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Poate nicicând ca a- 
cum, la acest sfârşit de 
an şcolar, incinta Şcolii 

; generale nr. 2 din oraşul 
Brad n-a fost atât de 
primitoare, atât de plină 
de veselie şi glasuri de 
copii, de soare şi de flori, 
de emoţii, amintiri, feli
citări. „Vrem să facem 
ceva deosebit"1 — spusese 
dna prof. Iuliana Miha. 
-lea, directoarea şcolii. 
Şi a fost, într-adevăr, 
ceva deosebit. Elevii — 
aceşti copii minunaţi — 
au demonstrat prin ta
lent, trudă, înclinaţie spre 
învăţătură, dar şi spre 
artă — că sUnt urmaşi 
demni ai unor familii 
minunate de brădeni, re. 
cunoscute prin mândria

SĂRBĂTOAREA
PREMIANŢILOR

de a.şi respecta munca, 
oraşul, semenii.

Festivitatea de vineri 
a fost un prilej de în
tâlnire a cadrelor didac
tice cu părinţii şi şco
larii, dar şt de bilanţ, 
când s.a apreciat com
petenţa învăţătorilor şi 
profesorilor, dăruirea cu 
care au transmis elevilor 
— şi în anul trudnic şi 
rodnic care s-a încheiat 
acum — cunoştinţe te
meinice, dovadă fiind 
rezultatele deosebite la

învăţătură. A fost săr
bătoarea premianţilor, a 
celor care au reprezentat 
strălucit şcoala la etapa 
judeţeană a concursului 
de limba şi literatura ro
mână „Mihai Eminescu", 
dar şi a micilor şi mâi 
marilor artişti.

Corul şcolii, dirijat de 
prof. Doina Ivanenco, a 
interpretat cu talent cân
tecele „Izvorul*, „Are 
mama fată mare“, „Mo
rarul", „Brâul amestecat", 
„Cântec de leagăn".

„Drag mi-e jocul ro- 
mânesc/Dar nu ştiu cum 
să-l pornesc". în pofida 
afirmaţiei din al doilea 
vers, formaţia de dans 
popular a clasei a IV_a 
(instructor dl Marin Voi.'" 
cu) a încântat publicul 
spectator prin ritmul vioi 
al pasului şi portul ori
ginal. S-au remarcat e- 
levli clasei a VlII-a A 
cu sceneta „Boul şi viţe
lul", cât şi cei din a 
IV-a B care. In costume 
de epocă, au adus în 
scenă cu deosebit simţ 
artistic schiţele „Five o’ 
clocii" şi „Un pedagog

ESTERA ŞINA 

(Continuare în pag. a 2-a)

CONFERINŢĂ DE PRESĂ SIMPOZION INTER JUDEŢEAN

Partidul Democrat nu face
politică de 

ci
conjunctură, 
mulţi ani

Primul lucru pe care 
l-am înţeles luând parte 
la Conferinţa de presă a 
dlui Traian Băsescu, vice
preşedinte al Partidului 
Democrat (FSN), deputat 
în Parlamentul României, a 
fost acela că domniei sale 
!| place foarte mult să 
vorbească. Şi încă ceva; 
IlU-i plac întrebările in
comode şi ştie să fie ca
ustic, nu numai când este 
cazul. Una peste alta, dl 
®r. B. este un interlocutor 
agreabil şi incitant. Zia
rul nostru a participat la 
respectivul eveniment a- 
vând pregătite câteva între
bări. Iată care au fost â- 
oestea şi răspunsurile ofe
r ite :

•  Cum apreciaţi faptul

că opoziţia se destramă, în 
sensul că este divizată în 
mai multe grupuri ale for
maţiunilor politice ? N-aş 
zice ca este dispersare. 
Sigur, mai aruncă săgeţi 
unii către alţii, cei dîn 
GDR şi cei care au plecat, 
inclusiv către PD. dar dacă, 
prin absurd (I?), opoziţia ar 
ajunge la putere, ar putea 
realiza un program co
mun de guvernare. Deci, 
divizarea este doar apa
rentă.

•  PD este dispus la a. 
lianţc. Cu cine ? Am avut 
şi avem discuţii cu PSDR, 
PAG, PNE ’93 -şi UDMR în 

A consemnat: 
TRAIAN BONDOR

(Continuare tn pag. a 2-a)

ATITUDINEA ASISTENTULUI MEDICAL 
FATA DE HEPATITELE EPIDEMICE

Filiala Colegiului Asis
tenţilor Medicali Hunedoa
ra — Deva a organizat, în 
perioada 16—17 iunie a.c., 
la Deva, o întâlnire’ eu 
preşedinţii Colegiilor A- 
sistenţilor Medicali, din 
mai multe judeţe ale ţării, 
între care Alba, Arad, Cluj, 
Olt, Iaşi şi Hunedoara.

Alături de tema princi
pală a întâlnirii de la 
Deva — atitudinea asisten
tului medical faţă de he
patitele epidemice, cu vi
rus B şi 0, — un punct 
important l-au mai repre
zentat Şi discuţiile pe mar
ginea ~ proiectului statutu
lui Colegiului Asistenţilor 
Medicali ce se află în faza 
finală şi care se va îna
inta Parlamentului Româ
niei spre aprobare.

Participarea unui număr 
important de asistenţi me. 
dicali din judeţele amin

tite — 40 la număr — a 
creat cadrul unui dialog 
profesional benefic, pen. 
tru cei prezenţi, pentru 
promovarea experienţei po
zitive, într.un segment me
dical deosebit de impor
tant, nu numai pentru 
viaţa pacientului, dar şi 
pentru cea a asistentului 
medical.

întâlnirea de la Deva 
a fost deschisă de către 
dl dr. Petru Armean, di
rector adjunct la Direcţia 
Sanitară a Judeţului Hu
nedoara, iar pe parcurs 
dezbaterile au fost con
duse de către dnii Ta- 
tian Todesc, preşedintele 
Colegiului Naţional al A- 
sistenţilor din România şi 
Ioan Stan, asistent şef al 
Direcţiei Sanitare Hune
doara — Deva.

CORNEL POENAK

ÎN VIZOR

. Ţara o duce greii. “Pre
ţurile urcă fără conte
nire, ceea ce face ca sa
lariile şi pensiile să fie 
de-a dreptul derizorii, 
privatizarea bate pasul-pe 
loc, corupţia şi fărădele
gea se lăfăie până şi-n 
cele mai luxoase fotolii,, 
justiţia are în cercetare 
mii de dosare, încă nu 
află nici un vinovat mai
eu ţnoţ şi, uite-aşa, co
păcel, copăcel, intrăm în 
Europa.

In aceste condiţii, sin
dicatele trag continuu 
semnale de alannă asu
pra durerilor naţiunii şi 
a incapacităţii guver
nanţilor do a !o alina 
întrucâtva, însă apelurile 
lor rămân de cele mai 
multe ori fără ecou. Mi
niştrii mai fac câte o 
promisiune, premierul 
mai trage câte o min
ciună, liderii se fac că 
au înţeles mişcarea şi 
astfel viaţa îşi urmează 
cursul ei tot mai apăsă
tor.

Pentru prima dată, cele 
trei mari centrale sin
dicale, — CNSRL „Fră
ţia", Cartel „Alfa" şi 
BNS — şi-au dat mâna, 
au iniţiat un amplu dia
log cu guvernul şi cu 
liderii politici din arcul 
guvernamental, însă el 
a eşuat rapid, deoarece 
politicienii nu şi-au ma
nifestat deschiderea la 
discuţii. Şi atunci sin
dicatele au ânuriţat pen
tru data de 15 iunie un 
miting de proporţii, cu 
100 0#0 de participanţi şi 
cu un mare număr de 
revendicări, primele două 
fiind abrogarea Ordo
nanţei nr; 1 şi căderea 
guvernului. Din nou e- 
şec. Previzibil de altfel. 
Şi aceasta pentru că Or
donanţa nr. 1 nu poate 
fi anulată, întrucât ea 
motivează clar munca şi 
rezultatele ei, iar gu
vernul nu poate să cadă 
la comanda câtorva mii 
de sindicalişti (în nici un 
caz 100 000 şi... nici mi
neri !) câţi s-au strâns 
joi, 15 iunie, în Bucu
reşti şi în alte câteva o- 
raşe din ţară.

Dar nu eşecul mişcări
lor sindicale trebuie de

plâns şi comentat, cum 
inutil procedează unele 
ziare — incitând şi mai 
mult la haos şi derută 
—, ci stârea precară a 
vieţii economice şi so
ciale pe care actualul 
guvern n-o mai poate 
controla, necum s-o şi 
amelioreze. Aceasta, pe 
de o parte, întrucât nu 
se adoptă cu rapiditate şi 
coerenţă legile şi hotă
rârile necesare aşezării 
acestei perioade de tran
ziţie pe coordonatele con
crete ale muncii şi efi
cienţei, ale competenţei 
şi adevărului, nu se ac
ţionează dinamic pentru 
stoparea fenomenelor ne
gative care macină so
cietatea. Pe de altă parte, 
este necesar ca unitatea 
sindicală să se manifeste 
la fel de activ şi în or
ganizarea şi desfăşurarea 
proceselor de producţie, 
deci în muncă, deoarece 
de acolo vin şi salariile 
pe care, pe bună drep
tate, ie vrem tot mai mari 
şi alte acoperiri sociale 
şi satisfacţii.

Am putut aprecia uni
tatea sindicală şi la mi
tingul organizat săptă
mâna trecută la Deva — 
şi asta spune mult despre 
forţa sindicatelor —, în 
ciuda unor lozinci şi 
sloganuri deşănţate, dar 
am vrea s-o consemnăm şi 
la locurile de muncă ale 
participanţilor la miting, 
pentru că avem semnale 
că nu în puţine regii 
autonome şi societăţi co
merciale cu capital de 
stat, la .unii angajaţi 
domnesc încă atitudini 
vechi de genul „noi ne 
facem că muncim, ei se 
fac că ne plătesc", ceea 
ce astăzi este foarte pă
gubitor şi de o parte şi 
de alta. o

Se pare însă că relua, 
rea, la începutul acestei 
săptămâni, a ..dialogului 
guvern — sindicate — li
deri, politici se va solda 
cu rezultate scontate, că 
se va semna, în sfârşit, 
im acord favorabil care 
va reglementa pe un ter
men mai lung aceste re
laţii tripartite.

DUMITRU GHEONEA
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• Milionar de vise caută asociat cu capital 
pentru deschiderea unei societăţi literare 
pe acţiuni.

Continuâ sâ ap a râ  roadele  participării 
judeţului nostru la ARE

Ziarul nostru — care a salutat încă de 
la primul semnal aderarea judeţului Hu
nedoara la Ansamblul-Regiunilor Euro
pei, ARE '— a punctat, de câte ori a fost 
cazul, diversele contacte care s-au stabi
lit în acest cadru, ia diferite niveluri, dar 
şi programele care au început să se de
ruleze în judeţul nostru în comun oii alţi 
componenţi ai ARfe.

Consemnăm de .data aceasta faptul 
că in perioadă 15—17 iunie a.c., în judeţ 
Sjgl aflat o delegaţie a republicii şi can
tonului Jura din Elveţia, al cărei scop a 
fost evaluarea rezultatelor unor programe 
comune în desfăşurare, ca şi declanşarea 
altora. Se situează între acestea progra
mul Eurodysse (pentru tineret), un pro
gram pentru perfecţionarea funcţionarilor 
publici şi a consilierilor judeţeni, un al
tul pentru studenţi ai facultăţii ecologice 
'de management comercial şi turistic, care 
Voi’ face Un stadiu de practică managerială 
într-un liotei de tineret din Elveţia.

Tot în contextul contactelor stabilită

prin ARE, astăzi, miercuri, 21 iunie, so
seşte în judeţul nostru o delegaţie a co
mitatului Hampshyre (Marea Britanie). 
Vizita are un caracter dublu; de răspuns 
la cea similară făcută în octombrie 1994, 
de o delegaţie a judeţului nostru, prilej 
cu care s-a semnat şi protocolul de co
laborare şi un altul pronunţat de lucru. 
Din delegaţia britanică fac parte 
dnii Mike Hankoc — liderul consiliului 
comitatului Hampshyre, Alann Loyd - - 
preşedintele comisiei de planificare econo
mică şi John Rees-Ewans — şeful com
partimentului de dezvoltare economică ale 
consiliului comitatului, ''v'':;

Programul delegaţiei este bogat, el ex~ 
tinzându-se pe toată perioada- 21—26 iu
nie. Debutează cu discuţia oficială cu 
reprezentanţi ai Consiliului judeţean, Pre
fecturii, Poliţiei, ai unor bănci şi agenţi 
economici cu capital privat, majoritar de 
stat sau mixt, iar noi vom reveni la el.

ION CIOGLEI

R E P R E Z E N T A N Ţ A  H U N E D O A R A
▼a olera dia stoc si la coaaada:

Vitrine frigorific» orizontal# si vertical», static# si ventilate, 
dulapuri şi lăzi frigorific#.

dozatoare bouturi răcoritoare, bere, via  
mas ia i de iafbotată  
maşini paste fâtaoase 
espresoare de cafea
cupteare pizza s i liaii complete snack-bar 
gamă completă de esenţe s i îndulcitori
I 1 T H

produse zal

- mobilier £ar-restaurant, sedii f v a e  
DOTĂRI COMPLETE BARURI. HOTELURI, RESTAURANTE

iltarease* 0tfmM9#r>#/ biscuiţi, pâine, lapte şi

PLATA ŞI IN RATE !
Hunedoara, atr. N Bolcescw nr 1 Tel/fax
( Pol ici i aica c u plată - ca» 18) 054 /714659
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. .. •  Onomastică: Rafael;
SsSSsSSSEI •  Solstiţiul de vară.

Ziua cea mai lungă. Noap- 
iiaaiSM tea cea mai scurtă;

•  Soarele răsare la ora 
5.31 şi apune la 21,03;

_ •  Au trecut 171 de
•  Cuv. Iulian dm Tars jrjjg din. an; au rămas

şi Afrodisie; 194.

21 iunie

Partidul Democrat nu face politică 
de conjunctură, ci pentru mulţi ani

i
i CURSUL V A L U T A R

21 IUNIE 1995

• 1 dolar SUA — 1962 Ici

• 1 marcă germană — 1401 lei

• 100 yeni japonezi *— 2314 lei

• I liră sterlină — 3134 lei

• 1 franc elveţian , <— 1687 lei

• 1 franc francez — 399 lei

"M100 lire italiene — 119 ici

I Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionala |
a României. j

vremea rămâne caldă şi 
frumoasă. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
intre 10 şi 20 grade C, 
iar cele maxime Intre 24 
şi 30 grade C, în unele | 
regiuni din sud sunt po- j 

sibile temperaturi p&nă I 
la 32 grade C. \

(Urmare din pag. 1)

vederea încheierii unei a- 
lianţe. Ne întâlnim perio
dic cu liderii formaţiunilor 
respective la clubul „Da- 
cia“, dar PD se vrea par. 
tener cu toate formaţiunile 
din opoziţie.

•  Alianţă şi cu UDMR? 
Da, cu condiţia să renunţe 
la pretenţiile absurde cu 
privire Ia autonomia co
lectivă pe baze etnice ş.a. 
Cred că UDMR trebuie 
să-şi limpezească mai mult 
programul şi să spună con
cret ce vrea.

•  Dl Adrian Severin este 
aspru judecat, inclusiv în 
presă, pentru semnarea la 
Strasbourg a recomandării 
1201. Adevărul nu este 
cunoscut. Dnul Severin a 
cerut ca recomandarea res. 
pectivă să se aplice şi 
membrilor mai vechi ai 
Uniunii Europene. Popu
laţiei din România nu i 
s-a spus adevărul. A fost

o dezinformare grosolană. 
Şi apoi recomandarea are 
o prevedere, conform că
reia se aplică In lumina 
legislaţiei ţării respective. 
Aş vrea să mai precizez . 
că în urmă cu un an 
PUNR, PRM şi PDSR au 
acceptat documentul res
pectiv. Am adus să vedeţi 
şi dv. copii după aceste 
declaraţii. (Intr-adevăr, ne
am convins că interlocuto
rul are dreptate).

•  Vedeţi posibilă înche. 
ierea tratatului de bază 
Intre România şi Ungaria? 
Sigur că da. Va fi semnat 
în curând. Şi. aici se în
cearcă sperierea populaţiei 
cu pericolul maghiar. Un
garia nu se poate compara 
cu România, nici econo
mic, nici militar. Dar se 
practică un naţionalism de 
ultimă speţă.

•  Ce este adevărat din 
acuzaţiile ce vi se aduc 
referitoare la vânzarea flo
tei, a şinelor de cale fe

rată ş.a„ în vremea cât aţi 
fost ministrul transporturi, 
lor? Nimic. Eu am sal
vat „PETROMINUL" de la 
prăbuşire, l-am redresat.
e PD va prezenta can

didat la preşedinţia Româ
niei, în alegerile viitoare ? 
Bineînţeles. Vom veni cu 
un candidat mult superior 
celui de la alegerile tre
cute.

Acestea au fost întrebă, 
rile noastre. Merită să con
semnăm şi alte răspunsuri 
ale dlui Tralan Băsescu, 
fie şi succint: •  Airbusul 
prăbuşit la Baloteşti n-a 
fost cumpărat de guvernul 
Roman, ci de cel actual. 
S-a cumpărat o navă ve
che, care a fost revopsită 
şi pusă să zboare. •  Gu
vernul Vâcăroiu este for. 
mat din derbedei şi go
lani politid. •  PD este un 
partid ce nu face politică 
conjuncturalâ, ci pentru o 
perioadă Îndelungată de 
timp.
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MIERCURI, 21 IUNIE. 
In nordul ţării se men. 
ţin condiţiile de ploi 
răzleţe. în restul ţării
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premianţilor
(Urmare din pag. 1)

de şcoală nouă" de I.L. 
Caragiale. Aplauze au
cules şi grupurile vocale 
— al şcolii şi respectiv 
„Do, Re, Mi" al clasei 
a Il-a, dar şi Dansul 
modern (clasa a Ill.a), 
de reuşita căruia s-a o- 
cupat dna Sorina Cobori, 
instructor la Casa de 
cultură, colaboratoare sta
tornică a şcolii. Apreciate 
au fost şi celelalte mo
mente de relaxare —■ cân
tecul „Dragă domnule 
profesor" (interpretat de 
eleva Geanina Petruşel), 
micuţele recitatoare din- 
tr-a 11-a cu poeziile „Tâl
harul pedepsit" şl „Tot 
la treabă". Fraţii Daniela 
şi Ciprian Lung au în
cântat auditoriul cu me
lodiile interpretate la 
orgă electronică.

Cum aprecia conduce
rea instituţiei de învăţă
mânt, „înclinaţiile artis
tice ale elevilor au fost 
puse în valoare de colec
tivul cadrelor didactice 
dăruit meseriei, sub în
drumarea expresă a dnei

prof. Doina Ivanenco şi 
a dlui profesor Gh. Ciur". 
Alături de eforturile pen
tru reuşită a fost şi dna 
prof. Cornelia Circo de 
la Clubul Elevilor,

Expoziţia de desene 
*ale elevilor, organizată de 
prof. Liviu Berar, dar şi 
aceea de artizanat cu lu
crări de mână ale ele
vilor, îndrumate de dna 
Doina Sbârcea, au făcut 
dovada măiestriei şi în
demânării. Temeinicele 
deprinderi practice, for
mate de-a lungul unui an 
la elevi de dl Aurel Be- 
nea, s.au materializat — 
cum aprecia conducerea 
şcolii •— în lucrări de în
treţinere dificile şi costi
sitoare la îmbătrânitul 
local al şcolii.

„Ca In fiecare an — 
spunea dna prof. Iuliana 
Mihalea — Şi în anul a. 
cesta o nouă generaţie de 
elevi ai claselor a VIII. 
a va pleca de la şcoala 
noastră spre alte institu
ţii de învăţământ pentru 
â-şi continua, a-şi desă
vârşi pregătirea, pentru 
viaţă şi societate. Le do

rim- succes la examene, 
noroc şi împlinirea tutu
ror aspiraţiilor. Să păs
traţi, dragi absolvenţi, In 
suflete mereu aceeaşi cu
tezanţă şi, alături de ea, 
luminoasă, amintirea a- 
nilor de şcoală",

☆
Festivitatea de încheiere 

a anului şcolar, premierea 
elevilor au fost sprijinite 
de următoarele firme din 
oraş: Consiliul loeal,
S.C. „Crişfarm", societă
ţile „Amiral" şi Farma
cia „Hygea‘, Sucursala 
minieră Barza, Sindica
tul liber Barza, Parohia 
Ortodoxă, societăţile co. 
merciale „Mozaic — Con- 
struet", „Metal Expres", 
„Sport Dlsco", Partidul 
Alianţa Civică, dl Ni
colae Huieţ personal, S.C. 
„Total Prosum" S.R.L., 
cât şi S.C. „Triptic" 
S.R.L., Ansamblul fol
cloric „Doina Crişului". 
S.C. Video Soft Proiect 
Plus S.R.L. — sponsori 
cărora colectivul cadre
lor didactice al şcolii, 
părinţii şi elevii le mul
ţumesc din suflet.
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6,30 Seriale, desene a. 
nimatc; 9,05 Kojak (s);
10.00 O familie foarte
drăguţă (s/r); 10,30 Che. 
ers (s/r); 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a. 
miezii; 13,30 Springfield 
Story (s); 14,15 Santa
Barbara (s. SUA, ’91);
15,05 Pasiunea ei c cri. 
ma (s); 16,00 Ilona
Christen talkshovv; 17,00 
Hans Mciser talkshovv;
18.00 Jeopardyt (cs); 18,30 
Intre noi (s); 19,00 Fru. 
mos şi bogat (s/r); 19,45 
Ştiri, sport, meteo; 20,10 
Exploziv magazin.

7,00 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 
Show.ul lui Maurlzio 
Costanzo (r); 12,10 O 
blondă pentru tata (s) ;
12.45 Forum (mag.); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene; 
14,40 Beautiful (s); 15,10 
Complot în familie (cs); 
16,25 Scene de la o 
nuntă (show); 17,00 De. 
sene animate; 19,00 OK, 
preţul e corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Circulă zvo. 
nul (show); 21,40 Tata se 
însoară (s); 23,45 Ştiri; 
0,13 Show-ul lui M. Cos. 
tanzo; 2,30 Cotidiene (r);
2.45 Circulă zvonul (r); 
3,30 Fiecare volum (r).

3 AO
8,30 Brunch — TV 

(magazin TV); 10,30 Gim
nastica matinală; 11,00 
Sectorul lui Wolf (s.p./ 
r); 12,00 Klipp klapp
Club; 12,30 Vecinii (s);
13.00 Soarele Californiei 
(s); 14,00 Falcon Crcst 
(s); 15,00 Cagney şi La. 
ccy (s.p.); 16,00 Star 
Trek (s. SF. SUA); 17,00 
Baywatch (s.a.); 18,00 Sâ 
riscăm! (cs); 18,30 Ştiri;
19.00 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri,, sport, meteo;
20,30 Roata norocului (cs); 
21,15 Bavarezul (S. Ger. 
1992); 22,15 Chicago Hope 
(s); 23,15 Picket Fertces 
(s.p.) 0,15 Străzi ucigaşe 
(f.a. SUA, 1990); 2,10
Reluări.

NBC
6,30 Ştiri NBC; 7,00 

Ştiri ITN; 7,30 Lumea a. 
facerilor; ştiri; 10,00 Co. 
merţ TV; 11,00 Roata ba. 
nilor — piaţa europ.; 
15,00 Roata banilor —• 
piaţa americ.; 18,30 Pul. 
sul afacerilor azi; 19,00
Azi — informaţii; 20,00
Ştiri ITN; 20,30 Golf.
Turneul european Volvo 
PGA — Opcnul francez; 
21,30 Datciine, cu Janc 
Pauley; 22,30 WISO — 
magazin german, cu Mi. 
chael Jungblut; 23,30
Show.ul serii, cu Jay 
Leno; 0,30 Real Personal 
— talkshovv; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Destina
ţii de vacanţă; 2,30 Show
ul serii, cu Jây Leno.

EUROSPORT
9,30 Atletism. IAAF 

Permit Meeting de Ia 
Madrid (rez.); 11,30 Bas
chet. CE masculin de la 

Atena: Slovenia — Franţa, 
Rusia — Finlanda, Ger. 
mania. — Lituania (d);
15.00 Auto. Magazin For
mula l; 15,30 Eurofun : 
Mag. distractiv; 16,00 Ci
clism. Turul Elveţiei (d);
17.00 Ciclism montan. Cu.
pa Mond. de la Mount 
Show; 18,00 Tenis. Tur
neul ATP (pe iarbă) de 
ta Halte (înreg.); 20,30 
Buletin de ştiri 1; 21,00 
Box. Prime Time Boxing 
Special; 23,00 Auto. Ma
gazin Formula 1; 23,30
Moto. Magazin Grand 
Prix; 0,00 Karting.

MIERCURI, 21 IUNIE

1

7,00 TVM — Tele. 
matinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Santa Bar. 
bara (s/r); 10,05 Aur
şi noroi (s); 10,55 De
sene animate; 11,20 
Ciclnl „Film de aven. 
turi eu Bruce Lee" : 
Răzbunarea; 12,55 1001 
audiţii; 14,10 TVR laşi 
şi TVR CIuj-N,; 1646 
Alfa şi Omega..; 1645 
Festiv.-conc. al An. 
samblurilor folclorice 
profesioniste; 17,25 Car
tea junglei (d.a.); 1745 
Timpul EUropei; 18,25 
California visează (s); - 
1845 Fotbal. Finala 
Cupei României; 2046 
Actualităţi, meteo, 
sport; 21,35 Dr. Quiim 
(s„ ep. 55); 22,30 Noi . 
frontiere; 23,30 Con. 
fluenţe; 0,00 întâlnirea 
de la miezul nopţii) 
0,40 Jazz.fan.

t*.

1140 Film serial i 
„CHIPS" (r); 12,46
Film artistic: „Căsuţa 
de Pe râu" (r); 1445
Videotext; 16,00 Post 
meridian (emisiune de 
Teo Trandafir şi Gria. 
tin Toran); 18,00 De. 
sene animate: JPo- 
peye" — ep. 53; 184© 
Film documentar: J» -  
freprlnzători în căuta, 
rea succesului"; 1946 
Nodul gordian: „Tew 
tuşi, ce s-a Întâmplat 
la Baloteşti ?" (emi
siune de Valentin Po. 
pa); 20,00 Film seriali 
„Trăieştc-ţi visul" — 
ep. 28; 2040 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun...;
21.00 Telejurnal (edi
ţia din 20 iunie); 21,35 
Film serial: „Vecinii"
— ep. 28; 22,30 CL 
vica; 22,35 Chestiunea 
zilei (emisiune de Car. 
nel Nistorescu); 2345 
Staruri pentru tot, 
deauna; 24,00 Vldee- 
text.

DEVASAT PLUS 
10,00 Reluarea emi. 

siunii din seara pre
cedentă; 13,00 Video, 
text; 18,00 Woridnet
— film documentar;
19.00 Profil muzical;
20.00 Actualităţi TVR;
21.00 Actualitatea In 
direct (emisiune de 

Sorin Blada); 2245 
Film artistic: „Casca, 
dorii" (SUA); 23,45.VI- 
deotext.

746 La prima oră; 
946 Ora de muzică;
10.05 Panoramic euro
pean; ii,00 Telejurnal 
Woridnet; 11,30 Djl;
12.00 Gong! (r); 124»
Armonii corale; 1340 
Remember rock (de);

1440 Serialul serialelor;
15.00 Ba da, ba nu !; 
1540 Patrimoniul cul
tural al Terrei (do);
16.06 Dai.; 16,30 Şi 
bogaţii plâng (s); 17,00 
Mlni-eco; 17,40 Aur şi 
noroi (s); 18.30 Em. în 
limba maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 2040 
Turist club; 21,00 
TVM — Mesager; 2140 
Tradiţii; 22,00 Do.; 
22,30 Muzică; 2240 
Santa Barbara (s); 
23,35 Un secol de cL 
ncma; 0,35 Do.
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Corvinul în faţa unul serios e x a m e n :
Barajul pentru promovarea în divizia naţională

Un minunat vis al suporterilor hunedorcni — 
tot mai numeroşi şi apropiaţi de Corvinul —, o •do- 
rinţă arzătoare a numeroşilor simpatizanţi din Hu
nedoara, din întregul judeţ şi nu in ultimul rând 
al fotbaliştilor, conducerii clubului şi al sponsorului 
— S.C, Siderurgica S.A. — este pe cale să se înfăp
tuiască : revenirea cunoscutei formaţii kvnedorene 
— CORVINUL PE PRIMA SCENA FOTBALIŞTI. 
CA a ţării. Pentru ca aceste dorinţe să devină re- 
gtttate e necesar Insă ca hunedorenH să treacă se
rios un examen: să obţină victoria în meciul de ba. 
Tttj ce trebuie să-l susţină duminică, în faţa Spor
tului Studenţesc, la Sfăntu Gheorgha — locitl unde 
l-a decis să aibă loc această întâlnire. Despre im
portanţa acestei partide nu este nevoie să mai in- 
sistăm. Un succes in faţa studenţilor bucureşteni 
ar încununa munca tinerilor fotbalişti hunedorcni, 
a HUNEDORENILOR care au adus glorie Corvinu- 
UU când aveau ca antrenor pe Mircea Lucescu, a- 
ceţt trio Petcu-Qabor-Nicşa. Sunt ultimii „mohicani“ 
d in  echipa de aur a Hunedoarei, care au rămas a- 
id, lângă dogoarea furnalelor, oţelăriilor şi Zami* 
negrelor, lângă oamenii acestor locuri încărcate de 
isterie, deşi ar fi putut să o facă, fiind curtaţi de 
cele mai valoroase echipe din ţară, Petcu a preluat 
echipa ca antrenor principal in retur intr-a situ
aţie de cumpănă după plecarea lui R. Vlad la Di- 
namo, Nicşa a trecut la conducerea clubuluiL iar Ga- 
bor, pe teren, intre mat tinerii săi coechipieri s-a 
sn.ga[at cu o energie greu de bănuit, liderul de e- 
ehipă culegând aprecieri unanime după o activita
te de excepţie fn actualul campionat.

lată de ce, la conferinţa de presă organizată la 
PJC. Corvinul, în cursul zilei de ieri, în discuţiile 
ce le-am avut cu interlocutorii noştri, dorim să le 
facem cunoscute opiniile lor privind importantul 
med de baraj cu Sportul Studenţesc.

p O R m m e ş A ,

preşedintele Clubului F.C. Corvinul>'

e  firesc ca şi condu
cerea clubului să aştep
te cu emoţie desfăşura
rea acestui important 
meci de baraj. Va fi o 
partidă grea şi suntem 
Conştienţi că nouă, celor 
din conducerea clubului, 
antrenorilor şl fotbalişti
lor, ne revine răspunde
rea ca şi acest joc să 
Ce pregătit ş| abordat 
ta un nivel corespunză
tor.

Fiind vorba de 
Sportul, suspectat in 
«iod repetat de mass- 
medifl că aii primit spri
jin de la arbitri, că u-

preocupă să ne facem 
pregătirea conform pro
gramului stabilit, să a- 
sigurăm toate condiţiile 
unei pregătiri fizice şi 
psihice de excepţie, pen
tru o mobilizare exem
plară a celor 11 care in
tră pe teren. Avem o-

bligaţin morală faţă de 
spectatorii noştri, faţă 
de S.C. Siderurgica Ş.A. 
care ne-a ajutat să re
devenim o ECHIPĂ. Cre
dem că elanul nostru şi 
dorinţa de promovare să 
primeze în jocul nos
tru.

IO AN PETCU,
. antrenor principal:

— în ce ne priveşte spre stilul de joc al hu- 
pe noi antrenorii, îinpreu- nedorenllor... ?

nete meciuri au fost 
câştigate cu multă uşu
rinţă de studenţi, aveţi 
o anumită teamă în a- 
ceastă privinţă?

~  Noi nu ştim nimic 
concret, am citit in pre
să, dar In ce ne priveş
te, pregătim meciul ne- 
gândindu-ne că se vor 
face ceva maşinaţiunî. 
Ne place să credem că 
la un meci de aseme
nea importanţă nu vor 
fi delegaţi decât cei mai 
buni arbitri şl nu ne 
facem probleme în aceas
tă privinţă, Pe noi ne

nă cu secunzii Stoica 
şi Văetuş, credem că 
nu am scăpat nimic în 
prerogativele acestui e- 
xamen de duminică; 
stabilirea , din timp, a 
unor măsuri suplimen
tare de pregătire speci
fică de perfecţionare a 
conlucrării jucătorilor în 
teren, in fazele de apă
rare şi atac, menaja
rea unor fotbalişti in 
jocurile din deplasare, 
în ultimele 2—3 etape. 
Când ne-am apropiat 
de sfârşitul campiona
tului şi am realizat că 
Sportul e posibil adver
sar, un secund de-al 
meu a efectuat două vi
zionări ale jocului echi
pei bucureştene.

—• Ei ce ştiu despre 
Corvinul, foştii jucători 
ai Hunedoarei (Dobre şi 
Şumudică), pot să facă 
cunoscute câte ceva de-

— Prea puţine ştiu 
despre jocul de acum al 
echipei noastre. Vreau 
să vă spun că prioritar 
pentru noi este să pu
nem în „operă* regis
trul tebnico-tactic pre
conizat şi de atâtea ori 
izbutit în faţa unor e- 
chipe bine apreciate în 
Divizia A. Contracarând 
unele scheme tactice 
ale adversarilor, ne vom 
strădui să profităm de 
unele slăbiciuni ce au 
fost sesizate la studenţii 
bucureşteni. Cert este eă 
va fi un meci dificil, 
greu de anticipat. Şi 
cred eu, ane va fi mai 
mobilizat, mai concen
trat In joc, va avea de 
câştigat. E un singur 
meci, decisiv şi multe se 
pot întâmpla. Sper să 
fie bine pentru Corvi
nul. ■ ■■

ROMULUS GABOR, 
căpitanul echipei: -

— Va fi un meci neobişnuit, de calificare. Scurt, 
care pe care i In campionat cursa e lungă, ai timp 
de perfecţionare. Aici, ai la dispoziţie 90 de minu
te de joc, care, Ia sfâfşit, pentru unii pot fi de ex
taz, sau, pentru ceilalţi, de agonie. Să nu exage
răm, e totuşi un meci de fotbal, cu un învingător 
şl un învins. Noi, cei de la Corvinul, dorim foarte 
mult victoria şi poate ne-o adjudecăm. Dacă şi ti
nerii mei coechipieri vor da măsura valorii lor pen
tru a aduce marea bucurie în rândurile suporte
rilor Corvinului, ai iubitorilor fotbalului din jude
ţul nostru. Noi ştim că inimoasa galerie hunedo- 
reană este lângă noi, că ne va purta spre victorie. 
Şi, eredeţi-mă, toţi de la Corvinul am dori să fie 
de partea noastră.

Rubrică realizată de SABIN CERBU
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AZI, ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Astă seară, începând de la ora 19, are loc fi
nala Cupei României la fotbal între Rapid şi Petro
lul Ploieşti. După cum bine cunosc simpatizanţii 
celor două formaţii, Rapidul a terminat pe locul 4, 
iar Petrolul pe locul 19. Şansa do a evolua în Cu
pa Cupelor o are învingătorul din această întâlnire " 
televizată, transmisă şi la radio. Cei mai mulţi jf 
merg pe „mâna" şi... victoria ceferiştilor. Arbitrea-i 
ză Ion Crăciunescii. <S.C.)

IN CUPA EUROPEI LA GIMNASTICA

în finala pe aparate, 
de la Cupa Europei la 
gimnastică, Simona Amî- 
nar, ce s-a clasat pe lo
cul al doilea Ia indivi
dual compus, şi-a luat o 
frumoasă revanşă la sol

şi sărituri, unde s-a cla-! 
sat pe primul loc, cirj 
9,825 şi, respectiv, 9,787;! 
puncte. Ea a ocupat lo-î 
cui trei şi la bârnă, cu-5 
cerind medalia de bronza

SE ANUNŢA MARI MIGRĂRI DE FOTBALIŞTI ;
încă dinaintea încheie- — Paitduru, M. Ivan, A-i 

rli actualului campionat, xinia n  Ilie Stan j lis, 
impresara şi alţi condu- . „ , . . . .  . , ,
cători de cluburi au vi- ţ?.‘nu e Incueiată, iar aţ-, 
zat sau au... vânat .fot- *n’ rnu t mai niulţi, -.vor J 
balişti care să întărească trece de Ia o echipă la J 
echipele avide de noi va- alta, în campionatul nos- < 
lori. Unii dintre ai noş- tru. Va fi o mişcare, nu! 
tri pleacă peste hotare glumă I ‘ *

SUPORTERI SAU HULIGANI ? 5

La ultimul med al Ste
lei la Gloria Bistriţa, 
conducerea clubului mi
litar a sponsorizat trans
portul a aproximativ 200 
de „suporteri" la acest 
meci (dulce, ca de fami
lie). Dar suporterii (?) o- 
dată urcaţi in tren la Bu
cureşti au făcut ore bune 
fripte călătorilor din ac
celeratul 425. Şi câte’nu 
pot face huliganii ce n-au 
mamă şl tată. Şi nu le-au 
fost de ajuns faptele gro

teşti din tren, că au a-; 
vut treabă şi cu bieţii i 
precupeţi din piaţa Bis-! 
triţei, unde şi-au de-1 
monstrat talentele, ju- r  
eând fotbal cu cartofi şi 5 
alte... legume I A tre- 5 
buit să intervină vârtos 5 
poliţia, care i-a păzit ca 5 
pe hoţi de drumul mare, 
tot timpul meciului, ur- 
cându-i, la plecare, în
tr-un tren ce a trecut p'rin 
Deva. Mare bucurie au 
făcut clubului militar’

TURNEE

I
I
I

Cine are putere (a se 
citi bani) purcede în tur
nee peste largile hotare. 
Steaua, de .pildă, a dat 
trupei adunarea pe 5 iu
lie, pentru a se pregăti 
pentru un turneu în Ma
rea Britanie, „Bancherii" 
de la F.C. Naţional vor

fi oaspeţi in Olanda * şi1 
Belgia, între 27 iulie şi! 
8 august. Foarte birte,-ci
ne poate să meargă, să se ■ 
pregătească sub un soare! 
mai primitor. Că Unii nici J 
până 1* Ruse. peste Du- < 
năre, nu pot pleca. Nu! 
tu lei, nu tu leva t '

DIVIZIA A, SERIA I

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE i Bucovina 
Poiana Cimpina 2—0; Steaua Mizţl —

Gloria Buzău 2—5; Rocar Buc. — Selena Bacău
4— 3; Flacăra Moreni — Faur Buc. 5—I; Dacia Pi
teşti — Portul Constanţa 2—3; Callatis Mangalia — 
|Setatul Plopeni 3—1; Cetatea Tg. N. — Dacia V- 
ninsa Brăila 1—2; F.C. Vâlcea — Politehnica Iaşi
5— 9; Constant Galaţi — Acord Focşani 2—0.

C L A S A M E N T U L  f i n a l

(, FC SELENA Bacău 34 22 5 7 76— 30 71 (-
Z Dada Unirea Brăila* 34 24 2 8 .72— 25 66 (-
3. Politehnica Iaşi 34 17 7 10 59— 35 53 (+ 7)
A Cetatea Tg. N. 34 17 4 13 52— 5* 55 (-

FC Bucovina,5,
A Pecia Piteşti

t Suceava 34 18 5 13 42— 46 83 (•
34 16 3 15 67— 55 51 (
34 16 2 16 56—'53 50 (— . 
34 15 5 14 47— 43 50 (— 1) 
34 14 6 14 46- 47 48 
34 14 5 15 
34 15 2 17 43- 
34 14 3 17 39- 45 48 C— 6) 

53 44 (— 7)

•w w v— 
47 48 (— 
46 47 (— 
61 47 {—

7. Iteiana Cimpina 
A Gloria Buzău 
A Steaua Mizil

10. FC Constant
11. Rocar Bucureşti

t Metalul Plopeni 
Portul Constanţa 

IA FO Vîlcea 
IA Flacăra Moreni 
48. Faur Bucureşti 
47. FG Acord Focşani
IA Callatis Mangalia 34 6 3 25 37-106 21 {•

•) Echipă penalizată cu 8 puncte şl care ara in
terdicţie da a disputa „barajul".

•  între paranteze, punctajul ia „adevăr".
•  tn caz de egalitate de puncte Intre două echi

pe, s-au luat în calcul meciurile directe (puncte, di
ferenţă de golaveraj, goluri înscrise fel deplasare).

34 13 5 16 
34 13 5 16 40— 44 44 (— 7) 
34 12 5 17 43— 50 41 (—10) 
34 11 8 15 45— 51 41 (—10) 
34 11 5 17 44— 60 38 (—13)

DIVIZIA B. SERIA A III-A j

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE : Petrolul \ 
— Constr. „U" Craiova 4—2; FC Drobeta — i 

Unirea Alexandria 1—0; Petrolul Videle — Elec
tronistul C. Argeş 4—1; Minerul Motru — Metalul 
Bocşa 0—0; Sp. Drăgăneşti Olt — „Mine-Ral“ Ro
vina ri 2—6; ARO 0. Lung — Petrolul Ţicleni 7—1; 
Metalurg. Sadu — UM Timişoara 3—1; Minerul 
Berbeşti — Minerul Mătăsari — nu s-a disputat. .

•  Metalul Bocşa — Sp. Drăgăneşti Olt (etapa a 
33-a) s-a omologat eu 3—0 pentru Bocşa.

f l M S A M E N T O I i  F IN A L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
47.
48. 
t». 
80,

MINERUL MOTRU 38 25 
ARO G. Lung Muscel 38 25 
Petrolul Stoina 38 21 
FG Drobeta 38 20
Vega Deva 38 18
Minerul Mătăsari 37 18 
Unirea Alexandria 38 18 
Minerul Anina 38 18
UM Timişoara 38 18 
Mine-RAL Rovinarl 38 17 
Constr. „U* Graiova 38 18 2 

38 18 2
Ţicleni 38 18 2

Vulturii Lugoj 38 16 6
Metalul Bocşa 38 16 6
Metalurg. Sadu 38 17 2 
Minerul Berbeşti 37 16 2
Electronistul G. A. 38 15 5 
Arsenal Reşiţa 38 7 5
Sp. Drăgăneşti Olt 38 3 6

Petrolul Videle 
Petrolul Ţicleni

9 85— 36 79 
10 80— 29 78 
16 70— 55 64
14 61— 53 64
16 82— 51 58
15 57— 40 58
16 54— 55 58
17 61— 52 57
17 65— 6# 57
15 45— 47 57
18 67— 55 56 
18 51— 57 56
18 54— 69 56
16 55— 49 54 
16 52— 69 54
19 47—*44 53 
19 58— 68 50 
18 57— 60 50 
26 37— 92 26 
29 29—126 15

DIVIZIA B, SERIA A IV-A \

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE: Chimica 
Târnăveni — Olimpia S. Mare 0—1; West Petrom 
Pecica — Paroşeni Vulcan 2—0; Olimpia Salonta
— Laminorul Zalău 4—1; Minerul Lupeni — Mi- 
nerul Cavnic 1—2; Sticla Turda — Motorul IMA 
Arad 4—0; Minaur Zlatna — CPL Arad 8—0; Si» 
ghetu Marmaţiei — Metalurg. Cugir 9—1; Minerul 
Sărmăşag— Parângul Lonea 3—1; FC Arw — A- 
vântul Reghin — nu s-a jucat, echipa oaspete ne». 
prezentându-se. Oaşul Negreşti — Minerul Uricarjl
— nu s-a jucat, echipa oaspete neprezentându-se,

C L A S A M E N T U L  F I N A L
. 1. MINAUR ZLATNA

2. Olimpia S, Mare
3. Sighetu Marmaţiei
4. Parângul Lonea
5. Chimica Târnăveni
6. Minerul Uricani
7. Metalurg. Cugir
8. Laminorul Zalău
9. Minerul Lupeni

10. Motorul Arad
11. Olimpia Salonta**)
12. Paroşeni Vulcan*)""-
13. FC Arad
14. West Petrom Pecica
15. Stida Turda
16. Minerul Cavnic
17. Minerul Sărmăşag*)
18. Oaşul Negreşti
19. CPL Arad
20. Avântul Reghin

*) Echipe penalizate 
**) Echipă penalizată

38 28 2 8 112—3t 86
38 24 2 12 91—51 74
38 23 4 11 75—31 73
38 20 4 14 84—51 « '
38 19 4 15 68—53 61
37 19 2 16 69—65 59
38 19 1 18 61—61 58
38 18 1 19 58—56 55
38 18 1 19 67—70 55
38 17 3 18 64—58 54
38 17 3 18 44—53 52
38 18 1 19 55—63 51
37 16 3 18 58—71 51
38 16 3 19 53—85 51
38 15 5 18 72—70 50
38 15 5 18 44—51 50
38 17 2 19 54—71 49
37 14 3 20 45
38 10 3 25 49 - Si 33
37 8 2 27 35—99 26

cu 4 puncte.
cu 2 puncte.
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CUVÂNTUL LIBER

REPERE SPIRITUALE
la&Ş»* ^  CEL MAI TANAR MUNICIPIU AL JUDEŢULUI, IN CARE S-A SĂRBĂTORIT RECENT CENTENARUL PRESEI 

ROMANEŞTI HUNEDORENE, SE DEZVOLTA O ACTIVITATE PUBLICISTICA CONCRETIZATĂ PRIN

Străvechi centru transilvan de 
cultură, Orăştia are o bogată tra
diţie a tiparului şi publicaţiilor. 
Aici, la 1582, Şerban şi Marian, 
ucenicii lui Coresi, au tipărit pri
ma traducere în limba română a 
vechiului Testament, cunoscută 
sub numele „Palia de la Orăştie44, 
în care apar, pentru prima oară 
cuvintele „român", „românesc", 
în loc de „rumâni"' sau „valahi". 
In 1895 a apărut „Revista Orăş- 
tiei", primul ziar românesc din 
fostul Comitat Hunedoara şi de 
pe teritoriul actual al judeţului. 
I-au urmat numeroase alte pu
blicaţii, dintre care „Libertatea" 
şi „Cosînzeana" au excelat prin 
calitatea articolelor politice, şti
inţifice şi culturale. In presa şi 
tipografiile din Orăştie au pu
blicat mul(i din marii scriitori

N O I P U B L IC A Ţ II
români, prozatorul Liviu Rebrea- 
nu publicându-şi aici volumul 
de debut. In perioada interbeli
că, la Orăştie apăreau peste 20 
de publicaţii diferite, tipărite in 
mai multe tipografii.

După decembrie 1989 au mai 
apărut la Orăştie două publica
ţii, dar au avut o existentă efe
meră. Ulterior a luat fiinţă pu
blicaţia de opinie şi informaţie 
„INFORMAŢIA ORAŞTIEI", iar 
în acest an, 1995, evenimentul 
important al ridicării oraşului la 
rang de municipiu a prilejuit a- 
pariţia unor lucrări care, prin 
valoarea lor, depăşesc cadrul o- 
cazional şi festiv al unor aseme
nea tipărituri. Despre acestea 
vom vorbi în rândurile ce ur
mează.

I*

Numărul 2—3 (21—22) 
din februarie — martie 
1995 publică editorialul 
intitulat „Publicaţia „In
formaţia Orăştiei* la doi 
ani de la apariţie1* pe
care îl reproducem în
întregime datorită modu
lui scurt şi concis în
cape prezintă istoricul pu
blicaţiei :

„Aproape fără să ne
dăm seama, au trecut doi 
ani de la apariţia publi
caţiei noastre. Doi ani în 
care „Informaţia Orăş- 
tiei" a reuşit nu numai 
să „supravieţuiască", ci 
mai ales să-şi croiască un 
drum al său, să se im-. 
pună în viaţa spirituală 
a urbei noastre, să ajun
gă la un număr cât mai 
mare de cititori — ade
văraţii noştri destinatari.

Acum, la împlinirea a 
doi ani de la apariţia 
primului său număr, 
trebuia să recunoaştem 
că rw» puţini au fost a- 
ceia care nu au avut 
prea multă încredere în 
,rviaţa“ măruntei noas
tre publicaţii. Poate că 
acest lucru se datora şi 
faptului că în perioada 
ce a urmat lui Decem
brie 1989, la Orăştie au

mai apărut două publi
caţii care, din neferici
re, au avut o viaţă efe
meră.

Iată însă că „Informa
ţia Orăştiei11 intră în 
cel de al treilea an al 
existenţei sale şi aceas
tă realitate nu poate 
decât să ne bucure, atât 
pe noi, cei care ne ocu
păm de editarea şl ti
părirea ziarului, cât şi 
pe cititorii care au în
ceput să îl caute, lună 
de lună, la chioşcurile 
de difuzare a presei din 
localitate, cu convinge  ̂
rea că din paginile sa’.e 
pot afla informaţii din 
diferite sectoare de ac
tivitate.

"Momentul acesta ani
versar ne oferă prileju’ 
de a reaminti tutun, 
celor care au crezut fi 
mai cred în publicaţi: 
noastră că şi cler acum 
înainte „Informaţia O- 
răştiei" se va 
fie o ,/v
urbei, să slujească inte
resele majore ale oame
nilor care convieţuiesc 
aici şi să nu se pună în 
slujba nici unei forma
ţiuni politice, indiferent 
de culoarea acestora.

Şi poate că într-o bu
nă zi, acest ziar mărun
ţel va deveni un ziar de 
format mai mare şi cu 
mai multe pagini11.

Autorul editorialului, 
probabil redactorul pu- 
blieaţiei, Ioan Vasiu, e- 
voeă sugestiv drumul 
străbătut în cei doi ani 
de activitate. Din parcur
gerea acestui număr şi 
celui următor, consacrat 
manifestărilor prilejuite 
de ridicarea la rangul de 
municipiu a Orăştiei, des
prindem o tematică bo
gată şi diversificată. Se 
publică materiale de cer
cetare ştiinţifică, artico
le de analiză şi anchete 
cu tematică locală, infor
maţii de l.-ig interes ce
tăţenesc, sfaturi practice, 
relatări despre activita
tea consiliului local. In 
ultima pagină se publică 
reclame ale unor socie
tăţi comerciale din oraş, 
publicaţia astfel sponso
rizată difuzându-se gra
tuit, Tehnoredactarea şi 
tiparul sunt- realizate la 
„P.G. Graf11 Deva, publi. 
catia având o ţinută gra
fică atrăgătoare.

Este de departe o car
te de referinţă, care de
păşeşte cu mult nivelul 
obişnuit al publicaţiilor 
ocazionale, atât prin con
ţinut, cât şi prin calita
tea deosebită a prezen
tării grafice şi tiparului.

Sculptorul şi omul de 
cultură Nicolae Adam — 
realizatorul monumen
tului „Palia11, amplasat 
în centrul Orăştiei, dar 
şi al altor lucrări mo
numentale amplasate In 
judeţ — a procedat la 
selecţia celor mai impor
tante documente istori
ce, studii şi cercetări, 
fragmente de referinţă 
din lucrările unor savanţi 
de renume sau ale unor 
cercetători locali privind 
istoria străveche a aces
tei localităţi şi împreju
rimilor ei.

Autorul „Fragmenta- 
rium“ -ului nu comen
tează textele, dar simpla 
alăturare a acestora ©- 
feră cititorului imaginea 
de ansamblu a evoluţiei 
oraşului, din paleolitic 
până în zilele noastre. 
Alături de texte semnate 
de Nicolae Iorga şi acad. 
David Prodan, în carte 
sunt publicate comuni
cări întregi sau fragmen
te purtând semnăturile i 
Liviu Mârghitan, Zeno 
K. Pinter, Anton E. Dor- 
ner, arh. dr. Paul Nie- 
dermaier, av. Emil Gelu, 
prof. univ. dr. Mircea 
Homorodean, dr. Lucia 
Apolzan, Marcela Focşa, 
prof. univ. dr. Viorica 
Panfil, prof. dr. Nicolae 
Neaga, Constantin Baicu, 
prof. univ. dr. Ioan Ilies- 
cu, dr. Ioan Mihu, prof. 
univ. dr. Liviu Maior, 
Vasile Goldiş, prof. Va
lentin Orga, Avram P. 
Todor, Ioan Conea, dr. 
Vasile Moga, Sabin A- 
drian Luca, prof. Gabriel 
Petric, dr. Ioan Ivaşcu, 
ing. Mihail Bozdog, arh. 
Vasile Oprişan.

Din multitudinea de 
documente publicate în 
„Fragmentarium", cităm 
un pasaj din Raportul 
informativ, trimis curţii 
imperiale de la Viena, în 
18 martie 1858, de dr. 
Theimann, conducătorul 
judeţului Orăştie, fost e- 
ducator şi consilier in
tim al împăratului Franz 
Iosef:

„Românii (valahii) de
sigur nu vor lua parte 
la deputăţiile din prile
jul călătoriei suveranu
lui, cu toate acestea, tre
buie. să remarc că ei for
mează majoritatea covâr
şitoare, care pe ei se ba
zează viitorul ţării" (pag. 
25).

De asemenea, repro
ducem un fragment din 
aminti•> le despre Orăş
tie ale academicianului 
David Prodan, la jubi-

,ORAŞTIA, DE LA TÂRG, REŞEDINŢĂ DE SCAUN ŞI ORAŞ, LA MUNICIPIU"

Scrisă de profesorul 
Petru Baciu, cunoscut 
cercetător al istoriei şi 
culturii orăştiene, sub
intitulată cu modestie de 
autor „Compendiu mo
nografic*, lucrarea este o 
monografie solid alcătui, 
tă, care prezintă istoria 

-aşezării din cele mai 
vechi timpuri până în

prezent, cu accent pe 
organizarea administra
tivă în evoluţia ti până 
la ridicarea la rangul de
municipiu.

Lucrarea defineşte co
ordonatele geografice ale 
Orăştiei şi împrejurimi
lor, evoluţia istorică a 
oraşului, tradiţii cultu
rale, pagini din istoria

învăţământului, a biseri
cilor şi comunităţilor re
ligioase, o interesantă ga
lerie a oamenilor de sea
mă ai oraşului, coordo
natele economice ale lo
calităţii.

Monografia cuprinde în 
anexe un număr mare 
de facsimile fotografice 
şi imagini cuprinzând

documente istorice, repro
duceri, fotografiile unor 
personalităţi care şi-au 
legat destinul de cel al 
oraşului.

Sponsorii lucrării sunt 
ing. Suciu Nicolae Ilie 
şi Uzina Mecanică Orăş
tie, tehnoredactarea com
puterizată şi tiparul fiind 
realizate la „PX9. Graf“ 
Deva. /

leul de 750 de ani al o- 
raşuluii

„Acolo am făcut cei 
opt ani de liceu, de a- 
colo am plecat în întâm
pinarea valurilor vieţii 
de intelectual. Acolo am 
trăit cel mai fericit mo
ment din lunga şi zbu
ciumata istorie a po
porului nostru: Marea 
Unire din 1918. Acolo am 
desfăşurat pentru prima 
dată, cu tot entuziasmul 
adolescenţei, tricolorul 
românesc, acolo am în
văţat să cânt „Deşteap- 
tă-te române11 (pag. 62)

Din discuţia cu Nico
lae Adam, care s-a în
grijit cu meticulozitate 
de realizarea lucrării, de 
la selecţie până la tipar, 
am reţinut că intenţio

nează ca cel puţin o dată 
la doi ani să realizeze 
noi ediţii, care să cu
prindă lucrările de refe
rinţă cu privire la Orăş
tie, ce apar între timp.
Trebuie menţionată con

tribuţia deosebită a S.O. 
„Chimica11 S.A. Orăştie, 
sponsorul lucrării, colec
tivului oficiului de calcul 
de aici, care au reuşit să 
realizeze o lucrare de ex
cepţie, o mândrie a căr_ 
ţii româneşţi. O nouă 
ediţie pe hârtie mai pu
ţin scumpă ar fi bineve
nită pentru ca această lu
crare deosebită, în numai 
100 de exemplare, să a- 
jungă şi în biblioteci, in 
circuitele publice de lec-

MUNICIPIUL ORĂŞTIE — pliant
Dintre publicaţiile des- teză, principalele date

tinate ridicării Orăştiei 
la rang de municipiu, se 
remarcă şi un pliant de 
o calitate deosebită, rea. 
lizat de Editura „Olahus", 
cu colaborarea arh. Dan 
Emedi, fotografii color 
Alex. Cazan şi Ioan Va
siu, coordonator de lucra
re Nicolae Stoican.

Sunt publicate, în sin-

istorice privind oraşul, 
fotografii de epocă, e 
hartă cu trama stradală 
a municipiului, fotogra. 
fii color din părţile vechi 
şi cartierele noi ale lo
calităţii

Tiparul offset, de o ca. 
litate deosebită, este rea
lizat la „Eurostampa — 
F. Mazzolin11 Timişoara,

IN LOC DE ÎNCHEIERE, O PLEDOARIE
Prezentarea publicaţiilor orăştiene ale anului 1995 

ne.a prilejuit constatarea că există în această localitate 
premisele înviorării activităţii publicistice şi reînscrierii 
Orăştiei în rândul localităţilor cu o Vastă activitate în 
acest domeniu. Cu oameni de cultură ca Nicolae Adamţ 
cu cercetători ai trecutului ca Petru Baciu, cu redactori 
ca Ioan Vasiu sau coordonatori de lucrări ca Nicolae 
Stoican, cu o editură care există, cu sprijinul unor spon. 
sori care s-au dovedit a Ii săritori când a fost nevoie, 
se poate constitui la Orăştie un nucleu care sa orga. 
nizeze şi să dezvolte activitatea de presă şi tipărituri 
Acest nucleu ar putea să atragă la colaborare potenţia
lul intelectual deosebit al localităţii, colaboratori din 
centrele universitare şi de cultură în realizarea de Iu. 
crâri de calitate, care -  s-a dovedit deja -  pot Ii rea. 
lizote şi la Orăştie.

Pledăm pentru constituirea acestui nucleu cu spri. 
jinul consiliului local şi primăriei oraşului, pentru a (ace 
ca tradiţia culturală orâştianâ să reînvie şi în dome
niul tiparului şi presei.

Pagină realizată de TIBERIU ISTRATE
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U n d e -i d re p ta te a ,

în puşcărie, cu capul spart, Vasile (I)
Se numeşte Basa Ev^ şi 

trăieşte împreună cu 
soţul său, de peste 
30 de ani, in Tîmpa, 
un sat al comunei Băcia. 
Explicaţiile l-s precipitate 
şi întrerupte de plâns, cum 
se întâmplă, de regulă, ou 
oamenii obidiţi şi umiliţi. 
„De ce — ne întreabă — 
de ce mi s-a făcut nedrep
tatea asta, pentru că eu 
sunt venită în Tîmpa din 
altă parte, pentru că sunt 
unguroaică?" Gare să fie 
răspunsul. N-am reuşit să-l 
aflăm pe de-a-ntregul nici 
la sfârşitul documentării, 
deşi ostilităţile se desfă
şoară în limitele unui a- 
devăr global, valabil în ' 
toată ţara : proprietatea 
asupra pământului. Dar ce 
nedreptate i s-a făcut E- 
vei Basa ?

Pe sfârşitul lunii măi, 
pe fondul unor vechi cer
turi cu neamurile sale, s-a 
iscat un scandal. Mai bi
ne zis, cumnatele dumnea
ei, Aurora Urîtu şi Teo
dora Voichiţa Basa, s-au 
coalizat împotriva sa, a- 
meninţând-o, spune dna 
B.E. cu bătaia. Mai apoi, 
una din cumnate a recla
mat-o la Postul de poliţie 
din Băcia. în consecinţă, E- 
va Basa a fost amendată 
eu 20 000 de lei, pe care 
i-a plătit cu chitanţa nr.

1237491/30 mai 1995. „De 
ce numai eu, dacă m-am 
apărat ?" — repetă feme
ia întrebarea.

Familia Evei şi a lui Ioan 
Basa locuieşte în Tîmpa, 
într-o zonă mai lăturalni
că, numită de localnici „în 
păşune". Gând am intrat 
în casă, un bărbat cu pri
virea golită de orice ţin
tă încearcă să-mi întindă

cut zile fripte că m-am în
surat cu o unguroaică. A- 
cum, pentru că sunt aşa 
cum sunt şi -ei cred că nu 
mai am mult de trăit, vor 
s-o izgonească de aici, să 
le rămână lor casa şi pă
mântul. De ce nu mă lasă 
să-mi trăiesc în linişte du
rerea mea, ce au cu mi
ne ?“

Ce să-i răspund . ologu

A ncheta noastrâ

mâna, care trece pe lân
gă mâna mea. Atunci in
tuiesc că omul e orb. Dar 
de ce nu se ridică de pe 
pat ? Gând îl privesc mai 
bine, îmi dau seama că o- 
mul nu are decât un pi
cior. Unul i l-a lăsat chi
rurgului ortoped „cadou", 
în urmă cu 10 ani. Omul 
acesta are o pensie de in
validitate de 102 090 lei, din 
care a mai „contribuit" cu 
20 000 de lei la îmbunătă
ţirea finanţelor statului,
plătind amenda ce i-a fost 
aplicată soţiei. „Unde-i
dreptatea ? — întreabă cu 
ochii în lacrimi infirmul. 
Toată viaţa surorile mele , 
şi bărbaţii lor mi-au fă-

lui, cum să mângâi dure
rea orbului, când mie în
sumi îmi vine să strig : de 
ce nu împărţi Doamne du. 
rerea pe mai mulţi ? Pen
tru că drama pe care o 
trăieşte Ioan Basa nu e nu
mai infirmitatea lui. In- 
ţr-un lung proces despre ca
re el susţine că a fost rezul
tatul unor intrigi pe care 
n-a avut puterea să le de
joace, unicul său fiu a fost 
condamnat la 5 ani închi
soare. La poarta casei lui 
Ioan Basa stau îngrămădi, 
te nişte pietroaie. „Cu as
tea, spune el, au aruncat 
surorile după mine, când 
stăteam cu căruciorul . in 
poartă, Ho a trebuit să in

tru repede în curte; repe
de, aşa cum pot eu de re. 
pede".

în timp ce discutăm în 
poartă cu Eva Basa, trece 
un bărbat pe bicicletă. 
Murmură ceva, din care 
înţeleg că nu e străin de 
conflictul dintre fraţi. II 
urmez încet pe uliţă şi la 
şosea il abordez: „Dum
neavoastră ce cunoaşteţi 
despre conflictul dintre’ fa
milia lui Ioan Basa şi ce
le ale surorilor sale ?“

„Domnule,' zice Marin 
Defta, — om trecut bini
şor de 60 — şi eu sunt ol
tean, venit la Tîmpa din 
alte părţi şi Urîtu (soţul 
uneia dintre surorile lui 
I.B. — Aurora n.n.) e ol
tean, da oameni aşa rău
tăcioşi n-am mai văzut. 
Ge-au domnule, cu feme
ia, aia ? Alta demult se du
cea cât vedea cu ochii şi-l 
lăsa pe infirm să putre
zească în casă. Ea nu l-a 
lăsat. îl îngrijeşte ca o ne
vastă şi vrea să trăiască în 
pace, în casa lor. N-o la
să. De ce n-o lasă ? Nu 
le mai ajunge pământul pe 
care-1 au ?“ Cu întrebarea 
fără răspuns pe buze. Ma
rin Defta pune snopul de 
araci pe bicicletă şi mână 
mai departe. (Va urma)

ION CIOCLEI
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Floarea de colt" si nefericita întâlnire
La 32 de ani, Ioan Ne

grea din Lupeni a mai reu
şit o „performanţă" — să 
fie trimis In judecată pen
tru săvârşirea infracţiunii 
de lovituri cauzatoare de 
moarte. Spunem că a mai 
reuşit,. întrucât, în 1989, 
Judecătoria Petroşani l-a 
condamnat la cinci ani în. 
chisoare pentru tâlhărie. 
După doi ani şi ceva în
să era din nou în liberta
te. Se pare că nu a pri
ceput mare lucru din a- 
nii petrecuţi în puşcărie, 
din moment ce, nu cu mul. 
tă vreme în urmă...

Ne afjăm într-o zi de 
luni. După terminarea pro. 
gramului Ia E.M. Lupeni 
unde lucrează, Ioan Ne
grea se pune pe treabă. 
De data asta pe băute. La 
început bere la o patise
rie, iar mai apoi, ia ba
rul „Floarea de colţ", alte 
băuturi alcoolice.

Nefericirea face ca în 
acelaşi bar să se afle şi 
Alexandru Dodi, om la 51 
de ani. Este împreună cu 
alţi doi ortaci. Beau şi ei. 
Ce face, ce nu face, dar 
Dodi reuşeşte să-l înjure 
pe Negrea. Ca răspuns, cel 
înjurat merge la masa lui 
şi îi toarnă berea din hal. 
bă pe cap. Apoi îl loveş
te cu un picior în piept. 
Toate ar fi fost cum ar fi 
fost dacă lucrurile s-ar 
fi oprit aici. Ele vor lua 
însă o întorsătură cu totul 
nedorită, absurdă chiar.

După incidentul din bar, 
Negrea părăseşte localul şi 
merge' în staţia de auto
buz aflată in apropiere. Ne 
aflăm de acum în jurul o. 
rei 23. Trecuse deci destu
lă vreme de lâ terminarea 
schimbului.

La scurt timp, în staţia

cultate până la o poartă a 
exploatării miniere, de un
de va fi transportat cu o 
maşină până la domiciliu.

Ce face Negrea ? Se pa
re că incâ'nu a reuşit să-şi 
astâmpere setea nici pâ
nă acum, din moment ce 
se apucă din nou de băut.

Crimă sub lupă

de autobuz ajunge şi cel 
bătut. Să fie o a doua în
tâmplare nefericită ? Poa
te da, poate nu. Negrea se 
repede din nou asupra lui 
Dodi. Loveşte cu pumnii 
în faţă şi cu picioarele în 
abdomen. Nu se gândeşte 
nici o clipă că este încăl
ţat cu bocanci confecţionaţi 
din material dur.

încă de la primele lo
vituri, cel agresat cade pe 
trotuar. Nu contează, Ne
grea continuă să lovească I 
Va fi oprit cu greu de un 
cetăţean aflat în apropiere. 
Este vorba de Petru Cen- 
tea care pur şi simplu îl 
prinde pe agresor în bra
ţe.

Drumurile celor doi se 
despart din acest moment. 
Cel ce a încasat bătaia se 
deplasează cu mare difi-

De data aceasta şi-a gă
sit un însoţitor. Pe cine 
credeţi ? Chiar pe Gentea, 
omul «are cu greu îl opri. 
se să-l mai bată pe Dodi I 

Povestea nu se încheie 
însă nici pe departe aici. 
Acest lucru, întrucât, după 
trei zile de chinuri, în ca
re nu s-a deplasat la spi

tal (?!), Alexandru Dodi 
va deceda. Din raportul de 
constatare medico-legală 
rezultă că moartea s-a da
torat peritonitei acute ge
neralizate, urmare a unui 
traumatism abdominal cu 
ruptură de intestin subţire. 
S-a mai constatat apoi că 
victima prezenta multiple 
echimoze la nivelul ochiu
lui stâng, al feţei, pe coap
sa stângă etc. Şi acest lu
cru, în timp ce Negrea sus
ţine că a lovit victima o 
singură dată, cu pumnul 
şi piciorul I

Dincolo de faptul că in
stanţa îşi .va spune şi în 
acest caz cuvântul, aceas
tă adevărată tragedie tre
buie să dea de gândit. Mai 
ales că ea va influenţa şi 
existenţa unor copii minori 
şi, evident, a celor două 
familii.

VALENTIN NEAGU
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•  AU FOST DEPISTAŢI Ş I ARESTAŢI. Florin j 
Nagy, Nicolae-Mihai Nagy, Ioan Miheţ, toţi din Criş- ’ 
cior şi toţi trei fără ocupaţie — ultimii doi recidi- 
vişti — au fost depistaţi şi arestaţi preventiv urmând ■ 
a fi trimişi în judecată pentru a da socoteală în fa- ‘ 
ţa legii. Ce au făcut ? în perioada ianuarie — fe-; 
bruarie 1995, pe timp de noapte au sustras în mod j 
repetat de la Exploatarea Auriferă Barza — Brad 
deşeuri neferoase, cupru şi alamă în valoare totală % 
de 865 000 lei. (A1.J.) <

în asemenea cazuri în care bărbatul este autorul 
şi nu vrea să recunoască copilul, femeia-mamă are a sin* 
gură posibilitate: introducerea unei acţiuni în justiţie 
pentru a se pronunţa o hotărâre prin care un anume 
bărbat să fie declarat tatăl copilului. .

In cadrul unui asemenea proces, se ascultă martori, 
se aduc acte, scrisori, fotografii, dacă există, se cer 
relaţii (de exemplu, au fost plecate împreună şi a» 
dormit la un hotel) şi orice alte dovezi sunt necesare 
pentru dovedirea paternităţii copilului.

Problema paternităţii copilului are în primul rând 
un aspect moral. Ghiar de curând, o tânără mamă care 
a formulat o astfel de acţiune îmi spunea că o inte
resează numai să ştie că pentru copilul ei există utl 
tată, că, oricum, de acest bărbat nici nu vrea să mai 
audă, dar nu concepe să aibă un copil fără tată. Şi mi 
se pare că avea dreptate. / -

In stabilirea paternităţii, există o probă ştiinţifică, 
deo --bit de importantă : expertiza medico-legală în care 
se analizează comparativ grupele sanguine ale mamei, 
copilului şi presupusului tată, ca şi expertiza dermato- 
giifică, a asemănărilor amprentelor palmare şi plantare 
ale copilului cu presupusul tată. (Este vorba de am
prentele de la mâini şi picioare).

în cazul în care expertiza, ca singură probă ştiinţi
fică, înlătură un anume bărbat de la paternitate, atunci 
orice alte dovezi sunt inutile.

Mai există şi o altă probă ştiinţifică, aceea care 
poate stabili imposibilitatea procreării de către bărbatul 
chemat în judecată. Dacă pe baza spermatogramei se 
stabileşte că la data concepţiei el nu putea procrea, 
atunci sigur că este exclus de la paternitate.

Pe parcursul judecării acţiunii de stabilire a pater
nităţii, dacă presupusul tată îşi schimbă gândurile, poa
te recunoaşte copilul fie în faţa instanţei, fie la notariat

şi chiar în faţa secretarului primărieîv
Stabilirea paternităţii ca şi tăgada ei se fac cu 

pectarea anumitor termene şi este şi normal să fie $ga« 
pentru că, odată cu trecerea timpului, dispar şi dove
zile, probele eu ajutorul cărora se poate stabili adevă- 

' rul. : ~ :
Astfel, acţiunea de tăgadă a : paternităţii se 

introduce în instanţa de judecată intoţun termen 
mult şase luni de la naşterea copilului. In unele 
atunci când soţul mamei se găseşte în altă localitate 9  
află mult mai târziu, acest termen se poate prelungi.

Acţiunea pentru stabilirea paternităţii poate fi intro
dusă Ia Instanţa de judecată intr-un termen de ceLmult 
un an de la naşterea copilului. In cazurile- îh care a 
existat o acţiune de tăgadă a paternităţii formulată, ter
menul de un an pentru stabilirea paternităţii curge de 
la rămânerea definitivă a hotărârii caro a admis acţiu
nea de tăgadă.

Mai pot exista cazuri în care termenul de un an 
pentru introducerea acţiunii de stabilire a paternităţii 
se prelungeşte. Este vorba de situaţiile în care mama 
continuă să convieţuiască cu presupusul tată, ori acele 
cazuri în care el a contribuit material pentru creşterea 
copilului. în aceste situaţii, termenul de un an curge 
de la data întreruperii convieţuirii ori de la intrernue- 
rea contribuţiei pentru creşterea copilului.

Această contribuţie poate consta în alimenus, îm
brăcăminte ori bani. Nu constituie o dovadă aducerea 
unui mic dar, aşa cum se obişnuieşte să se aducă la 
copii. .. _■

Consider necesar să subliniem şi un alt aspect. în 
cadrul probelor ce le face reclamanta, mama, pentru 
stabilirea paternităţii, este obligatoriu să facă dovada 
că au existat legături într-o perioadă cuprinsă între a 
480-a zi şi a 30i-a zi înainte de naşterea copilului, 
aceasta fiind considerată, din punct de vedere medical, 
perioada de concepţie.

în cadrul acţiunii de stabilire a paternităţii se mai 
pot rezolva şi alte aspecte, secundare, şi anume pensia 
ce va urma să o plătească tatăl copilului dacă se va 
admite acţiunea, ca şi numele pe care îl va purta co
pilul : humele mamei ori al tatălui.

Copiii născuţi în afara cadrului familiei aU aceleaşi 
drepturi ca şi copiii născuţi în familie. Ei au drepturi 
egale la moştenirea tatălui atunci când vin în concu
renţă cu copiii acestuia rezultaţi în familie.

Un aspect ce trebuie relevat este acela al femeHo*r 
care .ducând o viaţă imorală, îşi asumă riscul de a nu 
putea stabili cine este tatăl copilului pe care l-a născut.

Aşa a fost cazul unei fete care a dat naştere 
unui copil. Pentru că nici un bărbat nu recunoştea că 
ar fi autorul, ea a chemat în judecată trei bărbaţi, la 
instanţe de judecată diferite. In fiecare acţiune arăta 
că a întreţinut relaţii cu bărbatul respectiv şi că acesta 
refuză să recunoască copilul. Cum în fiecare dosar ară
ta că nu a mai întreţinut relaţii cu alţi bărbaţi, este 
justificată ruşinea atunci când cele trei cauze au deve
nit cunoscute la toate cele trei instanţe. ^
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Iaticu de Hunedoara — origini şi viziuni politice
Secolul al XV-lea con- 

sacră pentru aproximativ 
când veacuri o permanen
tă ameninţare otomană 
pentru Europa creştină, 
mai ales in zona centrală 
şi sud-estieă. în acest con
text ee evidenţiază parti- 
ciparea diferitelor perso. 
aalltăţi româneşti la a- 
eeastă luptă în prim pla
nul ei. Întrucât în ultima 
vreme au apărut diverse 
Speculaţii privind originea 
(Ui lancu de Hunedoara, a 
femillei sale, ne simţim o- 
bllgaţi $ă demonstrăm prin 
ăăte istorice concrete ci- 
Oe este lancu de Hunedoa-
m.

In primul deceniu al se- 
«dului al XV-lea, în Tran- 
•llvania, se afirmă o serie 
i e  cneji români în frunte 
fiind cel din Ţara Haţe* 
«Ului, Voicu şi fraţii săi. 
Gu privire la originea şi 
ascensiunea acestei familii 
există mai multe păreri, 
formulate în istoriografia 
mal yeche şi mai nouă. 
Statetizându-le prof. univ. 
dr. doc. Mihail Dan le ex
pune astfel : 1. descendenţi 
Hi familiei romane Corvi- 
n a ; 2. originari din Ţara 
Românească, refugiindu-se 
Sn Transilvania din cauza 
năvălirilor turceşti; 3, o- 
riginari din Ţara Haţegu- 
itii ; 4. în fine, amestecul 
lui Sigismund de Luxem
burg în viaţa unei familii 
de cneji români din Ţara 
Haţegului. Prima şi ulti
ma teorie este opera cro
nicarului Bonfinius, prin 
care caută să justifice o- 
riginea nobilă, străveche a 
regelui Matei Corvin, con
testat ' de marea nobilime 
maghiară ca pretendent la 
tron. Principiul de succe
siune şi la tronul Unga
riei era, ca ta toată Eu
ropa Central-Răsăriteană, e. 
reditar-electiv.

tu istoriografia maghia
ră modernă, prin Elehes 
Lajus, există puncte de

vedere care acceptă posi- 
i bilitatea originii româ

neşti sud-carpatine a as
cendenţilor lui lancu de 
Hunedoara. Chiar croni
carul Thuroczi, pentru a 
justifica pretenţiile de con
ducător ale lui lancu, îi 
alcătuieşte o genealogie 
eare-1 plasează tntr-o fa
milie de mari boieri, ad
versară a dominaţiei oto
mane, Mult mai plauzibi
lă este originea locală ha- 
ţegană a familiei sale. Cne
jii români sunt nobili, în
să nu pot avea pretenţii 
la funcţii înalte. Prin vi
tejie şi consecvenţă îşi de
păşesc condiţia. Fiii lui 
Şerbu, Voicu, Mogoş şi 
Radu Şi vărul lor Radu 
primesc, în anul 1409, do- 
meniul Hunedoarei, danie 
întărită la t# februarie 
1410, la cererea lui Voicu. 
Şi istoricul maghiar Ele- 
kes Lajos este de părere 
că documentul este clar şi 
că acel Ioan, pomenit în 
act, este ta mod sigur lan
cu de Hunedoara. Dome
niul este foarte impor
tant, pentru că el cuprin
de 40 de sate, mine de 
sare, de aur şi de argint. 
Astfel, Voicu şi familia sa 
devin una din familiile 
importante din Transilva
nia. Se pare că Voicu, îna
inte de 1409, consideră is
toricul Mihail Dan, trece 
la catolicism şi se căsăto
reşte cu Elisabeta Morsi- 
nai, dintr-o familie de no
bili maghiari catolici. O- 
pinia este perfect plauzibi
lă dacă ţinem cont de un 
alt exemplu. Mult mai târ
ziu şi în alte condiţii, Hen- 
ric de Navarra cucereşte 
Parisul cu o liturghie pen
tru a deveni rege al Fran
ţei. Tendinţele centrifuge 
ale catolicismului se mani
festă în diverse forme şi 
locuri şi ta diverse seg
mente temparale.

Din acest moment, as
censiunea europeană a lui

lancu de Hunedoara este 
asigurată #  capacitatea 
organizatorică şi virtuţile 
de conducător şi grăbită 
de apartenenţa la confe
siunea catolică. Destinul 
fiilor lui Voicu, lancu, Ioan 
cel Tânăr şi Voicu este al 
unor luptători, al unor ca» 
ractere puternice. lancu 
de Hunedoara, cu toată 
ucenicia sa la curtea lui 
Sigismund de Luxem
burg, la Milano, cu toate 
demnităţile exercitate de 
ban al Severinului, comite 
ai Timişoarei, voievod al 
Transilvaniei şi guvernator 
al Ungariei, a înţeles două 
lucruri fundamentale. Pri
mul este acela că centrali
zarea statului feudal este 
necesară din două motive: 
pentru combaterea sepa
ratismului nobiliar şi pen
tru oprirea expansiunii o- 
tomane în Europa, Al doi
lea, că frontul antîotoman 
nu se poate realiza fără 
includerea ta acest con
text a ţărilor române, prac
tic a tuturor popoarelor 
din -Europa Cenţral-Răsă- 
riteană. Se ştie că el sus
ţine pe tronul Moldovei 
şl Ţării Româneşti domni 
favorabili alianţei cu Tran
silvania, Petru al II-lea şi 
respectiv Vlad Dracul Are 
şi' legături de familie cu 
domnii Moldovei şi Ţării 
Româneşti. Una din suro
rile sale se căsătoreşte cu 
nobilul Ioan Szekely, altă 
soră cu Pancraţiu de Den- 
dileag, care a murit la 
Varna (1441), în luptele 
cu turcii, altă soră cu Pe
tru al II-lea (1448—1449), 
domnul Moldovei şl, în 
fine, o alta cu boierul nu
mit „Manzilla" din Argeş, 
familia sa inrudindu-se şi 
cu domnii Ţării Româneşti. 
Are legături şi în lumea 
sârbo-croată, pentru că o 
vreme slujeşte la despo
tul sârb Ştefan Lazare- 
vici şl, ulterior, Ia un e- 
piscop de Zagreb. Prin a

nul 1428 se căsătoreşte cu 
Elisabeta Szilâgyi, dintr-o 
familia nobilă maghiară. 
Cu «a are doi fii: Ladislau 
(n- 1431) şi viitorul rege, 
Matei (n. 1443).

Fără nici o îndoială că 
originea românească a lui 
lancu de Hunedoara nu se 
•poate contesta. Ascensiu
nea sa este un element al 
procesului de afirmare a 
nobilimii româneşti tran
silvănene ca re, mai ales 
din cauza catolicizării, îşi 
pierde originile. Toate a- 
cestea fac ca până ta se
colul al XVIII-lea clasa 
politică românească să fie 
asimilată de. nobilime, fete 
foarte important de arătat 
că lancu de Hunedoara, 
prin activitatea desfăşura
tă, este -o mare persona
litate europeană, atât ta 
plan militar, cât şi în plan 
politic.

Drd. GH. FIRCZAK

Sesiune de comunicări
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grafia şi anuarele Şcolii i 
Generale din Vărmaga" 
Astfel de lucrări au me- ) 
nirea de a fi interesante 1 
mai ales pentru cei care / 
au trăit conţinutul lor. 1 
După multe căutări, în i 
1986, eu ocazia sărhători-

De la organizarea pri
mei sesiuni, an de an, 
fiecare se străduieşte să 
aducă lucruri cât mai a- 
parte, de un interes deo
sebit pentru orice cadru 
didactic. Şi anul acesta 
au fost prezentate lu
crări valoroase, cu mul- rii a 125 de ani de la 
te date, pe care nu le prima atestare documen- \ 
putem găsi oricând şi tară a şcolii, am realizat l 
care sunt de un real fo- această lucrare. Consider ' 
los în munca la clasă. S-a că astfel de lucrări ar 1 
vorbit despre metafora fi interesante — pentru i

fiecare şcoală ----- *

\

lui Biaga, despre mitu-
abor- multe puncte de ___ ,

dat probleme de limbă, ele dovedind că trecerea {

din mai i
rile antice, ş-au abor- multe puncte de vedere, ’

de vocabular, căi de eul- elevilor şi a cadrelor di- î
tivare a exprimării ş.a. dactice prin instituţiile ’

Alături, de aceste lu- respective n-a fost zadar- ţ
crărj documentate, care nică. (Prof. VALERIA ţ
au stârnit Interesul tutu
ror, am prezentat „Mono

BLAJ,
Certej).

Şcoala Generală

In descoperirea orizontului, în drum «spre Feregi.
Foto : SIMO GEZA
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De sus, dio Dealul Clujului î x . <

Ca să ajungi in municipiul Cluj-Napoca — ini
ma de suflet a pământului numit Ardeal — dinspre 
Turda, trebuie să urci întâi Dealul Feleacului. Când 

în vârful acestuia, stimate călătorule, este 
să te opreşti preţ de câteva minute, sau mai 

- dacă Iţi permite timpul — şi să priveşti 
in vale. Dacă ai fericirea să prinzi o vreme frumoa
să, cum a întâlnit, la finele lunii mai, autorul aces
tor rânduri, ţi se deschide ta faţa ochilor o privelişte 
pe care n-ai s-o uiţi toată viaţa ce o mai ai de pe
trecut, pe acest pământ, ce ţi se imprimă, în acelaşi 
timp, pe retină şi pe ecranul sufletului.

Căci, ce vede la picioarele sale cel suit în Dea
lul Clujului ? In faţă, centrul vechi şi mândru al o* 
raşului, eu clădiri vechi, dar solide, puse in valoare, 
prin zugrăvirea faţadelor, prin acoperişurile drese 
de urmele vremii — din iniţiativa mult controver- 
Satului Gheorghe Funar, despre care un om al cetă
ţii de pe Someş îmi spunea că, dacă n-ar fi existat  ̂
ar fi trebuit inventat. Sigur, năbădăiosul primar al 
oraşului dă cu pumnul in masă, uneori sare dincolo 
de cal cu declaraţiile sale, dar un lucru este cert şl 
14 recunosc marca majoritate a clujenilor, indiferent 
dă limba ee o vorbesc în familie: « te  un gospodar 
de primă mână. Arc el hiba cu statuile — toi zicea 
u» altul — dar ţine oraşul de la poalele Feleacului 
curat ca un pahar de cristal, fapt constatat la tot pa- 
sul. Acolo, In centrul vechi se află două instituţii de 
prim rang, nu numai pentru cultura Transilvaniei, 
ci şi a României In general — Teatrul Naţional Ro
mânesc şi Teatrul Maghiar de Stat — două clădiri 
impozante, cu o arhitectură ce încântă ochiul. |n  faţa 
Teatrului Naţional Românesc este aşezată, pe un o- 
belisc, ce închipuie o stâncă de granit, statuia mare
lui Avram lancu, craiul Munţilor Apuseni, încadrată 
de tulnice. In mâna dreaptă are sabia, in stânga 
schiţează gestul ce l-a făcut ta faţa moţilor atunci 
când a zis: „Gata 1 No hai şi-om mare”, iar tulni
cele Ii ţin isonul In această chemare, ce l-a ridicat 
pe oamenii Apusenilor la luptă pentru emanciparea 
românilor de sub robia unor stăpâni trufaşi şi fără 
suflet.

La o oarecare distanţă de lancu Avram, strălu
ceşte ta soare un uriaş M, realizat din metal inoxi
dabil, cu un clopot ta partea de sus, ridicat, tot ta 
ultima vreme, în memoria merooraodiştiler, cei care, 
prin gura lui Ioan Raţiu, au rostit acele măreţe cu

vinte săpate adânc în inimile ardelenilor ; „Existen
ţa unui popor — este vorba evident de românii din 
Transilvania — nu se discută, ei se afirmă".

Mai încolo stă, fălos şi ţeapăn în bronzul său, 
Matei Corvinuî, fiul românului lancu de Hunedoara, 
cel ce n-a fost învins de nimeni ta bătălii — nici 
n-a avut multe — decât de propriul său popor — 
moldovenii.

Tot în centrul vechi al Clujului se află statuia 
celui ce a realizat prima unire a ţărilor române — 
Miiiai Viteazul — „domn al Ţării Româneşti, al Ar
dealului şi a toată ţara Moldovei".

De sus, din Dealul. Clujului, dacă anfhci privi
rea ta stânga, ochii văd un cartier de blocuri, care 
de zece etaje, care mai mici, cochete, zugrăvite în 
culori pastei. Este cartierul Mănăştur, ce are o popu
laţie egală cu cea care o avea municipiul de pe So
meş imediat după a H-a conflagraţie mondială. Fran- 
ciae Munteanu acrie tatr-unul din romanele sale — 
in „Sentimentele nu se .lasă la garderobă", parcă — 
cum că prin anii ’46, pe zidul unei case ce se afla 
la intrarea ta cartier, cineva a scris: ,,Bâ ă aici de
mocraţie (democraţie populară, evident), de afei în
colo Mănăştur*. Puterea din vremea aceea a tacer- 
cat să şteargă cuvintele respective ta fel şi chip, 
dar n-a reuşit, aşa că a fost trasă jos tencuiala. Den, 
istorie.

în dreapta plimbată privirea, întâlneşti un att 
•cartier al urbei de pe Someş — Gheorghenii — un 
alt mamut arhitectonic, unde locuiesc zeci de mii de 
familii. Şi Gheorghenii, ca şi Mănăşturul, ca şi Gri» 
gorescu şi altele sunt cochete, inundate de verdeaţă 
şi flori. Pe fapt. elementele de bază ale dyillzaţiei 
moderne — curăţenia, ordinea, verdeaţa M florile 
sunt prezente In tot Clujul, ca semn al personalităţii 
sale, care vine din Îndepărtata Istorie a localităţii şl 
se duce mai departe de cei de astăzi.

Privirea trimisă în jos din Dealul Clujului Îm
brăţişează şi' alte imagini. Clădirile marilor citadela 
industriale — Deraiata, Iris, uzina de utilaj greu ş.a„ 
clădirile maiestuoase ale Universităţii Babeş-Bolyai 
şi clinicilor, elemente ce, alături de multe altele, fao 
din cetatea de la poalele Feleacului una dintre cele 
mai mândre şi mai prestigioase municipii ale Ro
mâniei.

TRÂIAN sondor

I

CUVÂNTULUI m m
MĂSURĂ CURIOASA

După ce-şi exprimă în
crederea în seriozitatea zia
rului nostru, care-i infor
mează pe cititori „corect, 
concret şi adevărat", dna 
ELENA BUCIUM AN din 
Tîmpa ne roagă să scriem 
despre 0 întâmplare ce a 
necăjit-o mult. „Noi, româ
nii, nu avem dreptul să 
călătorim ou rapidul 33 ? 
Să vă dau un exemplu. 
Sora mea a venit cu avio
nul din Dusseidorf până 
la Timişoara şi de acolo 
cu acceleratul la Simeria. 
Având ceva de rezolvat la 
Arad a vrut să meargă cu 
rapidul, dar nu i s-a dat 
bileL A fost nevoită să ia 
tot personal. Noi nu avem 
voie să călătorim cu rapi
dul ? Numai cel care au 
legitimaţi! de călătorie in
ternaţionale ? Est» ruşinos 
şi dureros. Ce cred româ
nii plecaţi, care via In vi
zită şl nu pot călători ta 
condiţii de confort ? Sper 
să publicaţi rândurile me

le, că, poate, pe viitor se 
va face ceva mai mult şi 
pentru călătorii români. Cu 
stimă si mult respect..."

Publicăm rândurile* dnei 
Buciuman cu aceeaşi spe
ranţă că ie va face „ceva 
mal mult" referitor Ja as
pectul sesizat. Aşa cum ci
titorii noştri ştiu, la pro
testele celor din Arad pri
vitoare la. măsura CFR ca 
trenurile internaţionale să 
nu mai oprească ta a- 
eeastă staţie, s-a revenit 
asupra deciziei. Dar nu ta 
totalitate, ta sensul că a- 
cum trenurile taternaţio- 
nale opresc • în Arad dar, 
aşa cum a constatat citi
toarea noastră, fără a se 
elibera bilete de călătorie 
pentru această staţie. So
luţia este curioasă. Poate 
totuşi CFR va sesiza acest 
lucru şl speranţele călăto
rilor pentru şi din aceas
tă staţie pe trenurile in
ternaţionale se vor împlini.

POŞTA RUBRICII

J

•  NICOLAE MARO, 
Buccş: Reproducem pen
tru dumneavoastră şi alte 
persoane ta aceeaşi situa
ţie conţinutul act. 13, al. 
2 din Legea 34/1994, pri- 
Vtad Impozitul Pe veni
tul agricol: .Pentru per
soanele handicapate şl

asimilabile. gradului 
iditate

I şi 
penii  de tavali 

iau persoanele fizice, ta 
vârstă de peste 65 de 
ani, care îşi lucrează sin
gure pământul, impozitul 
pevBidtlJi agricol se re- 
duce cu 51 Ia sută".
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ŞEDINŢA COMISIEI 
ADMINISTRATIVE A PREFECTURII

Ieri, a avut loc la Deva, 
şedinţa Comisiei adminis
trative a Prefecturii ju
deţului, organism ce în
truneşte conducători de
instituţii judeţene, direc
tori sau directori generali 
de mari societăţi comer
ciale şi regii autonome 
din judeţ.

Comisia a dezbătut o 
informare prezentată de
directorul Agenţiei jude
ţene a E.P.P. privind sta
diul privatizării şi acţi

unile prevăzute pentru 
1995, o alta privind parti
ciparea camerelor agri
cole, de la toate nivelurile, 
Ia aplicarea Legii 18/1991, 
raportul privind activitatea 
Consiliului consultativ pen
tru protecţia consumatori
lor, a aprobat programul 
pe trimestrul trei al co
misiei.

Lucrările şedinţei au 
fost conduse de dl ing.
Georgei Răiean, prefectul 
judeţului.

ÎNTÂLNIRE LA PREFECTURA
La sediul Prefecturii Ju

deţului Hunedoara, a avut 
Ioc o întâlnire între dl. 
prefect ing. Georgei Răi- 
can şi dl Michel Rolland 
— membru al Societăţii u. 
manitare Toulouse din 
Franţa.

De peste 2 ani, această 
societate umanitară fran
ceză contribuie substanţial 
la reabilitarea caselor de 
copii din Baia de Criş şi 
Bretea Streiului. precum 
şi la înfiinţarea primei 
case familiale din judeţ — 
„La Violette* din Haţeg.

In momentul de faţă se 
află în curs de realizare 
unt amplu proiect privind 
crearea a încă două case

familiale la Deva şi Brad, 
instituţii ce urmează să 
preia copiii de la Bretea 
Streiului. oferindu-le con
diţii deosebite de trai şi 
învăţătură, în vederea so
cializării lor.

La discuţiile dintre dl 
prefect şi oaspetele fran
cez, au fost scoase in e- 
videnţă rezultatele deose
bite obţinute până acum, 
prin colaborarea cu socie
tatea umanitară Toulouse. 
S-a exprimat satisfacţia şî 
mulţumirea pentru spri
jinul efectiv acordat da 
această organizaţie negu. 
vernamentală copiilor insti- 
tuţionaiizaţi din judeţul 
Hunedoara, (LC.y

F I L I A L A  J U D E Ţ E A N Ă  A  M .E .R .  

Ş I-A  S C H IM B A T  C O N D U C E R E A
Filiala Judeţeană Hune

doara a Mişcării Ecologiste 
din România a organizat 
duminică, în municipiul 
Orăştie, o adunare gene
rală extraordinară. Eve
nimentul s-a desfăşurat în 
prezenţa conducerii naţio
nale a partidului repre
zentată prin dl Eduard 
Victor Gugui — preşe. 
dinte, dl Octavian Ciobotă 
— prim vicepreşedinte, 
dnii Marius Hortescu şi 
Tache Pârvulescu — Vice
preşedinţi. -

Cu acest prilej s-a ales 
noua conducere a filialei. 
Dna Ecaterina Pleşca a fost 
aleasă preşedintă, dl Ioan

Cristea — vicepreşedinte e- 
xecutiv, dnii Ioan Moldo, 
van, Florian Todea, Emil 
Petru şi Nicodim Clmpea. 
nu — vicepreşedinţi.

Adunarea generală, a 
hotărât cu majoritate de 
voturi excluderea din par
tid a fostului preşedinte 
dl Sigismund Duma pentru 
lipsa de activitate, neînde. 
plinirea sarcinilor conferite 
de funcţie, activitate con
trară intereselor partidu
lui, nerespectarea statutului, 
aducerea de prejudicii con
ducerii partidului, neplata 
cotizaţiei pe ultimii doi 
ani ş.a. (Tr.B.j

FLASH»
•  Sfântă aniversare.

Duminică, 18 iunie 1995, 
în casa în care acum 171

- de ani a văzut lumina zi
lei „Crăişorul Munţilor", 
Avram Iancu, a fost mare 
sărbătoare. De inimă, de 
aducere.aminte, de su
flet, de* pomenire. Au 
fost de faţă moţi din 
Munţii Apuseni, din Ro
mânia. încă o dată s.a 
sfinţit legământul atât 
de scump „Crăişorului" :

- iubirea neţărmurită pen
tru glia străbună, pentru 

brazda sfântă românească! 
(Gh. I.N.)

•  Expoziţie. La Secţia 
de artă a Muzeului Civi
lizaţiei Dacice şi Ro
mane Deva s-a deschis 
expoziţia „Capodopere de 
artă romană în Dacia". 
Expoziţia, care cuprinde 
un număr mare de ex
ponate ale artei romane 
descoperite pe teritoriul 
provinciei Dacia, este 
deschisă vizitatorilor până 
la sfârşitul lunii august 
a.c. (V.R.)

•  Sezon plin pe lito
ra l!? Societatea comer

cială de turism a sindi
catelor a avut şi are in 
această perioadă intense 
preocupări pentru asigu
rarea biletelor de odihnă 
pe litoral. O dovedeşte şl 
faptul că Ia nivel de ţară 
Sind România a contrac
tat bilete In toate staţi
unile, în valoare de mai 
bine de 23 miliarde de 
lei. Dintre acestea, prin 
eforturi mai mult decât 
de apreciat, Agenţia 
Sind România Deva a 
adus In judeţul Hune
doara 4200 de locuri, în 
valoare de 1,2 miliarde 
de lei. (V.N.)

•  Instruire. Ieri, la Casa 
agronomului din Mintia 
a avut loc o instruire cu 
inginerii agronomi de la 
centrele agricole privind 
organizarea şi desfăşura
rea lucrărilor din cam
pania de seceriş, -inclusiv 
respectarea normelor de 
n.t.s. şi p.s.i. Cu acest 
prilej s-au vizitat şi la
nurile de grâu cu soiuri 
comparative realizate la 
S.C. Agromicia din loca
litate, (N.T.)

S.C. QUASAR S.A.

O F E R T B

S P E C i B L »

ammmm

I  t

In perioada 20. 06. 1995 — 31. ţ 
07. 1995 cu un avans de numai \ 
300 000 lei puteţi cumpăra în j 
6 BATE lunare orice model de J
televizor 
nostru:

SAMSUNG
GOLDSTAR
MEGAVISION

aflat în magazinul

PANASONIC
PHILIPS
GRUNDIG

şi aparatura AUDIO-VIDEO.
ţ De asemenea, puteţi cumpăra în RATE » 
ii oricare dintre produsele electrocasnice din ţ 
( magazin : ţ

l  FRIGIDERE, CONGELATOARE, AS- j 
l PÎRATOARE, MAŞINI . DE SPĂLAT 
\ AUTOMATE, ARAGAZE din import şi j 
ţ româneşti, ţ

INFORMAŢII: Deva, bdul Decebal, bl. R, parter. . 
TEL. 611261; 614983. (4035) )

S.C. 1MC0MEX S.R.L.
w  m

i i

prin magazinul „CENTRAL** din Orăştie, 
str N- Bălcescu• nr II, telefon 64 ?4 96;

•  TELEVIZOARE COLOR » NEL ORION, 
GOLDSTAR <90 programe, telecomandă, 
cu şl fără teletext)

•  TELEVIZOARE ALB NEGRU — Bucureşti
•  FRIGIDERE $1 CONGELATOARE — Găeşti
•  ARAGAZE — Satu-Mare
•  MAŞINI DE SPALAT — Cugir
•  COVOARE Şl MOCHETE — Cisnădle
•  GRESIE ŞI FAIANŢA — model Italia
•  VOPSEA, CHIT ŞI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI DE GAlNA
•  ALTE PRODUSE electronice şl electrocasn'r 

ce» filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere 
electrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, 
boilere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz- 
La toate produsele se acordă

GARANŢIE între 1-3 ani
GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI 1 

Produsele se vând si cu

PLATA ÎN HI RATE
pentru locuitorii Judeţelor Alba si Hunedoara 

«f SE ACORDA ÎMPRUMUTURI IN LEI, 
• •  PRIN fcASA DE AMANET.

S.C. „ILDY KEVfPEX** S.R.L. DEVA j

Vinde din stoc următoarele produse de \ 
import: (

•  PARCHET MOZAICAT DIN LEMN DE 
TEK TROPICAL în dimensiune de 47 cm/47 
cm/0,80 cm, la preţul de 38 500 lei/mp.

•  LAMBRIURI DIN PVC, eu dimensiunea 
de 260 cm/10 cm/1 cm, la preţul de 2 409 Iei/ 
ml

Produsele se află în depozitul nostru din 
Sîntandrei, in Cadrul fostei ferme agricole.

Tel./fax: 615345 sau 673190. (4027)

II CI*
„Căşti albastre" blocate de 

armata bosniacă

Zagreb. Armata guverna
mentală din Bosnia a blo
cat 568 membri ai 
FORPRONU, la ’ Visoko 
(nord-vest de Sarajevo), de 
unde a fost lansată, joi, 
ofensiva prin care se ur
mărea deblocarea capitalei 
bosniace, a anunţat, luni, 
un purtător de cuvânt al 
Forţei Naţiunilor Unite, 
citat de AFP. între a- 
ceştia se numără 560 „Căşti 
albastre" canadiene şi opt 
observatori militari.

Armata bosniacă blo
chează în continuare, în 
enclava musulmană Go- 
râjde (estul Bosniei), 66 
„căşti albastre" ucrainene, 
a precizat purtătorul de 
cuvânt In cadrul unei con
ferinţe de presă. ,

Ultimele „căşti albastre"
au plecat la Zagreb

Belgrad. Ultimii 26 osta
tici din cadrul FORPRONU 
(15 observatori militari şi 
11 „căşti albastre"), eli
beraţi duminică de sârbii 
bosniaci, au părăsit, luni, 
Belgradul, îndreptându-se 
spre Zagreb, la bordul u- 
nui avion aparţinând for
ţelor ONU, au consemnat 
reporteri ai AFP, prezenţi 
la faţa locului.

Ucraina şi Germania au 
parafat acordul referitor la 
evitarea dublei impuneri

Bonn. Ucraina şi Ger
mania au parafat acordul 
referitor la evitarea dublei 
impuneri, transmite agenţia 
UICRINFORM-TASS, re
cepţionată de ROMPRES, 

Documentul menţionat va 
fi semnat cu ocazia vizitei în 
Germania 3n luna iulie, 
a preşedintelui ucrainean 
Leonid Kucima.

Ucraina a încheiat a- 
corduri de evitare a du
blei impuneri cu Marea 
Britanic, SUA, Finlanda, 
Polonia, Beiarus şi Uzbe- 
kistan, relevă agenţia ci
tată.

întrevedere Petru
Lucinschi — Erik 

Harremoes

Chişinău. Preşedintele 
Parlamentului Republicii 
Moldova, Petru Lucinschi, a 
avut, luni, o întrevedere 
cu Erik Harremoes, con
silier juridic la Consiliul 
Europei,

în cursul acestei între
vederi, informează MOLD- 
PRES, s-a procedat la un 
schimb de opinii privind 
desfăşurarea procesului le
gislativ în Republica Mol
dova, racordarea legislaţiei 
interne la standardele e- 
uropene, precum şi o serie 
de aspecte legate de a_ 
propiaia aderare a acestei 
ţâri la Consiliul Europei.

Greenpeace construieşte o 
machetă a platformei Brent 
Spar in faţa sediului Shell 

din Haga

Haga. Militanţi ai orga
nizaţiei eeoldgiste Green
peace au început, luni di
mineaţă, în jurul orei 7. 
GMT, construcţia unei re
plici a platformei petroliere 
Brent Spar, în faţa sediu
lui firmei Shell din Haga, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt al companiei anglo-

V T T J M H B
î l  i m i m

olandeze, citat de France 
Presse.

Prin construirea acestei 
machete de 4 m înălţime* 
care va fi menţinută în
treaga zi, Greenpeace În
ţelege să protesteze Împo
triva proiectului firmei 
Shell de a scufunda, în 
nordul Atlanticului, plat
forma Brend Spar.

Cine s«ţnt ostaticii luaţi 
de terorişti 7

Budionnovsk. în coloana 
celor şapte autobuze cu 
luptătorii ceeeni ai Iul Şa- 
mil Basaev, care au ţinut 
sub teroare locuitorii din 
orăşelul de stepă Budiol»- 
novsk, de Ia 14 iunie, Se 
aflau şi aproximativ 150 de 
Voluntari, fiind folosiţi 
drept „scut viu de sigu
ranţă" până la revenirea 
pe teritoriul cecen.

După cum precizează 
ITAR-TASS, alături de 
luptătorii^ dudaevişti se â- 
flă reprezentanţi ai ad- 
ministraţiei locale din 
Budionnovsk, deputaţi ai 
Adunării Federale a Rusiei, 
13 ziarişti, precum şi alte 
câteva zeci de persoane 
dintre cei luaţi drept osta
tici în spitalul ocupai 
timp de câteva zile de 
grupul de comando cecen.:

Vilrtor Cemomârdin
despre situaţia din 

Budionnovsk

Moscova. „în curând, toi 
tul se va termina", a de
clarat, luni, Viktor Cerno- 
mârdin, în timpul unei noi 
convorbiri telefonice CU şe
ful comandoului cecen, ŞHh 
mii Basaev. Referindu-se lai 
negocierile privind regle
mentarea paşnică â con
flictului cecen, premierul 
rus a declarat că „Mosco
va nu poate accepta ceea 
ce contravine constituţiei". 
Potrivit afirmaţiile» sale* 
partea rusă nu intenţia, 
neazâ să-şi modifice pozi
ţia. „Nu există îndurare"* 
a confirmat Cemomârdin* 
citat de ITAR-TASS. 1

Premierul rus a declarai, 
de asemenea, că dispună 
de date sigure privind pre
gătirea, de către ceeeni, a 
altor acţiuni similare , în 
diferite oraşe din Rusia* 
relatează ITAR-TASS.

Comandoul cecen se 
Îndreaptă spre localitatea

Mineralnâe Vodî

Moscova. Coloana auto
buzelor la bordul cărora 
se află membrii comando
ului ceeen împreună ca 
voluntari folosiţi drept 
„scuturi umane" şi care 
a părăsit luni, în jurul 
orei 14,20, ora Moscovei* 
oraşul Budionnovsk, se în
dreaptă spre localitatea 
Mineralnâe Vodî. Există 
unele presupuneri potrivit 
cărora traseul ales de te
rorişti va trece prin Pla- 
tigorsk, unde se află uni 
releu de televiziune.

Autobuzele, marca Ika. 
rus, sunt conduse, dupăl 
cum afirmă ITAR-TASS* 
de şoferi-voluntari. Nu seţ 
fac precizări în legătură 
cu numărul exact al com
batanţilor ceeeni sau cel 
al ostaticilor, deşi anterio*! 
se anunţase că Şamil Ba
saev, liderul rebelilor, ce
ruse să fie reţinuţi 130 de| 
oameni, notează ITAR- 
TASS.
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■ VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

' ţ  Vând talon M azd a  626, 
Informaţii la tel, 618617, 
după ora 1?:. 14205)

•  Vând Âltâ Romeo 75, 
> avariată, benzină, preţ

1500 DM. Tel, 618738. 
^629025, după 20. (4119)

f  •  Cumpăr apartament 
. cu două camere la parter 

în zonă bună. indiferent 
; confortul, vizibilitate la 
[ stradă. Tel. 628875, (4113)

•  Vând apartament 2
. camere, Simeria, 9 mili

oane, negociabil, bloc 104, 
tel. 642760, (9607)

“ •  DANMAR '94 ALBA 
IULIA oferă îmbrăcă
minte import Austria 

pentru sezonul de vară. 
Calitate superioară. 
Alba fnlia. str. T. 
Viadimirescu, nr. 6 
(clădirea întreprinde
rii cinematografice). 
Tel. 05«'8.70795 (4141)

•  Vând teren intravilan, 
continuare Vulcan, posibi
litate apă, gaz. Tel. 620443.
; (151324)

•  Vând Ford Sierra 1986, 
Informaţii la tel. 618799, 
după ora 19.

. •  Vând talon Fiat. Tel. 
$27814.

•  Vând apartament două 
paniere, zona Gojdu, tel. 
1*25233, după Qi£t 17. (4159)

•  Cumpăr loc de veci
sau cavou două persoane, 
Cimitirul Ortodox Emi- 
nescu. Tel. 621553. după 
ora 16. (4156)

•  Vând garsonieră, str.
Pejan, tel. 619317, după 
.ora, 16. (4153)

•  Vund sau închiriez
casă cu spaţiu comercial 
Simeria, Libertăţii, 5, tel. 
661630. (4151)

•  Vând apartament două 
camere, mobilat, multiple 
îmbunătăţiri, tel. C25529.

•' ■ (4150)

• Vând teren intravilan
Deva, zona cetăţii, 1000 
mp, 6000 lei/mp, tel. 
712198. (4149)

•  Vând apartament două 
camere confort I. centrul 
civic Hunedoara, tel. 712198.

(4149)

• Vând urgent mobilier 
magazin şi bar. tel. 628935.

(4148)

• Vând apartament două 
■ camere Deva, Al. Păcii,
A 2, ap. 17, etaj 4, orele 
14-18, (4147)

• Vând dormitor stejar, 
dulapuri, paturi, noptiere, 
masă, oglindă. Deva, Sa
bia, nr. 14, după ora 15.

(4145)

• Vând 268 mp teren 
intravilan şi 360 mp gră
dină cu pomi, lungă Li
ceul Minier Deva, 614901.

(4143)

• Vând Lada 1200 şi
motor Mitsubishi 1200 cmc. 
Deva, 614901. (4143)

• Vând Dacia 3,100, stare 
bună, 78 000 km, Geoogiu, 
bl. 5, ap. 1, tel. 367. (4135)

• Vând garsonieră ul
tracentral, confort I spo
rit. Informaţii tel. 611077, 
între 16—20.’ (4168)

• Vând teren Deva, zona
cetăţii, tel. 613572. orele 
7—9,' 14—17, 20—22. (1923)

• Cumpăr mobilă veche 
peste 80 ani,'obiecte vechi, 
bibelouri vechi, statuete, 
medalii vechi, tablouri 
vechi, sticlărie veche, toate 
mai vechi 80—100 ani.

. Tel. 054/642729 si 056/
; 209935. (1633)

• Vând casă patru ca
mere, bucătărie, anexe, 
curte, grădină, gaz, apă, 
vad bun privatizare, Si
meria, Gh. Doja, 28, tel. 
660714. (4123)

•  Vând maşină de cu
sut Singer mare, tel. 661130, 
diîpă ora 19,30. ' (643)

•  Vând VW Golf Die
sel înmatriculat. Informa
ţii tel. 617531, între orele 
19—22. Deva. (4163)

•  Vând Dacia 1310. im
portată Germania, fără 
acte, tel. 627423. (4166)

•  Vând Dacia 1410 TLX, 
an 1989, tel. 624352. (4172)

• Vând Dacia 1310. fa
bricaţie 1986, preţ conve
nabil, tel.'617773 Deva.

(644)

• Vând casă, apă, gaz,
Deva, tel. 623221. (4183)

• Vând teren intravilan
în Cristur, suprafaţă 1800 
mp, tel. 671613. (645)

•  Vând talon, motor, 
cutie, caroserie pentru 
VW Derby, tel. G24196.

•  Vând televizor color, 
computer cu imprimantă,
maşină de scris şi casă 
de marcat. Tel. 629432.

(4188)

• Vând apartament două
camere sau schimb cu gar
sonieră. Deva, Dacia, bl. 
7, ap. 39. . (4171)

• Vând autoturism Da
cia, elemente GH, tel. 
619366, orele 18—23. (4169)

•  Vând AR O 320 D,
motor Braşov, fabricaţie 
1990, tel. 627902. (4178)

• Vând garsonieră, str.
Mărăşti, tel. 628056, după 
Ora 14.. (4193)

•  Vând panouri cofrag,
folosite, 30 buc., preţ con
venabil, tel. G11807. (6-18)

•  Vând talon şi carte 
Fiat Croma Turbo Diesel, 
1987, 2500 mărci, negocia
bil şi motor plus cutie 
Fiat Croma Turbo Diesel 
1987, 120 000 km, 2500 
mărci, negociabil şi alte 
piese. Informaţii tel. C51077.

(609211)

• Vând ladă f̂rigorifică 
‘orizontală, nouă, 400 1, • 
marca Ugur, tel. 642712.

(9608)

0  Vând videorecorder

' Universum, nou, preţ 400 
mărci; Tel. 715731 . (1669)

0  Vând apartament 4 
camere, OM, ultrafinisat, 
pentru pretenţioşi, tel. 
716410.' (1668)

0  Dezmembrez Opel Re
cord 2,3 litri, 1983, relaţii 
tel. 724338, după ora 20 
sau între orele 16—18.

(1666)

0  Vând garsonieră mo
bilată, Hunedoara, Mureşu
lui, nr. 2 A/39, tel. 728404.

' (1665)

0 Vând apartament 2 
camere, decomandate, ul
tracentral, etaj I. Tel 
717094 (1660)

0 Vând casă, 4 camere, 
pivniţă, curte, grădină, 
Govăjdie (16 kilometri de 
Hunedoara), la şosea,. po
sibilităţi privatizare, ne
gociabil. Familia Rusu.

(1664)

0 Vând Ford Sierra 
Sport, stare foarte bună. 
Tel. 712313. (1663)

•  Vând foarte urgent 
apartament 4 camere, preţ 
negociabil, tel, 720607.

 ̂ : (1662)

0  Vând teren construcţii, 
zona camping Bo.ş, tel. 

722020, 711902. (1654)

0  Vând avantajos pompe . 
duble carburanţi, meca
nice şi electronice şi com
bine treierat. 054/713632.

(0658)

0 Vând garsonieră tip 
G, Hunedoara, etaj I, in
formaţii bdul Dacia, B 3/ 
76. (1661)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

/  # Schimb apartament 2 
camere, garaj, central, cu 
casă sau apartament 3 ca
mere, Simeria, informaţii 
tel. 661701. (4154)

ÎNCHIRIERI

0  Caut garsonieră de în
chiriat, Hunedoara, tel. 
720177, între orele 20—22.

/ ’,/ /- : (1659)

0  Caut de închiriat gar
sonieră sâu apartament 
două camere ne(mobilat), 
tel. .613072, 622228. (4181)

DIVERSE

0  SC „Edy“ Arcomex 
SRL Deva anunţă majora
rea adaosului comercial 
până la 150 la sută. (4205)

•  Societatea Comercială 
„Transloc" SA Deva, cu 
sediul în Deva, strada De
pozitelor, nr. 2, tel. 
623645, organizează licitaţie 
pentru lucrări de hidroi- 
zolaţii la Hala de întreţi

nere pe o suprafaţă de 150 
mp. De asemenea, execută 
revizii tehnice'şi reparaţii 
curente pentru autoturisme, 
autocamioane şi autobascu
lante. Vinde piese de 
schimb pentru autovehi
cule din familia Saviem 
şi Raba. (4134)

•  Căutăm în toate ora
şele manager colaborator, 
cu spaţiu corespunzător 
(parter, birou, telefon). Tel. 
069/414142. (4202)
; < SC Lamy Trade şi SG 

Aorta Exim anunţă majo
rarea preţurilor la servicii 
si comerţ, începând cu 1 
iulie. . (151329)

OFERTE DE 
SERVICII

•  SG RUSCA SA, cu 
sediul în Hunedoara, bdul 
Dacia, nr. 10, organizează 
la 7 iulie 1995 concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
de contabil şef. Condiţii: 
studii superioare econo
mice, specialitatea finanţe 
contabilitate, vârsta ma
ximă 45 ani, domiciliul 
stabil în municipiul Hune
doara, fără cazier judiciar. 
Se oferă salariul tarifar de 
încadrare 350 000—500 000 
lei/lună. Relaţii suplimen
tare la tel. 717575, mana
gerul societăţii. (1667)

•  S.C. Brutăria Neamţ 
Import Export SRL Deva,
str. M. Viteazul, nr. 32, 
angajează brutari-cocători 
şi electricieni, calificaţi, băr
baţi, eu stagiul militar e- 
fectuat. Informaţii la se
diul societăţii din Deva, 
strada M. Viteazul, nr. 32.

(4142)

•  Brutăria Rapolt ma
cină grâu pentru populaţie 
şi societăţi şi vinde făină 
intermediară. (4194)

0  RAJ VericaL SRL
angajează vânzătoare. In
formaţii tel. 617059. (647) *

•  SC Turist Corn SRL 
Deva angajează bucătari 
si ospătari, tel. 617846.

(4192)

D E C E S E

•  Soţia Lucreţia, 
cumnaţii, nepoţii cu 
adâncă durere anunţă 
încetarea din viaţă a 
celui care a fost un 
bun soţ, cumnat şi 
unchi

GHEORGUE
MOGOŞ

din Hondol. Inmormân' 
tarea va avea loc azi, 
21 iunie, ora 14, în 
satul Hondol. (4187*

i ABONAMENTUL 
j . : LA ZIARUL • 
j „CUVÂNTUL LIBER"
ţ Abonamentul este calea cea mai sigu- 
\ ră şi mai avantajoasă de procurare a 
\ ziarului nostru. Costul abonamentului 

pe luna iulie, corelat cu preţul hârtiei, 
tiparului şi difuzării, este de 2 000 lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 3 000 — 3 150 lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1 000 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!
Abonamentele se pot face la oficiile 

poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
iulie puteţi face abonamente în tot cursul 
lunii iunie.

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBERU

Pentru a economisi timp şi bani, pu
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
ţiile de publicitate d in :

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean); — la chioşcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim“ ; — la chioşcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz 
„Orizont").

, •  HUNEDOARA, pe bdul Dadă (tel. 
716926).

•  BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C• „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma
gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367, 
770735. _

Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
,taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
i promptitudine a tuturor anunţurilor de 
|  mică şi mare publicitate.

V

/ *  Angajaţii şi voluntarii 
Filialei dfe Cruce Roşie a 
Judeţului Hunedoara trans
mit sincere condoleanţe 
colegei Marioara Marinoiu 
şi familiei la decesul ful
gerător al tatălui său. 
Dumnezeu să-l odihnească!

V ; ii : X (4196)

% I
I SOCIETATE COMERCIALA

i g g i g i g i i i i M l !
' II •  motocuter (guler) capacitate 100 kg;

#  maşină curăţat maţe porc şi oaie. 

Informaţii tel./fax: 057 — 420480. (379) J

I i
V

I

i i

9, Cel mai mare 

**■ distribuitor 

en gros din , 
ţară de

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 
IMPORT VEST 

-vă oferă: -‘/A  ' :
■  ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA

— ofertă bogată >n sortimente de sezon
■  BALOŢI MARI NESORTAŢI cu greutatea în

tre 350—400 kg.
■  Lmbrâcăminte nesortata

— colectare originală în pungi între 5-15 kg
— cantitatea minimă de vânzare 100 kg.

■  Îmbrăcăminte noua din china
— treninguri şi bluze din bumbac v-.
— bluze mătase.
La preturi accesibile.

N O U !  N O U /  N O U !
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi mari:
— peste 5 tone — 3000 lei f  TVA/kg. 
Adresa birourilor: Cluj-N., str. IuHu Ma-

riiu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 —■ 193493, 194030 
(luni-vineri: 8—16),

Orar depozit: satul Vlaha, între luni-sâm- 
bătă, 9—16.
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