
SIMPOZION ŞTIINŢIFIC

„Dictatul; de la Viena.
55 de ani de ia sfârtecarea 

trupului sfânt 
al României Mări"

La sala festivă a Pfe- 
î «■ Lecturii judeţene din De'i 
; • Va s-a desfăşurat .siropo. 
i zionul ştiinţific tema; 
1 „Dictatul de la Viena'" 55 
• ■ de ani de la’ sfârtecarea 
■ trupului sfânt al Roniâ- 
j - niei Mari**. Manifestarea 
! • a fost organizată de Pre- 
I fectura şî, Consiliul Ju- 
‘ • deţean, Inspectoratul Ju- 
> deţean pentru 'Cultură? 
' ’ Inspectoratul • Şcolar” • ;jMf; 

deţean; : Muze&l Civilizau 
‘ ţiei'Dacice şi Romane;. Fi: 
liala iftideMâriâ' â; Arhiye-.

• lor StâtuMi,* *• "Societatea' 
Qnltuţălă 4şpcu-“

i Filiala D.evîi,; Despart. 
j ţământu] Central Judeţean- 
I Deva al.̂ AStifef;. 
j Evenimentul de acum' 
' mal î?toe .de. o jumătate 

de secol înfăptuit sub 
patronajul samavolnic _al 

j puterilor fasciste, a rupt 
din trupul României, mai 
precis al Transilvaniei, o 
bună parte din teritoriul 
şi populaţia românească 
trecându-îe cu forţa Ia 
Ungaria hortistă. ■ .Actele 

terour şi b r , t t£ 
i ’al'e ■ocupanţilor la adresa.

românilor au întrecut ori- ' 
ce măsură prin barbarie 
şi sadism. Ne întrebăm 
cam e posibil, ca, acum ‘ 
urmaşii foştilor ocupanţi, 
„nevinovaţi" nostalgici 
îşi mai pot închipui, fri
zând absurdul, că româ
nii din Ardeal ar mai 
putea îndura vreodată 
prezenţa pe aceste me
leaguri dacice a „penelor 

’*de cocoşi" şi a unui nou 
Dikfcat _ ;
~ Simpozionul, îa rare au 
participat cadre 'didacti
ce', directori de aşezămin
te, culturale, veterani de 
război, ziarişti a fost des'- 
clîis de dl prof. Ioan Si- 
coe, consilier şef al In- 
pectoratului Judeţean pen
tru Cultură. A fost pre
zent dl ing. Geprgel Răi- 
cari, prefectul judeţului 
Hunedoara.

In cadrul simpozionului 
au fost prezentate urmă
toarele comunicări; „Două 
decenii de eforturi româ
neşti pentru păstrarea 
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CURSUL VALUTAR CALENDAR
30 AUGUST 1995

1 dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yeni . japonczi 
1 liră* sterlină 
1 franc elveţian 
1 franc francez 

100 lire italiene

2066 lei; 
1412 lei i 
2141 lei! 
3207 lei! 
1715 leii 
408 leij 
127 Iei!

Cursuri de relerinlâ ale Băncii Naţionale 
a Romănfei. J

30 AUGUST
Sf. Ierarhi Alexandru. 
Ioan şi Pavel cel Nou 
ai Constantinopolului; 
30 aug./ll sept. 1877. 
Are loc bătălia de la 
Plevna, una dintre ce-, 
le mai mari ale Răz-. 
boiului ele Independen- • 
ţă. Trupele române 
ocupă puternica redu

tă Griviţa — 1; cad in 
luptă maiorul Gheor- 
ghe Şonţu, căpitanul 
Valter Mărăcineanu şi 
aproape 800 de soldaţi; 
S-a născut, în 1910, 
criticul literar AU- 
GUSTIN Z.N. POP;
A murit, în 1935, serii, 
torul francez. HENRI 
BARBUSSE (n. I87?>; 
Soarele răsare la ora 
0,35 şi apune la 19,57; 
Au trecut 241 de zile 
din an; au rămas 124.
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A ÎNCEPUT PRIVATIZAREA IN MASA

LUAŢI-VA CUPONUL!
•  PREZENTAŢ1-VA CU ACTELE NECESARE LA CEN

TRELE DE DISTRIBUIRE DIN MUNICIPII ŞI OJÎKŞE I
•  ULTIMA ZI DE RIDICA RE A CUPOANELOR —  30 

SEPTEMBRIE 1995.
•  NU ÎNTÂRZIAT! !

conacul* I 
I

31 august, al zia-1

I
o
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© — Vezi c-am parcat maşina lângă rui
nele bucătăriei de vară.

— Dar bucătăria era întreâgă !
— Era...

IN ZIARUL DE AZI;

l  

l
|  în numărul de joi 
|  rului, vom publica
|  LISTA. SOCIETĂŢILOR -PRIVATIZ ABILE, 
!  DIN JUDEŢUL HUNEDOARA j 
|  cu toate elementele de identificare,1 
I  inclusiv procentul din capitalul social ca-| 
|  re se transfetă gratuit în proprietate pri-1  
I  vată pe bază de cupoane nominative şi ■  
|  certificate de proprietate ! I

■  «mm-mm mmm mmm mmm mmm mmm mm mm mm mm mm ■ mb mmm

0  A sunat goarna. Prefectura 
a declanşat pregătirile ' pentru 
Serbările Naţionale de la Ţebea 
din-9—10 .septembrie - ediţia 
1095. La sunetul de goarnă au 

■răspuns ca unul toţi «ei ce al
cătuiesc comandamentul de pre
gătire.

Se presimte protocol de gradul 
zero dar amploarea pregătirilor 
nti este determinată doar de pro- 
v ed! în 9 i io s pi< n bt n< ţii 
c.rişcni şi arieşeni se întâlnesc cu 

.memoria martirilor, lor şi .este'de 
ajuns să facă din serbări motiv 

!de mândrie naţională (I.G.)
O „Silvana" —• mesager pe

alt continent. Ansamblul folclo
ric „Silvana" al Casei de Cul
tură din Deva a luat drumul E- 
giptului, spre Ismailia, unde se 
va desfăşura un important festi
val internaţional de folclor. Ast
fel că ansamblul nostru va pur
ta mesajul folclorului hunedo- 
r.ean şi al celui românesc in nor
dul continentului african. (G.B.)

0  Reparaţii... Deşi în această 
perioadă lucrările de reparaţii au 
devenit specifice mai ales şco
lilor, ele sg realizează totuşi şi 

; iu cazul altor edificii. printre 
acestea situându-se şi cel al Că
nii nul ui Cultura) din Zdrapţi. 
'Amplelor lucrări 'de amenajare şi; 
reparaţii interioare şi exterioare 
le-a fost alocat; până în prezent, 

.un fond de cea *15 milioane lei. 
preconizându-se ca acestea să sc 
finalizeze în cursul lunii septem
brie, (G.B.) -

© „Prietenii naturii". Echipa
jul „Prietenii naturii* al Clubu
lui Copiilor şi Elevilor din Brad, 
alcătuit din 6 elevi, a participat 
ia tabăra, naţională de ecologie 
„Prietenii naturii", ediţia a VIII- 
a, de la Tul cea După cum ne 
transmite prof. Nicolae Iga, în 
urma susţinerii probelor dc con
curs, echipajul a obţinut pre
miul I la secţiunea zoologie, pre
miul II la tema studiată în ca
drul cercului din club şi pre
miul III în clasamentul general. 
Din tabără s_au întors şi cu o 
colecţie de plante ocrotite în ju
deţul Tulcea. (M.B,)

O Receptivitatc. Până nu de 
* mult salariaţii şi călătorii din 
comună Bucureşci şi satul Sătuţ 
care trebuiau să meargă la ser. 
viciu la Barza sau Brad,-deşi li 
se eliberau abonamente lunare, 
de multe ori erau uitaţi şi lă

saţi în staţie dimineţi la rând, ) 
din diferite motive de către cei 1 
ce le încasau banii, traseul fiind ţ 
considerat nerentabil. Oamenii au 
ape}at la coloana Brad a IJTPL 
Deva, şef Viorel Fonogea, iar a- 
cesta a dovedit receptivitate, a 
preluat acest traseu şi efectuea
ză cursele, spre satisfacţia că
lătorilor, fără „pene", în grafic. 
Astfel traseul a ajuns la ora ac
tuală rentabil. (A1,J.)

0  Noi aprobări de gaz metan.
Recent, Romgaz RA Mediaş a a- 
probat introducerea gazului me
tan în satele Gărpiniş şi Bârcea 
Mare. Cu aceste sate oraşul Si- 
meria are gazul metan introdus 
în procent de sută la sută. O- 
dată finalizat noul proiect, se 
va rezolva o problemă socială 
stringentă pentru 122 de familii  ̂
care vor beneficia de binefaceri
le acestei investiţii (G.P.)

SECŢIE A P.U.N.R.
LA BAIA DE CRIŞ

Duminică? 27. VIII. a.c„ 
la Baia de Criş s-a înfiin
ţat o secţie a PUNR. Au 
fost prezenţi dnii Petru 
Şteolea — deputat PUNR 
şi prof. Viorel Vulturar, 
preşedintele organizaţiei 
PUNR Brad..

Ca preşedinte al secţiei 
PUNR Baia de Criş a fost 
ales dl prof. Nicolae Cris-, 
tea. (D.G.)

C O M U N I C A T
Referitor la datele pu

blicate în ziarul „Cuvântul 
liber", privind faptele să
vârşite de managerul SG 
„TERMOREP" SA Hune
doara, ing. Oprea Horaţiu- 
Vasile comitetul sindical 
„DREPTATEA" TERMO
REP, în numele salariaţi
lor, se delimitează de a- 
cestea. Sperăm şi dorim ca 
relaţiile "de colaborare ale 
SG „TERMOREP" SA Hu
nedoara cu beneficiarii să 
nu aibă de suferit.

DANIEL BUDU

INVITAŢIE
Cu ocazia „Zilei Jan

darmeriei", Asociaţia Ve
teranilor de Război a Mi
nisterului de Interne, Fi
liala Hunedoara, invită pe 
cei 75 de veterani din ju
deţ la festivităţile ce vor 
avea loc la 1 septembrie, lu 
Centrul de instrucţie a Jap. 
darmilor din Orăştie, ora 
ft. Se va acorda ■ cu acest 
prilej medalia „Crucea Co~ 
fiîâfhGrativă a Celui de. al
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La alţii (III)
ECOLOGICE. Pe un în. 

VJf perete al gării din 
Mannheim este proclamat 
adevărul că „Narura este 
partenerul nostru". Am 
avut suficient- timp să 
mă conving că nu e .vor
ba de un slogan conjunc- 
tural, ci de o convingere 
profundă şi intrinsecă 
mentalităţii omului civili
zat. Educaţia ec ’ogică â 
acestuia începe dh. grădi
niţă. Noi am crescut cu 
stupiditatea agresivă du
pă care „omul este învin
gătorul naturii". Acolo în
să primul adevăr ecolo
gic pe care îl află copi
lul este acela că „anima
lele ţi plantele sunt prie
tenii noştri'*. Adevăr ca
re, cu timpul, reiterat şi 
cultivat în fel şi ~ chip, 

va determina un mod spe
cific de viaţă, E suficient 
să vezi sutele de familii 
Pe biciclete, luând calea 
imenselor parcuri şi pă
duri de care nu duc lip
să, e suficient să vezi cum 
lasă apoi locul în care au 
petrecuţ pe iarbă curat 

' ca-n palmă, ea să Înţe
legi că ecologia a deter
minat aici un stil de via
ţă. Şi asta, printre altele; 
şi fiindcă partidele „ver
zilor" sunt aici o forţă 
pentru care ecologia e o 
chestiune de viaţă şi nu 
un mijloc electoral de a 
accede la ciolan.

în Ludwigshafen, bu
năoară, pe lângă vastele 
Ebertpark şi Stadtpark, e. 
xistă şi un Wildpark, un 
parc sălbatic, de fapt o 
rezervaţie naturală, o pă
dure seculară întinsă pe 
zeci de hectare. Te poţi 
întâlni pe cărările ei- cu

mufloni, căprioare, cerbi, 
iepuri, veveriţe şi felu
rimi dă păsări. mari, ca
re trăiesc în libertate şi 
de nimeni hărţuite, ori 
poţi contempla bizoni, 
mistreţi, râşi aflaţi într-un 
soi de seinilibertate, în 
ţarcuri sau încăpătoare 
cuşti .savant disimulate. 
Vin; aici toate şcolile' din 
oraş să-şi ţină orele de 
ştiinţele naturii, în mij
locul parcului s-a amena
jat o „clasă" cu bănci şi 
catedră din trunchiuri de 
copac, în jurul căreia un 
şir de panouri etalează 
sub sticlă planşe didacti
ce privind fauna şi flora 
din preajmă. Şi, în ciuda 
„sălbăticiei" locului, to-

m entahtAţi

tul arată nori şi intact, 
pentru că nimeni nu de_' 
vasiează nimic. Nemţii au 
mania inscripţiilor. Im
perative sau sfătoase, în
cepând întotdeauna cu 
„vă rugăm", le afli peste 
tot şi mai ales !n aseme
nea locuri. Aici,- tonul lor 
e colocv ial-didactic, cu 
vădită eficienţă asupra 
formării conştiinţei ecolo
gice: „Vă. rugăm nu pă
răsiţi aleea. Animalele au 
tot atâta nevoie de liniş
te ca şi oamenii". Sau: 

*,,Un lemn mort rămâne 
viu pentru pădure. La 
adăpostul lui trăiesc sute 
de plante, animale şl in
secte. Un lemn care nu-i 
mai foloseşte omului îşi 
urmează destinul său în 
viaţa pădurii". Scurt, lim
pede, pe înţelesul oricui. 
La Mannheim, în Luisen.

park, un parc predomi
nant dendrologic de data 
asta, pe care-ţi trebuie o 
zi ca să-l străbaţi, pe 
întinsele pajişti de gazon, 
iepurii zburdă la uri loc 
cu copiii. Scaune de gră
dină risipite peste tot, le 
poţi muta unde vrei, la 
umbră, la soare, rămân 
acolo în permanenţă, ni
meni nu le distruge, ni
meni nu le cară acasă. 
Vor fi fiind şi oameni ai 
administraţiei, şi paznici, 
dar nu i-am văzut. Fie
care, adult sau copil, res
pectă mediul, fiind învă
ţat de mic că în felul a. 
cesta se respectă pe si
ne, Ţinuta impune ţinută.

Ludwigshafen e port la 
Rhin, iar în nordul său, 
pe o suprafaţă aproape e- 
gală cu a oraşului, se în
tind uzinele BASF, unele 
din cele mai mari uzine 
chimice din lume. N-au 
voie să deverseze în Rhin 
absolut nimic. Nu ştiu ce 
soluţii au adoptat, dar 
cer limpede ca aici n-am 
mai văzut decât la Poia
na Braşov, în urmă cu 
vreo cincisprezece ani. 
Rhinul insuşi, brăzdat de 
sute de nave fluviale şi 
având în amonte atâtea 
Oraşe industriale, e de o 
limpezime care îţi îngă
duie să-i vezi pietrele în 
adânc. Ce să mai zici?

Mai zic doar că, a- 
tunci când am revenit a- 
casă, am găsit încă viu 
ecoul noului dezastru e- 
cologic provocat Streiului 
de către aceiaşi binecu
noscuţi campioni ai po
luării de la Călan. Cre
deţi că vinovaţii vor fi 
pedepsiţi în vreun fel? 
Ei aş, c’eşti copil?! Mer
ge şi aşa, la noi. aici, la 
porţile Orientului...

RADU CIOBANU

iiotAEAre
IMPORTANTA

Intenţionând să aplice 
prevederile Legii nr. 44/ 
1694, articolul 13, literele 
a, b şi c privitor la împro
prietărirea veteranilor de 
război distinşi cu decora
ţiile specificate în textul 
legii respective, Consiliul 
local al municipiului Deva, 
prin Hotărârea nr. 35/1995, 
a aprobat repartizarea a 
500 mp ir» intravilanul mu
nicipiului din străzile: A. 
lunului, Orhideelor şi în 
zonele libere din Micro 15; 
sau 1 ha pământ arabil în 
zona dintre dig şi râul 
Mureş.

în realitate. Hotărârea 
nr. 35/1995 a Consiliului 
municipal e inoperantă; 
deoarece zonele din intra, 
vilanul municipiului Deva* 
de pe străzile menţionate,

sunt ocupate şi cultivate 
de diferiţi cetăţeni care 
spun că posedă acte (mai 
mult sau mai puţin legale) 
pe aceste terenuri. Aceas
tă stare de fapt era deja 
cunoscută primăriei prin 
intermediul domnului Ni- 
colae Tamaş, vechi funcţio
nar al primăriei şi cunos. 
cătpr al situaţiei zonelor 
respective; aşa că prin Ho
tărârea nr. 35/1995 Consi_ 
lini municipal n-a oferit 
veteranilor de război decât 
şansa de a se confrunta iu 
actualii ocupanţi, şj culţi, 
vatori ai terenurilor în 
chestiune.

Cu privire la. hectarul de 
pământ arabil oferit vete
ranilor de război între dig 
şi râul Mureş, Serviciul a- 
pelor, domnul Voîcu Poe. 
nar, ne-a făcut cunoscut că 
acest teren e presărat cu 
bălţi şi cu diverse deşeuri

de la construcţii, iar dânşii 
nu oferă nici un fel da 
garanţie asupra acestui te. 
ren expus oricând inunda
ţiilor.

în consecinţă, biroul ec 
xecutiv al Filialei ANVB 
din judeţul Hunedoara so. 
licită, cu deferenţa cuveni
tă, Consiliului Municipal' 
Deva să revină asupra Ho
tărârii nr. 35/1995, să disc 
cute şi să delibereze în proj 
blema împroprietăririi ve
teranilor de război în aşa 
. fel încât hotărârea să fio 
aplicabilă legal şi faptic pe 
teren, nu numai pe hârtie/

BIROUL EXECUTIV AL' 
FILIALEI HUNEDOARA A 

A.N.V.R.

I r  Ziar editai de

,Dictatul de la Viena. 55 de ani de la sîârteearea 
trupului sfânt al României Mari“

(Urmare din' pag. 1)

statu-quo-ului stabilit în 
urma tratatelor de pace . 
diri 1919—1920" (drd. Ioa- 
chim Lazăr — Muzeul Ci
vilizaţiei Dacice şi Ro
mane); „Mişcarea ant'i- 
revizionistă românească 
din perioada interbelică" 
(drd. Liviu Lazăr — In
spectoratul Şcolar Jude

ţean); „Mişcări antirevi- 
zioniste în Valea Jiului 
în deceniul patru al se
colului XX" (drd. Mireea 
Baron — Universitatea 
Tehnică Petroşani); „Po
ziţia armatei rom&ne fa. 
ţă de rupturile teritoria
le din anul 1940" (gen. 
mr. Petru Teacă, coman
dantul Centrului Militar 
Hunedoara); „Din calvarul

românilor paşnici sub o- 
cupaţia hortistă" (prof. 
Ion Frăţilă — Filiala Ju
deţeană Deva a Arhivelor 
Statului); „Dictatul de la 
Viena — un memento 
pentru istoria României" 
(dr. Gheorghe 1. Bodea, 
Cluj-Napoca).

Manifestarea s-a bucu
rat de un deosebit interes 
din partea publicului.

SC- „REFRACTARA-' S-A- BARU MARE
Scoate la licitaţie publică următoarele mijloace j 

fixe *
■  DACIA TLX 1310
■  A BO 244 D
■  TRACTOR RUTIER U-650 

JP MOTOCAR 3,2 T — 2 buc,
Licitaţia va avea ioc Ia sediul S.G. ,,Refractara" i 

S.A. Baru Mare, str. Dr, Ştefan Gârbea, nr. 314, în ’ 
data de 14. 09. 1995, ora 10.

Participanţii Ia licitaţie vor depune la_ casieria 
unităţii o garanţie de 10% din valoarea mijlociului fix. i 

Relaţii suplimentare la telefoanele : 054-715916; } 
. 054.544231; 054-543645. (7003) J
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Ziar editat de
CASA DE PRESA $t EDItUHfi 

..CUVÂNTUL LIBER- DEVA 
societate pe acţiuni cu capital privat 

I  înmatriculată la Registrul Comerţului Oeva, cu 
|  nr J/20/618/1991,Cont:4072613110B.C.R. Deva. 
■  Cod fiscal: 2116827

CONSILIUL OE ADMINISTRAŢIE. 
Dumitru Gheonea. preşedinte (redactcn şefi, 

Tibenuistrate vicepreşedinte (redactor set adiunct). 
Virgil Crişan coma ml set. Minei Bodea. Nicolae 
Tîrcob.

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora. Adresa 
redacţiei: Deva. 2700. str 1 Decembrie, nr 35. 
judeţul Hunedoara. Telefoane 611275. 612157. 
611269. 625904. Fax 618061

Tiparul executat la S.C. „Polidava" S.A Oeva

POŞTA RUBRICII

•  Locatarii asociaţiei 
din blocul 1: Vă rugăm 
fiţi mâi exacţi în informa* 
ţiile după care vâ pute» 
identifica. Blocuri I exişti 
în mai multe cartiere ah 
Devei, dacă despre Deva 
este vorba în scrisoarea dv, 
Cu problemele referitoare 
la banii încasaţi pentru re; 
pararea terasei şi care np 
se mai regăsesc în cont, a. 
dresaţi-vă Poliţiei pentru 
cercetări, Celelalte proble
me gospodăreşti le vom aJ 
vea în atenţie când von? 
şti exact cine ne scrie şî 
ce adresă are.

j
•  Ion Păuncscu — Uri*

câni: Dacă âveţi dovezi 
concrete că cineva atentea
ză deliberat la viaţa dv.
adresaţî_vă Parchetului d9 
pe lângă Judecătoria Pe. 
troşani.

•  Dl Marin Trăşculescu, 
Orăştie. Arp primit seri. 
soarea Dvs şi ne-am gră
bit să vă satisfacem ru
gămintea. Am luat legătu. 
ra cu dl senator Octavian 
Munteanu care ne_a spus 
că îl puteţi găsi în fiecare 
sâmbătă şi duminică, în
cepând cu ora 9, la Biroul 
senatorial din Deva, str. 
1 Decembrie 35 (în clădirea 
Tribunalului judeţean) la 
camera 20. Vă mulţumim 
pentru frumoasele urări şi 
vă dorim la fel ! (Tr.B.)

I; „Mişcarea ant'i- ţă de rupturile teritoria- (dr. Gheorghe 1. Bodea, I reaaCţiei. Ueva. 2/00. Str 1 Uecembrievnr 35. . senatorial din Deva, s
onistă românească le din anul 1940“ (gen. Cluj-Napoca). J Judeţul Hunedoara. Telefoane 611275.612157. • 1 Decembrie 35 (în clădir
erioada interbelică" mr. Petru Teacă, coman- Manifestarea s-a bucu- I 611269. 625904. Fax 618061 I Tribunalului judeţean)
Liviu Lazăr — In- dantul Centrului Militar rat de un deosebit interes |  Tiparul executat la S C Polidava" S.A Oeva |  camera 20. Vă mulţumi

aratul Şcolar Jude- Hunedoara); „Din calvarul din partea publicului. . ‘ . pentru frumoasele urări
■ \ ; . _  _____ ' , . ... . ....™ vă dorim la fel ! (Tr.B.)

i * •  * • * • * • * •  * • * • * • * • * • * • * « ♦  • * • * • * • » • * • *  4 * •  * •  * * •  » •  * •  * •
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6,30 Seriale, desene a. 
nimate; 9,05 Ambulanţa 
(S): ,,Zero"; 10,00 Relu
ări seriale; 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (os); 12,30 Due_ 
iul familiilor (cs); 13,00
Magazinul amiezii; 13,30 
Springficld Story (s); 14,15 
Santa Barbara (s); 15,05
Pasiunea ei e crima (s.p); 
16,00 Itona Christen talk. 
show: 17,00 Hans Meiser 
talkshow; 18,00 Jcopar- 
dyî (cs); 18,30 Intre noi 
(s); 19,00 Frumos şi bo
gat (s/r); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,40 Vremuri bu_ 
ne şi rele (s); 21,15 Fri- 
ca din ochii ei (dramă 
SUA 1994, pJ).

7,00 Ştiri; 10,00 Film; 
12,30 O blondă pentru ta
ta (S); 13,00 Robinsonii 
(s); 13,30 Casa Vianello 
(s); 14,00 Ştiri; 14,25 Lec
ţii particulare (show); 
14,40 Beautiful (s); 15,10
A iubi (s); 16,00 Tata şi 
fetiţa (s); 16,30 Tata (s); 
17,00 D.a.; 19,00 OK, prc_ 
ţul e corect (cs); 20,00
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Papcrisslma 
sprint (show), cu Gabibbo 
M, Trevisân; 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 N.Y.P.D. 
Blue (S.p); 1,20 Ştiri; 1,30 
Target (mag.); 2,00 Dream 
On (s); 4,30 Cei cinci de 
la etajul 5 (s); 5,30 Arca 
Iui Noc (do); 6,30 Cuplul 
straniu (s).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8,30 Brunch — 
TV (mag. TV); 10,30 Gim
nastică matinală; 11,00 In
sula fanteziilor (s); 12,00 
Schwartz la pândă (s.p/r);
13.00 Medicul insulei ($);
14.00 Falcon Crest (s);
15.00 Cagney şi Lacey 
(s.p.); 16,00 Star Trek (s, 
SF): „Criza de Identita. 
te“; 17,00 Baywatch (s.a): 
„Golful iubirii"; 18,00 Să 
riscăm! (cs); 18,30 Ştiri;
19.00 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri, sport, meteo; 
20,30 Roata norocului (cs);
21.15 Comisarul Rex (s);
22.15 Chicago Hope (s);
23.15 Fotbal: Bundesliga 
et, 3; 0,15 Fraţi de sânge 
(f. Italia *86).

6,30 Ştiri NBC; 7,00 Ştiri 
ITN; 7,30 Lumea afaceri
lor, ştiri; 10,00 Comerţ 
TV; 11,00 Piaţa europea. 
nă; 15,00 Piaţa americană;
18.30 Pulsul afacerilor 
azi; 19,00 Azi — informa, 
ţii; 20,00 Ştiri ITN; 20,30 
Golf. Turneul european 
Volvo P6A — -Openul 
german; 21,30 Datcline, 
cu Jane Pauley; 22,30 
WlSG — tnag. german, 
cu Michael Jungblut; 23,30 
Show-ul serii, cu Jay Le- 
no; 0,30 Rea! Personal — 
talkshow; 1,30 Ştirile nop_ 
ţii NBC; 2,00 Videomoda;
2.30 Show-ul serii, ett 
Jay Leno; 3,30 Drept I- 
nainte (do); 4,30 Jimmy*s 
(s); 5,00 Dateline — refl*.

9,30 Aerobic Genoa sport 
Show; 10,30 Dansuri spor. 
tive. CM de dănsUri stan. 
dard de la Oslo; 11̂ 0 
Nataţie, CE de la Viena 
(r); 13,00 Magazinul spor. 
turllor cu motor (r); 15,00 
Lupte libere. CM de la 
Atlanta, Georgla; 16,00 
Magazin olimpic; 16,30 
Polo călare. JAL Polo 
Cup; 17,00 Ciclism mon
tan. Turul Franţei 1995; 
17,30 Duatlon. Emmental 
Power Series, din Elve. 
ţia; 18,00 Triation. Câmp. 
Olandei; 18,30 Aventură: 
Crocodile Trophy; 19,30 
Moto. Mag. Grand Prix; 
20,00 Auto. Mag. Formula 
1; 21,00 Box. Prime Ti. 
mc Boxing Special.

7,00 Casa Deschenes (s);
7.30 Teledimlneaţa; 9,35 
Bibi şi prietenii săi (s); 
10,15 Magellan (mag.); 
10,45 trebuie să ştim 
(mag ); 11,15 Fa, Si, La, a 
cânta; 11,45 Trofeul Cam
pus (r); 13,45 Jurnal F3; 
14,05 LuminUe.. (r); 1430 
Angelica şi regele (f/r);
16.30 Casa... (r); 17,15 Mag.
culinar ; 17,30 Bibi şi prle. 
tenii săi (r); 18,15 Şansa 
cântecelor; 18,45 Campio. 
nul (cs); 19,30 Jurnal
TV5; 20,00 Luminile Pa- 
risului; 20,30 Jurnal el. 
veţian; 21,00 Pegas (mag.);
22.00 Timp prezent (mag.);
23.00 Jurnal F2; 23,40
Fortul Boyard (cs).
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Handbalul feminin devean 

pe calea revigorării
— Dle profesor Ion 

Mătăsaru, în curând în
cepe Campionatul Divi
ziei B şi la handbal fe
minin, Ce face Remin 
Deva ?

— In mare, pornim la 
drum cu acelaşi lot. Am 
transferat o singură jucă
toare, pe Gabriela Cor- 
riea, de la „U" Cluj şi 
am mai promovat în lo
tul divizionar B, 5 juni
oare de la C.S.S. Deva. 
Pregătirea s-a efectuat 
aici, la Deva — din lip
sa fondurilor băneşti 
n-am putut să ne depla
săm în altă parte. Echi
pa — în care a fost ru
lat tot lotul — a susţi
nut câteva meciuri de 
pregătire (6) în compa
nia unor formaţii divi
zionare B.

— Ce noutăţi puteţi re
lata suporterilor echipei 
Remin Deva ?

— Că alături de spon
sorii noştri cunoscuţi — 
S.C. Rempes S.A., S.C. 
Casial şi ajutorul ce îl 
primim din partea dlui 
viceprimar Virgil Boca,

: a venit şi E.M. Veţel şi 
suntem bucuroşi să vă

spunem că dnii ing. Ioan 
Tro'san, directorul minei 
şi ing. Gheorghe Crişan, 
inginer şef, sunt şi oa
meni de sport şi în limi
ta posibilităţilor ne vor 
ajuta, îndeosebi în trans. 
portul lotului pentru 
jocurile din deplasare şi 
alte probleme organiza
torice. Aş dori să preci
zez — tot ca o noutate 
—• că din anul competi- 
ţional ’95— 96, echipa 
noastră a fost mutată in 
seria C, alături de for-' 
maţii din Tg. Mureş, Cra.

iova, Tg. Jiu, Sibiu, 
Sebeş, Făgăraş ş.a. Un 
motiv in plus de atrac
ţie pentru iubitorii hand
balului din Deva. Primul 
joc are loc chiar sâm
bătă, 2. septembrie, la
ora 11, în sala sporturi
lor din Deva, în compa
nia echipei H.C. Unirea 
din Tg. Mureş. Şi ar
mai fi de adăugat că
din noul an competiţie, 
nai s-au introdus -şi la 
Divizia B, turneele de sa. 
lă ce se vor desfăşura în 
perioada februarie —
martie ’96.

— Şi o ultimă întreba
re: ce obiectiv Şi-a pro
pus Remin Deva pentru 
noua ediţie a campiona
tului?

— Dacă vom primi 
sprijinul cuvenit, suntem 
datori, antrenori şi echi
pă — să.i răsplătim şi noi 
pe sponsori, susţinători 
şi suporteri, cu o com
portare onorabilă, prin- 
tr-un joc atractiv, spec
taculos şi o clasare între 
primele 3 locuri ale cla
samentului.

SABIN CERBU

i

ETAPA VIITOARE 
ŞI ARBITRII:

Victoria Călan — 
E.G.C.L. Călan, arbitri 
E. Muriteanu, L, Precu- 
paş, M. Coste; Minerul 
Livezeni — Jiul Petrila
— C. Diniş, N. Gavrilă, 
G. Petric; Haber Haţeg
— Minerul Şt. Vulcan — 
îlie Pană, E. Magyary, P. 
Rus ; Metalul Crişcior — 
Favior Orăştie — C. Po- 
pescu, C. Popa, A. Lagu; 
C.F.R. Simeria — Mine- ■ 
rul Aninoasa — Z. Ger- 
gely, I. Mândru, Şt. Cob- 
zaru; Minerul Ghelari — ■ 
Minerul Teliuc — L. Ke. 
lemen, CI. Suciu, E. Am- 
bruş; Dacia Orăştie — 
Minerul Bărbătcni — S. 
Hanzi, M. Lucaci, A. 
Cârstoiu; Constructorul 
Hunedoara — A.S.A. Au
rul Brad (nu era stabi
lită brigada de arbitri).

Se atrage atenţia tutu
ror conducerilor clubu
rilor şi-antrenorilor pen
tru a acorda toată aten
ţia bunei organizări şi a 
competiţiei juniorilor, a- 
sigurării mijloacelor de 
transport pentru deple*- 
sarea în bune condiţii a 
echipelor de juniori. Nici 
n-a început bine campio
natul şi au început ne- 
prezentârile !

DIViZIA C -  juniori
REZULTATELE ETAPEI NR. 2 

DIN 27 AUGUST 1995 :

Victoria ’90 Călan — Min. Livezeni 2—1
Jiul Petrila — Haber Haţeg 3—3
Min. Şt. Vulcan — Met. Crişcior (npr.) 3—0 
Favior Orăştie — C.F.R. Simeria 5—0
Min. Aninoasa — Min. Ghelari 5—1
Min. Teliuc — Const. Hunedoara 1—0
A.S.A. Aurul Brad — Dacia Orăştie 0—1
E.G.C.L. Călan—  Min. .Bărbăteni 0—9

CLASAMENTUL
1. Min. Bărbăteni 2 2 0 0 11 3 6
2. Min. Aninoasa 2 2 0 0 9 2 6
3. Victoria ’90 Călan 2 2 0 0 7 1 6
4. Min. Şt. Vulcan 2 2 0 0 6 2 6
5. Min. Teliuc 2 2 0 0 2 0 6
6. Favior Orăştie 2 1 0 1 6 3 3
7. Min. Livezeni 2 1 0 1 4 2 3 \
8. Metalul Crişcior 2 1 0 1 3 3 3
9. Dacia Orăştie 2 1 0 1 1 1 3 /

10. Min. Ghelari 2 1 0 1 4 6 3
11. Jiul Petrila 2 0 1 1 3 6 1
12. Haber Haţeg 2 0 1 1 3 8 1
13. A.S.A. Aurul Brad 2 0 0 2 0 3 0
14. Const. Hunedoara 2 0 0 2 1 5 0
15. C.FJR. Simeria 2 0 0 2 2 8 0
16. E-G.C.L. Călan 2 0 0 2 0 12 0

V

Divizia A seria  I
Rezultatele etape*: Gl. Buzău — Dacia Brăila 

2—1 ; Electroputere — Dacia Piteşti 1—0 ; Metrom 
Bv. — Cetatea 2—1 ; Dunărea Călăraşi — IEELIF 
4—2 ; Portul — Metalul 5—0 ; Poiana C. — Constant 
1—0 ; Oţelul — Rocar 5—1 ; F.C. Oneşti — Steaua 
Mz. I—0 ; AttO — Tractorul 1—1.

CLASAMENTUL

1—1
1—1
1—2

* •  t  i  a—»

î j t f a

1. Portul Constanţa 1 1 0 0 5—0
2. Oţelul Tîrgoviştc 1 1 0 0 5—1
3. Dunărea Călăraşi 1 1 0 0 4—2

4- 5. Gloria Buzău 1 1 0 0 2—1
Metrom 1 1 0 0 2—1

6- 8. Poiana Cîmpina 1 1 0  0 1—0
FC Oneşti 1 1 0  0 1—0
Electroputere 1 1 0  0 1—0

9-10. Tractorul 1 0  1 0
ARO 1 0 1 0

11.12. Cetatea 1 0  0 1
Dacia Unirea 1 •  0 1

13..15. Constant 1 •  •  1
-Steaua Mizil 1 •  •  1
Dacia Piteşti 1 •  •  1

16. IEELIF
17. Rocar

_ 18. Metalul Plopeni
Etapa viitoare: (sâmbătă. 2 
Constant Galaţi — FG Oaq0 ;

Electroputere; Dacia Piteşti —
IEELIF — Oţelul Tîrgovişte; Cetatea — Portal; 
Rocar — Metrom; Metalul BopeE — Gloria Bu
zău ; Dacia Brăila — ARO; Tractorul Bv. — Poiana 
Cîmpina.

Aşa a f o s t  la  S ad u
Meciul dintre Metalurgistul Sadu şi Minerul 

Certej a început cu o uşoară dominare a gazdelor 
şi s-a menţinut in toată repriza I, când, de fapt, s-a 
şi concretizat in cele două goluri înscrise de gazde.

Golurile aii căzut datorită greşelilor în apărare 
ale liberoului, dar şi ale portarului, care n-au fost pe... 
fază. In câmp „minerii* nu s-au descurcat rău, dar 
ca de obicei la echipele noastre finalizarea a sufe
rit şi de această dată. După ce a redus din handicap 
in repriza ' a Il-a, Minerul ar fi putut egala prin 
Bozan in min. 85. Deşi aflat într-o bună poziţie de 
a marca, el a greşit preluarea şl iii loc să reia din- 
tr-o bucată, a ratat cu uşurinţă.

Cu fair-play-ul ce-l caracterizează, antrenorul 
Gh. Ţurlca ne-a declarat că arbitrajul a fost corect 
şi cu o mobilizare mai bună în teţen Minerul Certej 
putea pleca măcar cu un punct de la Sadu.

Tragerile la sorţi in Cupele Europene
LIGA CAMPiON LOR IN CUPA UEFA

GRUPA A

PANATH1NAIKOS 
F.C. NANTES 
F.C. PORTO 
D1NAMO KIEV

13 septembrie : F.C. Nan- 
tes — F.C. Porto şi Dina- 
mo Kiev — Panathinaikos 
Atena ; 27 septembrie : Pa
nathinaikos — Nantes şi 
F.C. Porto — Dinamo; 0  
octombHe: Nantes — Di. 
namo şi F.C. Porto — Pa
nathinaikos ; i

— rjc .
to ţi

Dortmund — Juventus To- 
rino şi Steaua Bucureşti 
— Glasgow Rangers ; 27 
septembrie: Glasgow —
Borussia şi Juventus — 
Steaua; 18 octombrie:
Borussia — Steaua şi Ju
ventus Glasgow ; 1 noiem
brie : Glasgow — Jumatas 
şi Steaua —

ROSENBORG
&ACKBISR KOVERS

13 septembrie: Legia
Varşovia — Rosenborg 
Trondheim şi Blackbum 
Rovers — Spartak Mosco
va ; 27 septembrie: Spar
tak — Legia şi Rosenborg 
— Blackburn; 18 octom
brie : Legia — Blackbum 
şi Rosenborg — Spartak; 
1 noiembrie; Spartak — 
Rosenborg şi Blackburn 
-r- Legia ; 22 noiembrie: 
Spartak — Blackburn şi 

: Rosenborg — Legia; 6 
. decembrie: - Legia —
Spartak şi Blackburn — 
Rosenborg.

GRUPA C
GLASGOW RANGERS
Borussia dortmund
JUVENTUS TORINO 
STEAUA BUCUREŞTI 

13 septembrie : Borussia

, ... Ajax
Aâslghkm Real Ma
drid şi Grasshoppers Zu. 
ridi — Ferencvaros Bu
dapesta ; 27 septembrie:
Ferencvaros — Ajax şi 
Beai — Grasshoppers ; 18 

- octombrie: Ajax — Gras- 
şhoppers şi Real — Fe
rencvaros ; 1 noiembrie:
Ferencvaros — Real şi 
Grasshoppers — Ajax ; 22 
noiembrie: Ferencvaros — 
Grasshoppers şi Real — 
Ajax ; d decembrie : Ajax 
— Ferencvaros şi Gras
shoppers — Real.

GRUPA A : F.C. Barcelonă — Hapoel Becr 
Sheva (Israel), Lazio Roma — Omonia Nicosia (Ci. 
pru), R.C. Strasbourg — Ujpest Torna Egylet, F.C, 
Olympiakos Pireu — Maribor Branik (Slovenia)'.

GRUPA B : A.C. Milan — Zaglebie Lublin (P6. 
lonia), Glrondins de Bordeaux — F.C. Vardar (Ma. 
Cedonia), Vitoria S.C. Guimaraes (Portugalia)—Stan. 
dard Liege. Feoerbahce

eu OuetaD
ini!

GRUPA D: Lierse (Belgia) — ;
Neuchatel Xamax — A-S. Roma, FjG- Botnr Ftovdhr 
(Bulgaria) — F.C. Sevilla, Roda JC. Kerkrade (GL 
landa) — Olimpia Liubliana (Slovenia).

GRUPA E : Bayem N ta d m  •» Lofcomotiv 
Moscova, F.K. Austria Memphis — Dinamo Minjă; 
Malmo F.F. (Suedia) -— Nottingham Forest, Cerno. 
moreţ Odessa (Ucraina) — Widzew Lodz (Polonia).

GRUPA F : A.S. Monaco — Leeds United, 
Brondby I.F. — Lillestrom S.K. (Norvegia), Raith 
Rovers (Scoţia) — Akranes F.G. (Islanda), Slavia 
Fraga—• S.C. Frciburg.

GRUPA G : Slovan Bratislava (Slovacia) 
FX. Kaiserslautcrn, Internazionale Milano — F.G. 
Lugano (Elveţia), S.C. Farense (Portugalia) — Olym. 
pique Lyonnais (Franţa), Levski Sofia 1914 — Aen- 
dracht Aalst (Belgia). ‘ ;

GRUPA ii : Werder Bremen — Glenavon F.G. 
(Irlanda), Viking Stavanger (Norvegia)— A.J. 
Auxcrre, Spartak Vladikavkaz (Rusia) — F.C. Liver- 
pool, Zimbru Chişinău — R.A.F. Riga (Letonia).

•  Echipele scrise îngroşat sunt „capi de seric" 
•  Partidele tur se vor disputa la 12 septembrie, iar 
returul la 26 septembrie.

In cupa cupelor
FG Liepaja (Letonia) — 

Feyenoord Rotterdam ; FC 
Bruges —. Sahtior Doneţk ; 
Dinamo Baturni (Georgia) 
— FG Celtic Glasgow ; 
Hradec Kralove — FC Co- 

. penhaga ; Lokpmotiv So. 
fia — Halmstad BK ; FC 
Reykjavik — EVERTON ;

Inter Bratislava — Real 
Zaragoza ; Rapid Viena — 
Petrolul Ploieşti; Molde 
(Norvegia) — Paris ST. 
Germain ; Dinamo Mosco
va — Ararat Erevan ; AEK 
Atena - - FC Sion ; Bo
russia Monchenglad. — 
Silcfks (Macedonia) ; Teuta

(Albania) — Parma ; Jalghi. 
ris Vilnius — Trabzonspor j 
Sporting Lisabona — Mac- 
cabi Haifa ; Deportivo La 
Coruna ■— Apoel Nicosia.

•  Meciurile tur se vor 
juca la 14 septembrie, pe 
terenul primelor formaţii, 

iar returul la 28 septembrie.
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DURA LEX, SED LEX
•  Alcoolul — din nou 

în banca acuzării
•  Pentru o intervenţie 

chirurgicală nu sunt 
bani, pentru băutură 
da

•  Marian nu are bani 
de ţigări

• Bătrânul ameninţă cu 
'„'moartea

• Salvarea duce la spital 
un mort

Promiscuitatea, consumul 
exagerat de alcool, degra
darea morală nu ■: au dus 
şi hu pot duce niciodată 
la .ceva bun. Dimpotrivă, 
adtic întotdeauna necazuri' 
şi 'nenorociri la care cei 
implicaţi. nu se gândesc 
niir înjcele mai limpezi 
momente ale existenţei lor. 
lard cazul petrecut recent 
la Hunedoara poate con. 
siitui oriitnd un argument 
în aectt sens. Iată despre 
c e este wrba.

In lui Ioan ~Te-„ „
leşpsm na se poate spţale* 
căi; s-aut* petrecut lucrud 
prea groye. Chiar dăcă; te: 
ultima,, ,yreme, fostul asis- 
teţit medical,- azi pensionar 
la.68 de ani, căzuse în.pa- 
tiijia alcoolului/' I se ală. 
tunase 'îtv această treabă- şi 
fiŞea şti,' Doina,' de '42 de 
•  • • v • • • m• • • • • • «

ani. Şi totuşi viaţa mer
gea înainte, aşa cum era 
ea. Printre ei venise la o 
vreme şi Marian Jura, şi 
el un vajnic amator al 
„apei de foc“. l.a 33 de 
ani trăia în concubinaj cu 
Doina, peregrinase pe me
leaguri străine, de unde 
s-a îritors nu cu mult timp 
în urmă. Pe Doina o găsise 
eu o luxa ţie de şold care

dar, pentru a o amâna, vi
ne cu n sticlă de băutură. 
Se pune şi ea la bătaie.

Alcoolul începe să în
ceţoşeze minţile, iar la un 
moment- dat, prevalându-se 
de nerestituirea banilor, 
dar fără o adresă precisă, 
Teleşpan începe să ame
ninţe cu moartea. Către 
seară, din Vîlcea, aici so.

CRIMÂ SUB LUPA

necesita o intervenţie chi
rurgicală, dar care se tot 
amâna pentru că nu exis. 
tau bani. Şi- a sosit acea 
zi când... <
. Suritem într.o zi de luni. 
Teleşpan primeşte pensia. 

..primul lucru pe care îl 
face este săr cumpere bău
tură. Vreo 10 - sticle de be. 
re şi trei cu rom. Pe la a- 
miază încep să bea. Toa
tă familia. După Un timp 
apare şi o cunoştinţă, 
Gheorghe Turcu. Oftuil a- 
vea de restituit, ceva băni

.̂o  fetiţa de; noua ani — violata

ŞI SUPUSA PERVERSIUNII SEXUALE

Animalul trăieşte 
printre neU

- Cine.' crede că noi am 
putea căuta înadins subiec
te ca acesta se înşală. Şi 
arest lucru, întrucât, din
colo de ineditul şj un a - , 
nume grad de senzaţie, ele 
relevă, adevărate tragedii 
şi' sUfţripţe. Tocmai de a- 
ceea, preferăm ca aseme
nea întâmplări nefericite să 
nu se fi petrecut, decât să 
Iş. avem noi ca subiecte. 
Tot atât de adevărat este 
fesă şi - faptul că, atunci 
când aflăm despre ele, ne 
simţim obligaţi a ie face 
cunoscute. In primul rând 
pentru ca oamenii să ştie 
să 'se' ferească de necazuri 
şl nenorociri. Să cunoas
că oarecum ce pericole - le 
sunt din zi în zi tot mai 
apropiate. Poate o să ne 
daţi dreptate atunci când 
o să aflaţi de ce a fost în 
-stare un' anume Simion 
din Petrila.
* Aparent, nimic nu lăsa 

să se -înţeleagă că Sorin 
Simion Gemea ar fi în sta
re de o asemenea grozăvie. 
Deşi în cei 26 de ani pe 
care îi' are -nu a realizat 
prea "mult în viaţă, nici la 
prostii prea mari nu s-a 
dedat. Muncitor. necalificat 
la E.M. Dîlja, căsătorit, un 
copil minor, în fapt des
părţit de soţie. Şi acum, 
atenţie Ia ce La putut duce 
capul.

Suntem într.o după a- 
miază de duminică. în a- 
propierea blocului din Pe
trila, în care locuia, Cer. 
neâ  întâlneşte pe P.P., o 

. fetiţă ' de nouă" ani. îi dă 
ceva ciocolată şi o ade

meneşte în apartamentul 
său. Pentru copilă, aici va 
începe un calvar pe care 
greu îl va putea uita şi 
căruia i.a pus capăt doar 
o inspirată intervenţie a 
unor cetăţeni.

Profitând de incapacita
tea minorei de a se apăra, 
prin ameninţări şi lovire, 
călăuzit doar de instincte 
animalice — individul o 
dezbracă şi întreţine cu 
ea relaţii sexuale. Mai 
mult, o supune şi perver
siunii sexuale ! Ce poţi să 
mai spui în faţa unei a- 
semenea grozăvii ? Noi am 
zice că prinţre noi trăiesc 
şi animale ce-şi zic oa
meni ! De care trebuie să 
ne ferim.

Norocul fetiţei (dacă' i 
se poate spune aşa) a fost 
că la un moment dat s-au 
auzit bătăi în uşă. Pe co
pilă, care. plângea, indivi
dul o duce în baie, apoi 
se uită prin vizor. Aşteap
tă până lucrurile se liniş
tesc, apoi încearcă să fu
gă. Deşi lovit de martori, 
reuşeşte să facă acest lu
cru. Va fi prins de poliţie 
şi „cazat" acolo unde îi 
este locul. Minora va fi 
găsită murdară de _ sânge 
şi va avea „ nevoie de mai 
bine de 10 zile de îngri
jiri medicale.

Cel care până atunci pre
tindea că se numeşte om, 
va declara că totul s:â pe
trecut pentru că era sub 
influenţa alcoolului.

Cât de uşor poate trece 
peste tragedia unei fetiţe 
de nouă ani!

Pagină realizată de VALENTIN NEAGU

sesc nişte neamuri. Au a- 
dus şi ei ceva vin, dar nu 
se angrenează prea tare 
în consumul băuturilor. Se 
retrag într.o cameră.

Intre timp, într-o altă 
încăpere, conflictul ce por
nise începe să ia proporţii, 
întrucât Marian nu are 
bani de ţigări, îi cere lui 
Teleşpan 1 000 de- lei. A- 
cesta îi dă ceva mărunţiş, 
apoi îl convinge - să pără
sească apartamentul. Se 
reîntoarce - însă de câteva 
ori pentru a- mat primi 
bani. Este refuzat de fie
care dată. La ultima re- 

' venire, Gheorghe Turcu îi 
promite că îi dă ei dife
renţa.*' Acest lucru, întru
cât ştia că între cei doi 
mai existaseră divergenţe,

iar bătrânul se plimba cu 
cuţitul în mână prin a- 
partament.

Şi iată.l pe Marian din 
nou în faţa uşii aparta
mentului lui Teleşpan. S-a 
reîntors pentru aceeaşi po
veste cu banii şi ţigările. 
Reîntoarcerea îi va fi fa
tală. Bătrânul iese şi, fără 
nici o explicaţie, înfige 
de două ori cuţitul în zo
na toracică. Marian mai 
are puterea să'strige că a 
fost tăiat, apoi se prăbu
şeşte pe scări într-o baltă 
de sânge. Salvarea, care a 
venit după scurt timp, a- 
vea să ducă la spital un 
mort, una dintre lovituri 
secţionându.i artera pul
monară.

După ce Teleşpan a lo. 
vit cu cuţitul, intră în a- 
partament, se spală de sân
ge, curăţă şi cuţitul, mai 
ameninţă neamurile cu 
moartea, apoi se apucă din 
nou de băut. In această 
postură îl vor găsi şi po
liţiştii. • • -

Mandatul de arestare e. 
mis pe numele lui este 
pentru săvârşirea infrac
ţiunii de omor..

Marian, eu loji te păca. 
tele lui, - avea după cum, 
am . mai spus 33 de ani. 
Dar, mai ales, avea şi trei 
copii. dintre© eăsnic.ie an
terioară t  “''rr- ■ !.' s

Bătrânul regretă ce a 
făcut. ‘ Tardiv însă. -

TIBERIU MEDEANU. 
procuror criminalist

5 Comoara din autoturismL  .... .. . ,
îş'!:; Mare a fost bucuria lui Ioan Cocotă, de 17 ani J 
V din Vulcan, când a văzut ce noroc a dat peste el. Şi ţ 
l cum să nu se bucure băiatul când, după ce â spart i 
• un autoturism pe raza oraşului şi a sustras bunuri ! 

în valoare de rtiai bine de o jumătate de milion de 1 
lei —• a mai găsit câte ceva acolo.

f Pentru că nu o să ghiciţi, vă spunem noi repede : t 
* 3 000-000 de lei, 200 mărci germane şi lOO dolarf SUA. /
\ Bucuria i.a fost de scurtă durată, pentru că' a . 
 ̂fost prins de poliţie. ' ■ / • ■ a* ■ 1

In cad«A* imul pioces- 
penal sunt chemate mai 
multe persoane, fiecare; a- 
vând o alta poziţie proce
suală, adică unii pot fi 
vinovaţi, alţii păgubiţi, ori 
în alte situaţii.

Codul de procedură pe
nală stabileşte cine sunt 
şi ce calităţi pot avâa păr
ţile, persoanele Chemate 
într-un proces penal.

Inculpatul este cel pre
supus vinovat, el este per* 
soana -împotriva căreia s.a 
pornit procesul penal şi 
care este supusă judecăţii. 
Pe toată durata judecăţii, 
cu privire la inculpat o. 
perează prezumpţia de ne
vinovăţie, adică el "ar pu
tea fi încă seds din cauza, 
achitat, dacă instanţa de 
judecată ar stabili nevino
văţia acestuia.

Partea vătămată este per. 
soana care a suferit prin 
fapta inculpatului o vătă
mare fizică, morală, .ori 
materială. Spre exemplu, 
cel care a fost lovit într-un 
accident de circulaţie • este 
partea vătămată. La fel şi 
cel care a foşt victima ţi
nui.furt. /

Iw afară • de - inculpat şi 
de partea vătămată, mai 
avem şi partea civilă, a- 
dică acea parte vătămată 
care are pretenţii civile, 
despăgubiri de la inculpat..

Partea responsabilă ci. 
vilmente este persoana che
mată să răspundă alături 
de inculpat pentru pagu
bele 'provocate de acesta: 
Aici ne găsim în faţa unei 
situaţii căreia puţini-îi dau 
atenţie. Poţi încredinţa unei 
persoane maşina ta, ia'f 
dacă ea comite un acci
dent, atunci şi tu poţi fi 
chemat ălături de inculpat 
pentru a răspunde faţă de 
partea civilă pentru pa
gubele pe care le.a suferit.

Problema este deosebit 
de actuală, mai ales pen
tru societăţile comerciale. 
Angajarea şoferilor trebuie 
făcută cu atenţie, pentru 
că la orice accident comis 
societatea poate fi chema- 
ţă, în judecată în calitate 
de parte responsabilă ci- 
vilmente. Iar cum acuma 

• se pot solicita despăgubiri 
civile la- un nivel ridicat, 
te poţi; trezi că eşti dator 
milioane.

I

66 milioane lei — 
prejudiciu!

Stai câteodată,pur şi sim
plii şi te minunezi când 
auzi la ce poate duce in
conştienţa unora. Pentru 
câţiva lei amărâţi „ băgaţi 
în buzunar prin furtişa
guri, creează pierderi de 
zeci de milioane de lei, 
fără a se gând? o clipă 
la.ee va urma.

Este şi cazul a trei" In
divizi fără căpătâi, ori
ginari din diferite' locuri 
din ţară. Iată îr&ă-mai 
exact despre ee-i vorba.

Tiberiu- Gaşpar are 33 
de ani, este din Hune
doara, a mai fost con
damnat. Din Moreni — 
Dîmboviţa, la Hunedoara 
a venit Ioan Lunca, dc 
46 de ani, fără nici o o-

oupaţie, iar de la Târgu 
Mureş, Fraederic Mîr^a-40 
de ani, şi el fără loc de 
mUndă.

Avându-1 drept ghid pe 
Gaşpar, care a lucrat aici 
ca muncitor, ei pătrund în 
mai multe rân#*ri în 
incinta S.C. „Siderurgica** 
S.A. Hunedoara, măi pre- 
.(is în- zona Furnalului nr. 
4. cc urmii să fie dat în 
funcţiune. Cu' ajutorul 
unor Chei .pptrjvîfe, au 
sustras-mai multe dula
puri, separatoare, bare din 
aluminiuşî eupru, au dis
trus aparatură electrică şi 
electroHică.

Prejudiciul cauzat fir
mei 1.acu mai- spus, dar 
îl repetam —■ 66 milioane
lei ! . . ... *

I
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Record de morţi pe şosetele judeţului
- ...Unde, în prima parte 
a lunii august, s-au pro
dus 18 accidente grave, sol
date cu moartea a 9 per
soane şi vătămarea corpo-' 
rală gravă a altor 12.

•  Recent, în municipiul
Deva, conducătorul auto. 
turismului 4 HD 9555, Goia 
Cornel, a efectuat o mane
vră de mers înapoi, ma
nevră pe parcursul căreia 
a lovit pe Nicoâră Aridro- 
nic, care la rândul său nu 
s-a asigurat la traversarea 
străzii. . .. *. - '■

In Urma loviturii pieto
nul a decedat.

•  în oraşul Călan, Steg 
Andrei, de 58 de ani, în 
timp ce conducea o mo
toretă cu pedală, nu a res
pectat semnificaţiile indi
catorului „Oprire la inter- 
secţie", intrând în faţa 
autoturismului 4 HD 724, 
condus de Ciolea Ghera.

sim, din Boşorod, care l.a 
lovit. Andrei Steg a sufe
rit leziuni corporale gra
ve.. '

•  Pe D.N. 7, în locali
tatea Turdaş, Ivan Cătălin, 
şofer pe autocamionul VN 
01-PWE, a adormit Ia vo
lan. Intrând pe sens in
vers de circulaţie, s-a tam
ponat cu autoturismul HD. 
01-DKV, condus regulamen
tar de Oprea Ioan Liviu, 
din Crişcior. In urma im
pactului, ;■ cel din urmă a 
decedat.

•  Neadaptând viteza de 
deplasare la condiţiile dc 
drum, Giurgiu Dorian, din 
Deva, şofer ia S.C. Condoj- 
S.A. Deva, a intrat cu auto
utilitara HD-01-STB în de
rapaj, tamponându-se cu 
autoizoterma 21-HD-2110, 
condusă de Goia Ioan, ca
re circula din sens opus. 
Din accident a rezultat 
moartea lui Nemeş Gheor

ghe, care era pasager în 
autoutilitară.

•  In municipiul Deva, 
Drăguţ Emanoil din jude
ţul Gorjr circulând nea

tent cu auto. 2-GJ-9556 a
intrat pe contrasens de 
circulaţie, tamponându-se 
frontal cu autoturismul 4 
HD 3991, care circula din 
sens opus şi era condus de 
Ciocoiu Victor, din Bretea 
Română..

Au fost răniţi grav con
ducătorul auto hunedorean, 
fiul. acestuia şi un alt pa
sager din autoturism.

•  La Hunedoara, minora
Bolea Matilda, de 4 ani, a 
fost lăsată nesupraveghea
tă de către părinţi. în stra
dă a fost accidentată de 
Graure Dumitru Adrian, 
din localitate, care se afla 
la volanul autoturismului 
4 HD 8744. Minora a dece
dat în urma leziunilor cor
porale suferitei .;

•  Pe D.I. 685, în locali
tatea Sîntămăria Orlea, Po
gan Traian, şofer la S.C. 
Hidroconstrucţia . S.A., a 
condus autobasculanta nr. 
31 HD 7750, pe axul dru. 
mului. .

In aceleaşi condiţii a 
condus autoturismul 2 HD 
6095 şi Alb Samuel, din 
Ohaba Sibişel, care circu. 
la din sens invers. Nea
tenţia ambilor conducători 
atito a făcut ca cele două 
autovehicule să se tampo
neze, In urma impactului 
Samuel Alb, în vârstă de 
25 de ani, şi.a pierdut via.

t&'.7 V/v
în concluzie, nu faceţi 

ca ei, ca cei care nesoco
tesc uneori cele mai ele
mentare reguli de circu
laţie. ■ j  •

Maior MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie

Anul VII •  Nr. 1457 •  MIERCURI, 30 AUGUST 1995

hfl
 ta

 r*



La Deva s-a desfăşurat reuniunea ştiinţifică in
ternaţională pe tema „Lupta naţionalităţilor din im
periul austro-ungar pentru emancipare-şi imitate na
ţională**. Importanta manifestare a reunit cercetători din 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanţa, Arad, Sf. 
Gheorghe, Petroşani, Blaj, Deva ş.a. Au participat 
dna Nada Latinovici, viceconsul al Republicii Fede
rative Iugoslavia la Timişoara, dl Ştefan Unatinschi 
(Ambasada Republicii Slovacia la "bucureşti), dr. Mi- 
lan Krajcovic (Bratislava). Organizată de Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, cu sprijinul In
spectoratului Judeţean pentru Cultură, sesiunea 
ştiinţifică a avut în dl Ioachim Lazăr un real men
tor, dânsul ocupându.se inclusiv de alcătuirea şi ti
părirea volumului sesiunii „Românii, sârbii, slovacii", 
apărut în colecţia „Restituiri". Redăm în continuare 
din cuvântul unor participanţi.

Momente 
ale colaborării 
româno-slovace'

Dl. ŞTEFAN UNATINSCHI, 
Ambasada Slovaciei la Bucureşti

*
*
i
s
s

Aş vrea să mă refgr 
mai mult* la momeriţe 
ţin de strânsa colaborare 
în istorie a românilor Şţj 
slovacii. Mă opresc pehv 
tru început asupra lui 
Nicolaus Olahus, # ■ acel 
cărturar; român, pornit 
spre ţinuturile Slova
ciei, Unde şi-a desfăşurat 
marc . parte a şpţiyiţăţii 
şi vieţii, fiind îngropat 
în Catedrala din Trnava.- 
Aş vrea* sâ amintesc, inai 
apoi, de un cărturar slo
vac cajpe,, căzut în capti
vitate tătară, ajunge a- 
poi in * captivitate Ia 
turci,, de unde este "*ăş- 
eumpârat de un boier 
valah — Vâlcu, care îl 
aduce la curtea sa unde, 
ajunge dascălul Cantaeu- 
zinilor şi Brâncovenfilor. 
După o activitate de 15 
ani aici, i se redă liber
tatea si pleacă in Slova
cia. Iii anul 184», există 
încercări de colaborare 
ale conducătorilor revo
luţiei din Transilvania 
eu cei slovaci, premisa 
viitoarelor legături ce 
se vor consolida pe par- 

. cursul -.„timpului., Astfel, 
apare numele unuia Ur
ban, tatăl unui personaj 
foarte controversat în is
toriografia slovacă — Va
ianschi, promotorul" re
laţiilor moderne româno- 
slovace. Acesta are o 
soartă comună cu a lui 
Vasile Lucaciu, prin fap
tul că ambii au stat în 
detenţie la Szeged, ca li
deri ai luptei de' eman
cipare naţională din Aus- 
tro-Ungaria. In timpul 
detenţiei lpr la Szeged, 
fetele românce din Tran
silvania, vizitându-1 pe 
Lucaciu, îl vizitează, deo
potrivă, şi pe conducăto
rul mişcării de emanci
pare slovacă, Vaianschi. 
Venea, de asemenea, să-i 
vadă minoritatea slova
că ce trăia în această 
zonă. Vaianschi a fost 
promotorul relaţiilor ca
re s-au încheiat între 
români şi slovaci, în ur
ma cărora tineri din Slo
vacia au venit să studie
ze în Ardeal. Amintesc 
două nume: Jân Koto 
(Ivan Krasco — numele 
de poet), primul traducă
tor al lui Eminescu în 
slovacă, ce îşi dă baca
laureatul la Liceul „An
drei Şaguna“ din Bra-

şoy. Aici, in 1992, a fost 
dezvelită' „b. plăŞă< come
morativă, ' dedicată aces
tui marş poet slovac. AI 

• doilea tartar venit să-şi 
desăvârşească studiile în 
Ardeal a fost Milan Hod. 
ja. . Această «4aborare
culminează cp Congresul 
naţionalităţilor de Ia Bu
dapesta, urmează acei 
grup de la Belvedere, cu 

*Vaida Voevod şL Milan 
Hodja. Acesta din urmă 
îşi susţine bacalaureatul 
la Sibiu, ulterior ajun
gând ministru de exter
ne al Cehoslovaciei. In 
tinereţe, el a fost prie
ten cu moştenitorul tro
nului austro.ungar, in
trând în acel cerc pe. 
care mai sus ii numeam 
cercul de la Belvedere. 
Urmează cea mai frumoa. 
să perioadă de colabora
re slovaco-română, » cea 
interbelică, când există 
schimburi de studenţi, 
când statul slovac ajută 
la construirea de şcoli 
pentru populaţia slovacă 
din România, şcoli : ce 
dăinuie şi azi, unde mi
noritatea slovacă învaţă 
în limba maternă. La 
sfârşitul primului război 
mondial, orăşelul Nădlac, 
la intervenţia slovacilor 
pe lângă comisia de de
marcare a graniţelor a 
trecut la România (iniţial 
fiind prevăzut sâ rămâ
nă Ungariei). In faţa pri
mejdiei naziste, românii, 
slovacii şi iugoslavii în
temeiază Mica înţelegere. 
Este bine cunoscut mo
mentul celui de al doilea 
război mondial când ar
mata română participă la 
eliberarea Slovaciei, când 
zeci de mii de ostaşi ro
mâni îşi găsesc odihna 
de veci pe teritoriul slo
vac. Veteranii celui de 
al doilea război mondial 
au recunoscut" la Bucu
reşti că morminteje ca
marazilor lor; - căzuţi 
pentru eliberarea Slova
ciei,_ sunt cele mai îngri
jite din Europa, dovada 
recunoştinţei poporului 
slovac pentru ostaşii ro
mâni eliberatori. Mai este 
şi anul 1968 când, din
tre toate ţările „frăţeşti" 
la acea vreme, doar Ro
mânia nu a intrat să o- 
cupe Cehoslovacia... Re
laţiile continuă şi azi pe 
noi planuri.

Această importantă re
uniune ştiinţifică poartă 
genericul „Lupta naţiona
lităţilor din imperiul aus- 
tro-ungar pentru eman
cipare şi unitate naţiona
lă" şi este dedicată .celor 
două evenimente come
morate în acest an: 100 
de ani de la Congresuf 
naţionalităţilor română, 
sârbă şi slovacă din im
periul austro.ungar (1895) 
şi, 50 de ani de la sem
narea Tratatului de la 
Trianon. Sesiunea ştiin
ţifică scoate în evidenţă 
lupta comună a celor trei 
naţionalităţi în perioada 
dualismului austro - un- 
car care, după înfăptui
rea sa, in 1867, prin tot 
ceea ce a făcut, a încer
cat să deznaţionalizeze 
popoarele ce făceau par
te din imperiu, în dorin
ţa de realizare â unui 
stat pur maghiar. La 
sfârşitul secolului trecut, 
imperiul austro - ungar 
trecea printr-o profun
dă eriză, măsurile luate 
vădind tocmai şubreze
nia imperiului. Naţiona
lităţile se ridicau din ce 
ţn- ce mai mult la luptă. 
Românii, putem spune, 
au fost iniţiatorii Con
gresului naţionalităţilor,

. ce a avut toc în 1895,. In 
luna apghst a* aceluiaşi 

• an, la Budapesta,- dele
gaţii românilor, sârbilor - 
şi slovacilor au adoptat
.. - *'« * m • -myp

I

un program de luptă ca
re cuprindea 22 de punc
te. Se specifica, în prin
cipal’ necesitatea ca ro
mânii, sârbii şi slovacii 
să fie recunoscuţi ca na
ţionalităţi, să li se res
pecte istoria, cultura. Mă
surile luate de autorită
ţile vremii, în special de 
cele maghiare, au fost 
extrem de dure. S.a în-

ce se împlinea de la ve
nirea lor în Europa. A- 
lături de acţiunile Con
gresului naţionalităţilor 
se înscriu acţiunile stu
denţilor din principalele 
centre ale vremii — Vie. 
na, Budapesta, Paris — 
prin care românii, sârbii 
şi slovacii au arătat clar 
că sunt popoare cu o is
torie şi cultură proprii,

Un imperiu 
ce trăia artificial

Prof. IOAN SICOE, consilier şef ____
al Inspectoratului Judeţean pentru Cultură

cercat maghiarizarea for
ţată a românilor prin 
schimbarea numelor ro
mâneşti de oameni cu 
nume maghiare, prin 
schimbareal numelor de 
localităţi cu denumiri 
maghiare. Intr-un context 
atât de greu, cele trei 
popoare şi-au dat mâna 
şi au luptat împotriva 
măsurilor- drastice ale 
imperiului dualist. Nu
mai în 1896, comitetul e. 
xecutfv al naţionalităţilor 
a organizat • . numeroase 
acţiuni care să vină In 
contrapondere la festi. 
vităţde pe care. le pregă
tiseră maghiarii pentru 
sărbătorirea milertjului

şi că doreau să-şi dobân
dească identitatea. Lupta 
lor a fost încununată de 
succes în urma primului 
război mondial când, la 
Conferinţa de Pace de la 
Paris, marile puteri, -re
prezentând lumea civili
zată, au consfinţit o sta- 

. re de fapt — acest im
periu trebuia să dispară. 
Eforturile făcute de un
guri atunci au fost imen
se. . Numai documenta
ţia pe care au prezen. 
taf-o Conferinţei' de"' pa
ce de la Paris cuprindea 
4 volume, cu peste 1 660 
pagini, plus hărţi, planşe 
ce ilustrau o muncă ex
traordinară a specialişti

lor maghiari, dar, din 
păcate, aceste documen
te conţineau foarte mul
te neadevăruri. De altfel, 
această metodă era spe
cifică unor cercuri ma
ghiare care voiau să a- 
rate că sunt mai vechi în 
Transilvania, în această 
parte de Europă, şi că 
ar avea drepturi mai mari 
decât românii asupra a- 
cestor pământuri. Sem
narea Tratatului de la 
Trianon, din iunie 1920, 
a consfinţit pentru tot
deauna o stare firească 
de lucruri, pentru care 
noi românii ne-am jert
fit de-a lungul secole
lor. A fost, deopotrivă,. o 
încununare a tuturor sa
crificiilor la care au fost 
supuse popoarele român, 
slovac şi sârb. Din păca
te şi la ora actuală nori 
negri apar în această zo-: 
*nă a Europei, unele cer-’ 
cjiri îttCeareă să destahi- 
lizeze situaţia* alimentând 
idei iredentiste ce ne duc 
cu gândul la perioada 
medievală a acelei Un
garii care, oricum, nu 
va măi fi posibilă, nici
odată, Noi românii, sâfisV 
bii şi slovacii trebuie să» 
fim extrem- de atenţi Tar " 
tot ceea ce se întâmplă 
In jurul nostru pentru a 
rie păsflfa intacte statele 
naţionale, fiinţa naţio
nală.- ■' ■■■rit-:y « >■ '■i.fcii'..' f: ?>■.
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Tema sesiunii ştiinţifice 
de la Deva este una ex
trem de actuală — soli
daritatea dintre români, 
sârbi şi slovaci. De vea
curi, popoarele noastre 
au colaborat, exprimân- 
du.se cu deosebită putere 
în a doua jumătate a se
colului al XlX-lea, când 
sa manifeşta cu putere 
gândirea despre concep
tul naţional. Tema sesiu
nii este importantă, a- 
vând în vedere faptul că 
se aniversează 100 de ani 
de la Congresul naţiona
lităţilor din imperiul aus. 
tro-ungar (1895) când, re
prezentanţii celor trei po
poare au închegat o pu-

Golgota poporului sârb
Dna NADA LATINOY7ICI, viceconsul * 

ai Republicii Federative Iugoslavia 
............. la Timişoara

ternică alianţă, în vede
rea ajutorării mutuale în 
lupta împotriva sistemu
lui dualist austro-ungar. ■ 
Atunci s-au urmărit drep. 
turi politice şi culturale 
egale pentru toate naţio-*5' 
naiităţile din imperiu. 
Gongresul va influenţa 
destinul viilor al popoa
relor din Europă şi va fi 
un îndemn în lupta pen
tru libertate, până la in

dependenţa • totală. Pe
ninsula . Bakanică, cu 
importanţa . sa aşezare 
geo.strategică, a fost în
totdeauna- un* loc al con
fruntării vestului şi es
tului, al intereselor mă
rilor puteri care au croit 
şi au recroit noi hărţi 
ale Balcanilor. Au influ
enţat soarta popoarelor 
de aici. In cei 100 de-ani 
parcurşi, aici au avut loc 
şi primul şi cel de-ăl doi

lea război balcanic,- şi- 
primul şi cel de.al doilea 
război mondial, iar^acum,: 
în spaţiul iugoslav, se 
duce un război înfiorătflfj» 
în totală contradicţie cu; 
opţiunile celor trei năţiţ)-: 
naiităţi. participante la . 
Congresul din 1895. Din
tre aceste trei popoare — 
sârb, slovac, român — ne. 

. pare că poporul sârb al 
traversat un drpm sfSaos, 
o Golgotă, c$ei încă im. 
şi-a rezolvat problema na
ţională. Când;., această 
problemă va fi rezolva
tă... De. acest luc Ax depin
de faptul dacă va învin
ge politica păcii sau cea 
a războiului.

*

I,

iî
i i

Pietre de hotar ale cola- - 
borării româno-slovace în 
lupta de emancipare şi u- 
nitate naţională sunt anul 
1848, apoi criza monarhiei 
din 1861. La sfârşitul . se- : 
colului al XlX-lea, se 
creaseră deja condiţii o- 
biective, în plaii “economic 
şi social, de întărire a 
mişcării de emancipare na
ţională. Acum începe cri
za dualismului. în astfel 
de condiţii ,s-a ajuns la o 
formă organizată de reali
zare a alianţei popoarelor 
din imperiul austro-ungar, 
în principal a slovacilor 
cu românii, bineînţeles şi 
cu sârbii, în lupta dusă 
pentru egalitatea popoare
lor din Austro-Ungaria. In 
cartea mea „Politica slova
că în Europa centrală", în 
articolele ştiinţifice pe ca
re le-am publicat, atât în 
Slovacia cât şi în Româ
nia şi .Iugoslavia în cei 30 
de ani scurşi, am afirmat 
răspicat că această alianţă 
a fost posibilă datorită ini. 
ţiativei generaţiei tribu- 
niştilor. Este cunoscut că 
românii din Ardeal, spriji-

Iniţiativa generaţiei 
tribuniştilor

Prof. dr. MILAN KRAJCOVIC  ̂
(Bratislava) ;;.'v.;

niţi de la Bucureşti, mai popoarelor din imperiu, au 
ales după crearea „Ligii trimis un grup de 300 de 
■Culturale Române", cu fi* români la Viena pentru o 
liale in Europa de Vest, consfătuire cu reprezen- 
ce s-a constituit într.un tanţii popoarelor nema- 
puternic imbold în lupta • ghiare din imperiu. Cerce

tările din ultima perioadă 
dovedesc că în 1844, •> la 
Budapesta, a avut loc pri
mul congres studenţesc a| 
popoarelor nemaghiare. In 
anul 1886, s-a realizat prL 
ma uniune a românilor c ti: 
slovacii. A urmat Congre.’: 
sul naţionalităţilor...

Pagină realizată de 

MINEL BODEA

Documente aflate în expoziţia organizată de Muzeul Civilizaţiei Dacice şl i 
Romane cu prilejul sesiunii ştiinţifice „Lupta naţionalităţilor din imperiul austro» 
ungar pentru emancipare şi unitate naţională". Foto : PAVEL LAZA
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CUVÂNTUL U SE R

D el opinii, controverse in publicaţii centrale
In presa centrală au apărut în ultima vreme ar

ticole ce conţin opinii controversate privind pcrsona. 
tităţi ale vieţii politice româneşti din ultima jumă
tate de secol. întrucât unele articole priveşc perso
nalitatea dr. Petru Groza, originar din judeţul nos
tru, pe care unii cititori mai în vârstă l-au cunoscut 
personal, considerăm util să le reproducem în ziarul 
nostru. Redacţia nu împărtăşeşte ideile nici uneia 
din părţi şi lasă la latitudinea cititorilor să-şi for. 

• meze o imagine proprie, asupra opiniilor exprimate.

lui Petru Groza
Pe dl Răzvan Theodo

rescu l-am admirat întoţ- 
: deauna când s-a manifes.

tat ca istoric medievalist.
; Dar am încercat o mare 

dezamăgire când fostul şef 
al TVR-ului l-a lăsat pe 

‘ istoricul Răzvan Theodo- 
i rescu deoparte şi a în.
1 ceput a opina despre sta.
; ţui, despre dărâmarea unor 
; sta Mii, deplângând faptul 
■ că s-a renunţat la statuia 
j lui Petru Groza. Dl. R.

Theodorescu vorbea de 
; parcă n-ar fi istoric de 
; meserie, de parcă n-ar fi 

fost şi d-sa trăitor în â- 
ceastă istorie amară a ce'- 

; lor aproape cincizeci de 
; ani de tiranie pbscuran- 

tisto-comunistă ! Dl Theo. 
dorescu deplângea dărâ- 

' marea statuii iui Groza 
care, ca „om politic", zi- ' 
dea d-sa, ar fi reprezen
tat un moment al isto
riei noastre naţionale. Un 
moment, intr-adevăr, dar 
Un moment ruşinos, pe 

! care românul ar vrea să-l 
uite, dacă ar putea ! , Dar 
**U poate I Fiindcă „mo
mentul Groza" a însem
nat,' mai întâi, o înrobi, 
tbâre lungă etapă faţă de 
imperialismul de la Răsă- 
rit. Impus poporului ro
mân, ia 6 martie 1940, 
„doctorul" Petru Groza, cel 
care-i căzuse in genunchi 
lui Stalin, nu căpătase 
doar preşedinţia guver
nului de... ştim cât da 
„largă concentrare demo
cratică", ci toată puterea 
în stat. Puterea de a face 

- praf tot ce era bun în 
ţara aceasta I Puterea de 
a distruge tot ce nu con. • 
venea ocupanţilor. Alun
garea Regelui Mihai I ci- 
ne o fi făcut-o ? Nu ace
laşi „om politic" cu pisto
lul in buzunarul hainei ?

. Schimbând forma de stat 
în România, transformân
d-o dintr-o monarhie sta
tornică şi respectată, în
tr-o republică „populară", 
susţinută de armele celor 
ce ne ocupaseră ţara şi 
de Scursurile, de gunoaie
le societăţii -*noastre care 
aflaseră, în fine, momen
tul de a se căţăra pe: me
tereze şi a deveni „condu
cători". Pe a exercita o 
putere împotriva spiritu
lui acestui popor, împo
triva a tot ce era valoare 
în sânul societăţii româ
neşti 1 Colectivizarea for
ţată, sub ameninţarea ar
melor, cu trimitere la Ca. 
nai, şi la Gherla, şi la Pi
teşti, Aiud, Râmnicu-Să- 
rat, şi încă în atâtea părţi 
a tot ceea ce constituia 
„fruntea", cum spun bă
năţenii, în satele şi ora

şele României Mari ! Deca
pitarea armatei române, 
a comandanţilor şi adevă
raţilor oameni politici, în
scenarea de procese elitei 
intelectuale, negarea pa
triotismului ca entitate 
morală, asasinarea lentă, 
în gulagul comunist, a ce
lor mai buni, decimarea 
rezistenţei armate din 
munţi sau deportările în 
Bărăgan cine le patrona ? 
Sau faimoasa „naţionali
zare" a tot ceea ce se pu
tea fura şi reîmpărţi noi
lor potentaţi, a bunurilor 
particulare, a averilor per
sonale ? Aruncarea în 
stradă a foştilor locuitori 
ai propriilor, casc ? în ca
re s-au instalat, fără să 
fi adus vreo zdreanţă, 
„moştenindu-le" cu mobi
lier, covoare, tablouri etc. 
„reprezentanţii" noii clase 
„conducătoare" ? ! Omul 
politic Groza a cărui sta
tuie a fost dărâmată de 
pe fostul Bulevard al Ar
dealului a patronat, zâm
bind, toate ‘aceste fărăde
legi în ţara aceasta înge
nuncheată, deportată, asa
sinată de către comuniştii 
de „import". Redusă la 
tăcere, la muţenie. îmi a- 
mintesc de autoportretul 
simbolic al marelui Ţucu- 
lescu, autoportret care a- 
vea: ochi, nas, sprâncene, 
dar gură n-avea. Aşa eram- 
cu toţii, fără gură, fără 
grai I

Dar dl Răzvan Theodo
rescu se. face a nu şti. 
După cum se face a nu 
şti ce a însemnat pentru 
ţară, după 1989, nereşpec- 
tarea punctului 8 din „Pro. 
clamaţia de la Timişoara", 
cu care nu este şi nu a 
fost de acord. Dumnealui 
nu se poate să nu înţelea
gă cum că ruina şi de. 
zastrul actual al acestei 
ţări se datorează tocmai 
neluării în seamă, tocmai 
ignorării acestui Punct 8“ 
al Proclamaţiei de la Ti
mişoara 1 Tocmai acestei 
nedorite „continuităţi" a 
partidului unic, purtând 
diferite denumiri noi pen
tru a induce în eroare pe 
cetăţeanul simplu.'.

Dacă o asemenea igno
rare ar fi venit din par
tea dlui Funar saij a is
toricului Gh. Dumitraşcu, 
aş mai fi înţeles.o ! Dar 
aşa... mi Sfe pare de neîn
ţeles !

EUGENIA 
TUDOR-ANTON

(Articol publicat în zia
rul „România libera", 
nr. 1614, din 18 iulie 
1995)

Ziarul „România liberă." 
din 18 iulie a.c. a publi
cat un articol în care re
putatul prof. univ. Răz
van Theodorescu este â- 
cuzat că „regretă dispari
ţia statuii lui Petru Gro
za". Să fiu sincer şi eu 
mă număr printre cei foar
te mulţi care se întreabă: • 
oare ce rău o fi făcut 
Petru Groza poporului ro
mân ?

Nu-mi propun să-l apăr 
pe distinsul istoric: dom. 
nia-sa este un mare spe
cialist în matdrie şi îşi 
poate argumenta singur o- 
pinia. Doresc doar să re
amintesc câteva adevă
ruri pe care semnatara ar. 
ticolului le-a omis cu bu
nă ştiinţă pentru a formu
la jigniri impardonabile 
Ia adresa unuia dintre cei 
mai de seamă oameni de 
stat ai României. .

Petru Groza este făcut 
răspunzător de toate pă
catele pe care 'Opoziţia şi 
presa care o deserveşte le 
pun în cârca guvernării 
comuniste. Este acuzat că 
a patronat tot felul de fă
rădelegi, că a vândut ţara 
ocupanţilor sovietici .şi alte 
mistificări care pot fi ser. 
vite 'naivilor sau tineretu
lui care nu cunoaşte ade
văratul curs al evenimen
telor de atunci.

L-am văzut de nenumă
rate ori pe 'Groza plim- 
bându-se pe bulevardele 
Capitalei ca orice om de 
rând, fără maşină blinda
tă şi fără scutieri. Un om 
cu conştiinţa încărcată, aşa 
cum încearcă autoarea 
articolului sâ-1 prezinte, 
n.ar fi avut curajul să 
stea de vorbă cu trecăto
rii, care-1 salutau priete
neşte, ca pc un vechi cu
noscut.

Dar să apelăm la datele 
istorice. Petru Groza s-a 
născut în familia unui 
preot; a urmat cursurile 
colegiului KUN din Orăş. 
tie. A continuat studii de 
drept la Budapesta şi Leip- 
zig, obţinând titlul de Doc- 
tor in drept. în viaţa po
litică se remarcă încă la 
Marea Adunare de la Alba 
Iulia, de la 1 Decembrie 
1918, când s-a numărat 
printre cei mai dârji 
luptători pentru unirea 
Transilvaniei cu România, 
In perioada interbelică fa
ce parte în două rânduri 
din guvernul averescian, 
întâi ca ministru al comu
nicaţiilor, apoi ca minis
tru cu problemele Ardea
lului. în 1933 înfiinţează 
Frontul Plugarilor, organi
zaţie politică cil largă a- 
deziune în rândul ţărani
lor. Profesează avocatura 
la Deva, iar în 1942-—’43 
este întemniţat pentru con. 
vingerile sale democratice. <

La 6 martie 1945 (şi nu 
1946, cum eronat susţine 
articolul amintit), este nu
mit, prin decret regal, în 
funcţia de prim-ministru.
A preluat această funcţie 
cu două condiţii, ambele 
acceptate de Stalin: 1) Ro
mânia să nu fie înglobată 
ca republică unională în 
U.R.S.S. şi 2) Ardealul de 
Nord, aflat în acel moment 
în administraţie militară 
sovietică, să fie retrocedat 
României. Ulterior, este 
ales în funcţia de preşe
dinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale. Nu a 
făcut parte din partidul 
comunist.

Dar să derulăm câteva 
din „fărădelegile" patro
nate de Petru Groza. La 
câteva zile după formarea 
guvernului este legiferată 
reforma agrară, p e . care

practic populaţia o înfăp. 
tuise deja. Pentru prima 
oară în istoria României 
raportul de forţe sociale a 
fost răsturnat. Săracii 
(„scursorile şi gunoaiele so
cietăţii", cum îi denumeş
te în batjocură semnatara 
articolului) âu devenit stă
pâni ai pământului pe ca
re-1 munceau. Grofii şi 
moşierii au fost deposedaţi 
de averi şi obligaţi să-şi 
câştige existenţa prin mun
că proprie. Martirii luptei 
seculare pentru dreptate 
socială au fost, în sfârşit, 
răzbunaţi.

Prestigiul lui Petru Gro
za a crescut enorm în o- 
chii poporului în momen
tul când din proprie ini
ţiativă a donat statului 
imensa avere de care dis
punea. E cea mai grăi
toare dovadă că el a în
ţeles pulsul vremii şi s-a 
alăturat celor care cu bu- 
nă-credinţă au îmbrăţişat 
ideea unei rânduieli socia.

şi a suportat apoi conse
cinţele. Deci, se cunoşteau 
obiceiurile casei. în trea
căt fie spus, mareşalul îl 
putea anihila din timp pe 
rege, dar a fost om loial. 
Mai amintim că în anul 
1946, când Ion Antonescu 
a fost condamnat la moar
te, ministrul de justiţie din 
guvernul Groza a trimis 
regelui o listă cu 7 con* 
damnaţi la moarte, printre 
care figura şi I. Antones
cu, în vederea comutării 
pedepsei. Pentru 4 
ei, printre care şi mare
şalul, regele a fost necru
ţător, şi ca urmare au fost 
executaţi.

Mai departe. Petru Gro
za este învinuit de instau
rarea comunismului în Ro
mânia. Să înţelegem că 
fără concursul său acest 
lucru nu se întâmpla ? Vă 
înşelaţi amarnic. Cu un 
milion de militari sovie
tici în ţară era de necon
ceput să se împiedice a

Cine pângăreşte 
memoria 

lui Petru Groza
le echitabile. Reforma a- 
grară din 1945 şi naţiona
lizarea din 1948 au ras 
din peisajul politic româ
nesc două clase parazita
re — moşierimea şi mărea 
burghezie — îmbogăţite 
„din sudoarea prostitului 
popor", cum plastic s-a 
exprimat EminescU.

De ce partidele istorice 
şi monarhia nu aii înlătu
rat aceste anacronisme pâ
nă atunci ? Fiindcă erau 
legate de marea proprie
tate, iar regele era în frun
tea tagmei de îmbuibaţi.

Tot în luna martie a a- 
nului 1945, Ardealul de 
Nord reintră în adminis
traţia statului român. Re
ţin că în acelaşi an guver
nul condus de Petru Gro
za a emis o hotărâre prin. 
care toţi premianţii cla
sei a 4-a erau primiţi ca 
bursieri în clasa I de gim
naziu. Măsurile ulterioare 
au dus la lichidarea anal. 
fabelismului în ţara noas
tră. Opincarului român 
şi, în general, poporului de 
jos i s-a dat undă verde 
spre învăţătură.

Articolul deplânge abo
lirea monarhiei şi modul 
cum ca a fost înfăptuită. 
Dar de ce omite să men
ţioneze că în august 1944, 
când exista acordul lui 
Stalin pentru un armisti
ţiu în condiţii onorabile 
cerute de Ion Antonescu, 
acesta a fost trădat, ares
tat şi dat pe mâna ruşi
lor de către regele Mihai 
I, care a fugit apoi că un 
tâlhar de Ia locul faptei ? 
Se mai afirmă că în mo
mentul când i s-a cerut 
monarhului să abdice (în 
anul 1947), Groza avea 
pistol în buzunar. N-am 
fost de faţă, dar acest fapt 
nu trebuie să ne mire, de 
vreme ce Antonescu nu-şi 
luase măsuri de precauţie

cest lucru, mai ales că 
perspectivele unui stat fă
ră exploataţi şi exploata
tori erau pe atunci foarte 
molipsitoare. Poate că toc
mai cu autoritatea şi în
ţelepciunea sa, Petru Gro
za a diminuat (cât a putut 
face un om) consecinţele 
ocupaţiei şi ale totalitaris
mului.

Cât priveşte afirmaţia 
că a căzut la genunchii 
lui Stalin, iată o gogoriţă 
de care ar râde în hohote 
şi gâştele din Galapagos. 
Se vede de la -o • poştă că 
dama care a semnat arti
colul habar n-are cine a 
fost Petru Groza — un ro
mân falnic ca un stejar, 
care nu s-a înclinat toată 
viaţa decât în faţa lui 
Dumnezeu. Conducerea so
vietică a fost interesată 
să instaleze în fruntea sta
tului român o mare per
sonalitate politică, în sco
pul de a fi evitată declan
şarea unui război civil ca
re părea iminent. S.a ape
lat la varianta Groza du
pă ce alţi fruntaşi de 
partide au dus politica 
struţului, refuzând să-şi 
asume răspunderea guver
nării, iar România era a- 
bandonată de anglo-ameri. 
câni în zona de influenţă 
a Uniunii Sovietice. Petru 
Groza se bucura de un 
mare prestigiu în rân
dul ţărănimii, care consti
tuia majoritatea covârşi
toare a populaţiei, e.ra sim
patizat de orăşeni, avea 
legături cu clerul şi cu nu. 
meroşi intelectuali.

Cine aprofundează stu
diul istoriei postbelice va 
afla că şi în chestiunea co
lectivizării, poziţia lui Gro
za s-a deosebit de cea a 
liderilor comunişti. El n-a 
agreat colectivizarea sate
lor de deal şi munte, iar

campania respectivă s-a 
intensificat după anul 1958, 
adică după moartea sa.

Un -alt „amănunt" : în 
anul 1956, Petru Groza, în 
calitate de şef al statului, 
â refuzat să aprobe parti- 

>_ ciparea trupelor române la 
operaţiuni militare în afa
ra graniţelor ţării. E vor
ba de încercarea U.RJS.S. 
de a implica România în 
reprimarea evenimentelor 
din Polonia şi Ungaria.
In această chestiune a a- 
vut conflicte violente cu 

« unii conducători comu
nişti români. Dar ungurii 
n-au uitat acest gest, şi în 
timp ce in România unii 
s-au grăbit să înlăture în
semnele care cinsteau me
moria acestui eminent om 
de stat, o mare esplanadă 
din centrul Budapestei con
tinuă şi azi să se numeas
că „Peter Groza".

In sfârşit, e necesar să 
precizăm că încă din tim
pul vieţii sale a fost argu
mentat acordul retragerii 
trupelor de ocupaţie so
vietică din România, care 
s-a încheiat în anul 1958.

Aceste „amănunte" şi al
tele, pe care istoricii şi 
contemporanii lui Groza 
sunt invitaţi să le scoată 
la lumină, Întregesc ade. 
vârâtul chip al marelui om r 
de stat şi conferă popu
laţiei motive să se întrebe 
mereu: de ce au fost co
borâte de pe socluri cele 
două staţui ridicate în me
moria lui Petru Groza, în 
Bucureşti şi Deva ?

Menţionez că după alege
rile din 1992, beneficiind 
de majoritate in- Consiliul 
local Deva, reprezentan
ţii partidelor din Opoziţie 
•au hotărât, fără consulta
rea opiniei-publice, demon
tarea statuii ce străjuia 
centrul municipiului. Vre
me îndelungată, tentati
vele au« eşuat, deoarece 
numeroşi cetăţeni s-au o- 
pus şi au stat de veghe zi 
şi noapte, lângă statuie. A 
fost nevoie de aportul u. 
nui impresionant număr 
de poliţişti care să prote
jeze operaţiunea respec
tivă.

Tot în acea perioadă, doi j 
fruntaşi ţărănişti (unul 
fiind primarul Devei, dare 
s-a trezit „ales", fără să-l 
cunoască electoratul) s-au 
prezentat la catedrala or
todoxă din localitate cu 
intenţia de a şterge de pe 
perete bustul pictat al lui 
Petru Groza. Dar şi-au 
greşit socotelile. Enoria
şii i-au poftit afară, atră- 
gându-le atenţia că oame
nii intră în biserică să se 
roage, nu să facă politică, 
iar Groza a fost fondator 
al acestui lăcaş sfânt.

Iată câteva opinii cule
se recent de la oameni 
care au trăit pe vremea 
lui Petru Groza: „Cei ce 
au hotărât demontarea 
statuii de la Deva şi-au 
tăiat singuri creanga pen
tru viitoarele alegeri. Pre
văd că în anul 1996 sta
tuia va fi repusă la loc".

Deşi măsluirile josnice 
inserate de gazeta . respec
tivă jignesc inclusiv dem
nitatea poporului român 
şi meritau nişte replici mai 
usturătoare, ne rezumăm 
la atât, cu propunerea ca 
institutul de specialitate să 
organizeze un sondaj al 
opiniei publice privitor la 
personalitatea şi la rolul 
lui Petru Groza în istoria 
României.

IOACUIM LAZAR
(Articol publicat în zia
rul „Vremea", nr. 271, 
din 29 iulie 1995)
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Gând în urma alegerilor 
din anul trecut a preluat 
funcţia de primar al comu
nei Gurasada, di Gomei 
Moi’sin a găsit o situaţie 
foarte încâlcită în ce pri
veşte aplicarea legii fon
dului funciar. De aceea şi_a 
început activitatea tocmai 

• cu această importantă ac
ţiune. Erau multe erori 
în 'stabilirea drepturilor de 
proprietate asupra pămân
tului, măsurarea terenului 
ş.a. La iniţiativa primaru
lui, s_au reactivat comisii
le de pe sate, în tarlalele 
unde se înregistrau neîn
ţelegeri măsurătoarea s-a 
făcut din nou. Iar în a. 
ceastă acţiune primarul, 
viceprimarul Victor Haneş, 
ceilalţi lucrători ai primă, 
riei s-au implicat efectiv. 
Cei doi oameni aleşi în 
fruntea comunei s. au aflat 
zi de zi în câmp, toate 
situaţiile insuficient de cla
re s_au limpezit pe loc şi. 
imediat.

Iii acest fel încet, dar 
cu tenacitate aplicarea Le
gii' 18/1991 s-a accelerat. 
La ora actuală, sunt dis
tribuite. 26(1 titluri de pro_ 
prietate şi -un mare nu
măr de astfel de acte se 
pregătesc în aceste zile. • 
Practic, în satele Ulieş şi 
Gothatea acţiunea s-a în
cheiat şi se finalizează în 
localitatea de reşedinţă a 
comunei. A început măsu
rarea terenului — şi se 
desfăşoară tot CU grabă,

dar şi cu răspundere — 
la Câmpuri Surduc. De re
marcat că nemulţumirile 
legate de acest act sunt 
foarte puţine, acestea fiind 
soluţionate de instanţele 
judecătoreşti.

Activitatea primarului şi 
a primăriei din Gurasada 
nu se limitează doar la pu
nerea în posesie a celor ce 
au dreptul la pământ. Se 
finalizează lucrările de re
paraţii la căminul cultural 
din Câmpuri Surduc, a în_ 
ceput construcţia bisericii 
din Gothatea. Continuă re
pararea şi modernizarea 
drumurilor. Se acţionează, 
de asemenea, la digul de 
la Mureş. în aceste zile 
se completează actele pen
tru aplicarea legii privind 
ajutorul social, cererile tip 
fiind ridicate de la Deva, 
După cum se ştie, fondu
rile respective sunt asigu_ 
rate în proporţie de 75 la 
sută de stat şi 25 la sută 
de către consiliile locale. 
Deocamdată, provenienţa a- 
cestora este incerta. La 
Gurasada solicită ajutor un 
mare număr de cetăţeni, 
de aceea se pune un ac
cent deosebit pentru cu
noaşterea foarte bună a 
fiecărui caz în parte.

Vara 1995, chiar dacă es
te pe sfârşite —> se dove
deşte, la Gurasâdâ, bogată 
în activităţi în folosul id
ealităţii şi al oamenilor ei.

TRAIAN BONDOR

. V . . • ;  . • . • ' -  ; .1 : :  '

regia a u t o n o m a  activitatea  V *

cu sediul în Orăştie, strada Victoriei, nr. 19
Scoate la licitaţie publică în data de 29. 09. 1995, 

ora 10, următoarele mijloace fixe: ’
— încărcător frontal A 1800
— malaxor asfalt
— macara IIVDROS
— rezervoare combustibil 50 t
— motoare 75 kw

• r— rulou compresor
Informaţii suplimentare la sediul regiei.
Licitaţia se va relua în zilele de 13, 10. 1995 şi 

20. 10. 1995 — şi în continuare în fiecare vineri Ia 
■ora 10.’"

OFERTĂ SPECIALĂ !

S.C. IMAR S-A. ARAD

Calea Aurel Vlaicu, 14, tel. 057-244815,, 
057-247905, fax 057289029

Comercializează prin magazinul propriu:
Mobilă de bucătărie import Italia, echi

pată integral cu frigider, congelator,, aragaz, 
hotă, chiuvetă inox, produse de renumitele 
firme WHIRIPOOL, REX, ARISTON, STAR.

Opţional: maşină de spălat vase. Livrarea 
pe bază de precomandă, fn componenţa, cu
loarea şi dimensiunile alese de dvs. Asigu
răm montajul gratuit la domiciliu!

Vă aşteptăm zilnic la expoziţia noastră cu 
caracter permanent, din Calea Aurel Vlaicu, 
14, deschisă între orele 8-16.

!

•  * •

După cum şe ştie — zia
rul „Cuvântul liber” De
va a scris de mai multe 
ori— , în oraşul Pecs, din 
Ungaria, fiinţează o Aso
ciaţie de Prietenie Ungaro- 
Română, formată în toam
na anului 1988, organism 
declarat apolitic, între pre
şedinţii săi de onoare nu. 
mărându-se şi" dl Ion Ilies. 
cu, preşedintele României.

, Asociaţia are filiale în mai 
multe oraşe din cele două 
ţări vecine, ultima filială 
luând fiinţă la 15 iulie 
a.c., în oraşul Arad. Nu
mărul membrilor Asociaţiei 
a depăşit cifra de 1000 şi 
este în continuă creştere.

O asemenea filială s-a 
constituit, în anul 1994, 
şi în municipiul Deva, în-, 
să ea nu are o activitate 
sistematică .şi consistentă, • 
ceea ce impune din partea 
conducerii Asociaţiei • din 
Pecs o mal bună legătură 
cu toate filialele sale, iar 
din partea filialei din De
va, mai multă preocupare 
în vederea afirmării prin
cipiilor după care se con
duce. Aceasta cu atât mai 
mult acum, când politicie

nii şi guvernanţii din cele 
două ţări se macină inu
til în chestiuni pe care is
toria le-a rezolvat de mult 
şi definitiv, cauzându-şi u- 
nii altora motive de sus
piciune, derută, acuzaţii.

După forumurile organi. 
zate la Pecs — în 1993 şi 
la Braşov — In 1994, Aso
ciaţia de Prietenie Ungaro. 
Română s-a reunit în cel 
de al IlI-lea Forum, în zi. 
lele de 25—27 august, în 
oraşul Szeged, din -Unga
ria, având ca temă: „Ală
turi în prietenie“. Au par
ticipat câte 30 de delegaţi 
din cele două ţări vecine. 
Au fost dezbătute proble
me importante privind or
ganizarea şi funcţionarea 
filialelor, creşterea numă
rului de membri, sporirea 
eficienţei activităţii, adân
cirea prieteniei dintre po. 
poarele român şi maghiar, 
în spiritul prevederilor sti
pulate In statutul asociaţiei. 
• Aşteptăm veşti de la a- 
ceastă manifestare de la 
reprezentantul judeţului 
nostru, prezent la lucrări.

DUMITRU GIIEONEA

S£. SEDECOM S.R.L.
vinde în condiţii deosebit de avanta

joase : PRODUSE ELECTRONICE marca 
SAMSUNG, mochete import Belgia şi 
America, linoleum import America.

P lin  depozitul societăţii se vihd'e en 
gros: *

•  bere BERGERBIAR
•  zahăr
Pentru informaţii, ne puteţi contacta 

la sediul firmei, situat în DEVA, str. 
Horia, nr. 13. Tel./fax: 615038, între 
orele 9—18. (478)

omser XEROX
Distribuitor
Autorizat

Noi n ir avem nevoie 
m -  de reclam3

mmmm mmmmmmmmmm mmm •-<* •  m m m m mmm m

' Neglijenţă cu urmări

Multe se pot întâmpla 
dintr-o simplă neglijenţă. 
'De- acest lucru s_a con
vins probabil şi Petru 
Moga, din Păuliş, electri
cian ia „Casial“ Ghişcăda. 
ga. lată de ce,

Intr-o seară, pe la ora 
22, merge In vizită la Mă
ria Clndea, tot din Păuliş. 
Are asupra lui arma de

vânătoare pe care o aşază 
pe un scaun. La o vreme, 
din neglijenţă, o atinge. 
Arma cade şi se descarcă, 
rănind grav gazda. Medi- 
cii au fost nevoiţi să.i am
puteze gamba de la picio
rul drept. Se pare însă că 
şl cu celălalt picior are 
probleme deosebite. (V.N.)

Q UASARS.A .
* Televizoare color
* Vfdeoplayere si recordere 
Prin magazinele din:
Deva Hd.becebal bl.R

p  Tel.611261 614989 
[Himedoarâ Bd. Dacia nr.2H 

telv723l 39 ^
( N u m a i  i n  p e r i o a d a  1 5  A u |.» 1 & J £ ? S f

Ltd. OEVA
Str. Koqălniceanu, nr. 1 i  
Tele-Fax 054/611027 j

I ÎNCEPÂND DE LA 1 SEPTEMBRIE I 
î A.C. ESTE DISTRIBUITOR UNIC DE TE-  ;
! LEVIZOARE ŞI VIDEO-PLAtER ’ I 
I LICENŢA DAEWOO j

j '  PENTRU JUDEŢELE HUNEDOARA, \
I ALBA, TIMIŞ ŞI CARAŞ SEVERIN. j

i s  j

I  i
j - m f m m m m r n  1  î
j •  Plata se face în 12 rate lunare; j

j •  Garanţie, 18 luni pentru TV şi 24 j
j pentru tub; |

j •  înlocuirea aparatului defect în ter- *
; men de 48 de ore de la sesizare, cu altul i  
j nou; |
* Ir
) •  Se asigură service şi post garanţie |
j cu termen de reparaţii de maximum 30 
\ de zile;

•  Dobânda este de numai 8,8 la su-  1 
I tă pe termen de 12 luni. ţ

| TELEVIZORUL „SYMBOL Df‘j
' I
j PENTRU TV StMBOL Dl, PREŢUL I 
: DE LIVRARE, INCLUSIV TVA, ESTE DE ;
! 405 $ PLĂTIŢI IN LEI, LA CURSUL ZI- I 
‘ LEI i

■+ . ■ • ■'.* • •• î
| CARACTERISTICI: I
j •  Ultimul model apărut pe piaţa |
! mondială (aprilie 1995) !
| •  Componente integral originalei
j DAEEWO j
î  •  Diagonala — 51 de cm ’
j PALI SECAM —  BG, D/K, AIV,\
î NTSC StSTEM ' ■ ;

I

■ ivxot-  o i c i c m  |
! •  Banda de cablu, banda VS
| •  OSD I
j •  21 pini EUROSCART JACK j

•  Posibilităţi de programare pentru « 
| pornire!oprire automată *
. •  Posibilitate de oprire automată du- |
' pă un timp prestabilii
I 

i% .

I
. %
I
j D2, cu diagonala de 37 de cm, precum $  | 
,» videocasetofonul D 295. *

2 difuzoare-pseudostereofonie 
100 canale memorabile 
Teletext
Tub cinescop „square flate“ 

Societatea oferă şi tipul de televizor

i*
I

1
: %

I

r

■ Oferta se adresează SINDICATELOR, I 
| INSTITUŢIILOR şi SOCIETĂŢILOR CO- j 
j MERC1ALE care pot garanta încasarea ra- j 
! telor pentru salariaţii lor. I
I Pentru serviciile prestate în derularea J 
j contractelor, furnizorul oferă persoanelor » 
î fizice sau juridice contractante un corni- I 
I sion substanţial. j

. i
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VÂNZĂRI -CUMH A RARI

•  Vând apartament 2
cânjere, confort I, cărămi
dă, r decomandate, . telefon 
621167. 16677)

•  Vând VW Transportor 
1987, motor 2100, injecţie, 
înmatriculat, tel. 628218.

(6679)
•  Vând televizor color

Grundig, cu diagonala 67 
cm, cu telecomandă, cum
păr bloc motor Dacia 1300. 
Informaţii la tel. 620083, 
după ora 18 (6681)

•  Vând două / Mercede- 
suri benzină, două Merce- 
tlesuri pe motorină Cobra 
şi.Bot de Cal, preţ 800 — 
2060 DM înmatriculate, e- 
ventual taloane. Informaţii 
-Sebeş, str.; Călăraşi, nr. 20,

1 , - (6686)
•  Vând dormitor alb cu

dulap eu 5' uşi, import Ger
mania, preţ avantajos, tel/ 
619387. ' (6672)

•  Vând urgent VW Bus 
an fabricaţie 1982, neînma
triculat, prevăzut cu gar
nitură bucătărie. în inte
riori' 'şi cort dc' dorţnit dea- 
suprîţ Peugeot 305 Cotatei 
•utomatic, neipniatrioulat, 
stare foarte bună, relaţii 
tel) '717126. orele 16—22,

‘ (6674) '
•  Vând teren intravilan,

zona- cetăţii, 1000 mp, 5000 
let/mp. Tel. 712198 sau 
np'M>. (6675)

•  Vând Wartburg mo
del nou. an fabricaţie 
1987, pentru'- piese de 
schimb, apartariient două 
camere, tei. 618723. (6683)

•  Vând tererr intravilan,
prelungirea străzii Vul. 
caq, ţel. 621155. (6665)

•  Vând ieftin şi în rate
«asă, tractor Belarus 50 
PS; punte faţă şi motor . 
Al-661. remorcă auto 700’ 
’ţtg,’ import Germania, ma. 
şină vată din zahăr, tel. 
«27423. : / (664?)

•  Vând vacă 5 ani, ges- 
tfltitâ 6 luni. tel; 621712.

(6650)
•  Vând teren intravilan,

«®na Peco Santuhalm, - eu 
intrare din DN 7, telefon 
«21712. ' (6650)

•  Vând apartament trei 
mere Micro 15, tplefon 
3730, int 183, până la

ora 15. . (6653)
. ..» Cumpăr apartament 2 
camere, zona Dacia. tel. 
626196 (6658)

•  Vând apartament 3
Camere decomandate, bd. 
©ălcescu, bl. 4, se. I, ap. 
18/: tel. 628658. (6650)/

•  Vând maşină de cusut
electrică nouă/ marcă ger/ 
mană. tel. 615215, după o. 
ra 15. (6657) ’

../'ii' Vând casă sau schimb 
cu apartament cu '2 came
re, .plus diferenţă, Săulesti, 
nr. 59. (7014) „

•  Vând urgent casă în 
Simeria, str. Horea, nr,
4, zona Ursu Negru. (7016)

•’ Vând casă două cor
puri, -"0 mp, spaţiu pentru 
privatizare, garaj trifazic, 
gaze, grădină. Deva, str 
Horea, 243, tel.* 618383;

' (6604)
•  Vând apartament 4 

camere, ultracentral,-Deva, 
tel. 616541, după ora 19.

■ ' . ' (6652) -
•  Vând apartament 3 

pantere, parter. Deva, Zam- 
firescu. bl. 05, ap. 15.
i .. / (6648)
f  •  Cumpăr casă 3—4 ca. - 
mere, apă, gaz, curte în 

cva,- tel. 619167, orele 
9 -15. (6696)

[ •  Vând semănătoare po- 
ijKimlfct 3- rânduri, circular 
IjB cositoare pentru tractor 
i *  CP chinezesc, la târg
fi' ■ :

m .ul Vft ti Nr. 1457

Minţi. — 2 septembrie
1995 - ■ ' - >.r6694 i

•  Vând Opel Komb' 2300
Di deosebit. 1)17800 (evenl 
tual s<s imb c u  ioc casă 
în Deva). (6690)

•  Vând . apartament 2
camere, îmbunătăţiri-, deo: 
sefeite. toi 626853 (6054)

•  Vând apartament 2 
câmer-e,. cu multiple îm
bunătăţiri, tel. 629337.

(6603)
•• Vând apartament 3 

camere, două balcoane, 2 
băi. zona Mărăşti, telefon 
623307c (6659)

•  Vând casă, curte, gră
dină, posibilităţi privati
zare, ştr. Victor Babeş, nr.. 
4 A, Deva, preţ convena
bil. ' (6629)

•  Vând sau schimb ur
gent apartament două ca
mere cu garsonieră. tel. 
027642. ‘ (6697)

•  Societatea GARANT . 
CONSULTING — De_ 
va, tel. 616449, inter- 

,. vânzarea —
Ţ  — închiri

erea apartamentelor, 
caselor, terenurilor. 

CUMPĂRĂTORII SUNT 
SERVIŢI GRATUIT!

(5661)

- •  Vând baracă metalică, 
mare, cu căptuşeală (pentru 
mutare de lungă pompieri). 
Informaţii tel. 614463, sau 
621498. (6807)

•  Cumpăr apartament 3
camere, în Hunedoara Inf. 
tel. 718223, 647514. (5544)

•  -Vând apartament 2
camere, Orăştie, Pricazului, 
bloc 72, inf. tel.- 642925, 
după ora 16., (5545)

•  Vând apartament 2
camere, Orăştie, Pricazului, 
bloc 56, inf. ap. 22.

(5546)
,te Vând tractor U 650 

şi plug P3. Beriu, nr. 37. 
Tel. 647320. (5549)

•  Vând apartament 2
camere, Orăştie, Pricazului, 
bloc 62, ap. 22. Inf. tel. 
641989. / ;>- , /  (5550)

•  Vând casă şi grădină,
teren arabii, sat Ulieş, co
muna Gurasada. Inf. tel. 
731183. (7055)

•  Consiliul local Sarmi.
zegetusa licitează construc
ţii agrozootehnice pe data 
de 13. 09. 1995. Licitaţia 
Va avea loc la sediul con
siliului local, unde se pot 
obţine relaţii privind con
strucţiile, (357056)

•  Vând casă, pivniţă, 
curte, grădină, avantajos. 
Govăjdie 74, familia Rusu.

(6201)
•  Vând teren intravilan

pentru garaje auto, preţ 
convenabil, zonă bună. Inf/ 
tel. 720426. (6202)

: •  Vanii garaj; strada Car- 
paţi, Hunedoara. - Telefon 
713817. (6263)

•  Vând Lada 1500/ în
matriculată, tel. 720731, 
după ora 16. , , (620.4)

•  Vând combine agrico
le marca Class Jon DEE
RE, cu posibilitate de lu. 
cru la toate tipurile- de re
coltă. Inf. tel. 056/146323, 
după ora 20. (6205)

•  Vând casă mare, posi
bilităţi privatizare, bancă, 
minihotel sau en gros Hu
nedoara, tel. 054/711955. '

(6206)
•  Vând autoturism To

yota Aii- Tercel de Luxe, 
tel. 714157. ./.' . (6208) .

•  Vâhd microbuz Mer.
cedes 207 Diesel sau schimb 
Cu alt autoturism. Telefon 
723080. (6209)

•  Vând autodubă Mosk- 
vici IJ 1500, fabricaţie 86, 
Hunedoara, tel. 714665.

(6216)
•  Vând câine Boxer, e- 

xemplar deosebit, telefon 
724156, după ora 16.

ţam K tfm m rnm m m

•  Vând . apartament 4
. canVare, miMutaiz'ji4prt*anîî

italie gafa). Tel-'716738
Z • (6212)

DIVERSE
•  SC elprodcgmseRv

SRL DEVA anunţă -majo
rarea adaosului comercial 
dc la -30-,-100 la sută. în
cepând cu data de 1 oc
tombrie 1995. (6052)

•  Asociaţia familială Ra. 
ffâelo, cu sediul .în Orăştie, 
str,* N. Bălcescu, nr. 36, 
reprezentată prin Enache 
Camelia Simona, anunţă în. 
ceperea activităţii în data 
de 5 septembrie 1995.

// ;V /;*./.: ’ (6670)
•  Cu autorizaţia nr.

10739 a luat fiinţă Societa-'... 
tea familială Cota Vasile 
Nicolae,' cu activitate' de 
comerţ. , " ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ■  (6661)

OFERTE DE SERVICII
•  SC ELPRODCOMSERV 

SRI, DEVA angajează: bu
cătar, vânzător, muncitor 
necalifieat. Reiaţii: str.

. 22 Decembrie, bloc 45/par_ . 
ter, telefon 621810. (6052)

•  Angajăm mecanic au
to cu permis de conducere. 
Tel. 711955. (6206)

•  Angajăm femeie pen
tru menaj • si vând ' Dacia 
1300. Preţ 1 700 000 lei. Tel, 
711955. (6206)

•  Familie căutăm femeie 
fără obligaţii familiale 
pentru îngrijire gospodărie,

. în' zona Brad. Informaţii, 
zilnic la tel. 629510, între 
orele 8 -̂16. . .... (§662)

•  Caut femeie îngrijit 
copil de 4 ani. Deva, zona 
Casei de Cultură, telefon 
612196, între orele 16—19.

; ’ (6692)

PIERDERI
•  Pierdut carnet student 

pe numele Budiul Ovidiu.
Il declar nul. (6207)

închirieri .
•  Studentă caut pentru

închiriat garsonieră sau 
apartament/ tel. 616225 sau 
623389, (6668)

•  închiriez apartament
două camere ultracentral, 
nemobilat, tel. 615116, în
tre orele 8—12. (6671)

•  închiriez apartament 
două camere, Gojdu, tel.

. 629033. (6662)

•  Cu sufletele pline 
de durere, mania Ana. 
tata Gheorghe, fraţii 
Corina şi Alin. cum
natul Petre şi nepoa
ta Aniada anunţă dis
pariţia fulgerătoare 
din viaţă a scumpului 
lor fiu, frate, cumnat 
şi unchi, cel care a 
fost . - ./*/. /■
FLORIN HALÂŢIU 

de 26 ani. Corpul ne
însufleţit se află. la 
Casa mortuară din str. 
Eminescu. înmormân
tarea azi, '30 august, 
ora 13., Nu. te vom 
uita. niciodată. (6693)

i S.C. CHIMICA
î S.A. ORĂŞTIE
I anunţi. ye toţi cetă- , 
j ţevii care au depus | J la BANC POST pen- * 
j  tru ofei -a publică | 
' carnete cu certifi- ! 
| cate cj proprietate J 
r să se prezinte îa se- | 
| diul ‘societăţii din J 
' Orăştie, str. Codfu- | 
( lui, nr. 24, cu bule- « 
j ţinui ' de identitate ( 
J şi cererea de schimb * 
t eliberată de. BANC | 
! POST. pentru ridi- j 
| carea adeverinţelor J 
» de acţionar, începând j 
J cu data apariţiei a- J

nunţului. 1

•  Caut urgent de 
închiriat garsonieră, a- 
partament sau - casă 
cu grădină. Relaţii tel. 
618992. (7819),

CONSILIUL LOCAL AL - 
MUNICIPIULUI ORĂŞTIE '

Organizează licitaţie publică în, con
formitate cu H.G. 140/1991 pentru închi
rierea unui spaţiu comercial pentru profil 
comercializare produse alimentare, sifuăt 
în Piaţa Agroalimentară a municipiului 
Orăştie, în data de 18 sept. 1995, ora 11, 
la sediul nostru. ■-

Relaţiile şi procurarea,documentaţiei 
se pot obţine la sediul Consiliului local O- 
răştie, str. Armatei, ‘ nr: ' 17, tel. 641019.

ÎMBRĂCĂMINTE 
' IMPORT 

'GERMANIA’ ■ *

en gros şi en detail la kg, în str. De
pozitelor, nr. 1, în curte la Coop. „Cau
ciucul*, preţ avantajos. (7017)

te Dacă o cunoaşteţi 
şi o găzduiţi ■ în Deva 
sau în judeţul Hune. 
doara pe fiica mea 
iubită, plecată in lu
me de doi ani şi ju
mătate, vă rog daţi- 
mi o veste. O caut cu 

:pozâ ei -în mână din 
poartă-n poartă. Arrt au
zit că * stat în Deva. 
O cheamă

S.C. CORVINTRANS S.A. HUNEDOARA 
cu sediul în Hunedoara, str. Stufit, nr. 2 

Aprovizionează şi montează pe bază 
de comandă

•  PLĂCUŢE REFLECTORIZANTE 
pentru toate tipurile de autovehicule. 
Aşteptăm comenzi până cel târziu 04. 

10.1995, inclusiv. , . . -v / I

ROXANA MAllIA 
STOICUI-ESCU

este/ din Bucureşti.
- unde. nu-i * lipseşte n i -
- mic şi ce tare cu pri-.

sosinţă,- -rn ciuda ho- 
’ târârii el nedrepte/ es- 
. te, dragostea şi dorul 
meu. Este a  fată fru
moasă. Brunetă, de 20 

‘ani, cu păr şaten în
chis. are 1,70, Ochi 
verzi-eăprui, ten măs
liniu, sprâncene groa 
se, îşi prinde părul în 
coadă de cal — poa- 

, tş are şi breton. Vă 
rog sunaţi la Bucureşti 
la 01/6175636, după o- 
ra 17, în zilele de iu 
cru şi oricând în rest 
ia mine, mama ei. An
ca Popa sau la 01/ 
3110224 dimineaţa lâ 
serviciu, la '"Sora ei. 
.Oana, sau adresaţi.vă 
-la redacţia ziarului 
„Cuvântul liber" — 
mica piibiicitate. Va 
.mulţumeşte cea - ma 
•copleşită de grijă ş: 
dor mamă. (6614).

te—• #̂ >/*-̂ /.* —te te {,A

k w . i » '

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb do.uă garsonie
re, zona- Dorobanţi, cu a- 
partament trei camere, ex
clus Dacia şi Micro 15, Ini' 
forinatii tel. 626098, după 
ora 15. (668.2)

•  Schimb apartament: / 2 
camere, etaj I, cartier Da
cia Deva, cu similar Bu-

, cureşti (negociabil) sau 
vând 11000 000 lei. Tel. 
730266. -(6655)

. MATRIMONIALE "/ / /;
•  Divorţat,. 28 ani, caut

o femeie căreia să-i ofer 
toată încrederea şi dragos
tea mea. Pentru detalii a- 
dresaţi-vă redacţiei Ziarului 
„Cuvântul liber“ — mică 
publicitate. (6673)

DECESE

•  Colectivul Fermei 
7 Solarii este alături 
de colega lor Pană 
Georgeta la greaua du
rere pricinuită *. de 
moartea soţului - .

VASILE PANA 
............

S.C Româno-Maghiară.BERE KANIZSA SRL Satu Man# 

unic distribuitor al sortimentelor de bere 

DREHER fi HOF8RAU MUNCHEM

petuni Centrul Judeţeati de Distribuire Hunedoara,
- ji

-ŞEF CENTRU (cu gestiune) 
-OPERATOR CASIER (program CIEL)

CONDIŢII -experienţă în domermji comercial 
; ; ■- -spii'itdir.amic :

•  V*â aşteptârr», joi 3/^)0.1995. ora 15, la următoarea adreşă: l
Ştr. 22 Decembrie Nr. 257(?n incinta Tîpografi^iFpJ^iiVi}

•  MIERCURI, 30 AUGUST 1995


