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Pentru f, cei credincioşi, 
Mucenicii sfat creştini â1- ■/ 
Ieşi, luminaţi de Dumne
zeu pentru a duce luptă 
împotriva păgînătăţii şi a 
diavolului, Sfîntul Muce
nic Gheorghe a trăit pe 
vremea împăratului Dio- 
cleţian, s-a născut în Ca- 
padochia, fiu al unor pă
rinţi creştini şi învăţat din 
tinereţe în dreapta credin
ţă. Rămas fără de tată din 
copilărie, Sfîntul s-a mu
tat cu mama sa în Pales
tina, unde a avut multe a- 
veri şi moşteniri. Ajunge 
foarte devreme conducă
tor de oaste fa garda îm
păratului. în clipa cînd 

•află că împăratul, din în
demnul ginerelui său Ga- 
leriu, a dispus o aspră pri
goană împotriva creştini
lor, Gheorghe îşi manifes
tă nemulţumirea şi se de-

S fîn tu l Mare 

Mucenic Gheorghe

clară în faţa tuturor „u- 
cenic al lui Hristos". Pen
tru acest fapt el va fi pe
depsit, chinuit foarte as
pru, încît împărăteasa A- 
lexandra, soţia lui Diocle- 
ţian, a devenit şi ea creş
tină, cu preţul vieţii. Sfîn
tul Gheorghe moare de
capitat.

De remarcat faptul că 
dintre toţi sfinţii sărbăto
riţi în lumea creştină, pu
ţini au ajuns ia faima de 
care s-a bucurat şi se bu
cură Sfîntul Gheorghe, la

poporul nostru. în satele şl 
oraşele noastre, foarte mul
te biserici sînt ridicate în 
cinstea lui şi mulţi români 
îi poartă numele. De ase
menea, oraşe din ţară şi 
al treilea braţ al Dunării, 
Braţul „Sfîntul Gheorghe". 
Steagul Moldovei trimis de 
Ştefan cel Mare şi Sfînt a- 
re pe el. chipul Sfîntului 
Gheorghe dobdrînd balau
rul, care a fost la noi ca 
un răsunet şi o chemare la 
luptă împotriva balaurului 
duşman al vremii, adică a

paginilor otomani. O dova
dă este şi rugăciunea iui 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
pe steagul său: „O, luptă- 
torule şi biruitorule, mare 
Gheorghe, fa nevoi şi în 
nenorociri grabnic ajutător 
şi cald sprijinitor, iar ce
lor întristaţi bucurie ne
spusă, primeşte de la noi 
această rugăminte a smeri
tului tău rob, a Domnului 
Io Ştefan Voievod din mi
la lui Dumnezeu, Domnul 
Ţării Moldovei. Păzeşte-1 
pe el neatins în lumea a- 
ceasta şi în cea de apoi, 
pentru rugăciunile celor ce 
Te cinstesc pe Tine, ca să 
Te preamărim în Veci A- 
min. Şi aceasta a făcut-o 
în anul 7008 (1500), în al 
43 an al Domniei Sale".

Preot CORNEL 1LICA

Locuinţa unui ziarist 
a fost incendiată

„ De cele mai multe ori adevărul stipără, iar dez- J
I văluirea publică a aspectelor grave care bîntuie ţara | 

precum molima creează reacţii dintre cele mai dure.»

I Un astfel de atac sălbatic s-a petrecut în Petro- | 
şani, unde locuinţa personală a dlui Florin-Mircea * 

j Corcoz, corespondentul ziarului „România Liberă" | 
I Dentru judeţul Hunedoara, a fost incendiată în seara »pentru judeţul Hunedoara, a 

zile! de 12 aprilie, în jurul orei 22,30. în seara cu | 
I pricina, persoane necunoscute au turnat benzină pe » 
j sub uşa de la intrare, incendiind locuinţa. Aparta- | 
I montul a fost salvat, reuşindu-se anihilarea imediată »

I* a focului. Ziaristul a declarat că bănuieşte cine s-ar |
nfln în cnafnln flrncfpî ipnfafivp pnminalp /îprlflnsafă *afla în spatele acestei tentative criminale declanşată 
în „Săptămîna patimilor" dar că nimic nu-1 va inti- I 
mida de a-şi exercita cu realism şi demnitate profesia.
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|  Abonamentele la ziarul „Cuvîntul ‘ liber“ \ 
J pentru luna mai se fac la oficiile poştale, fac- i 
\ terii poştali şi difuzor!! de presă —- ptnă la data î 
| de 29 aprilie inclusiv. J
ţ Costul urnii abonament este de 250 lei, la | 
ţ care se adaugă taxele poştale. i

fi
•  Un prim trimestru fructuos
•  Mangalul merge bine la export
•  Vacanţa sărbătorilor de Paşti

Lemnul -— materie pri
mă indispensabilă fatr-o 
serie de sectoare economi
ce şi sociale, fa casa fie
căruia dintre noi — a fost, 
este şi va fi preţuit. De 
aceea exploatarea şi valo
rificarea lui nu se vor o- 
pri nicicind, deci nici ac
tivitatea angajaţilor din 
aceste domenii nu va în
ceta. în schimb, şi munca 
la pădure şi pentru pădure 
se sere a fi tot mai bine 
organizată şi condusă, tot 
mai eficientă.

Privită din aceste un
ghiuri, activitatea desfăşu
rata de colectivul SETTPPIs 
Deva, fa primul trimestru 
al anului fa curs, este po
zitivă, fructuoasă. Produc
ţia marfă înregistrează un 
spor de 170 de milioane de 
lei faţă de program, iar 
volumul de masă lemnoa
să exploatată însumează 
30,2 la sută din cantitatea 
prevăzută a fi tăiată în 
1993.

Strădaniile conducerii" u- 
nităţil, âle conducerilor sec
toarelor de exploatare au 
fost orientate spre realiza
rea unor sortimente valo
roase, cu preţuri mai bune 
de desfacere. Astfel ş-au 
obţinut suplimentar: 230
mc de furnir de fag, 1650 
mc. de lobde pentru PAL 
şi PFL, 510 mc de semifa
bricate, 144 tone de man
gal şl altele.

Sfat rezultate superioare 
anilor trecuţi, avînd în ve
dere că, Ia nivelul sucur
salei, se lucrează cu un e- 
fectiv mai mic cu 124 de 
salariaţi faţă de perioadele 
anterioare şi că nici con
diţiile atmosferice şi de 
lucru nu au fost prea fa
vorabile, chiar dacă nu a 
fost o farnâ grea.

L-am rugat pe dl ing. 
Aron Petric, directorul 
SETTPPL Deva, să ne spu
nă cum s-au obţinut ase
menea realizări, ţinînd sea
ma şi de celelalte greutăţi 
prin care trece economia 
naţională — preţurile ri
dicate ale anumitor mate
riale, piese de schimb, car
buranţi şl energie, bloca
jul economieo-financiar şl 
doblnzile ridicate etc.

—> Să nu se creadă că 
avem succese extraordinare, 
că nu ne-am confruntat şi' 
noi cu destule dificultăţi 
şi neajunsuri. Dar am 
strfas rîndurile, ne-am or
ganizat riguros lucrul fa 
parchete, fa activitatea de 
transport şi In secţiile de 
depozitare şi preindustria-

dumitru gueonea 

(Continuare în pag. a 3-a)

Reproducem scrisoarea 
semnată de sute de cetă
ţeni din zona Brad — Hâl- 
magiu: „Vă rugăm — ne 
scria dumnealor — sa a- 
naUzaţi repunerea fn cir
culaţie a trenului de per
soane pe ruta Gurâhonţ — 
Brad, care a circulat co
rect. punctual în perioada 
1991—1992. Cu acest tren 
circulam noi, sătenii na
vetişti din Hălmagiu. To- 
meşti, Bulzeştii de Jos şi

O SOCIETATE

in circulaţie!
de Sus, Ribiţa, Baia de Criş, 
Vaţa de Jos, din multe al
te sate din această zonă, 
care are atît de mulţi na
vetişti. dar care sînt şi 
buni gospodari Ia casele 
dumnealor**.

Nota Redacţiei: Plînge- 
rea sătenilor este aprobată 
şi avizată şi de dnii sena
tori Oc tartan Muntean u, 
deputaţii Gheorghe Ana, 
Ion Hortopan. Dumitru I- 
frlm. Aurel Ştirbu. Petru 
Ştolea. Nu-i încă o dova
dă ci sătenii au dreptate ? 
Oare cei de la calea fera
tă ntt ştia ce înseamnă să 
faci naveta ?

Gh. 1. NEGREA

Activitatea de achiziţii 
datează de ani mulţi în ca
drul cooperaţiei de con
sum. La sfîrşitul anului tre
cut, cei care lucrează ne
mijlocit fa cadrul acestui 
sector s-au hotărît să-l or
ganizeze pe principiul so
cietăţilor comerciale cu 
capital, deocamdată, de 
stat. Şi astfel, din noiem
brie anul trecut, din struc
turile tradiţionale ale Fe- 
deralcoop Hunedoara — 
Deva s-a individualizat Su
cursala de Achiziţii — în 
fapt o societate comercia
lă cu gestiune, buget, bi
lanţ şi cont bancar proprii.

Sucursala are în struc
tură cinci depozite zonale 
— la Deva, Ilia, Brad, Ha
ţeg şi Orăştie— şi 9 cen
tre de achiziţii pe bază de 
remiză în zonele liia şi 
Brâd.

La depozite se colectea
ză produsele achiziţionate 
prin punctele de achiziţii 
şi prin cooperativele de 
consum.

Se achiziţionează legu

me, seminţe oleaginoase, 
ouă, păsări, cereale, fin, 
miere de albine şi melci 
— o marfă de sezon, cu 
mare căutare la export şi 
foarte bine plătită celor ce 
se preocupă să o valorifice.

De la doamna dr. Edita 
Drînceanu, şefa sucursalei, 
aflăm că fa curînd se vor 
putea achiziţiona iepuri de 
casă şi chiar tăuraşi.

Sucursala de achiziţii a- 
re in germene şi activita
te comercială proprie, deo
camdată doar la Deva. Dar 
se întrevede deschiderea în 
viitorul apropiat a cyte u- 
nui magazin cu mărfuri 
din achiziţii la Orăştie şi 
liia şi a încă unuia la 
Deva.

Dacă s-ar face simţit şi 
sprijinul altor organe loca
le, prin acordare de spa
ţii comerciale, şi alfa lo
calităţi, în special urbane, 
ar putea beneficia de ser
viciile unui astfel de ma- 
gazin.

ION CIOCLEI

#  Dacă mori îţi mai rămîne o şansă. Da
că eşti prost nu mai ai nici nna.

•  BELGRAD. Sancţiu
nile contra R.F. Iugoslavia 
au determinat suspendarea 
aproape completă a trafi
cului pe Dunăre, a anun
ţat cotidianul din Belgrad 
„Politika Expres", citat de 
Taniug. Luni şi marţi, prin 
punctul de la hidrocentra
la Djerdap nu a trecut nici 
o navă, iar in perioada IX 
—18 aprilie au fost înre
gistrate doar şapte ambar
caţiuni navigînd prin punc
tul menţionat, in timp ce 
anu] trecut in traficul res
pectiv se consemnau 12— 
15 nave zilnic, Taniug a- 
minteşte că vasele iugo
slave au încetat navigaţia 
pe Dunăre în urmă cu trei 
luni, cînd România a în
chis ecluzele, sub presiu
nea Internaţională. De a- 
tunci, ecluzele au rămas 
închise, sub controlul in
spectorilor Forpronu şi al 
oficialităţilor vamale ale 
Uniunii Europei Occidenta
le (UEO), care au trimis 
patrule în apele teritoriale 
româneşti şi bulgăreşti. Un 
membru al conducerii hi
drocentralei menţionate a 
apreciat că pe Dunăre nu 
se vor mai afla nave, du
pă rezoluţia adoptată Ia 18 
aprilie de Consiliul de Se
curitate, prin care Iugosla
via este ameninţată cu noi 
sancţiuni. Această rezoluţie 
afectează nu numai Iugosla
via, ci toate ţările dunăre
ne ş| ia primul rînd Ru
sia, a cărei pondere* la 
navigaţia pe Dunăre a fost 
in 1992 de 45 la sută.

•  BUDAPESTA. Mari» 
Bela, conducătorul dele
gaţiei UPMR, aflat la Bu
dapesta, a dezminţit că a- 
eeastă virilă, alături de ce
le ale unor delegaţii simi
lare din Slovenia şi Ucrai
na, ar avea drept scop re
înfiinţarea unui parlament 
al Ungariei Mari.

© PENTRU INCĂLCAREA 
DISCIPLINEI URBANISTICE. 
Consiliile locale au constatat 546 
contravenţii la legislaţia referi
toare la disciplina urbanistică. 
Cele mai numeroase au fost con
statate la Deva, Petroşani, Vul
can, Uricani, Aninoasa, Haţeg şi 
Brad, în comunele Bretea . Ro
mână, Boşorod, Brănişca, Dobra, 
Hărău, Orăştioara de Sus, Şoi- 
muş, Sîntămirla Orlea; ceea ce 
nu înseamnă că în alte localităţi 
rut s-au produs {legalităţi, dar

consiliile locale respective şi-au 
neglijat obligaţiile de această na
tură. (I.C.) : -

O SPECTACOL EXTRAORDI
NAR. Marţi, 27 aprilie a-c., ora 
16,30, la Sala Sporturilor din 
Deva are toc spectacolul extra
ordinar în premieră absolută 
„Nebunii marilor turnee". La rea
lizarea spectacolului îşi dau con
cursul : Stela Popescu, Draga 
Olteanu Matei, Dem Rădulescu, 
Jean Constantin, Mădălina Mano- 
le. Al. Arşinel, Nae Lazărescu, 
Mirabela Dauer, Dan Spătaru, 
Mihai Constantinescu, Anastasia 
Lazartuc, Maria Dragomirotu şi 
alte... stele de primă mărime ale 
scenei româneşti. fN.T.)

© IN „SFERTURILE' Cupei 
României la fotbal (tur) s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Dacia Brăila — F.C. Braşov I— 
0; F.C. Maramureş — Inter Si
biu 2—2; Univ. Craiova — „XI" 
Cluj 2—0; Gloria Bistriţa — 
Steaua 1—0. Returul, miercuri, 28 
aprilie a.c. (S.C.)

> O „OMUL CĂLĂTOR SĂ FIE 
BINE SERVIT!“ In apropierea 
Autogăril şi Pieţei din Orăştie am 
găsit o unitate de alimentaţie pu
blică aşa cum ar trebui să fie 
multe: cu o mare varietate de 
mîncăruri. Toate servite igienic, 
operativ. Aşa cum se cere într-o 
autogară, intr-o piaţă. (Gh.I.N.)

© BUNI PLATNICI, Locata
rii de pe scara blocului P 30, din 
cartierul „Aurel Vlaicu" al ora
şului Haţeg, se dovedesc a fi buni 
platnici. Astfel, toţi cei care lo
cuiesc la adresa de mai sus sînt 
cu plata la Zi a cheltuielilor de 
întreţinere, excepţie ţăcînd doar 
unul care se află internat, de mai 
mult timp, în spitalul din Hune
doara, dar care sintem convinşi 
că odată cu revenirea sa la do
miciliu, va achita suma respec
tivă. (N.S.)
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In virtutea unei stator
nice şi prea frumoase tra
diţii ortodoxe şi anul a- 
cesta, în cea de-a 2-a zi 
a sfîntului şi marelui praz
nic al învierii Domnului 
Intîi Stătătorul Eparhiei 
Aradului şi Hunedoarei, 
Prea Sfîntul Părinte Epis
cop dr. Timotei a binevoit 
să fie în mijlocul preoţi
lor şi credincioşilor orto
docşi români din Deva. în- 
tîmpinat de o mulţime de 
oameni, între care mulţi 
elevi de şcoală, cu flori în 
mîini şi bucurie în inimi, 
în superba armonie de clo
pote care încîntau văzdu
hul şi de un prea frumos 
buchet de cuvinte alese 
de BUN VENIT din par
tea Prea Onoratului Părin
te Protopop Alexandru Ho- 
tăran, oaspetele drag şi-a 
îndreptat domol paşii prin 
culoarul de oameni spre 
uşile împărăteşti ale Sfîn
tului Altar unde se pregă
tea începerea sfintei şi 
dumnezeieştii Liturghii o- 
ficiată de un. sobor de . 5 
preoţi şi 3 diaconi. Răs
punsurile sînt date de Co
rala Catedralei condusă 
de doi inimoşi şi talentaţi 
profesori, dl Gheorghe Ber- 
cea şi dl Traian Giura.

La priceasnă, Prea Sfîn
tul Părinte Timotei, într-o 
catedrală arhiplină, a ros
tit un frumos, înălţător şi 
vibrant cuvînt de învăţă
tură ortodoxă, de întărire 
în credinţă că învierea 
din morţi a Fiului lui 
Dumnezeu a fost o reali
tate. Intre alte dovezi a 
vorbit despre mormîntul 
care a fost găsit gol, de
spre lespedea de piatră ca
re era răsturnată şi dată

la o parte, despre giulgiul 
din in curat cu care fuse
se înfăşurat trupul lui I- 
isus. Toate constituiau do
vezi că Iisus zdrobise pu
terea morţii şi înviase ca 
un biruitor a treia zi din 
mormînt.- Şi dacă Iisus a 
înviat cu adevărat înseam
nă că există înviere, iar 
dacă există înviere înseam
nă că noi vom învia spu

multe clase de liceeni şi 
diriginţii lor, au venit în 
săptămîna mare la biserică 
pentru a li se face cunos
cute momentele esenţiale a- 
le săptămînii patimilor şi 
importanţa lor îri opera de 
mîntuire a neamului ome
nesc. Au arătat, prin ges
tul lor, că nu vor să se 
spulbere visele marilor spe
ranţe, ale renaşterii mora

Slujire arhierească 
la Catedrala Ortodoxă 

Română din Deva

ne Sf. Ap. Pavel, fapt pen
tru care ne-a îndemnat 
Prea Sfinţia Sa că şi noi 
întru înnoirea vieţii noastre 
să -umblăm, lumina să o 
căutăm şi faptele luminii să 
le sâvîrşim.

La sfîrşitul sfintei litur
ghii, în calitatea de gazdă 
a vorbit parohul catedra
lei care, între altele, a fă
cut referire la marile bi
nefaceri ale introducerii în- 
văţămîntului religios moral 
în şcoală, dînd un frumos 
exemplu de ceea ce înseam
nă colaborare şcoală — bi
serică, numele prof. Robert 
Singer, actualul director al 
Liceului „Traian“ din De
va, care, împreună cu mai

le şi spirituale a socie
tăţii româneşti. S-a accen
tuat apoi faptul că numai 
reîntoarcerea la Dumnezeu, 
la izvorul adevăratelor va
lori ale moralei creştine ne 
poate aduce salvarea, ne 
poate oferi posibilitatea să 
renaştem la o viaţă nouă, 
să gîndim şi să trăim creş
tineşte. în partea finală a 

cuvînţului său, părintele pa
roli a mulţumit Prea Sfin
ţiei Sale pentru bunăvoin
ţa de g fi din nou în mij
locul credincioşilor din De
va, pentru frumoasele în
văţături presărate în sufle
tele credincioşilor, urîndu-i 
sănătate, zile bune şi în
delungate.

Nu putem să nu remar
căm că un moment nota
bil l-a constituit prezenţa 
la Sfînta Liturghie a pre
fectului judeţului nostru, dl 
ing. Georgel Răican, ca 
de altfel şi în noaptea sfîn- 
tă a învierii, împreună cu 
soţia. Ne face plăcere să 
afirmăm şi cu acest prilej 
că prezenţa Domniei Sale 
ne-a bucurat şi onorat şl 
noi apreciem cu atît mai 
mult cu cît nici unul din 
toţi prefecţii cîţi s-au pe
rindat de la revoluţie, la 
conducerea judeţului, nu a 
avut curajul să fie pre
zent la astfel de evenimen
te importante din viaţa 
bisericii noastre. Trebuie să 
afirmăm că această prezen
ţă este cu atît mai sem
nificativă cu • cît, nu după 
3 ani ci după jumătate de 
veac, e primul picior de 
conducător al judeţului ca
re a trecut pragul catedra
lei la un serviciu divin. 
De aceea, gestul domniei 
sale ne-a făcut să avem 
mai mare încredere în bu
nele intenţii şi curatele do
rinţe pe care le are pen
tru judeţul nostru. Ne-a 
convins că e român, că e 
creştin şi că e ortodox şi 
noi ne bucurăm pentru că 
aşa şi nu altfel a fost a- 
cest popor vreme de 19 
veacuri.

Să dea Dumnezeu să fie 
un bun şi fructuos început 
de colaborare dintre bise
rică şi stat, fiecare contri
buind, de pe poziţiile lor, 
la formarea unui om bun, 
animat de gînduri creştine.

Preot NICOLAE 
GHERMAN

Schimbările politice, e- 
conomice şi .sociale de
clanşate de Revoluţia din 
Decembrie 1989 şi-au pus 
amprenta pe fiecare din
tre noi,. într-o formă sau 
alta. Se pare că s-a schim
bat ceva în interiorul 
fiinţei noastre, că s-a 
dereglat un mecanism 
sensibil ,nedorit şi as
cuns. Tot mai mulţi oa
meni din jurul nostru au 
devenit cinici, maliţioşi, 
meschini, suspicioşi, e- 
goişti, irascibili, prea stre- 
saţi, neiertători, nervoşi 
şi chiar violenţi. Priete
nii se ocolesc, vecinii se 
duşmănesc, iar neamurile

tră de aliniere şi intra
rea în Europa. Accep
tarea în Europa presupu
ne în primul rînd un 
grad ridicat de civiliza
ţie. Ceea ce se petrece 
acum în societatea noas
tră ne uimeşte, dar în a- 
ceeaşi măsură ne îngrijo
rează. Vulcanul inexpli
cabil al răbufnirii răută
ţii şi comportamentul con
damnabil al unor conce
tăţeni să fie oare înţele
gerea eronată a dreptu
lui la democraţie şi li
bertate ? Care sînt fac
torii ce-au favorizat şl 
declanşat această Situaţie 
nedorită în ţară ? Să fie

RÂUL DI N N O I . . .

Privesc firul de iarbă 
pulşînd de viaţă ţi mă 
mir. O mirare plină de 
candoare în nişte ochi 
mari de copil. Văd viaţa 
trecînd prin mlădiţa sub
ţire şi Vreau să-nţeleg se- 
va ce urcă spre înalt ca 
o speranţă, ca -un vis.

R EV E L A Ţ IE
Ştiu acum că în mine es
te viaţă alături de viaţa 
din jur. Simt prin vene 
impulsuri unduitoare ca
re au efect de şoc, căci

trăiesc, renasc odată cu 
planta ce creşte din nou 
în primăvară.

Primăvară, din nou lu
mină, din nou soare. As

cult încordată paşii grei 
de om bătrîn ai albei 
ierni ce pleacă spre un 
alt ţinut, să-nfioare cu 
splendoarea şi biruinţa 
ei alte vieţi. La noi e 
primăvară... şi trăiesc !

MARIA ROTEA

se urăsc. Nu se mai glu
meşte, nu se mai spun 
bancuri, rar se mai stă 
la o discuţie amicală. Tot 
mai des sîntem martori 
şi asistăm la conflicte şi 
păreri politice contradic
torii, încheiate în majo
ritatea cazurilor cu ter
meni mai puţini ortodocşi. 
Ca să nu mai vorbim de 
imputările ce ni le adre
săm, din care trebuie să 
reiasă că partenerul de 
discuţii a fost cel mal 
mare comunist, dacă nu 
securist, ori unealtă a 
acestuia, informator.

Situaţia se confirmă şi 
prin statisticile întocmi
te şi prezentate de către 
poliţia şi procuratura ro
mână. Răutatea din in
teriorul nostru, ce ia di
ferite forme de manifes
tare, este zilnic prezentă 
în presă, la radio, ori la 
televiziune, fiind puşi în 
faţa unor fapte incredi
bile, dar spre regretul 
nostru, adevărate. - Ele 
declanşează un amenin
ţător semnal de alarmă 
şi contrazic dorinţa noas-

un „rău necesar1' al pe
rioadei de tranziţie ? Ne 
îndoim de această supo
ziţie.

Un lucru e clar, româ
nii au fost şi rămîn oa
meni de suflet şi credin
ţă, cu care puţini euro
peni se pot compara. în 
majoi’itatea situaţiilor cri
tice, înţelepciunea sufle
tească, iubirea pentru 
semeni, curajul, vitejia, 
patriotismul şi devota
mentul .le-a servit drept 
scut invincibil. Ele um
bresc calităţile neamu
lui românesc şi adîncesc 
nedorita şi falsa reputa
ţie pe care singuri ne-am 
făcut-o în străinătate. B 
necesară o muncă educa
tivă susţinută pentru 
combaterea, dar mai cu 
seamă ample, acţiuni de 
prevenire a unor astfel de 
fapte şi evenimente ne
dorite, iniţiate, concepu
te şi efectuate de către 
noi, folosind întregul 
arsenal de mijloace de 
care dispunem. - • '

LIVIU LUCACIU 
Baia de Criş
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SĂ APĂRĂM VIAŢA Şl BUNURILE 
MATERIALE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Aspect din pregătirea pompierilor pentru inter
venţii de incendii.

Foto PAVEL LAZA

Datele statistice nd arată 
că de la începutul anului 
şi pînă in prezent, pe teri
toriul judeţului Hunedoa
ra au izhucnit peste 20 de 
incendii, care au produs 
pagube materiale de aproa
pe 16 milioane lei. In două 
cazuri incendiile au pro
dus victime omeneşti (Ho- 
dor Aurel de 52 ani dirv 
Hunedoara a spălat rufe 
din materiale sintetice cu 
benzină, provocînd electri
citate statică, autoincendiin- 
du-se, iar micuţa de 5 ani 
NAGY SIDONIA-PARAS- 
CHIVA din I.upeni a de
cedat în timpul nopţii în
chisă în apartament, ca 
urmare a inhalării de ga
ze toxice rezultate în ur
ma arderii mocnite a unui 
fotoliu, ca urmare a unei 

' aeroterme plasată prea a- 
proape).

Incendii cu pagube mai 
deosebite au avut loc la 
blocul de locuinţe tip şan
tier G.24/4 din Colon'a 
Brazi (aparţinînd Sucursa
lei „Hidroconstrucţia" Rîul 
Mare-Retezat, unde s-au 
distrus 8 apartamente şi 
bunurile locatarilor res
pectivi), în plantaţia de, mo
lid din apropierea locali
tăţii Tîrşa — Boşorod (a- 
parţinînd Ocolului Silv;c 
Haţeg), la sala de sport a 
Şcolii generale nr. 2 Sime- 
ria (distrugîndu-se acope

rişul acesteia), precum şi- 
în gospodăriile cetăţeneşti 
ale lui Martinescu Gheor
ghe din Pane — Sălişte, co
muna 'Dobra şi Nan Ioan 
din satul Măgura — Măr- 
tineşti.

Menţionez de asemenea 
faptul că in unele locali
tăţi sau comune au izbuc
nit în acest an mal multe 
incendii: în municipiul Hu
nedoara 3, în oraşele O- 
răştie şi Simeria cite două ; 
de asemenea în comuna 
Mărtineşti două incendii.
Toate acestea demonstrea

ză că acolo, unde nu se 
desfăşoară acţiuni de pre
venire . a incendiilor, de e- 
ducare _ şi instruire din 
punct de vedere p.s.i. şi 
nu se iau măsuri de reme
diere a neregulilor sem
nalate, apar incendii care 
in cele mai multe situaţii 
au urmări deosebite.

In perioada de primăva
ră, se cer a fi respectate 
următoarele reguli de p.s.i.:

•  renunţarea la arderea 
de resturi vegetale, a ier
burilor din păşuni şi alte
le, pe timp de uscăciune şi

’ vint; ■■ ..
•  înlăturarea din zona 

furajelor a resturilor că
zute pe jos în timpul ier
nii, interzicerea sub orice 
formă a focului deschis în 
aceste locuri (cenuşă cu

jăratic, chibrituri, resturi de 
ţigări etc.);

•  înlăturarea vegetaţiei 
uscate şi a altor materia
le combustibile din incinta 
unităţilor economice, de pe 
traseele căilor ferate şi ale 
drumurilor ce traversează 
zone vulnerabile la incen
dii ;

•  verificarea şi revizui-' 
rea mijloacelor de prepa
rare a hranei din „bucătă
riile de vară“, renunţarea 
la realizarea unor amena
jări necorespunzătoare în 
acest domeniu ;

• •  înlăturarea tuturor ne
regulilor de la instalaţiile 
electrice care pînă -în pre
zent au produs cele mai 
multe incendii;

•  verificarea, ori de cî- 
te ori este necesar, a spa
ţiilor in care nu se des
făşoară o activitate perma
nentă (magazii, depozite, 
secţii automatizate etc.);

•  supravegherea în per
manenţă a copiilor, inter
zicerea cu desăvîrşire a 
jocului acestora cu focul;

•  verificarea, acolo unde 
există, a instalaţiilor de 
protecţie împotriva trăsne
telor ;

•  luarea şl a altor mă
suri în funcţie de specifi
cul activităţii, astfel incit 
protecţia împotriva incen
diilor să se realizeze în 
totalitate şi în permanenţă.

O sarcină deosebit de 
importantă revine consi
liilor de administraţie şi, 
respectiv, consiliilor locale 
în realizarea în cele mai 
bune condiţii a primei in
tervenţii în caz de incen
dii (reorganizarea echipe
lor pe locurile de munca 
şi a formaţiilor civile de 
pompieri, a grupelor şi for
maţiilor de pompieri din 
toate localităţile judeţului, 
stabilirea sistemelor de a- 
larmare în caz de incen
diu etc.). Asigurarea unei 
concentrări rapide a forţe
lor şi mijloacelor necesa
re la stingerea incendii
lor în fondul forestier ca
de în sarcina comanda
mentelor locale'de inter
venţie, care sînt organiza
te la nivelul tuturor ocoa
lelor silvice.

O activitate susţinută de 
prevenire a incendiilor des
făşurată de către toţi fac
torii implicaţi, precum şi o 
foarte bună organizare a 
primei intervenţii constitu
ie condiţiile principale în 
reducerea incendiilor şi a 
urmărilor provocate de a- 
cestea.

Colonel
GHEORGHE MARCU 
Şeful Inspecţiei de 

Prevenire a Incendiilor din 
Grupul de Pompieri al 
judeţului IIunedoara

l
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Timpul semănatului
In zilele premergătoa- rămînă suprafeţe ne- 

re Pâştelui am purtat cultivate, 
un dialog cu dl ing. Necazurile cu pămîntul 
Ioan Cotuţiu, directa- sînt do tot felul, ele 
rul Agromec Călan. pornind de la diverse 
Discuţia a avut ca su- interese şi speculaţii, 
biect însămînţările de După ce, în 1990 şi 1991 
primăvară. I-am înţe- o bună suprafaţă apar- 
les neliniştea şi nemţii- ţinînd proprietarilor din 
ţumirea că, ma.i ales Nădăştia de Sus n-a pro- 
din cauza factorilor cli- dus nimic, în toamna 
matici, de această dată, trecută oamenii s-au 
semănatul s-a întîrziat decis să producă totuşi 
cu circa o lună de zile, ceva grîu. In schimb, la 
neprimind încă -eămînţa Nădăştia de Jos, unde 
de ovăz, orzoaică, floa- în anul trecut Agrome- 
rea-soarelui şi cartofi o cui a dat proprietarilor 
suprafaţă de circa 800 cîte 170Q kg cereale la 
ha. A venit şi vremea ha, pămîntul a rămas 
porumbului, dar noroc necultivat în toamna tre- 
că suprafaţa rămasă este cută. D- rerea mare este 
undeva în jur de 120 că chiar în apropierea 
ha. Toate aceste lucrări Agromecului, la Strei, 
se refera la terenurile este bătaie de joc de 
luate de Agromec sub pămînt, care nu produ- 
formă de arendă, la ele ce mai nimic. Deşi e- 
adăugîndu-se şi alte so- xistă o suprafaţă ame- 
licitări ale proprietari- naiată pentru irigaţii, 
lor de pămînt din zonă. instalaţiile au fost dis- 1  

Fiind vorba despre un truse. Să fie oare aceas- 
asemenea mod de lu- ta o intenţie de a prao- 
crare a pămîntului, dl tica o formă de agrîcul- 
director ne-a spus că tură „ecologică" de a 
din toamnă sînt însă- lăsa pămîntul să produ- 

i mînţate 1150 ha cu păj că ce-o da Domnul ?

!
» ioase, culturi ce arată Că mulţi oameni îşi 

acum destul de bine, cumpără tractoare nu 
fiind fertilizate la vre- este un lucru rău. Nu
me. Cele mai mari su- mai în satul Chitid sînt 
prafeţe oferite să fie acum aproape 20 de 
cultivate de Agromec se tractoare la particulari, 
găsesc la Dîncu Mic, Aceste'a nu prea se fo- 
Dîncu Mare, Batiz, Plopi, losesc insă în scopuri a- 
Vilcelele Bune, Vîlcelele gricole, nivelul rezulta- 
Rele, Covragi ş.a. De telor demonstrînd că 
menţionat că prin grija pămîntul se lucrează 

i Agromec, cu fonduri mai rău decît la Bo- 
- proprii, s-au procurat baia, în zonă montană, 

seminţele, îngrăşămintele, Din aspectele ' relatate 
erbicidele şi tot ceea ce se desprind unele con- 
e necesar producţiei. A- duzii care, luate în sea- 
cum nădejdea celor ce mă, sînt în folosul pro
duc greul agriculturii prietarilor de pămînt şi 
este că vor veni şi zile. de utilaje agricole.
mai bune pentru a pu
tea lucra în cimp, să nu NICOLAE TlRCOB

Piraterie l a . . .  adaos comercial
Afacerile în această pe- face tranzacţii comerciale 

rioadă de tranziţie, nu mai şi pentru firma „COMAT" 
surprind pe nimeni. Da- Deva, „condiţionînd“ o par
că cineva spunea că te din comenzi prin firma
„America este ţara tu- fiicei sale, Dorina Nicoleta
turor posibilităţilor, iar la Ghena, societate care înca-
noi este posibil orice", sează un adaos comercial
cazul pe care vi-1 prezen- de 30 la sută, în loc de
tăm rămîne unul dintre 15 la sută, procent stabi-
miile de cazuri — unele lit prin normative,
stopate, altele încă în plin In felul acesta, firma 
elan financiar — în care privată, prin piraterie la
milioanele nu că s-au „fă- adaos comercial, a încasat
cut peste noapte", ci s-au necuvenit, în decurs de
adunat lovind necruţător în numai şase luni, suma de
munca cinstită a multor 9 225 610 lei, pe de o parte,
oameni. iar pe de altă parte a gre-

Un astfel de exemplu îl vat costurile S.G. „CO-
întîlnim şi la S.G. „DORI- MAT" S.A. Deva — socie-
NA COM EN GROS" SRB tate cu capital de stat —
Deva, înfiinţată la 22 05. cu diferenţa de adaos co-
1992, cu obiect de activita- mercial.
te „producţie şi comercia- Fără a intra şi în alte 
lizare en gros la intern şi detalii ale cazului de faţă,
export mărfuri alimentare cînd, prin piraterie şi con-
şi industriale" — firmă al curenţă neloială, s-au cîş-
cărei asociat unic este fii- tigat 9 225 610 de lei, ne-am
ca dlui Nicolae Ghena, şe- permite următoarea între-
ful depozitului metale la bare : Consiliul de adminis-
S.O. „COMAT" S.A. Deva traţie al S.G. „COMAT"
(fost B.J.A.T.M.). S.A. Deva este străin de

Operaţiile comerciale a- asemenea tranzacţii co-
le firmei „Dorina Com En merciale ? Iar dacă este
Gros" SRL Deva s-au fă- străin cum justifică
cut, în principal, de către G.M.I.S.-ul faptele petrecu-
tatăl patroanei, dl Nicolae te ?
Ghena, care în acelaşi timp 0 CORNEL POENAR

PREŢURI REDUSE CU 20 LA SUTA
In timp ce preţurile urcă vertiginos, S.C. „Poli- 

dava" S.A. Deva (Tipografia Deva) oferă tuturor a - 
genţilor economici şansa de a-şi asigura întreaga ga
mă de imprimate administrative şi. financiar-contabi- 
le, realizate In timp record — cel mult două săptă- 
mîni — indiferent de cantitate, la preţuri cu 20 la sută 
mai mici faţă de cele practicate.

De asemenea, tipărim — in condiţii de calitate — 
pe hîrtie, carton şi cu cerneluri din import, pliante 
color, cataloage publicitare, postere, etichete, invitaţii, 
caiete şcolare, agende, blocnotesuri, albume spe
ciale pentru absolvenţii de liceu ş.a.

Comenzile se primesc Ia sediul societăţii din De
va, str. 22 Decembrie, nr. 257, Tipografia Petroşani, 
str. N. Bălcescu, nr. 2 şi Tipografia Abrud, str. De
tunata, nr. 45.

Informaţii suplimentare la telefon 095/620712; 
095/621750. fax 095/621159, telex 72270.

Conştiinţa unităţii de neam In operele istoricilor
iluminişti — fundal teoretic al Mării Uniri

L’Epoque des Lumieres, 
Aufklărung-ul sau în- 
tr-un context mai larg, 
Civilizaţia Luminilor sînt 
determinări care apar în 
operele autorilor căre a- 
nalizează fenomenele se
colului al XVIII-lea. Se
colul Luminilor consacră 
o redimensionare a Euro
pei prin ceea ce Paul Ha
zard definea ca o criză 
a conştiinţei europene.

La momentul respectiv 
în spaţiul românesc, a- 
ceasta se manifesta ca o 
confruntare între spiritul 
otoman — ce sugera forţa 
prin copleşire numerică, 
şi spiritul austriac — ce 
sugera puterea prin ordi
ne şi rigurozitate. Ase
diul Vienei (1683) este 
doar începutul unor pro
funde mutaţii la nivelul 
deciziilor politice. Ocu
parea Transilvaniei de 
către austrieci determină 
noi relaţii, deşi aparen
ţele înşeală, pentru că Tri
partitul lui Werboczi, sis
temul celor trei „na
ţiuni" şi patru religii re- 
cepte — catolică, calvi
nă, luterană şi unitaria
nă — se menţine. Dar 
Curtea de la Viena, adep
ta unui catolicism abso
lut şi necontestat, încear-j 
că prin Diploma leopoldi- 
nă, din 5 septembrie 
1700, să atragă ortodocşii 
din imperiu, în special 
români, dar şi ruteni şi 
sîrbi, la catolicism, pen
tru a compensa prozeli
tismul calvin. „Uniaţia" a 
avut un scop politic, dar 
efectul său a fost imens 
în plan cultural, pentru 
că românii şi-au cîştigat

dj-eptul de a avea şcoli 
proprii, primind totodată 
burse la Colegiul Sf. Bar
bara din Viena şi la De 
Propaganda Fide din Ro- 
ma. ; A.-.:

Dar acest contact ro
mânesc cu Occidentul ca
tolic nu a fost un salt în 
necunoscut, pentru că el 
continua experienţa ku 
Dimitrie Cantemir. Per
sonalitate marcantă, ca
racterizată de George Câ- 
linescu drept un Lorenzo 
de Medicis al culturii ro
mâne, Dimitrie Cantemir 
prin opera sa face trece
rea de la umanismul ca
re admira Antichitatea în 
deplinătatea sa la Ilu
minismul analitic, care
folosea ca principală me
todă raţionalismul. Can
temir a fost o culme a u- 
manismului dar şi o te
melie a preiluminismului, 
pentru că el îşi subsu
mează întreaga operă con
ceptului originii latine a 
poporului român prin
„Hronicul vechimii româ-
no-moldo-vlahilor".

Dar pînă să constituie 
un suport teoretic pentru 
corifeii Şcolii Ardelene, 
originea latină a români
lor stă la baza luptei pur
tate de Inochentie Micu. 
Acţiunea sa încearcă o 
schimbare constituţională 
a situaţiei românilor din 
Transilvania, Dieta din 
anul 1744 fiind punctul 
culminant al luptei sale. 
Tragicul exil nu face alt
ceva decît să confirme că 
secolul al 'XVIII-lea ro
mânesc se impune prin 
integrarea Ţărilor Româ
ne în Europa Luminilor,

pentru că Inochentie Micu 
operează cu conceptele 
dreptului natural, fun
damentate .de Hugo Gro- 
tius şi Samuel Puffen- 
dorf, ele avîndu-şi ori
ginea în celebra formulă 
a lui Rousseau: „toţj
oamenii sînt egali de la. 
natură". „Supplex Libel- 
lus Valachorum", docu
mentul inaintat Curţii de 
la Viena, în anul 1791, nu 
face altceva decît să dez
volte argumentaţia lui 
Inochentie Micu, avînd 
meritul de a fi rodul u- 
nei gîndiri colective, de
spre drepturile naţionale 
ale românilor.

Luminismul românesc 
transilvănean, aşa cum 
am văzut, foloseşte prag
matismul dar, prin cori
feii Şcolii Ardelene, nu 
neglijează fundamentele 
sale teoretice. Samuil 
Micu, Gheorghe Şincai şi 
Petru Maior, figurile cele 
mai reprezentative ale fe
nomenului, au fost bur
sieri la Viena şi la Ro
ma/ reluînd demersul is
toric din punctul în care 
se oprise Cantemir. Fiind 
şi ei autori ai Memoriu
lui de la 1791, opera lor 
teoretică are şi puternice 
valenţe erudite. Visul lor 
de o viaţă a fost scrisul 
istoric, demonstraţia ori
ginii latine şi, totodată, 
nobile a poporului care 
i-a zămislit. Dar ce în
seamnă istoria fără stu
diile lingvistice ? Ce în
seamnă fără conceptele 
de bază ale filosofici 7 
Samuil Micu, după expre
sia lui Nicolae Iorga — 
întîiul mare erudit în

cultura română, elabo
rează „Istoria, lucrurile 
şi întîmplările români
lor". Gheorghe Şincai reia 
chiar valenţele titlului can- 
temirian în „Hronica ro
mânilor şi a mai multor 
neamuri", iar Petru Ma
ior, prin „Istoria pentru 
începuturile românilor în 
Dachia" subsumează isto
ria naţionalului prin uni
tatea teritorială. Cu toţii 
observă rolul limbii în 
menţinera unităţii naţio
nale, întocmind grama
tici: „Elementa daco-ro- 
manicae siven valachi- 
cae" a lui Micu şi Şincai, 
şi „Dialog pentru începu
tul limbii române între 
nepot şi unchi”, a lui Ma
ior.

Geopolitica de astăzi 
este, exceptînd traseele 
asiatice, supusă unui tra
diţionalism uneori exa
cerbat, rezultatul direct 
al sintezei pragmatico- 
teoretice definită de Eu
ropa Luminilor şi expor
tată apoi şi în Lumea 

1 Nouă. Pentru români, 
treptele sînt analiza ori
ginii comune sintetizată 
în formula lui Miron Cos- 
tin „căci toţi de la Rîm 
ne tragem”, urmată de 
conştiinţa unităţii de neam 
validată prin simbolul 
Horia Rex Daciae şi fina
lizată prin unitatea na
ţională realizată în etape, 
apoteoza constituind-o Al
ba Iulia, cu momentul 1 
Decembrie 1918.

GHEORGHE FIRCZAK, 
Muzeul Judeţean 

Hunedoara
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De lemn va fi mereu nevoie
(Urmare din pag. I) prelucrare — activitatea se

— ------------------------- derulează normal.
— Ce mai merge ia ex- 

lizare, am consolidat reia- port, dle director ?
ţiile cu beneficiarii, cu — Pînă acum am livrat 
cei mai puţin solvabili pro- mangal în valoare de cir*
cedînd la decontări încru- ca 20 de milioane de lei,
cişate, prin materiale şi Este plătit bine. Avem îai
piese reciproc necesare, a- că un lot pregătit, care va,
tenuînd cumva consecin- fi expediat curînd uncnţ
ţele blocajului financiar. beneficiari italieni. De a*

— în ce mod au.răspuns semenea, încă in această
salariaţii măsurilor adopta- lună vom începe derularea
te ? la export a unui lot de

— Intr-unui dinamic, ari- cherestea de 170 mc. AşŢ
gajant. Au înţeles că este mai face o subliniere : sec-
nevoie să muncim oricînd toarele forestiere de exploa*
şi oricît trebuie pentru a tare Hunedoara, Dobra şi
produce şi a vinde, pen- Ilia au obţinut cele mal
tru a ne crea resursele fi- bune rezultate la exploata-:
nanciare necesare plăţii rea masei lemnoase In,
salariilor şi continuării ac- primul trimestru al anului/
tivităţii. Subliniez că, din — Şi încă o întrebare, 
martie anul trecut, am lu- dle Aron Pelric : cum sînt

. crat în fiecare sîmbătă, plătiţi oamenii ?
creîndu-ne timpul liber rie- — Au cîştigat relativ bî- 
cesar de sărbătorile Cră- ne, după cantitatea şi ca-
ciunului şi ale Pâştelui. Şi iitatea muncii, deşi ar me-
acum, pînă pe la începu- rita mai mult, avînd Iri
tul lui iunie, o serie de vedere dificultăţile lucrului1
muncitori sînt în vacanţa la pădure şi importanţa
de Paşti, însă în alte com- sectorului forestier în an-'
partimente — îndeosebi la grenajul complex al eco-;
întreţinerea şi repararea nomiei naţionale, a] vieţit
drumurilor, la revizuirea sociale. De lemn va fi me*
parcului auto, în secţiile de reu nevoie.
/v .V A W .vw w w gw .v.v .v .v .v .v .v .v .v .v .'w .vw ,

Etapa a 25-a din Divi
zia Naţională are „cap 
de afiş" întîlnirea dintre 

, Dinamo — Steaua şi, cu 
toate că va fi transmisă 
la televiziune (după cum 
s-a afirmat), suporterii 
celor două formaţii vor 
fi prezenţi în număr ma
re la stadion. Meciul are 
o miză mare : victoria u- 
pei echipe are mare im
portanţă în „zestrea" de 
puncte pentru primul loc 
în clasament, dar nici 
Uri egal nu ar supăra prea 
tare, pînă la urmă, mai 
ales pe Steaua. Ca întot
deauna, un meci . între 
Dinamo şi Steaua este un 
veritabil derby, deschis 
oricărui rezultat, jucă
torii ambelor echipe mo- 
bilizîndu-se exemplar şi 
dorind cu ardoare vic
toria. Va fi o partidă in
teresantă, urmărită şi de 
mulţi telespectatori. Dacă 
în fruntea clasamentului

lupta pentru puncte se 
dă doar între cele două 
echipe amintite mai sus, 
în evitarea retrogradării 
sînt antrenate mai multe 
formaţii. Dintre cele mal 
ameninţate; Selena Bacău 
are o partidă dificilă cu 
Universitatea Craiova, ca
re se descurcă mai bine 
în deplasare decît acasă, 
în tirnp qe Progresul îşi 
dispută jocul de dumini
că cu studenţii din Cluj, 
iar Petrolul se deplasea
ză la C.S.M. Reşiţa un
de nu se cîştigă uşor. a- 

Meci de mare atracţie, 
sîmbătă, la Hunedoara în
tre Corvinul şi F.G. Bi
hor. Sperăm ca suporteri
lor hunedoreni să le trea
că necazul după înfrîn- 
gerea la scor de la Pe
troşani, să meargă sîm
bătă la stadion, să-şi în- 
■cUrajeze favoriţii pentru 
a obţine victoria!

SABIN CERBU *

t
î
î1

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE JUNIORI I

REZULTATELE ETAPEI nr. 23 : Minerul Şt. 
Vulcan — Minerul Aninoasa 3—0 ; Constructorul 
Hunedoara — Mureşul Deva 2—0 ; ASA. Aurul Brad 
— Victoria Călan 2—0 ; Minerul V. Teliuc — G.F.R. 
Simeria 1—2 ; Minerul Bărbăteni — Metalul Grlş- 
cior 3—0 ; Haber Haţeg — Minerul Certej 4—0 | 
Minerul Ghelari — Favior Orăştie 4—0 ; Metalopl, 
Orăştie — Paringul Lonea 6—0.

CLASAMENTUL •

1. ASA. Aurul Brad 23 16 3 4 59—22 35
2. Constructorul Hunedoara 22 16 1 5 59—23 33
3. Mureşul Deva 23 15 2 6 66—26 32
4. Minerul Şt. Vulcan 23 14 4 5 59—27 32
5. Metalopl. Orăştie 23 13 4 6 66—33 30
6. C.F.R. Simeria- 23 133 7 42—30 29
7. Minerul Ghelari 22 10 4 8 53—29 24
8. Victoria Călan 23 11 1 11 67—42 23
9. Min. Bărbăteni 23 9 2 12 47—71 20

10. Minerul Certej 23 9 1 13 49—53 19
11. Haber Haţeg 23 8 3 12 40—58 19
12. Minerul Aninoasa 23 8 3 12 32—62 19
13. Favior Orăştie. 23 9 0 14 39—62 18
14. Minerul V. Teliuc 23 7 3 13 36—66 17
15, Metalul Crişcior 23 4 3 16 36—73 11
16. Paringul Lonea » 23 2 2 19 15—86 6

ETAPA VIITOARE, nr. 24 : Mureşul Deva — 
Minerul Şt. Vulcan ; Minerul Aninoasa — Metalo- 
plastica : Paringul — Minerul Ghelari ; Favior — ţ 
Haber ; Minerul Certej —■ Metalul Crişcior ; C.F.R. ] 
Simeria — ASA. Aurul; Victoria Călan — Construc- j 
torul ; Minerul V. Teliuc — Minerul Bărbăteni (pe I 
stadion II Corvinul). j

.W.V/.VW.VW.WWAV/AVA-.W/.V.V.V.VWWV i



Pa;. 4 a i l M I l  I1BFR

vinzari-
fV mp AR ari

•  SC DORR’S INTERNA
TIONAL SRL SIMERIA a- 
duce pe bază de comandă 
fermă autoturisme noi sau 
folosite, microbuze şi ca
mionete pînă la 3,5 tone 
din Austria, Germania, O- 
landa, Elveţia şi Belgia în 
timp record de 5—7 zile. 
informaţii zilnic, luni-vi- 
neri, de i:l orele 16—21, iar 
sdtmbătâ şi duminica non 
«top. Tel. 661316. (5480)

•  VÎND mobilă combi
nată, televizor, frigider, co
vor (mochetă). Tel. 612622.

(5510)
•  CUMPĂR cazan pentru 

t>aie — încălzire cu lem
ne. Tel. 615729.

•  VÎND betonieră. Beriu,
nr. 95 A. (5485)

•  VÎND loc de casă, gră
dină pemi fructiferi, 500 
mp, str. Călugăreni, 37. De
va. tel. 613844, 611914, o- 
reie 17—20. (5483)

•  VtND apartament 2 
Oamere. Tel. 617757. (5492)

•  VÎND apartament 3 
bamere, et. 3, AlbP Iulia, 
preţ informativ 12 000 DM. 
Informaţii tel. 0968/26010.

(5494)
•  VÎND cartofi sămin- 

ţă, Niţu Traian, sat Căs- 
t* *u, nr. 37, tel. 0956/41950.
, (5501)
| •  VÎND urgent Dacia 

K300, stare perfectă, preţ 
«mvenabit. Hunedoara, str, 
Trandafirilor, nr. 25, ap. m, 3. (5499)

•  V(ND casă în comuna
ijoimuş, nr. 387, cu grădi
nă mare. /  (5517)

•: VÎND ieftin piese 
schimb pentru Volkswagen 
Poli® sau Derby. Telefon 
185199. (5497)

•  VÎND convenabil ur
at Volkswagen Jeta. Tel.

după ora 17, (5502) 
iJD maşină expan- 

fct pufuleţi, orgă Casio, în 
garanţie. Tel.'629759. (5504)

•  VÎND urgent agregat
«|tt»eră frigorifică de 1200 
JBcal. TeL 642654. (5508)

•  VÎND aragaz. Deva,
fel. «7131 (5520)

•  VÎND apartament 3 
Minere, Deva, tel. 625963.

(5477)
•  ViND tractor U-650 M 

M remorcă 5 tone. TeL 
100040, 560797, după ora 20.

(5473)
•  CUMPĂR mărci şi fo-

Hnţl. ofertă serioasă. Tel. 
117868; (5542)

•  VÎND capre cu iezi, oi 
Otl miei. Deva, tel. 616403.

(5512)

•  SC GEORGIANA 
EXIM SRL DEVA vă 
oferă o gamă variată 
de produse din carne 
şi preparate din car
ne prin maga?inul nos
tru amplasat în car
tierul Gojdu, Comple
xul M. Kogălniceanu, 
nt. 37. (5491)

•  VÎND Fiat Panda, te- 
tOVlişăr color Blaupunkt, 
motor rezervă Renault 4, 
orgă electronică. Infor
maţii 611443 sau 625985.

.(5491)
•  VÎND Skoda S 100, cu

piesa de schimb. Telefon 
715886. (5310)

•  VÎND camion GAZ, 
7,5 tone, fabricat in decem
brie 1992, nr. înmatriculare 
5—Hp—3409, vizibil zil
nic. Deva, str. Aleea Mun
cii, 1, bloc AB 17, sc. H, 
bel. 614548, orele 16—21.

(5324)

a S.C, Omega — Import 
— Export SRL fteva vinde 
en gros ţigări, Assos şi LM, 
preţuri avantajoase. Infor
maţii la tel. 620957. (5341)

• VÎND apartament 4
camere sau schimb cu 2 
camere, plus diferenţă. 
Deva, bdul Decebal, bl. 
C, tel. 623750. (5478)

a VÎND convenabil vi- 
deoplayer japonez Elekta, 
sivilat, telecomandă. Tel. 
616620. (5353)

a VÎND autodubă 1 to
nă Diesel, 9 locuri. Tel. 
650420, Brad. (5476)

a VÎND urgent Aro 10, 
stare foarte bună. Brad, 
tel. 651892. (5472)

•  CUMPĂR apartament
3 camere. Haţeg, telefon 
770842. (5466)

•  VÎND apartament 4
camere, confort I Orăştie, 
tel. 647099. (5463)

a VÎND apartament 2 
camere, Orăştie, str. Prica- 
zului, bl. 62, ap. 22, et. 4.

(5460)
a VÎND casă cu grădină, 

ocupabîlă imediat. Veţel, 
nr. 165, fam. Belei. Infor
maţii în perioada 21—25. 
04. (5220)

a VÎND ARO 243 D. 
Informaţii Brad, telefon 
651107. (5210)

a VÎND apartament _ 2 
camere, Micro 4, Hunedoa
ra. Tel. 625786. (5332)

a SC Cristina Pă
lării Deva, Aurel Vlai
cu, 19, tel. 612457, cum
pără garsonieră eon- 
fort unu sau aparta
ment 2 camere, etaj 
I sau II, zona gării, 
Progresului. (5314)

a  S.C. „AUMSERV" 
S.R.L. DEVA organi
zează în data de 27. 
04.1993 licitaţie pen
tru vînzarea • fermei 
zootehnice din Hărău. 
Înscrierile se fac la 
sediul firmei din com
plexul comercial cen
tral — etaj II. Tel. 
fax 611824^ ^ J5505)^

a VÎND Oltcit Club, fa
bricaţie 1990, preţ conve
nabil. Deva, tel. 620902.

(5337)

•  VÎND apartament De
va, Micro 15, Al. Streiului, 
bl. 65, ap. 59, et. 4. Infor
maţii, Leşnic, vizavi bise
rică, familia Urs, Preţ in
formativ un milion clouă- 
sute mii Iei. (5518)

a  VÎND casă în construc- 
ţie, com. Vâlişoara. Infor
maţii Brad, tel. 651981.

(5342)
•  VÎND televizor color

Funai, absolut nou, teleco
mandă, multisistem, diver
se funcţii. Deva telefon 
616261. (5523)

a  VÎND autoturism Da
cia 1310, stare perfectă. In
formaţii Deva, tel. 617755.

(5524)
a VÎND urgent Dacia pa

puc acoperită, fabricaţie 
1989, Deva tel. 614869.

(5527)
a VÎND convenabil 12 

pereţi prefabricate tip Bîr- 
cea, la diferite dimensiuni. 
Tel. 622552. (5529)

•  VÎND mobilă sufrage
rie, cumpăr garsonieră, va
lută. Tel. 611619. (5536)

a VÎND maşină spălat 
automată cu motor rezer
vă, cărucior nou-născut, 
maşină scris manuală şi 
electrică, carpete persane, 
frigider cu congelator 
(combină), televizor color 
şi alb-negru. Tel. 627145.

(5535)
a VÎND IFA L-50 W Die

sel — 5,6 tone, fabricaţie 
1984, stare excepţională

60 000 km, înmatriculată. 
Informaţii tel. 619584.

(5533)
' •  VÎND rochie mireasă 

dântelă, import. Informa
ţii tel. 712812, Hunedoara, 
după ora 20. (4824)

a  VÎND casă, grădină, 20 
ari. Informaţii Peştişu Ma
re, nr-, 310. (4827)

•  VÎND videoplayer A- 
nuja sigilat. Tel. 715807, în
tre orele 18—19 sau str. 
Bogdan Vodă, nr. 6.

i4828)
a VÎND videoplayer Fu

nai, telecomandă, nou, preţ 
145 000 lei. Tel. 718577.

(4829)
a VÎND betonieră 160 1 

şi piese schimb pentru be
toniere uşi şi plite pentru 
sobe teracotă, tractor U- 
650, camionetă ARO 320. 
Informaţii tel. 713121.

(4832)
•  VÎND cuşti nutrii, ţui

că prună. Deva; tel. 618981, 
după ora 16. (5541)

a  VÎND colţar şi par
briz Trabant. Tel. 618676, 
după ora 17. (4676)
- a VÎND Alfa-Romeo 162, 
injecţie V 6, 2500 cmc, 143 
CP, supereleetronizată, în
matriculată. Hunedoara, 
tel. 720101 şi 716842. (5343)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

a SCHIMB apartament 
2 camere Tg. Jiu cu Deva, 
exclus Dacia, Micro. Tel. 
628538, după ora 22. (5484)

a  SCHIMB apartament 
central 3 camere cu două, 
plus diferenţă. Deva, tel. 
611788. . (5352)

PIERDERI
a  PIERDUT carnet şo

mer nr. 1030, pe numele 
Beluş Ioan. Se declară nul. •

(5486)
•  PIERDUT adeverinţă

5903/1993, eliberată de A- 
batorul Deva, pe numele 
Rotea Petru. Se declară 
nulă. (5468)

OFERTE 
OE SERVICII

a S.C. Premagran SRL, 
cu sediul in Simeria, str. 
Biscaria, nr. 1, angajează 
bărbaţi, cu stagiul militar 
satisfăcut, pentru activităţi 
productive în domeniul pre
lucrării marmurei, zilnic 
între orele 14—15. (5347)

•  SOCIETATE COMER
CIALA efectuează trans
porturi de mărfuri eu ma
şini de I tonă şi 7 tone. 
Deva, tel. 617696. (5481)

•  TRANSFORMAM fri
gidere Fram (drepte) în 
frigidere cu congelator, ga
rantăm lucrarea. Secţia re
paraţii frigidere, str. O. 
Goga, în apropierea poli
ţiei oraş. Deva, orele 10— 
16. \  (5490)

•  SC COMTOUR 
LOWE SRL din Sîntu- 
halm, nr. 1, angajea
ză cofetari-patiseri. Re
laţii la tel. 621077.

(5495)

•  EUROFRIENDŞ 90 or
ganizează excursie în Tur
cia, în perioada 28 aprilie- 
2 mai 1993, preţ 12 000 lei. 
Informaţii Deva, tel. 621840.

(5528)

ÎNCHIRIERI
• OFER SPAŢIU CO

MERCIAL 100 mp AME
NAJAT, OCUP ABIL I- 
MEDIAT. PREFER FIR
MA STRĂINĂ. POSIBI
LITĂŢI DEPOZIT EN- 
GROS. TELEFON 615631, 
ORELE 17—19. (5506)

COMEMORĂRI

•  ÎNDURERATE gîn- 
duri, dor nestins înso
ţesc cele 6 săpţămîni 
care au trecut de la 
incredibila şi nedreap
ta plecare în eternita
te, la numai 33 de ani, 
a dragei noastre soţie, 
mamă, fiică, soră, cum
nată, mătuşă, nepoată 
şi noră

VIORICA GROPEAN 
(născută TKIF)

Comemorarea — du
minică, 25 aprilie 1993, 
la Biserica Sf. Nicolae 
— Deva.

Nu te vom uita nici
odată, Ica dragă t

•  AZI, 23 aprilie 
1993, se împlineşte un 
an de cînd scumpa 
noastră soţie, mamă 
şi bunică,

ZORICA HERŢA, 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Te vom re
greta, nu te vom uita 
niciodată şi te plîngem 
mereu, aducînd pe 
mormîntul. tău lacrimi 
şi flori"! Relu. Maria
na, Aida şi Mîtru. Co
memorarea If, data de 
mai sus, ora 13, la bi
serica din str. A. Ian- 
cu, din Deva. Fami
liile Herţa şi Ifrim;

(5357)

•  SOŢIA şi mama 
Pârău Maria amin
tesc Cu adîneă dure-, 
re celor care i-au cu
noscut că se împli
nesc doi ani şi, res
pectiv, 13 ani de cind 
cei pe care i-a iubit, 
soţul,

VlOREL PARAU,
şi fiul

DORIN.
au părăsit-o pentru tot- 

. deauna, lăsindu-i în 
suflet doar lacrimi şi 
dor. Comemorarea du
minică, 25 aprilie 1993, 
ora 16, la Cimitirul Or
todox de pe strada E- 
minescu, Deva. (5539)

•  COLECTIVUL Sec
ţiei I de la ŞC „Rete
zatul" Deva îşi amin
teşte cu pioşenie că 
se împlinesc doi ani 
de cînd cel care a fost 
omul de omenie

VlOREL PARAU 
a plecat pentru tot
deauna dintre noi. A- 
mintirea Iul va rămî- 
ne veşnică. (5525)

•  ASTÂZl, 23 apri
lie, se împlinesc doi 
ani de cînd prea bu
na mea soră

CONSTANŢA 
PETRAŞCU, 

născută Mercea (Tanţi), 
a plecat în eternitate. 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace alături 
de părinţi ! Iosif Mer
cea. (5334)

•  SOŢIA, fiul, nora şi 
nepotul reamintesc celor 
•care l-au cunoscut împli
nirea unui an de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
bunul nostru

NICOLAE BÎC 
Nu te vom uita niciodată/ 
Că ne-ai fost mina cea 
dreaptă/ Domnul Dumnezeu 
cel Sfînt/ Să-ţi dea odih- 
nă-n mormînt/ Iară Maica 
lui cea bună/ Să-ţi dea 
multă lumină. Parastasul 
de pomenire în 25 aprilie 
1993, la Biserica Ortodoxă 
Tîrnăviţa. (5509)

•  LA 25 aprilie se îm
plinesc trei ani de la du
reroasa despărţire de cea 
care a fost o nepreţuită so
ţie,

ZENOVIA BOTA

Ai plecat de lingă mine/ 
Făr-a spune un cuvînl/ 
Mi-a rămas durerea-n su
flet/ O cruce şi un mor
mînt.

Nu te voi uita niciodată.
(5513)'

•  ÎNDURERATE gînduri, 
dor nestins însoţesc tre
cerea celor şase luni de 
la incredibila şi nedreap
ta plecare în eternitate, Ia 
57 ani, a iubitului nostru 
fiu, soţ, tată şi frate 

NICOLAE BOTA 
Ai plecat de lingă noi/ 
Făr-a spune un cuvînt/ 
Ne-a rămas durerea-n su
flet/ O cruce şi un mor
mînt. .

Parastasul de pomenire 
în 25 aprilie la Biserica 
din Fizeş. (5513)
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S.C. COMIXT MASTERS J
Va aşteaptă 7

La depozitul en-gros din strada Horia nr. | 
67, pentru a vă aproviziona eu produse alîmen- ) 
tare din Germania, Grecia, Italia, Olanda, Fran- V
ţa la preţurile cele mai miei. \

Adaos comercial 6—10 la sută. (4499) j

S.C. „B.A.D.P.S." S.A. DEVA 
" Str. Em. Gojdu nr 79,

Organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de ■

•  contabil şef
în data de 30.04.1993, ora 10, la sediul unităţii. 

Condiţii de ocuparea postulai:
— studii economice superioare;
— vechime în specialitate 11 ani. (4502)

BANCA AGRICOLĂ S.A. DEVA 
Anunţă că in ziua de 30 aprilie 1993, ora 

10, va avea loc licitarea unui copiator color 
„RANK XEROX" şi a unui computer I.B.M. 28.

licitaţia şi informaţii la Judecătoria Deva, 
biroul executori judecătoreşti.

s
. t

l

( AEROCLUBUL „DACIA" DEVA 
Vinde la licitaţie mijloace fixe casate în \ 

\ baza Decretului nr. 50̂ 1990. Licitaţia va avea Ioc j 
j In ziua de 28 aprilie 1993, ora 12, Ia aerodro- 4 
‘ mul Săuleşti. Lista mijloacelor fixe se află a- 1 

fişată la aerodrom. Informaţii suplimentare la 
telefon 621515. (284)

I.S.T.H. HUNEDOARA — DEVA
Scoate la concurs în 5. V. 1993, următoa

rele posturi: *
9  coordonator activitate asistenţă socială 

pentru căminele de bătrlni Geoagiu, Lonea, 
Brad şi cămin spital Brănişca;

9 inspector asistenţă socială I.S.T.H. Hu
nedoara ;

9 contabil;
9 jurist.

CERINŢE
Studii social medicale, juridice, economice, 

superioare.
Relaţii suplimentare la sediul I.S.T.H. Hu

nedoara, Deva, str. A. Saguna, nr. 1, telefon 
619451. (283)
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