că stăteau ascunşi, cu u- 
şile încuiate, după ce in 
vremea Patimilor se lepă- 
daseră de El ? Sau ce in
teres puteau avea să-L fu
re, cită -vreme nu aveau 
ce face cu un trup mort, 
aşezat intr-un mormînt 
păzit de garda soldaţilor 
romani ?

Alţii sînt de părere car 
Iisus Hristos nu a murit 
pe cruce, ci a căzut numai 
într-o moarte aparentă, din 
care s-a trezii în răceala 
mormîniului şi mirosul a- 
romatelor. Părerea aceas

ta, de asemenea, este gre
şită, deoarece Iisus a fost 
îngropat mimai după ce 
moartea Lui a fost vădită 
prin împungerea cu suli
ţa în coastă şi prin învoi
rea lui Filat. Pe lingă a- 
ceasta, Iosif şi Nicodim, 
după obiceiul iudeilor; au 
înfăşurat tot trupul lui Iisus 
cu fâşii şi faţa i-au acope
rit-o cu o mahramă, peste 
care au turnat „ca la o su
tă de litri de ulei". Aşezat 
astfel in mormînt şi aco
perit’ cu o piatră mare, 
chiar dacă nu ar fi murit 
pe cruce, trebuia să moară 
in mormînt, prin asfixiere.

In sfîrşit, alţii sînt de 
părere că Învierea nu este 
dec.it o poveste, o vedenie, 
o preînchipuire. Dar o 
poveste, oricît ar fi de fru
moasă, nu poate să facă 
din oameni fricoşi mar
tiri.

Toate părerile necredin- 
. cioşilor despre Învierea 
Domnului se sfarmă de 
fapta şi adevărul Învierii, 
ca valurile de stîncă. Sf. 
Evanghelie nu cuprinde 
nici poveşti şi nici min
ciuni. Ea este cartea vieţii 
şi legea adevărului. Iar a- 
postolii nu s-au luat după 
vedenii şi după minciuni, 
ci au trăit în credinţa şi 
in morala învierii. Ei sînt

martorii învierii; „Pe acest 
Iisus Dumnezeu l-a înviat, 
pentru care noi toţi sîntern 
martori" (Fapte 2,32). Sînt 
martori la ceea ce au vă
zut; pe Hristos cel înviat, 
şi au auzit: cuvintele Lui 
„căci noi nu putem să nu 
grăim cele ce am văzut fi 
auzit" (Fapte 4,20). Cre
dinţa aceasta a răsunat în 
Ierusalim, în Iudeia, în 
Galileia şi pînă la margi
nile pămîntului. Ea răsună 
şi astăzi în toate bisericile 
pe toată suprafaţa pămîn
tului, în toate duminicile 
şi în toate inimile.

In credinţa şi în minu
nea aceasta, în biruinţa şi 
bucuria învierii trăim şi 
noi toţi creştinii dreptcre- 
dincioşi. Cu credinţa aceas
ta mărturisim Crezul; cu 
credinţa aceasta săvlrşim 
şi încheiem duminica Sf. 
Liturghie şi tot cu credinţa 
aceasta ne încheiem viata 
şi toate rugăciunile pentru 
cei morţi. Drept aceea, „ve
niţi toţi credincioşii să ne 
închinăm Sfintei Învieri a 
lui Hristos. Că iată, a ve
nit prin cruce bucurie la 
toată lumea, totdeauna bi- 
necuvîntind pe Domnul, 
lăudăm învierea Lui. că 
răstignire răbdînd pentru 
noi cu moartea pre moarte 
a stricat". ♦—•—o—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—»—*—*

tele de bucurie, de o bucu
rie luminoasă, senină, sfîn- 
tă. Ne simţim acum cu 
inima cuFată, cu cugetul 
împăcat, cu mintea înălţa
tă şi cu întreaga fiinţă pă
trunsă de ceva dumneze
iesc. Aceasta pentru că noi 
înşine ne-ara pregătit prin 
rugăciuni şi post prin Sfîn- 
ta Spovedanie - şi Sfînta 
împărtăşanie prin dragos-

ria negrăită a învierii să 
rodească deplin în viaţa 
noastră, să ne fie izvor şl 
îndemn neistovit pentru a 
ne înălţa mereu pe scara 
virtuţilor, pentru a întări 
fără contenire unitatea şi 
înfrăţirea noastră în cre
dinţa strămoşească. , 

Dacă vom face aşa, vom 
simţi şi mai deplin ade
vărul că viaţa Lui Hristos

PRAZNICUL LUMINII
mereu izvorul biruinţei 

i isteţii asupra morţii, izvo
rul vieţii veşnice. Este 
praznicul bucuriei pen
tru că ne bucurăm că a 
înviat Domnul. Este praz
nicul păcii pentru că în
vierea Domnului este a- 
deverire că prin cruce pa
cea s-a făcut între noi şi 
Dumnezeu, că Iisus este cu 
noi, cu Biserica Sa pînă 
la sfîrşitul veacurilor şi ne 
cheamă să trăim în pace 
cu semenii noştri. El în
suşi, Cel înviat, întîmpi- 
nînd pe femeile mironosi
ţe le-a zis: „Bucuraţi-vă !“ 
(Matei 28,9) şi arătîndu-se 
ucenicilor Lui le-a grăit: 
„Pace Vouă" şi s-au bucu- 

ţ  rat ucenicii văzînd că este 
")' Domnul.
" Sfintele Paşti, „Sărbă- 

Ş tbârea sărbătorilor*1, ne 
umplu cu adevărat sufle

te şi prin -împăcare unii 
faţă de alţii, prin înlătu
rarea fărădelegilor şi să- 
vîrşirea de fapte bune. Pre
gătiţi în felul acesta, în
ţelegem să trăim adevărul 
imnelor bisericeşti care ne 
cheamă: „Aceasta este
ziua pe care a făcut-o 
Domnul, să ne bucurăm, 
să ne veselim într-nsa“.
_ Trăim şi noi la lumina

tul praznic al învierii Dom
nului marea bucurie a 
Maicii Domnului, a femei
lor mironosiţe, a sfinţilor 
apostoli cînd li s-a vestit 
că Mîntuitorul a înviat; 
trăim şi noi bucuria tutu
ror celor ce în veacurile 
ce au trecut şi, în vremea 
noastră au preamărit şi 
preamăresc pe Hristos 
Domnul cel înviat şi Mîn
tuitorul sufletelor noastre. 
Să ne rugăm Lui ca bucu-

„Este dragoste, bucurie, 
pace, bunătate** (Galateni 
5,22) şi plini fiind de în
vierea Domnului şi a fap
telor bune ce îe săvîrşim, 
vom răspîndi în jurul 
nostru bucuria păcii, bucu
ria. înfrăţirii, bucuria mun
cii cinstite.

Păzind poruncile Lui 
Hristos şi îndrumările Bi
sericii noastre, una fiind 
în toate cele plăcute Lui 
Dumnezeu şi Bisericii sale 
Sfinte, se vor împlini şi 
în viaţa noastră cele grăi
te de Mîntuitorul către 
Sfinţii Apostoli: „Acestea 
vi le-am spus ca bucuria 
mea să. rămînă întru voi 
şi bucuria voastră să fie 
deplină" (Xoan 15,11).

Preot lOAN BUZDUGAN 
protopop

SFINTELE PAŞTI
In noaptea strălucitoa

re de lumină a Sfintelor 
Paşti, Biserica vesteşte 
tuturor bucuria învierii 
lui Hristos: „cerul după 
cuviinţă să se veselească 
şi pămîntul să se bucure, 
să prăznuiască toată lu
mea văzută şi nevăzută că 
a îhviat Hristos, bucuria 
cea veşnică". învierea lui 
Hristos izvorăşte bucuria 
pentru întreaga omenire şi 
pentru întreg universul. 
Şi aceasta pentru că prih 
Hristos răstignit şi înviat, 
omul şi prin el întreaga 
făptură îşi regăseşte dru
mul pierdut. Păcatul a in
trodus în lume tragedia 
morţii, dar prin învierea 
lui Hristos, moartea este 
distrusă şi drumul spre 
veşnicie din nou deschis.

Sfîntul Apostol Pavel 
spune creştinilor din Efes 
şi prin ei tuturor creştini
lor: „Răscumpăraţi vre
mea, căci zilele rele sînt" 
(Efeseni 5,16). Acest cuvînt 
ne arată că viaţa creştină 
este o permanentă purtare 
a crucii. „Drumul ce duce 
spre Dumnezeu, spune Sfîn
tul Isac Şirul, este o cruce 
zilnică. Nimeni nu-şi mîn- 
tuieşte sufletul fără aprin
să stăruinţă. Viaţa creşti
nului este un pelerinaj, 
presărat cu tot felul de 
greutăţi. în acest pelerinaj

însă omul nu-şi duce cru
cea singur. Hristos, ca iz
vor tainic de putere şi li
man în marea învolburată 
a vieţii este pretutindenea 
şi pururea prezent.

Trăim într-o lume în ca
re nu toţi oamenii sînt 
pătriinşi de adevărul În
vierii- lui Hristos şi de a- 
ceea ei sînt trişti, neavînd 
„nădejde", cum spune clar 
Sfîntul Apostol Pavel, (I 
Tes. 4,13). Cei ce credem 
însă în puterea învierii 
sîntern chemaţi să ne aPro- 
piem de aceştia şi să mer
gem împreună cu ei, ase
menea lui Iisus, alături 
de ucenicii Săi spre Emans 
şi să le vestim bucuria 
vieţii veşnice. Această 
bucurie a învierii a lumi
nat prin secole cugetele 
strămoşilor noştri şi, deşi 
obidiţi de vitregia vremu
rilor, ei au dăruit lumina 
bucuriei lor tuturor celor 
din jur.Fiecare creştin are 
misiunea ca prin cuvînt, 
viaţă curată şi iubire jert- 
felnică pentru toţi oame
nii, şi mai ales pentru cel 
în suferinţă sufletească şi 
trupească să fie un apos- 
tol al Învierii lui Hristos. 
Un mare gînditor şi văză
tor al tainelor lui Dumne
zeu, Didim din Alexandria, 
citează un cuvînt păstrat

de la Mîntuitorul Hrisţos: 
„Pe Dumnezeu 11 poţi Ve
dea în orice frate**. .

Bucuria Pascală, pe care 
Biserica Ortodoxă o evocă 
intens şi solemn, patru
zeci de zile este- bucuria şi 
nădejdea noastră cea mai 
mare, mi doar patruzeci de 
zile, ci de fiecare clipă a 
vieţii noastre de, creştini, 
de fiecare clipă de inimă 
grea, de cuget tulburat, de 
îndoială, gle coatradicţie, 
de tăgadă, de uitare din 
cartea lumii, a lui Iisus 
Hristos cel ucis din ură şl 
batjocură şi înviat spre 
mîntuirea lumii, de fiecare 
zi şi ceas de suferinţă, de 
grijă pentru răul ce se fa
ce în lume, de fiecare zi 
şi ceas de griji» şi nădej
de pentru Biserică, pentru 
popor, pentru noi şi pen
tru morţii noştri. Cu fie
care cîntare pascală şi cu 
fiecare salut pascal, ade
verim, mărturisim şi trăim 
marele Lui cuvînt dum
nezeiesc: „In lume neca
zuri veţi avea, dar îndrăz
niţi, Eu am biruit lumea !“ 
(Ioăn 16, 33). In această 
biruinţă credem şi izbîn- 
dim, cîntînd imnul trium
fului creştin bimilenar: 
„Hristos a Înviat!“.

Preot CORNEL ILICA

VWVWWVUVWWk'iVVVVAWAV/2

SILOGISME
- .V .W A V .V W M V .W .V A V V W M V iV M V .W V .V .W V A V W .V ,

predat ca fruntaş în vechea comu
nă Lipsită de clarviziune; 4) Mi-e

ORIZONTAL : 1) Realizează acor
duri desăvîrşite; 2) Cel mai mic 
multiplu comun (pl.) — Execută e- 
Xerciţii impuse la paralele; 3) Apu
senii României — Remarcată pen
tru calităţile sale native; 4) Se trag 
la manevre — Scump la vedere; 5) 
Puţin zis într-un fel — Crapă în bă
taie; 6) Şi totuşi se-nvîrteşte! — 
Armonioasă încîntare vocală a tim
panelor; 7) Plin de fumuri (pi.) — 
Schimb de servă (mase.); 8) Supli
ment de pat — Au viitorul asigu
rat ; 9) Măreşte avansul iniţial — 
Tip de neseriozitate; 10) Respinsă 
la facultate.

VERTICAL: 1) Creatoare de e- 
vantaie; 2) Complex de prezentare 
— Sarcină pentru strungari; 3) A-

perfect egal — Venit... suplimentar; 
5) Capăt de filet! — Formă de a- 
vansare; 6) Evantaie naturale — 
Terminale video I ; 7) Trecere pen- | 
tru pietoni — Unitate de suprafaţă; [ 
8) Ton de comandă — Proiectată j 
în spaţiu; 9) Sămînţă de mac 
Variantă principală la un drum de j 
fier; 10) Campioană la sărituri. ' 

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„ACOLADE", APARUT 

ÎN ZIARUL NOSTRU DE 
SÎMBATA TRECUTA:

1) CAPODOPERA; 2) OLARI —' 
OTEL; 3) NULA — AVANI; 4) GRll
— STAPÎN; 5) RA — CLARA-I; 6)J 
A-— CRASA — DA; 7) TARABE-
— MIN; 8) URlTA — CUVE; 9)! 
LATE — SATAN; 10) APARTA-J 
MENT.

Un drum de suflet: J 
Ponthlerry—D ev a  j

(Urmare din pag. O

să întărească prietenia 
între poporul român şl 
cel francez. Deşi în ţara 
dumneavoastră, în pre
zent, sînt multe diferen
de, sub diferite aspecte, 
credem că românii vor 
şti să treacă peste aces
tea, iar lucrînd împreu
nă nu facem altceva de- 
cît să milităm pentru pa
ce şi bunăstare. Am în- 
tîlnit, de asemenea, la 
dumneavoastră, familii 
care ne-au primit cu 
deosebită căldură, spri
jinul lor fiind bine ve
nit pentru finalitatea ac
ţiunilor noastre. Regre

tăm că încă mai sint 
mulţi funcţionari zeloşi 
la vamă, care pun mul
te obstacole, uneori ne
justificate în ciuda reco
mandărilor făcute de Gu
vernul României.

Iniţiativele umanitare 
ale Asociaţiei „Partage 
et Amitie" au avut la 
Deva o finalitate de a- 
preciat, de cîteva zile 
deschizîndu-se un punct 
farmaceutic pentru pen
sionari, de unde, în baza 
unei reţete, se pot pro
cura medicamente (De
va ,str. 1 Decembrie, nr. 
11, în zilele de luni, 
marţi şl vineri, între ore
le 11—15).
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Dobra se numără prin
tre comunele mari şi im
portante ale judeţului nos
tru, iată de ce întrebarea 
din titlu nu este deloc de 
neglijat. Recent, consiliul 
local al comunei a avut o 
şedinţă ordinară la care a 
fost invitat şi „Cuvîntul 
liber", prilej cu care am 
aflat o seamă de lucruri 
pe care vi le prezentăm şi 
dumneavoastră, stimaţi ci
titori.

Nebunul şi ciobanul

Umblă de mai multă 
vreme zvonul că între dl 
Damiân Terteci, primarul 
comunei, şi consilieri ar e- 
xista o atmosferă tensio
nată, ceea ce nu ajută de
loc la bunul mers, al acti
vităţii. Unul dintre consi
lieri a zis chiar, mai în 
glumă, mai în serios :

— Dobra este condusă de 
doi oameni: un cioban şi 
un nebun.

Am luat afirmaţia ca o 
glumă. Mai apoi am aflat 
că domnul consilier a fost 
cîndva internat la Zam. în 
acest caz, cine este cioba
nul ? am întrebat. Păi ci
ne să fie, chiar primarul. 
E drept că nu este cioban, 
dar are o turmă mare de 
oi ce paşte — cum ni s-a 
spus — pe unde vrea dl 
primar, adică şi pe păşunea 
vacilor şi pe culturile de 
orz şi grîu ale oamenilor. 
Din această pricină între 
primar şi oameni, între 
el şi consilieri, există di
vergenţe pe tema de mai 
sus şi nu numai.

Un primar 
supărăcios foarte

Şedinţă la care am luat 
parte vreme de mai mul-

Vyvwvwwwww.

te ore a fost condusă de 
dl consilier Emil Inişca, 
într-un mod foarte demo
cratic şi, în acelaşi timp, 
autoritar. Pe marginea pro
blemelor aflate la ordinea 
de zi s-a discutat sincer, 
deschis. Au fost şl cîteva 
ciocniri de opinii, ceea ce 
nu este rău. La un mo
ment dat, după aprobarea 
unui proiect de hotărîre, 
primarul a vrut să ia cu
vîntul, gest inutil, în si
tuaţia respectivă. ? :

Preşedintele de şedinţă 
nu i-a dat voie să vorbeas
că. Dl primar s-a ridicat 
de pe scaun, şi-ş adunat 
hîrtiile ce le avea pe masa 
prezidiului şl a luat-o spre 
uşă, zicînd supărat foarte:

— Eu nu mai stau !
' Ajuns în uşă, s-a oprit.

— Mi-am uitat pălăria, 
a zis.

S-a întors din drum şi 
s-a reaşezat pe scaun.

Gestul dlui D. Terteci a 
părut cel puţin hilar, dacă 
nu chiar caraghios. Adică 
cum vine treaba ? Un pri
mar, cînd nu-i convine de 
ceea ce spun consilierii, se 
supără şi iese din şedinţă ? 
Noroc că primarul Dobrei 
şi-a uitat pălăria, altfel 
sâvîrşea un gest de toată 
panorama.

O întrebare 

ce primeşte răspuns

La un moment dat, dl 
D.T. a spus, în cadrul şe
dinţei:

— Nu ştiu ce aveţi cu 
mine,, de ce nu mă ajutaţi 
în muncă?

Consilierii n-au ripos
tat, dar i-au imputat o sea
mă de lucruri şi anume: 
•  consiliul local a emis

DOBRA ?
multe hotărâri, dar acestea 
nu se respectă •  primarul 
nu-şi asumă cu răspunde
re atribuţiile ce-i revin •  
dl D.T. nu respectă taxele 
de păşunat stabilite de 
consiliul local •  de multă 
vreme se solicită curăţa
rea albiei pîrîului Făgeţel, 
dar nu se ia nici o mă
sură. 1

în cadrul şedinţei, la ca
pitolul diverse, un consi
lier spunea :

— Mă întîlnesc cu mulţi 
oameni care-mi spun: 
„V-am ales în conducerea 
comunei, dar nu faceţi ni
mic". Şi nu pot zice că 
nu au dreptate. în anul şi 
ceva ce n trecut de la ale
gerile locale nu s-a reali
zat cine ştie ce în comu
na Dobra. Haideţi să ne 
punem cu toţii — şi pri
marul şi consilierii — pe 
treabă şi să dovedim că 
merităm încrederea ce 
ne-au acordat-o oamenii.

Ce ar mai fi de spus ?

Multe lucruri nu, dar ri
nul se cere neapărat con
semnat: indiferent de ce 
a fost şi este între prima
rul Dobrei şi consilieri, 
momentul tensional actual 
trebuie depăşit. Toţi cei 
aleşi în fruntea comunei 
să-şi pună problema că 
oamenii ce i-au ales îşi 
pun în ei nişte speranţe şi 
trebuie să se dovedească 
apţi a le îndeplini. Comu
na' Dobra este, cum ziceam, 
o comună importantă a ju
deţului şi are dreptul să 
beneficieze de o conduce
re bună, care să acţioneze 

' în folosul oamenilor;

TRAIAN BONDOR,
GII. I. NEGREA

ADEVĂRATĂ

SĂRBĂTOARE

îndrăgita interpretă hu- 
nedoreană, Mariana An
ghel, şi-a lansat primul 
disc. „Tare-aş vrea floare 
să fiu" este o melodie em
blematică nu doar pentru 
disc, dar şi pentru inter
pretă. Căci Mariana An
ghel, aşa cum scrie pe co
pertă Marioara Murărescu, 
este cu adevărat o floare 
în grădina cîntecului ar
delenesc.

Bucuroşi că această de
licată floare cu glas cati
felat a răsărit în grădina 
cîntecului hunedorean, ad
miratorii săi au trăit ală
turi de Mariana Anghel e- 
moţiile debutului discogra- 
fic. A fost o adevărată săr
bătoare pentru muzica şi 
cultura hunedoreană, ono
rată de notabilităţile jude
ţului şi municipiului, de 
foarte mulţi iubitori de 
folclor. O sărbătoare in
spirat pusă în valoare şi 
găzduită de Casa Cărţii 
Deva. (V.R.)

TOALETA 

DE PRIMĂVARA

Deşi timpul este destul 
de rece şi schimbător, 
R.A.G.C.B. Haţeg a înce
put acţiunea de pregătire 
a parcului din Piaţa Uni
rii. O echipă de grădinari 
execută lucrările de plan
tare a răsadurilor de flori. 
De asemenea; îiţ piaţa a- 
mintită au fost instalate 
numeroase bănci, curăţe
nia se asigură zilnic. (N.S)

•—* -r* — —*—*

S C. AGROMEC — S.A. GEOAGIU 
Scoate Ia vînzare prin licitaţie publică 

TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE (casate). 
Licitaţiile sînt programate şi se ţin la :
•  Secţia mecanizare ROMOŞEL — 21. IV. 

1993, ora 10
•  Secţia mecanizare ROMOS — 2l.IV. 

1993, ora 12
•  Secţia mecanizare A. VLAICU — 28.

IV. 1993, ora 10
•  Sediul AGROMEC din GEOAGIU — 5.

V. 1993, ora 10.
Informaţii asupra listei cu utilaje şi alte de

talii se pot lua direct sau prin telefonul 168 
Geoagiu (prin comandă), zilnic între orele 9— 
15. (4483)

S C. „METALCHIM” S.A. DEVA 
(fost ICRM)

Oferă tuturor agenţilor economici intere
saţi, în condiţiile unui adaos comercial con
venabil, rechizite de birou, dosare, caiete, re- 
gistre etc. direct din depozitul de papetărie ţ  
Mintia, cu plata pe Ioc, cu CEC sau numerar,

. '(261)

S C. STREIUL S.A
cu sediul în Călan, strada Aurel Vlaicu nr. S j  

Organizează în fiecare joi Ia ora 9, începînd 
cu data de 29 aprilie 1993, licitaţie pentru vîn- 
zarea următoarelor :

9 motoscuter
•  tractor U 650 cu două remorci
•  alte mijloace fixe (rafturi, tejghele etc.) 
Lista cu mijloacele fixe scoase la vînzare §

se găsesc Ia secretariatul societăţii.
Licitatorii vor depune la casieria societă

ţii 10 la sută din valoarea de pornire.
Relaţii suplimentare la telefon 730371 sad 

la sediul societăţii. (260)

R.A.G.C.L SIMBRIA

Anunţă întreruperea apei potabile In oraş 
în data de 21. 04. 1993, între orele 8—15, pen
tru intervenţii la sistemul de alimentare ca 
apă. (268)

LUNI, 19 APRILIE

PROGRAMUL I: 9,00 Lumină din lu
mină; 10,00 Lumea copiilor; 11,00 Film 
serial pentru copii: „Aventurile lui Black 
Beauty" ; 11,25 Desene animate ; 11,50
Tradiţii; 12,20 Avanpremieră TV; 12,30 
Din albumul celor mai frumoase melo
dii populare ; 13,00 Actualităţi; 13,10 Vi- 
deo-magazin ; 15,45 Concursui Internaţio
nal de dans sportiv „Bucureşti ’93" ; 16,45 
Magazin în limba maghiară. Film artis
tic: „Şi vrabia e o pasăre" (Ungaria, 
1968); 18.15 Confluenţe; 19,09 Tezaur 
folcloric; 19,30 Desene animate; 20,00 
Actualităţi ; 20,35 Sport; 20,40 Melodii de 
neuitat; 21,20 Teatru TV. „Filumcna 
Marturano" de Eduardo de Fiiippo ; 23,05 
Un zîmbet şi un cîntec; 0,05 Actuali
tăţi ; 0,20 Repriza a treia.

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Interna- 
cional; 16,30 Desene animate : 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Veniţi cu noi pe progra
mul doi! Paştele la români ; 20,00 Actua
lităţi; 20,35 Tradiţii; 21,00 TVM; 21,30 
Lumea sportului; 22,00 TV5 Europe ;
22.35 Magazin auto-moto.

MARŢI, 20 APRILIE
PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM; 10.00

TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,09 Film 
serial. „Bonanza"; 12,50 Lumea copii
lor ; 14,00 Actualităţi; 14,10 Ora de mu
zică ; 15,00 Preuniversitaria; 15,30 Te- 
leşcoală : 16,00 Convietuiri-magazin; 17,00 
Actualităţi; 17,05 Medicina pentru toţi;
17.35 Salut, prieteni î (I); 13,35 De la 
lume adunate...; 19,00 Documentar TV. 
Ghcorghc I. Brătianu, istoric şi om po
litic ; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi; 20,35 Viaţa între subvenţii şl 
compensaţii; 20,50 Sport; 20,53 Film

serial, „Midnight Caller" (SUA, 1989) ;
22.00 Azi în prim plan ; 22,45 Farmecul
sambei şi al bossa-novei; 23,15 Actua
lităţi ; 23,30 Salut, prieteni! (II).

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Inierna- 
cional; 16,30 Desene animate; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Studioul de literatură ;
18,05 Film serial. „Hoţomanul" (SUA, 
1964); 19,05 Sport-studio; 20,00 Actua
lităţi ; 20,35 Tribuna non-conformiştilor;
21.00 TVM; 21,30 Spectacol de balet în 
serial ; 22,00 TV5 Europe ; 22,35 Diver
tisment internaţional.

MIERCURI, 21 APRILIE 
PROGRAMUL 1 : 7,00 TVM : 10,00

TVR Iaşi; 11,00 TVR Cluj; 12,00 Film 
serial. „Maguy"; 13,00 Lumea copiilor;
14.00 Actualităţi; 14,15 Ora de muzică:
15.00 Preuniversitaria; 15,55 Fotbal: Un 
mcici din sferturile de finală (tur) ale 
Cupei României; 17,50 Panoramic muzi
cal ; 18,05 Televiziunea vă ascultă! ;
18.35 Arhive folclorice ; 19,00 Reflector ; 
19,30 Desene animate; 20,00 Actualităţi;
20.35 Viaţa între subvenţii şi compensa
ţii ; 20,45 Sport; 20,50 Telceinemateca. 
„Varianta" (SUA, 1973); 22,35 Azi în
prim plan ; 23,20 Actualităţi ; 21,35 Sim
pozion. Revistă de literatură şi arte; 
0,30 Fotbal; F.C. Bruges -  Olympiqtte 
Marseille.

PROGRAMUL II: 16,00 TVE Interna- 
cional ; 16,30 Desene animate ; 17,00
Worldnet; 17,20 Teatru TV. „O întîm- 
plare" de Horia Lovinescu; 18.3Q Emi
siunea în limba maghiară ; 20,00 Actua
lităţi ; 20,35 Studioul muzicii de cameră ;
21.00 TVM; 21,25 Fotbal: F.C. Bruges -  
Olympique Marseille,

JOI, 22 APRILIE
PROGRAMUL I: 7,00 TVM: 10.00 

TVR Iaşi ; 11,00 TVR Cluj ; 12,00 Film 
' serial. „Noii aşi ai cerului albastru" ;
13.00 Lumea copiilor; 14,00 Actualităţi;
14,15 Ora de muzică ; 15,00 Preuniversî- 
taria ; 15,30 Teleşcoală ; 16,00 Repere
moldave ; 16,30 Renere transilvane : 17,00 
Actualităţi; 17,05 Magazin în limba ger
mană ; 18,05 Povestea vorbei; 18,35 TcJc-

discul muzicii populare ; 19,00 Documen
tar; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi; 20,35 Viaţa Intre subvenţii şi 
compensaţii; 20,15 Sport; 20,50 Film se
rial. Dallas; 21,50 Reflecţii rutiere; 22,05 
Azi în prim plan; 22,50 Oaspeţi ai Fes
tivalului Internaţional „Cerbul de Aur"; 
23,10 Actualităţi ; 23,25 Confluenţe.

PROGRAMUL II : 16,00 TVE Intcrna-
cional ; 16,30 Desene animate ; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Ecranul; 17,35 Bijuterii 
muzicale; 17,55 Convieţuiri-magazin; 
18,55 Diamond Awards Festival, 1990 
(II); 19,30 Cărţi şi idei; 20,00 Actuali
tăţi ; 20,35 Tradiţii; 21,00 TVM ; 21,30 
O viaţă pentru o idee; 22,00 TV5 Eu
rope ; 22,30 Stadion.

VINERI, 23 APRILIE
PROGRAMUL I: 7,00 TVM; 10,00 

TVR Iaşi; 11,00 Transmisiune directă a 
slujbei religioase de Sfîntul Gheorghe ;
12,00 Descoperirea Planetei; 12,30 Dese
ne animate ; 13,00 Lumea copiilor ; 14,00 
Actualităţi; 14,15 Ora de muzică; 15,00 
Preuniversitaria ; 15,25 Teleşcoală ; 15,50 
Avanpremieră TV ; 16,00 S.O.S. Natura !; 
16,30 Arte vizuale ; 17,00 Actualităţi;
17,05 Gong ! ; 17,35 Pro Patria ; 18,35
Cine-a zis dorului dor...; 19,00 Cultura 
în lume; 19,30 Desene animate; 20,00 
Actualităţi; 20,35 Viaţa între subvenţii 
şi compensaţii; 20,50 Sport; 20,55 Film 
serial. „Destinul familiei Howard" ; 22,00 
Azi în prim plan ; 22,30 Pe aripile mu
zicii : 23,00 In obiectiv: Radu Câmpea- 
nu; 23,30 Actualităţi; 23,45 Magazin ci
nematografic ; 0,45- Medalion Ion Cristi- 
noiu.

PROGRAMUL II : 16,00 TVE Interaa-
cional; 16,30 Desene animate ; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Sport-magazin ; 18,00 E- 
misiunea în limba germană; 19,00 Con
certul Orchestrei de cameră a Radiote- 
leviziunii ; 21,00 TVM; 21,30 Viaţa spi
rituală ; 22.00 TV5 Europe; 22,35 Refre
ne fără vlrstă.

SÎMBATA, 24 APRILIE
PROGRAMUL I: 9,00 Iţj'nă diminea

ţa de la Cluj-Napoca !; 10,00 Actuali

tăţi ; 10,10 Tip-top, mini-top ; 11,06
Film serial pentru copii ; 11,30 TratMţtt|
12.00 Alfa şi omega; 13,0(1 Ora de- mu
zică ; 14,00 Tranzit TV Ora 25, Din - su
mar : Ştiri; Desene animate (ora 14.0SM 
„Don Coyote şi Sancho Panda" ; Atjasş 
Concursul emisiunii; Film documentar^ 
Enigmele Anzilor (Germania): Sporijf 
Film serial (ora 18,35): „Povestiri cu &> 
nai neaşteptat"; Telccnciclopedia (OKI 
19,15); Actualităţi (ora 20,00); Editori». 
Iul săplămînii de Paul Everac (ora 20,35)6 
Politica în top ; Film artistic (ora 21,15)4 
„Caracatiţa"; , 23,10 Film serial. „MRIt 
night Caller"; 24,00 Rythm apd blues
show.

PROGRAMUL II: 16.00 TVE Interna- 
cional ; 16,30 Desene animate ; 17,00 Ac
tualităţi ; 17,05 Film artistic. „Visîiid Di 
Niagara" (Bulgaria); 18,40 Farmecul OV- 
peretei ; 19,00 Campionatele intemaţionakf 
de gimnastică ritmică ale României; 20,06 
Actualităţi; 20,35 Jazz-Mngazîn; ZljOff 
TVM; 21,30 Studioul muzicii contcmpo* 
rane; 22,00 TV5 Europe; 22,35 Varietăţi 
internaţionale.

DUMINICA, 25 APRILIE

PROGRAMUL I : 9,00 Bună dimineţi, 
ţa!; 10,00 Actualităţi; 10,10 Abracadat 
bra! ; 11,00 Film serial pentru copii ; I U I  
Avanpremiera TV; 11,30 Lumină din tei. 
mină; 12,30 Viaţa satului; 14,00 Actuali* 
tăţi; 14,10 Poşta TV; 14,20 Vidco-mag*t 
zin — „Tumul Babei"; 16,30 Învingă» 
torul; 17,00 Concursul internaţional <Ml 
dans sportiv „Bucureşti ’93“ ; 13,00 FibNt 
serial. „Dallas" ; 18,55 Fotbal: DinamC
— Steaua: 20,00 Actualităţi; 20,35 Flba| 
artistic. „Cianura spumoasă" (SUA, .19831$: 
22,15 Convorbiri de duminică. Prof. «fetit 
Agrippa Ionescu ; 22,50 Actualităţi; 23,0$ 
Maeştrii teatrului românesc; 0,05 IfaŞf 
turna de duminică.

PROGRAMUL II : 14,50 AutomobilfS!
17.00 Actualităţi; 17,05 Serată rauzic
TV ; 19,30 Oraşe şi civilizaţii; 20,00 AC" 
tualităţi ; 2° 3” Pon-club ; 21,00 TVMJ
?1 30 Conc- *!no ; 22,00 TV5 Europe; 2MŞ 
Mondo-muzica.

/
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ANIVERSARE
•  CU toată dragostea 

pentru Bobo şi Victor 
(Scurt din Zlaşti,Ta aniver
sarea zilei de naştere via
ţă lungă şi un sincer „La 
mulţi ani“ din partea fa
miliilor Vlad, Sicoe, Gior- 
giana, Puiu, Călin, Radu.

(3662)

VlNZĂRl-
CUMPARĂRI

•  VÎND teren, între de
pozitul PECO şi B.J.A.T.M. 
Deva. Telefon 629130.

(4669)
•  CUMPĂR convertor

recepţie satelit cu dublă 
polaritate. Telefon 614707, 
după ora 18. (4667)

•  VtNB staţie voci Ver-
rnona 100 W. Boşorod 195, 
telefon 108. (3668)

•  VlND urgent tractoa
re Universal 650, cu plug, 
*ioi (1992), la preţul de 
8 400000 lei. Hunedoara, 
Str. Pictor Grigorescu 7,

; teL 713487, orele 16—22.
(5313)

i # VlND butelie aragaz 
stas, preţ negociabil. In
formaţii telefon 641898.

(5274)
•  S.C. EMMA-COM SRL 

Orăştie efectuează copii
; esrox, vinde en-gros ar

ticole sticlărie, adaos co
mercial maxim 10 Ia sută. 
Telefon 641246. (5040)

•  VlND videoplaycre E- 
Iekta şi Funai, telecoman
dă, sigilate. Hunedoara, 
tel. 715970, Deva, tel. 615201.

(4871)

•  VlND convenabil vi- 
deoplayer Funai, nou şi 
Lăstun. Deva, tel. 627634.

(5277)
•  VlND două locuri de 

veci. Deva, tel. 617561.
(5291)

•  VÎND apartament 3
camere, decomandate." De
va, tel. 614984. (5290)

•  VlND apartament 2 
camere, proprietate. Deva, 
Aleea Streiiilui (Micro 15), 
ttl, 84. sc. II, et. 2, ap. 29.

(5292)

•  VlND cutii stup, cea
r ă  albine. Hunedoara, teL 
TO4S19, (Perintei, 10). (4778)

•  CUMPĂR urmă
toarele mărci de ma
şini vechi sau puţin 
vechi: Ferrari, Masse- 
rati, Lamborghini, Bu- 
gatti şi Rolis etc, şi 
Jaguar, numai cu două 
locuri (coupe) sau ca
brioletă şi Mercedes, 
n u m a i  cabrioletă, 
B.M.W. cu două locuri 
sau cabrioletă, pro- • 
duse înainte de 1960. 
Hunedoara, tel. 716598.

(5288)

•  VlND garaj şi combi
nă muzicală, preţ nego
ciabil, telefon 729280.

(4802)
•  VlND strung SNA 450,

reparaţie capitală, Audi 
60, înmatriculat, telefon 
95/661198. (5295)

•  VÎND motor VW Golf
şi piese schimb, electromo
tor ARO. Deva, Horea 54, 
sau teL 625139. (5298)

•  VlND apartament trei 
camere. Informaţii telefon 
722403, după ora 17. (4804)

•  VlND Dacia 1300, preţ
convenabil, Hunedoara, 
Munteniei, bloc D 2, ap. 
53. (4807)

•  S.C. Romsind —
Comp. Bucureşti — Fi
liala Deva, str. M. Ko- 
gălniceanu, nr. 4, te- 
lefon-fax. 095/611027, 
vinde en-gros şi en- 
detaille ciocolată im
port China, termen 
garanţie un an. Pre
ţuri avantajoase, a- 
daos comercial maxim 
3 la sută. Organizează 
concurs pentru ocu
parea postului de şef 
magazin şi doi vînză- 
tori. în data de 28 a- 
prilie a.c. (5303)

•  SOCIETATEA „Za- 
do Impex‘r vinde avan
tajos cîntare 15 kg, 
case electronice, in
stalaţii satelit. Tele
foane: 721279, 715213.

(4806)

SCHIMBURI
DE LOCUINŢE

•  TIMIŞOARA. Schimb 
casă (intrare comună, în-

REGIONALA DE CAI FERATE 
TIMIŞOARA 

Secţia L 5 Deva 
A N U N Ţ A

închiderea pasajului la nivel hm 481 +  
3WF400 — cabina 1 staţia CFR Deva (acces 
strada Hărăufuî), în zilele de 21, 22 şi 23 a- 
prilie 1993, zi.

Accesul Ia unităţile de peste calea ferată 
se poate face pe la trecerea la nivel — Cabi- 
ifâ 2 — din capătul statici CFR Deva (spre 
Mintia). (267)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBRA 
Organizează licitaţie publică pentru con

cesionarea unor terenuri şi închirierea unor 
spaţii conform hotărîrilor nr. 10 şi 11 ale con- 
sllhthii local comunal din dhta de 25 martie 
1993, care sînt afişate la sediul primăriei.

licitaţia va avea Ioc în data de 25 apri- 
lie 1993, ora 10, la sediul Consiliului Local al 
comunei Dobra, judeţul Hunedoara.

Relaţii Ia telefon 95 633241. (265)

S.C. „CQMFRUCT” S.A. DEVA 
str. Depozitelor, 17

Organizează licitaţie pentru închiriere de 
ana celulă depozitare mărfuri îrt suprafaţă de 
350 mp, în data de 28.04.1993, ora 10, pe pe
rioadă limitată.

Relaţii la telefoane 627783, 623555. (262)
ftW.V.i>V.VAV/AV.WAVJV.WW AVW.‘

călzire lemne), cu Deva 
sau Simeria, similar. In
formaţii Deva, tel. 617507 
(luni, între orele 14—16).

(5281)
•  CAUT apartament 3 

camere, parter. Informaţii 
la telefon 716282.

OFf ” TF
DE SERVICII

•  INCOTA Atlas Reisen
efectuează transport de 
pasageri şi colete pe ruta : 
Sibiu — Deva —Arad — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart, în zilele de 
17. 21, 24 şi 28 aprilie şi 
pe* ruta : Sibiu — Deva -- 
Arad — Nurnberg — 
Wurzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dortmund. în zi
lele de 21. 28 aprilie,
Relaţii şi înscrieri 0956/ 
18882, orele 16-21. (5139)

'HFnOERl
•  PIERDUT autorizaţie

maeâragist, nr. 28396, pe 
numele Vasile Maria, eli
berată de Combinatul Si
derurgic Hunedoara. O de
clar nulă. (5287)

•  PIERDUT legitimaţie
de serviciu, pe numele Bo- 
riţa Aurelia, eliberată de 
Intreprinderea de Morărit 
şi Panificaţie Deva. O de
clar nulă. (5289)

DIVERSE
•  CU autorizaţia nr. 

7670, din 27.11.1992, elibe
rată de Consiliul judeţean 
Hunedoara, a luat fiinţă 
activitatea independentă 
„Vizitiu Emanoil“, repre
zentată prin Vizitiu Ema- 
noil, cu sediul în Hunedoa
ra, cu obiect de activitate 
croitorie, cu desfacere.

(5279)

comemorări
•  PIOS omagiu celui 

care a fost
TRAIAN CATANICIU

Ia cinci ani de Ia dispa
riţie. Familia. (5296)

•  PIOS omagiu celui ca
re a fost

PETRU RUSU 
la împlinirea a 6 săptămîni 
de la trecerea în nefiinţă.

Comemorarea luni, 19.04. 
1993, ora 13, la cimitirul 
din satul Grosuri.

Fie-i ţarina uşoară ! So
ţia şi copiii. (5297)

•  ÎNDURERATE, gîn- 
duri, dor nestins însoţesc 
trecefea celor cinci ani de

la incredibila şi nedreapta 
plecare în eternitate, la 28 
ani; a iubitului nostru fiu 
şi frăts

OLEA REMUS (LOICI)
Ai plecat de lingă noi/ 

Făr-a spune un cuvînt/ 
Ne-a rămas durerea-n su
flet/ O cruce şi un mor
mînt.

Nu te vom uita nici
odată ! ‘ (5302)

DECESE
•  UN ultim omagiu dis

tinsului profesor
IO AN MUNTEANU

Fosta elevă Virginia Ciur- 
lea Herman. (5294)

•  UN ultim omagiu ce
lui care a fost un bun 
vecin,
Prof. IOAN MUNTEANU,
din partea locatarilor blo
cului 8. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! (5309)

. •  FOŞTII absolvenţi 
ai Liceului Pedagogic 
Deva aduc un ultim 
omagiu iubitului lor 
profesor
IONEL MUNTEANU
Sincere condoleanţe 

familiei! (5299)

•  CU nemărginită 
durere, soţia cu copiii 
şi nepoţii, familiile 
Boldog, Calotiţă, Ro- 
setti, Danci u îşi iau 
un ultim rămas bun 
şi sărută mina pentru 
ultima oară celui care 
a fost
TUDOR CALOT1ŢA

nepreţuit soţ şi pă
rinte. Ceremonia în- 
mormîntării va avea 
loc sîmbătă, 17 apri
lie 1993, ora 13, de la 
Casa mortuară Deva.

(5319)

•  SINCERE condo
leanţe preotului Comei 
Jula, Parohia Mintia, 
la decesul mamei sale. 

Familia Crişan.

•. CONDOLEANŢE dl ui 
ing. Calotiţă Anghel, la 
decesul tată ha său. Cole
gii de la Sucursala Minie
ră Nemetalifere Deva.

(5306)

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI 

LOCATIVA HUNEDOARA 
Organizează licitaţie directă în ziua de 6. . 

95. 1993, ora 8, pentru închirierea spaţiului din j J 
str. Gh. Lazăr nr, 4, cu profil — măcelărie.

Relaţii suplimentare se pot obţine Ia se
diul Regiei, din bdul Republicii, nr. 5, tele
foane 711554 sau 712097, Hunedoara. (266)

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU 
AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE 

IIUNEDOARA-DEVA 
Angajează prin concurs revizor contabil. 
Informaţii suplimentare la telefon 618555,

(264)

AGENŢIA DE TURISM SARMIS S.A.
Vă oferă bilete de odihnă pe litoral In sta

ţiunile Mamaia — hotel Jupiter, Junona, Nep- 
tun — hotel Slatina, Eforie Nord, Eforie Sud, 
la tarife convenabile şi posibilitatea achitării 
serviciilor în 2 (două) rate. (263)

S.C. „RETEZATUL" S.A. DEVA 
(fosta ICRA)

prin centrul său din Deva, str. Depozitelor, nr.
n ,

Achiziţionează sticle de 1000 ml S.T.I. 13-91, 
numai de culoare albă, provenite de la alcool 
import, la preţul de 20 lei/buc. (247)

p e n tru  c o n s titu ire a  s o c ie t ă ţ i i^  
c o m e rc ia le  p e  a c ţiu n i'

B A N C A  D E  C R E D IT  S i 

D E Z V O L T A R E  " R 0 M E X T E R R A "

4300 - Tirgu Mureş,
P-ţa Trandafirilor nrî?t 

Telefon: 0954-36Q47 
Fax:0954-36047

Fondatorii societăţii comerciale pe acţiuni BAN
CA DE CREDIT ŞI DEZVOLTARE „ROMEXŢERKA" 
S.A., în număr de 1093 persoane fizice şi juridice pri
vate, în marea lor majoritate lucrători şi funcţionari 
ai agenţilor economici Ţâre îşi desfăşoară activi
tatea iii domeniul forajului, extracţiei, transportului 
şi distribuţiei GAZEL®» NATURALE din România,

Aduc la cunoştinţg celor interesaţi declanşarea, 
cu începere de la 15 aprilie 1993, a subscripţiei pu
blice de acţiuni, care se încheie la 15 mai 1993. In 
judeţul Hunedoara, centrele de subscripţie funcţio
nează în zilele de lucru, intre orele 8—14, in urmă
toarele localităţi:

— DEVA, str. E. Gojdu, nr. 85, Ia Regionala Gaz 
Metan Deva;

— HUNEDOARA, str. C. Negruzzî, nr. 2 A, la 
Formaţia Gaz Metan.

Capitalul social al băncii este de 2 100 000 000 Iei, 
divizat în 84 000 de acţiuni, valoarea Unei acţiuni 
fiind de 25 000 Iei fiecare. Nici un acţionar nu va 
putea deţine mai mult de 4,99 la sută din capitalul 
social al băncii, iar un acţionar fondator subscrie 
cel puţin 15 acţiuni. Aceste prevederi statutare asi
gură autonomia, rentabilitatea şi soliditatea băncii.

Obiectul principal de activitate îl constituie atra
gerea de fonduri de la persoane fizice şi juridice, sub 
formă de depozite sau instrumente nenegocîabiie, de
pozite Ia vedere sau la termen, acordarea de credite, 
precum şi alte activităţi bancare admise prin regle
mentările legale din România, Obiectul de activitate 
ai băncii cuprinde efectuarea de operaţiuni finan
ciare şi bancare în ţară şi străinătate, fn numele pro
priu sau al clienţilor şi alte activităţi conexe admise 
de lege.

PROSPECTUL DE EMISIUNE, care conţine, sub 
formă prescurtată proiectul de Statut al băncii, ş-a 
făcut public în fiecare centru de subscripţie. Con
tractul de societate şi Statutul în formă definitivă se 
vor aproba de adunarea constitutivă, după închiderea 
subscripţiei publice.

Fiecare subscriitor acceptant este obligat numai la 
vărsarea a 50 Ia sută din valoarea acţiunilor subscrise, 
restul sumei de plată eşalonîndu-se pe o perioadă de 
doi ani, astfel : 10 Ia sută în primul semestru, 20 la 
sută in al doilea semestru, 30 la sută în al treilea 
semestru, 40 la sută în semestrul al patrulea al celor 
doi ani. Acţiunile subscrise devin proprietatea acţio
narului şi — ca orice hîrtie de valoare — pot fi vîn- 
dute, concesionate, ipotecate sau moştenite.

La achitarea sumei aferente acţiunilor acceptate 
subscriitorului, după semnarea listei vizate de judecă
torie, primeşte chitanţă. Acţiunile, ca document tipizat, 
Se vor elibera după adunarea generală constitutivă.
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COMPLEXUL EXPOZITIONAL DE MAŞINI 
ŞI UTILAJE AGRICOLE

organizat de S.C. EUROVENUS S.R.L. din Sin- J 
tuhalm, vă stă la dispoziţie in fiecare zi, oferin- 
du-vă o gamă largă de unelte gospodăreşti, ma
şini şi utilaje agricole (stropitori manuale pen- 1 
tru pomi, pluguri, semănători, freze, motocul- 1 
toare, prăsitoare, mori, motopompe...), precum 1 
şi 10 modele de 1

•  REMORCI pentru autoturisme Dacia i
1300, Oltcit şi Aro. Se asigură montarea dispo- | 
zitivului de cuplare la cumpărare. (

•  SEMIREMORCI şi remorci pentru trac- 
toare şi autocamioane de diferite capacităţi eu şi 
fără prelată.

Informaţii la telefon 095/636294. (253)1
. . _______ ;__; .. ' i

S.C. SUINPROD SJL ORĂSTIE ''
(fost ISCIP Orăştie) i

Organizează licitaţii, în flecare zi de luni i 
a săptămînii, începînd cu data de 26. 04, pen- i 
tru vînzare de mijloace fixe. Lista mijloacelor ( 
fixe se află afişată la sediul societăţii, în stra
da Luncii nr. 1.

De asemenea, S.C. SUINPROD ORĂŞTIE 
vinde purcei la societăţi comerciale şi persoane 
fizice. (4475)

Ziar editat de S.C. „CUVlNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991. Cont 3© 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904, fax 618061. Întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

- Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA


