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•  1 dolar SUA — 2108 1
•  1 marcă, germană — IU I  l(
•  166 yeni japonezi — 2035 1
•  1 liră sterlină • — 3262 1
•  1 franc elveţian — 1738 li
«  t  irane francez : ; — 411 h
•  160 lire italiene - 131 lt

Cursuri de referinţă ale Băncii Naţionale 
a BamdnleL

iruuciţi > uiiiiiti îuiiiiui, .
turnaţi ca la alese sărbă
tori, de a se entuziasma 
de această splendidă rea
lizare arhitecturală, dura
tă din oţel şi beton, 
aluminiu şi sticlă, 
lemn şi marmură, 
ştiinţă şi Cutezanţă.

Mulţumind - lui Dumne
zeu că „ne-a dat puterea 
să clădim", dna Teodora 
Crişan, dinamica direc
toare a' Sucursalei judeţe
ne Hunedoara a Băncii Co
merciale Române, îşi în
drepta gândul curat şi re
cunoştinţa pentru realiza
rea acestei monumentale 
clădiri — cu toate func- 
ţionalităţile necesare, unei 
asemenea instituţii, inclu
siv o sală de repaus şi 10 
locuri de cazare re:' * ru 
oaspeţii ele vază -a
toţi cei care. âu pus ca
dă, dăruire, talent, inge
niozitate şi mai presus de 
orice — bani, mulţi bani. 
Am reţinut evidenţierea 
muncii fără preget a con
structorului — SC „Con
dor" SA Deva (Filiala nr. 
1, director ing. Grigore 
Purcaru şi formaţiile coor
donate de maiştrii Du
mitru Ploscaru, Ioan Bu- 
coviceanu, Moise Tomuş, 
Petre, Gavrilă) —, contri
buţia substanţială a celor
lalţi executanţi (arhitectu
ră, tavan, mobilier, gea. 
muri, jaluzele etc.), reş-

PUMITRU GIlEONEA 

(Continuare In pag. a 2-a)

Municipiul Deva îşi în-, 
tregeşte .zestrea edilitară şi 
peisajul arhitectural cu. 
noi edificii. După ce, în 
data de 5 septembrie a.C., 
a fost „inaugurat sediul 
Direcţiei de poştă Hune
doara, pe strada M. Emi- 
nescu ■— o clădire monu
mentală, de ridicat nivel 
constructiv şi funcţional —, 
a fost rândul terminării 
şi dării în folosinţă a u- 
nui nou obiectiv, de-a 
dreptul grandios, din ţoa
le punctele de vedere. Es
te vorba' de sediul Sucur- î 
salei judeţene Hunedoara 
a Băncii Comerciale Ro- 
"mâne ’ ,Ce se înalţă majes- 
tuos în centrul municipiu
lui reşedinţă de judeţ, mai 
exact, în spatele Institu
tului de proiectare Hune
doara şi în vecinătatea i- 
mediată a Hotelului „Sar- 
mis“ şi a Centrului de 
proiectări miniere (CE- 
PROMIN).

T.urne rnultă, luinc alea— 
.să a fost sâmbătă, 16 sep
tembrie 1995, în. faţa im
punătoarei construcţii, a- 
poi. .în incinta ei, încân- 
tându-şi ochiul şi sufletul 
în spaţiile largi, luminoa
se, aerisite, de ia fiecare 
din cele cinci niveluri, în 
fiecare încăpere ingenios 
făcută, mobilată şi echi
pată tehnic la cele mai 
înalte standarde europene. 
Vizitatorii nu- se săturau 
a trece dintr-o încăpere 
Sn alta, de- a urca la pas 
Pe superba scară spirală 
interioară, de a pune în-

8 pagini, 200 lei

Participanţi 
merciale Române.

0 a
Ascultând cu a'cnţie

.disertaţiile recente ale 
parlamentarilor, demne 
pentru o cauză mai bu
nă, în Camera Deputaţi
lor şi în Senat, pe mar
ginea moţiunii simple

• imnbtriva politicii agrare 
a Guvernului, introdu
să de opoziţie, nu poţi 
să nu stai şi să ' Au te-, 
întrebi : cui folosesc oa
re aceste dezbateri steri
le şi anoste ? Să nu ui
tăm că ele costă irosi
rea a" milioane şi milioa
ne de lei din banii con
tribuabililor, în atenţia 

.^„•Combatanţilor" aflân- 
uU-se o problemă la ca
re toţi se pricep — a- 
gricultura —, dar nimeni 
nU are soluţii pentru 
rezolvarea ei.

Fără a lua partea o- 
poziţfei —• iniţiatoarea
moţiunii respective — sau 
a guvernanţilor, este de 
relevat că în acest mo

ment altele, surft dureri
le reale ale momentului 
resimţite de producătorii 
agricoH şi de consuma5- 
tbri, dincolo • de interese
le şi disputele politice 
pentru . câştigarea elec
toratului. Ignorând pro
misiunile electorale ne-

PARTAMENTUI, 
Şl NAŢIUNEA

fondate şi falsa propovă- 
duire a unei crize agri
cole, în special a grâu. 
lui, producătorul agricol 
aşteaptă fapte concrete 
pentru a-şi vedea împli
nit rodul muncii sale, 
efectul restructurării pro. 
prietăţii şi al economiei 
de piaţă în agricultură.

Desigur, ar fi normal 
şi de dorit ca şl produc
ţia agricolă, lipsită de 
măsuri pentru protecţia

consumatorilor şi de sub
venţii de la bugetul de 
stat, să ţină pasul cu 
creşterea preţurilor, cum 
se întâmplă în afte sec
toare ale economiei. In
să atunci s-ar ajunge la 
creşteri de până la 1000 
de ori faţă de costurile 
produselor agricole din 
anul 1960. Este uşor de 
imaginat ce s-ar putea 
întâmpla în asemenea si
tuaţii. Gurioş este însă 
faptul că tocmai paria, 
mentarii — cei care au 
aprobat bugetul ţării 
pe acest an — se decla
ră acum nemulţumiţi de 
repartizarea şi utilizarea 
fondurilor, nemaiamin- 
tindu-şi ce au votat şl 
făcut, încriminând lipsa 
unei strategii coerente şi 
eficientp în domeniul a. 
griculturii.

NICOLAE TIRCOB

(Continuare In pag. a 2-a)

(lc inaugurare a noului sediu al liăncii Co-

Foto PA VEI, LAZA

IN ZIARUL DE AZI:
1 '"?■ 1 - ■ 1 . •'-"■vr.jV.H6 ■»

•  Sport — pag 3 : 
Clasamente, divizii
le A, B, C

•  Tribuna „Cuvântu
lui liber" — pag. 6: 
Răspuns unui dis. 
tins profesor

•  Femina — pag. A ;*

•  t u  ridicaţi femeile 1 
. până ia cer că vă în- | 
}' şală şi cu îngerii. I, . . .  J

Sâmbătă, 16 septembrie 
a c., în sala festivă a Li
ceului „Dcccbal" din De
va a avut loc şedinţa 
biroului executiv al Aso
ciaţiei • culturale „Casina 
Naţională", la care au par-/ 
ticipai din păcate un nu
măr restrâns de invi
taţi, simpatizanţi ori sus
ţinători ai "acestei asocia
ţii.

Condusă do dl prof. Du
mitru Susan, şedinţa, a 
început după ce D-sa a 
transmis căldurosul salut a- 
dresat celor prezenţi ! de 
către dl dr. av. Victor 
Şuiaga, ultimul preşedinte 
al Caşinei şi actualul pre
şedinte de' onoare al â* 
cesteia, Cetăţean de Onoa
re al Municipiului Deva,

Primul punct de pe or
dinea de zi a constat în- 
tr-o succintă expunere â 
principalelor demersuri fă
cute în scopul redobândi
rii fostului sediu al „Ca- 
sinei Naţionale" (actualul 
local „Bachus"), situaţia 
juridică fiind prezentată de 
dl av. Romulus Oană. Re
petatelor adresări către Ju
decătoria Deva, asociaţiei 
i-a fost invocată .aceeaşi 
lipsă de calitate procesua
lă, alături de alte pretex
te de amânare pe care' 

. ziarul nostru le-a prezen
tat pe larg, odată cu pu
blicarea Dosarului Gasi- 
nei Naţionale. Dl Constan
tin Ionesqu, contabil al 
asociaţiei, a prezentat a-, 
poi situaţia financiară a" 
acesteia, anunţând că în 
'prezent s-a deschis şi un 
cont la CEO pentru a pu. 
tea obţine anumite sume 
strict necesare, desfăşură
rii activităţilor culturale. 
Cu’ atât mai mult Cu cât 
până acum nu s-au încă. 
sat alte sume sau cotizaţii.

Ce-a mai fost...
V •  A început noul an 
j şcolar. Sub semnul noii 
y Legi a Învăţământului, 
? dar şi al unor greutăţi 
1 generate de insuficienţa 
y manualelor şcolare şî de 
i preţurile mari ale rechi- 
> zitelor, uniformelor, ce- 
1,  lorlâlte trebuinţe ale e- 
y* levilor, a început noul 
|  an şcolar.

\ «Simpozion interna, 
t ţional privind protecţia 
/ mediului. La Iaşi au a- 

.1 vut loc lucrările Sim- 
^ pozionului internaţional 
i SIENE ’95, consacrat pro; 
} blemelor de producere a

energiei şi protecţiei me
diului în oraşe. Âu par
ticipat cercetători, spe
cialişti, manageri în do
meniu, din România şî 
din Franţa.

•  Consfătuire cu li
deri politici. Preşedin
tele Românie!, dl Ion l~. 
liescu, l-a invitat la  Pa
latul Gotroceni pe liderii 
partidelor politice pentttr 
a-i consulta ta  privinţa 
materializării ideii sale gd 
reconciliere istorică din; 
tre România şl Ungaria. 
(Toţi vorbitorii an. apreJ 
d a t propunerea şeratal.

statului, urmând să se 
înainteze Ungariei propu
nerile româneşti con. 
crete ale acestui demers 
istoric.

'J ? < / r a s  p  e a t u u l

•  Lumea muzicală la 
festival. & continuat, în 
Şapitală, cu săli pline şi 
Spectacole de înaltă ţinu; 
tă  artlstică, Festivalul In
ternaţional George Enes- 
cu. Au urcat pe scenă or.; 
cbestre, interpreţi şi di
rijori de primă mărime, 
primiţi cu respect şi in; 
otelung aplaudaţi. A-

•  Centenarul podurilor 
dunărene. La Eforie Nord 
şi Gernavodă s-a sărbă
torit Gentenarul poduri
lor de peste Dunăre. Po
dul proiectat şi construit 
de Anghel Saligny, în

u rm ă eu o sută de ani, 
era, la acea vreme, cel 
mai mare din Europa şi 
al treilea din lume,

•  Salonul Auto Român. 
La Salonul Auto Român, 
organizat în Capitala ţă
rii noastre, au expus ce
le mai noi modele de 
autoturisme, firme renu

mite din ţări cu expe
rienţă şi prestigiu in 
domeniu — Franţa, Ger
mania, Italia etc. .

•  Aplicaţie NATO la 
Sibiu. S-au încheiat, la 
Sibiu, exerciţiile militare 
multinaţionale, organiza
te de NATO, în cadrul 
Programului Partener ia- 
tului pentru pace, la 
care au participat deta
şamente din mal multe 
ţări europene şi din SUA. 
Aplicaţia „CD-95”, cum a 
fost denumită, s-a bucu
rat de succes deplin.

C e s-a-ntâmplat...
J

G. BtRLA
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Sf. Mc. Trofim, Saya. 
tie şi DorimedoAt; 
Onomastică: Vilhelmi- 
na; ■
1895. Inaugurarea po
dului de peste Dunăre, 
la Cernavodă;
S-a năsetot, in 1882, 
scriitorul ION AGAR- 
BICEANU (m. 1963); 
Soarele răsare la ora 
6,58 şi apune la 19,20; 
Au trecut 261 de ziie 
din an; au rămas 104.
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Sediul Băncii Comerciale Române
(Urmare din pag !)•

pectiv dl arhitect Dan E- 
iiyedi, societăţile comerciale 
„Simako", „Foresta", „Delta 
Invest“ — din Deva, „Al- 
motec" Bucureşti, „Al* 
prom“ Slatina ş.a., iar nu 
in i ultimul râncl;- s-au a- 
dus calde mulţumiri pre
şedintelui Băncii Comer
ciale ' Române, dl Ion 
Ghica, pentru acceptul de 
a construi un sediu de a- 
semenea proporţii, nivel 
arhitectural şj dotare în 
municipiul Deva, după ce 
o altă clădire de referin
ţă, a aceleiaşi BCR, şi 
ea de înalt grad construc
tiv, edilitar şi de dotare, 
a fost ridicată cu puţine 
luni în urmă In oraşul 
Brad, şi pentru sprijinul 
permanent acordat pe par
cursul execuţiei obiecti
vului.

Momentul inaugural l-a 
constituit slujba de sfin
ţire a edificiului, oficiată 
de preoţii Miron Mateş şi 
Nicolae Gherman — care 
apoi au rostit scurte alo
cuţiuni eu tâlc —, în fa
ţa unei asistenţe extrem 
de numeroase; cadre de 
conducere şi salariaţi din 
unităţile BCR din judeţul 
Hunedoara şi din altele, 
specialişti din cadrul BCR 
Bucureşti, directori de 
întreprinderi şi instituţii 
(colaboratori sau clienţi

ăi BCR), reprezentanţi ai 
firmelor care au executat 
obiectivul, ai administra
ţiei locale, parlamentari, 
ziarişti. Au fost prezenţi 
dnii Georgel Răiean, pre
fectul judeţului Hunedoa
ra, Costel Alic, preşedin
tele Consiliului judeţean 
Hunedoara, Ovidiu Hagea, 
primarul municipiului De
va, Ion Ghica, preşedinte
le Băncii Comerciale Ro
mâne.

Invingându-şi cu greu e- 
moţiile. exprimându-şi bu
curia pentru execuţia u- 
nei lucrări de asemenea 
dimensiune, complexitate 
constructivă şi dotare teh
nică şi adresând mulţumiri 
tuturor celor care au tru
dit la înălţarea ei, dna 
Teodora Crişan a dat pe 
rând cuvântul dnilor Geor
gel Răiean şi Ion Ghi
ca. Prefectul judeţului 
i-a felicitat deopotrivă pe 
constructorii şi pe benefi
ciarii obiectivului, le-a 
urat sănătate şi noi suc
cese în activitate. La rân
dul său, preşedintele BCR, 
mulţumit de această nouă 
realizare a marii unităţi 
bancare naţionale pe ca
re o conduce, a subliniat 
necesitatea ca angajaţii 
Sucursalei judeţene Hu
nedoara să-şi amplifice e- 
forturile In pregătire, să 
dea dovadă de mai multă 
solicitudine în relaţiile' cu 
clienţii, să valorifice la 
maximum excelentele con

diţii de lucru pe care le 
au acum, încât activitatea 
băncii să fie tot mai efi
cientă, lumea tot mai mul
ţumită de serviciile sale.

In multe din splendide

le săli şi birouri ale nou
lui edificiu s-a toastat a- 
pol pentru reuşita lucră
rii şi pentru succesele de 
viitor ale oamenilor care 
vor lucra aici.

Noul sediu ni Băncii Comerciale Române.
Foto PA VEL LAZA
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(Urmare din pag; 1}

In privinţa planurilor 
de viitor, acestea s-ar re
zuma, în principal, la pre
gătirea sărbătoririi a 125 
de ani de la marea ma. 
nifestare culturală (Aduna
rea Constituantă), ce â a- 
vut loc la Deva în 4—5 
octombrie 1870, în fostul

va. Dsa este de pâr«*  «ir 
„in spatele acţiunii de sub- | 
minare a activităţii Casi-; 
nei se află un fâctor p o . ! 
litic, unul de ordin pecu. [ 
mar", avertizând că JLup- j 
ta" ce va urma nu va f i ! 
uşoară, Dî av. R. Oană a  I 
accentuat importanţa liste i: 
cu monumentele istorice i 
din judeţul Hunedoara In- j 
tocmită de Muzeul Civili.

I I

IC

sediu al Casinei. De alt
fel, dorinţa de suflet a 
membrilor asociaţiei este ca 
acest eveniment să se poa
tă desfăşura în acelaşi loc. 
Concomitent vor continua, 
deci, demersurile pentru 
obţinerea sediului, adresa
te atât organelor locale, 
cât şi celor centrale, fiind 
solicitat şi sprijinul ace
lora care ar putea acţio
na favorabil în acest sens. 
In aceeaşi idoe s-a conce
put şi prezentat un apel 
către locuitorii Devei pen
tru a sprijini şi prin sem
năturile lor atingerea a- 
cestui obiectiv. S-a men
ţionat, de asemenea, că, 
odată reintrat în posesia 
Casinei Naţionale, localul 
ar putea fi folosit, fie ca 
şi Casă a Armatei, fie 
pentru desfăşurarea cursu
rilor Universităţii Ecologi
ce Deva, fie ca Bibliotecă 
Judeţeană etc.

Discuţiile pe tema celor 
prezentate au început prin 
«avântul dlui Sigismund 
Duma, prorector al Uni
versităţii Ecologice din De-

zaţier Dacice şl Romane 
Deva, conform căreia fos
tul local al Casinei Naţio
nale figurează printre a- 
cestea. . .

Au mai luat cuvântul 
dnii Dan Maearie, av. 
Constantin Preda, Mihai 
Vesa (angajat al Băncii 
Naţionale), prof. Cornel 
Cizmaş, col, Homulus Barb 
(de la Centrul Militar), !t. 
col. X6n Crişan (directorul 
Casei Armatei din Deva), 
una dintre remarcile co
mune fiind1 cea referitoa
re la absenţa tinerilor «in 
sală şi, în general, a ee- 
lor care simt implicaţi, Srt 
activitatea culturală a o- 
raşului. Cel mai activ In 
propuneri şi iniţiative s-a 
dovedit a fi dl deputat Du
mitru Ifrim, far care mem
brii Casinei îşi pun mari 
speranţe pentru ca proble
mele acesteia să fie solu
ţionate, mai ales la nivel 
central, prin intermediul 
Domniei sale. Rămâne ca 
proiiisfunilş să fie ş i ,o. 
norate, fn folosul multor 
cetăţeni ai oraşului nostru;
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0 moţiune 8 căzut. Va veni alta?
(Urmare din pag. |J

j. Demagogia şi oratoria 
care se practică la ora 
actuală sunt arme care 
nu folosesc nimănui, 
spectacolul parlamentar 
ce a avut Ioc Ia începu
tul actualei sesiuni fiind 
detestabil. . 1 >>-. ■,

Dacă de la înălţimea 
funcţiilor şi răspunderi-, 
lor cu care i-a Investit 

■j electoratul pe parlanţgn- 
tari, aceştia ar vedea şi 
ar dezbate problemei# 
reale care frământă ţara, 
nu pe cete false şt ima
ginare ale unei «şa-zise

' criae a grâului, produs 
care, mulţumită în mare 
măsură lui Dumnezeţi. şi 
nu lor, â readus Româ
nia în rândul exportato
rilor, nu ar fi prea mul
te lucruri de comentat. 
Insă nu se poate trece 
cu vederea lupta acerbă 
Şi disperată dusă pe spi
narea poporului, de a fa
ce o problemă gravă şi 
acută diatr-o dispută lip
sită de sens, care este 
percepută în raport de 
interese politice şi nu de 
programe reale de pro
păşire a agriculturii, pe 
care toţi o consideră ra

mură prioritară, dar în' 
fond o tratează ca pe o 
maşină electorală, ce es
te folosită pentru a smul
ge voturi necesare din 
rândul celor ce, condam
naţi fiind de soartă, au 
rimas s i  tragă Ia 6 că
ruţă care scârţâie şi al 
căţei cârmaci nu se ştie 
cine este.

Arta de a vorbi fru- 
mos, dar de a nu spune 
şi a  nu face mai 
nimic în  realitate pentru 
a  acoperi vorbele cu fap
te este. pareă, o carae- 
teristică a  românilor.

Dacă iniţiatorii .moţiu

nii simple au eşuat în 
intenţii, se profilează, du
pă cum se pronunţă re
prezentanţii unor partide 
politice, o nouă moţiune, 
aceasta .legată de priva, 
tizare. Vom trăi şi vom 
vedea dacă, din nou, şi 
aceasta va fi tot ui» mo
tiv de simplu exerciţiu 
de tocare măruntă a  tio*» 
pulul, dacă se adevereş
te sau nu constatarea că 
oratoria sterilă din par
lament nu duce la ni
mic bun. Bine a r fi Că 
ceva învăţăminte să fie, 
totuşi, trase din semna
lele aduse de aceste mo
ţiuni.
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6,30 Ştiri, seriale; 9,05 
Springfield Story (s); 10,03 
Santa Barbara (s); 11,00 
Frumos şi bogat (s); 11,30 
Vrenfes dorinţei (s); 12,00 
P « Jb|  e fierbinte (show); 
1230 Duelul familiilor 
(show); 13,00 Magazinul 

vamiezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom.); 1430 Pa
siunea ei. e crima (s-P); 
15,00 Barbcl Schafer taik- 
show; 16.00 Ilona Chţris- 
ten talkshow; 17,00 Ilans 
Meiser talkshow; 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 In 
tre  noi (s); 19,00 O fa
milie foarte drăguţă (s/r); 
19,45 Ştiri, sport, meteo; 
20,10 Exploziv — maga
zin; 20,48 Vremuri bune 
şi rele (s); 21,15 Miza 
dublă (s.p. Ger. ’95).

« « « « ^

7,00 Ştiri; 9,45 Show ul 
lui M. Oestanzo (r); 12,30 
O blondă pentru tata (s); 
13,00 Robinsonii (s); 13,30 
C»sa Vianeil» (s); 14,00 
Ştiri; 14,25 Cotidiene 
(f» w ); 14,40 Besutiful 
(s); 15,10 A iubi (s); 16,00 
Tata şi fetiţa (s); 16,30
Dădaca (s); 17Ă6 Desene 
animate; 19,00 OK, pre
ţui e corect (cs); 20,00 

Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 2135 Faperissima 
sprint (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 Show-ul 
lui M. Costanzo; 2,30 Co
tidiene (show/r); 2,45 Pa- 
perissima sprint (r); 3,30 

Cin-cin (s); 430 Cei cincL. 
(s).

630 Germania azi di
mineaţă; 830 Brtmeb TV 
(mag. TV); 10,00 CanMHt 
(s.p); 11,00 Insula fan
teziilor (s); 12,00 I» orie» 
caz, Siephanie (s/r): 13,08 
Medicul insulei (S); 14,00 
Faicori Crest (s); 15,00 
C agney ş i L acey (S.p.); 
16,00 Star Trck <s.SF): 
„Savantul şi timpul"; 
17,08 Baywatth (s>: „Un 
ca* bizar"; 18,00 Să ris. 
căml (cs); 19,00 Totul sau 
nimic (cs); 18,00 Ştirb 
sport, meteo; 2030 Roa
ta  norocului (cs); 2135 
Schwartz intervine (s.p); 
22,15 Hunter (s.p): „Cri
mă computerizată"; 23,15 
Conspiratorii (s.p. SUA 
*92); 0,00 Spiegel TV.

« M i i
diî4il

6,3o Ştiri NBC, cu Tom 
Broicaw; 73» Boţii şl 0 - 
faceri (do): 8,00 Azi *— 
informaţii la zi; 10,00 Co
merţ TV; 11,00 Piaţa eu
ropeană; 1530 Piaţa a^  
mecfctaft; 1830 BeleUa 
financiar; 19,00 Ştiri XTN; 
193» Ushuaia (do); 2030 
Show Seilna Scott — ixi- 
tervinri; 2L3» Rusia, a- 
cum (do); 22.69 Europa 
2006 Mol; 22,30 Ştiri JW ; 
23,30 Show ul serii, m  
Jap Leno; 0,00 BasefcaW. 
Major League; 1,30 Şti
rile nopţii; 2.6» Real Per
sonal (talkshow); 236 
Show ul serii, cu 
Leno; 3,30 Show — Sali
na Scott; 4,30 Real Per
sonal; 5,00 Rusia, acum 
(do); 5,30 Europa 2000 (do).

9,30 Golf. Magazin PGA 
(r); 10.30 Dansuri spor
tive. CM de ip Aalsmer 
(r); 1130 Fotbal. Euro- 
goiuri; l2,3o Fotbal, Sam
ba Foothall. Campionatul 
Braziliei (înreg.); 13.30 Lu
mea vitezei (mag.); 15,30 
Atletism. Magazinul to
nii septembrie 1995; 1630  
Ciclism, Tural Spaniei 
■95, et, 16: Tarrega — P in  
Do Beret (d); 1W>» Tria- 
tlon. Pr» Teur de 1# Bath, 
Marea Britanie; 1936 Fot
bal. Etitogaiatis , 2030
Wrestling, Ring Warriors 
20,36 Buletin de jâiri 1; 
2136 Mag. sporturilor cu 
mtrior; 23.06 Box. Me
ciuri pentru titlul mon
dial sau european (d).

7,»o Casa D eschenes (s); 
7 38  Totedlm ineaţa ; 9(35 
B ib i Şi p r ic in ii M  
1035 Şocn l prenentuluk 
(m agă: tl,1 5  Pa. S i, La, 
a  cân ta  (cs); 1135 Ttm - 
lassa (r); 12.45 M toa.
P un ctai (rit 1335 Jam atl 
F3; J4.0S L um inile... prii 
14.36 IwtrrviUes (r); K M  
B ep, (rit 1636 Casa».. (sM t 
17,15 Mag. culinar; 173» 
Bibi şi prietenii săi - (r); 
1835 Şansa cân tecetar; 
18(46 C am pionul (crit 
1936 Jurnal TV5; 20^ 6  
Lum inUc P arisu lu i; 203 6  
Ju m a) elveţian ; 2L06 
T rim is sp ecia l (rcp3: 2236  
M oda (m ag.); 23,00 b a 
nal F2; 23,40 Toate lite 
rele (m ag.).
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Dacă în jocurile de sâmbătă nu ne 
aşteptam la surprize de proporţii — un 
semn de întrebare se punea la întâlni
rea F.C. Argeş — Rapid, în cele două 
meciuri de .duminică, studenţii craiovenl 
ta Steaua şi Petrolul la Sportul Studen
ţesc puteau pune probleme gazdelor. Nu 
a  iest aşa. Dinamo a luat un adevărat 
balon de oxigen la Farul Constanţa, Be
rna» Vlad şi ai lui obţinând 3 puncte va
loroase, care mai pot îndulci pe supor
terii idînamovişti, supăraţi mai ales pe 
antrenor, căruia mereu i-au cerut demi
sia, Examenul dinamoviştiior şi al con- 
ducerii tehnice vine sâmbăta viitoare, 
când întâlnesc eternul adversar, pe ste-

\ t

■  I t C t M f » » * » * » * » » * *

Uşti. Pe lângă victoria lui Dinamo „a- 
farâ“, Ceahlăul a plecat de la Braşov cu 
un punct preţios, turnând mai multă apă 
in barca braşovenilor, ce n-au acumulat 
în 6 etape decât 5 puncte.

In derby-ul etapei, Steaua — Univ. 
Graiova,. militarii h-au reuşit să înscrie 
decât o singură dată, in repriza I, prin 
tânărul Fijipescu, oricum, cu 16 puncte 
din 6 etape — 5 victorii, un egal şi nici 
o înfrângere, Steaua a luat deja un a- 
vans~de 5 puncte faţă de următoarea cla
sată, Rapid.

FC. Naţional continuă seria neagră a 
insucceselor. Confruntat cu o serie de 
indisponibilităţi şi nazurile lui Niculescu, 
antrenorul Rondrea n-a reuşit să alinie
ze o formaţie, care să exprime valoarea 
Lotului. Intr-o situaţie grea se află şi Fa
rul, F.C. Braşov, ce încep să cantoneze 
de acum în subsolul clasamentului.

i" ',: : C. SANDU

DIVIZIA NAŢIONALĂ

REZULTATEI. E ETAPEI: Inter — 
F.C. Naţional 1—0; Poli. Iaşi — Selena 
Bc. 3—t ;  „U" Cluj —duo®. Timiş. 2—0; 
Sportul — Petrolul 2—1; Farul — Dinamo 
1—2; Steaua — Univ. Craiova 1—0; F.C. 
Argeş — Rapid 3—2; Gl. Bistriţa — O- 
ţelal Gl- 2—tJ; F. C. Braşov — Ceah
lăul 0 -0 .

C L A S  A M E N T U L.

D ivizia A s e r ia  a  Jl-a

Rezultatele etapei: Min. Motru — 
Olimpia S.M. 2—1'; Un. Dej —
AS.A. Tg. M. 3—0; Unirea A.I. — 
F.C. Bihor 4—0; Gaz M. — Minaur 
1—0; Gl. Reşiţa — C.S.M. Reşiţa 
0—1; U.T.Â.—  Corvinul 4—1; F.C. 
Maram. — ForesUT 2—0 ; C.F.R. Ti
mişoara — Bucovina 4—2; F.C 
Vâlcea — Jiul 2—3.

. CLASAMENTUL .

t. STEAUA 6 5 1 0 17— 6 16 1
2. Rapid 6 4 0 2 14— 5 12 1
3. Gl. Bistriţa 6 4 0 2 9— 6 12 1
4. .jMttâino. 6 4 0 2 10— 7 12 1
5. Poli. Timişoara 6 3 1 2 17—14 19 . >■. ■■■■§.
6. Univ. Craiova 6 3 1 2 8— 5 10 \
7. Sportul St. 6 3 1  2 9— 7 10
8. Ceahlăul P. N. 6 3 1 2 8— 7 10 1
9. F,C. Argeş 4  3 »  3 11— 9 9 »-

CD. Petrolul 6 2 2 2 n —io 8 I
11. Inter Sibiu 6 2 2 2 7— 6 8 1
42. „U“ Cluj 6 2 1 3 6—11 7 1
43. Oţelul Galaţi 6 2 0 4 7—10 6 I
44. Selena Bacău 6 2 0 4 6—11 6 >i
45. Poli. iaşi 6 2 0 4 9—18 6 |
46. FJC, Braşov ; 6 1 2  3 5—12 5
47. Farul 6 1 1 4 8—12 4 |
48. FXL Naţional 6 1 1 4 4—14 4 1

ETAPA VIITOARE : Univ. iCraiova — 1
Sportul S t.; Dinamo — Steaua ; Rapid — 1
Farul; Selena — Poli, Timiş. ; F.C. Na- % •
ţional — Poli, Ia ş i; Petrolul — Inter; 
Cealdăul — Gloria; Oţelul — F.C. Ar
geş ; ffjŞ, Braşov — „U“ Cluj.

8—

T R A G E R E A  
LOTO SPECIAL *6/49”,

DIN 17. 09. 1995

22 6 19 31 15

TRAGEREA NOROC, 
DIN 17. 99. 1995

6 6

•»*— — * -
6 7- 1 9 V\

1. C.S.M. Reşiţa
2, -3. Jiul P.

Gaz Metan
4. A.S.A. Tg. M.
5. U.T.A.
6. Foresta Fălt.
7. Olimp. S.M.
8» Un. Dej
9. F.C. Bihor 

10. Minaur ZI.

4 3 1 0 8 -  3 10 
4 3 0 1 5- 3 A 
4 3 0 1 5-3  
4 3 0 1 7 -6  
1 2 1 1 9 - 5  
4 2 1 1 4 -3  
4 2 0 2 7-5 
4 2 0 2 61 4 
4 2 0 2 4- 7 
4 1 2 1 4 . 3

t 11. Unirea A.I. 4 1 1 2  6- 4 4 *%
• -12. Corvinul 4 1 1  210.10 4 |
i 13. Min, Motru 4 1 1 2 4- 6 4 «I:
1 14. Gl. Reşiţa 1 1 1 2 3- 6 4 1:%
1 15. F.C. Maram. 4 1 1 2  4. 7 4
1 16. C.F.R. Timiş. 4 1 1 2  6- 9 4 4.* . 17. Bucovina 4 1 0  3 7.11 3 1
| 18, Chimia R.V. 4 0 1 3 3-10 1 - ■
»• Etapa viitoare : Foresta —1 Gl. 1
I Reşiţa ; Bucovina - -  F.C. Maram., ? ' ■"%■% Jiul — C F.R. Timiş.; Oîirripiâ ~ !
t F.C. Bihor ; Minaur — Mirt. Motru•>

Corvinul — Gaz M. ; C.S.M, Reşiţa 
— U.T.A. ; Un. Dej — Unirea A.I. ; 
A.S.A. Tg. M. — F.C. Vâlcea.

U.T.A. — CORVINUL 4—1

Un scor îm potriva 

cursului jocului

După insuccesul de acasă cu Gk 
Reşiţa, întâlnirea eu UTA Ia Arad 
era privită cu reţinere şi de Cei 
mai înfocaţi suporteri ai Corvihu- 
lu i : lipsa acuta a unui portar ex
perimentat, a formei unor jucători 
din formaţia hunedoreanâ, „cartea 
de vizită*' a formaţiei arădene — 
îi îndemnau sâ fie pesimişti. Şi cu 
toate astea, lucrurile au stat cu to
tul altfel pe teren, Corvinul a fost 
bun, dar a părăsit. terenul învins, 
cu un scor exagerat, 4—1.

Nici nu începuse bine jocul, era 
min. 4, şi N. Mitu {atacantul cen. 
trai) primeşte o pasă excelentă pe 
linia de 6 m şi de lângă Haidiner, ’ 
trimite mingea direct în poartă, pe 
lângă Petrei, rămas nemişcat pe 
linia porţii : 1—tr. Ei bine, în con
tinuare, cu Gabor activ, cu Tetilea- 
nu laborios şi Aniţa neobosit, Cor
vinul se instalează la cârma 
jocului, UTA nearătând nimic 
deosebit ! Şi până în min. 44, Mi- 
trică ratează 2 ocazii bune de gol 
şi una Tetileanu. Cu un minut îna
inte de pauză, la o lovitură de la 
16 m N. Mitu înscrie al doilea gol 
în stânga lui Petrei, rău plasat, 
fără nici o reacţie la şutul pe poar' 
tâ : 2—0.
.. După pauză, prestaţia bună a 

Corvinului în câmpul de joc este 
concretizată în min. 56 de Gabor: 
2—1. Speranţele inimoasei galerii 
hunedorene renasc, mai ales că cei 
care sunt superiori erau oaspeţii 
„plutind* egalarca. Până in min. 
81, când arbitrul (bun, corect dc-a 
lungul jocului, până atunci) dictea
ză o lovitură de la 11 m la un fault 
imaginar şi acelaşi N .. Mitu nu-i 
lasă nici o speranţă portarului, 3—1. 
Echilibrul odată rupt, gazdele mai 
punctează o dată în min. 83 şi D. 
Mitu (extrema stângă)' intră In 
careu sub privirile nonşalante ale 
apărătorilor şi driblează pe Petrei: 
4—1. Un scor împotriva cursului 
jocului. Fotbalul se jbacă totuşi pe 
goluri, impresia contând, dar nu 
pe tabela de marcaj.

{SABIN CERBII

D ivizia B
s e r ia  a lll-a

VEGA DEVA —

. MINERUL URICANI 3- -0

Aşa cum anticipau şi gazdele, dumi
nică, Vega Deva a întâlnit un adversar 
redutabil, o echipă ambiţioasă, -ce mun
ceşte mult pe teren. Devenii au dovedit 
din nou că pe propriul gazon — şi în 
condiţiile când nu toţi jucătorii se tiflă 
in cea mai bună dispoziţie de joc — sunt 
greu de oprit in iureşul lor spre poarta 
adversă. In urma unor susţinute acţiuni 
la poarta lui Munteanu, în minutele 2, 
16, 25, 26, vine şi 33 când, după un atac 
prelungit ai gazdelor, Rădos reia cu ca
pul din plonjon, balonul în plasă: 1—0. 
Oaspeţii au trecut pe lângă egalam în 
mîn„ 37. Atunci, Iordâche liber, pe linia 
de 6 m, ratează I '

La reluare, în min, 53, a. fast rândul 
jucătorilor Elek şl Dan Gabriel să treacă 
pe lângă o mare ratare şi apoi Elek s-a 
aflat din 'nou într-o bună ocazie, în min, 
56, la marginea careului de 16 m. Un 
minut mai târziu însă Ciobanu este gă
sit pe un culoar liber’, intră în careu, 
driblează un apărător şi pe portar şi în
scrie în poarta goală, ridicând scorul la 
2—0. Rezultatul final a fost stabilit în 
min. 78, prin Elek, ce şi-a etalat tehnica 
sa, trimiţând balonul peste portarul ieşit 
la jucătorul devean: 3—0. A arbitrat : 
Bărcan S. Mircea (Oradea),

VEGA DEVA : Rahoveanu, Berindei, 
Bulgaru, Neagu, Stan, Popa, Danciu (’82 
Oacheş), D. Gabriel, Ciobanu (773 Tăna- 

■ se), Rădos (50 Fartuşnie), Elek.

. S. CEUBU

MINERUL CERTEI —
ŞOIMII SIBIU 1—4

Scorul este surprinzător, ca ş: evolu
ţia unor jucători din apărarea Minerului 
Certej, cu o bogată experienţă eompetiG 
ţionaiă. Au înscris în min. 26 Manea, 28 
şi 38 Munteanu, min. 78, Seri don. Golul 
echipei gazdă a fost marcat în min. 58, 
de Zalomir.
■ Tendenţios arbitrajul brigăzii bucu- 
reştene, prestat de C-tin Vărzan, Ion
Sţanciu şi iulian Udrică. (N.G.)

REZULTATELE ETAPEI : Unirea A- 
lex. — Petrolul Ţicleni 1—2; Nitramorpâ 
Făgăraş — Min. Matâsari 2—0; T.C.LM. 
Biraşov — Precizia bicele 1—2; Parân
gul Lonea —  Constr. Graiova 3—2; Min, 
Lupeni — Mine-RAL Rovinari 3—1; A.S. 
Paroşeni — Petrolul Drăgăşani 2—1; Pe
trolul Videle — Petrolul Stoina I—0 ; 
Metalurg. Sadu — F.C. Drobeta 0—1,

C L A S A M E N T U L

i 1. F.C. Drobeta 6 5 0 1 14— 3 15
2. Precizia Săcele 6 5 0 1 12— 3 15

| 3. Vega Deva 6 4 0 2 17—11 12

4. Petrolul Ştoina 6  4 0 2 12— 7 12

1 5-6. Min. Mătăsari 6 4 0 2 11— 7 12
'V Şoimii Sibiu 6 4 0 2 11— 7 12

I 7. Nitramonia Pag. 6 3 12 6— 4 10

8. Constr. Cv. 6 3 0 2 11— 10 9
i 9. A.S. Paroşeni 6 3 0 3 11— 11 9
■ ̂ 10-11. Mine-Ral Rov. 6 3 0 3 9—13 9
i Parângul Lonea 6 3 0 3 8— 12 9%.% 12. Petrolul Videle 6.3 0 3 6—JB 9
i 13. Min. Uricani 6  2 2 2 13— 4 «

14. Petrolul Drăgăşani 6 2 1 3 11— 9
t 15. Minerul Certej 6 2 1 3 8 —l i 7
i 16. Metalurg. Sadu 6 2 13 5—9 7
1 17. Petrolul ţlGen* 6 2 1 3 6—11 7
1 18. Minerul Lupeni 6 2 0 4 6— 9' 6
i 19. Unirea Alexandria 6 0 1 5 1—10 4
1 ■■ 20. IG.I.M. Braşov 6 9  0 6 3—12 0

ftMm-r mmm , mm ,  wmm ,

1 ETAPA VIITOARE: Unirea Alex. — 
î  Nitratooftia; Betr. Ţicleni — P â râ tu l  Lo- 
I nea; Constr. — Petrolul Videle; Petrolişti 
a Stoina —i Vega Deva; Min. Uricani —. 
I  I.C .IN .; Precizia — Min. Lupeni; Mlhe» 
x Ral — Metăluigîstul; F.G. Drobeta — A.S. 
1 Păroşenî- Petfoîuî Drâgăsani — Minerul 
* Certej; Şoimii — Mih. Mătăsafi.

c
: Rezultatele etapei a V-a: Jiul 

Petrila — E.G.C.L. Câlan 9—2; 
Victoria Călân — Min. Şt. Vulcan 
1—0 ; Min. Livezeni — Favior O- 
răştie 0—0 ; Haber Haţeg — Min. 
An moaşa 1—X ; Metalul Crişcior — 
Min, Teliuc 1—1 ; C.Fii. Simeria 

Aurul Brad 1—6 ; Min. Ghelari 
— Min. Bărbăteni 2—1 ; Construc
torul HD. — Racia Orăştie 3—1.

CLASAMENTUL

1 .4  Min. Anin. 5 4 1 0 8. 1 13 
Viei Călan 5 4 1 0 7- 0 13

3. Min, Şt. V. 5 4 0 1 13. 1 12
4. Jiul Petrila 5 3 2 0 16- 2 11
5. Min. Tcliuc 5 3 1 1  9. 4 10
6. AUrul Brad 5 3 0 2 13- 6 9
7. Min. Ghelari 5 3 0 2 6. 5 9
8. Favior Orăştie 5 2 1 2 6- 3 7
9. Min. Bărbăteni 5 2 1 2 5- 6- 7

10. Constr. HD. < 5 2 0 3 6. 9 6
11. Min. Xivezeni 5 1 2 2 2- 5 5
12. Dacia Orăştie 5 1 1 3  5-10 4
13. Met. Crişcior 5 1 1 3  4 -9  4
14. EGCL Câlan 5 1 0 4 5.16 3
15. Haber Haţeg 5 0 1 4  1-14 1
16. CFR Simeria 5 0 0 5 1-16 0

Etapa viitoare, nr. 6, din 21. 09. 
1995 (joi — intermediară): Min. Şt. 
Vulcan — Jiul Petrila ;■ Favior 6 . 
răştie — Victoria Câlan'; Min. Ani- 
noasa — Min. Livezeni; Min. Te. 
liuc — Haber Haţeg ; A.S.A. Aurul 
Brad — Met. Crişcior; Min. Băr
băteni — C.F.R. Simeria ; Dacia Q- 
.râştie — Min. Ghelari ; E.G.C.L. 
Călan —  Constructorul HD,

Aşadar, Victoria Călan . a ieşit 
învingătoare în derbyul Diviziei 0, 
în faţa Mineruhfl Şt, Vulcan, lâ un 
scor minim, 1—0, dovadă că între 
cele două formaţii există un apre
ciabil echilibru valoric, ea şi ho. 
târârea în acest esmpi&nat, am*, 
bele echipe să joace la titlu, du uh 
egal In deplasare, Minerul Aninoa- 
sa a trecut pe primul Ioc. Toate 
;<cel« trei echipe din clasament «unt 
puternic mobilizate pentru a ocupa 
un loc pe podium. Şi atenţie, înce
pe Vă revină Aurul, în timp ce se 
menţine în lupta pentru prima par
te a clasamentului, şi Minerul Te- 
liuc. Este frumoasă şi strânsă lup
ta din fruntea clasamentului, dar 
jenantă situaţia echipelor de pe ul
timele locuri, datorate lipsurilor 
financiare, sprijinului inexistent a 
acestor echipe, lăsate de Izbelişte 
de autorităţile locale, de societăţile 
comerciale şi agenţii economici. 
Păcat. x ■ 7 : ' '

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT, DIN *
17 SEFTEMBIE 1995

1. Atalanta — Napolj 1—3 2  j
2. Bari •— Laz» 3—3 X •
3, Florentina — Cagliari 3—1 1 !
4. Inter — riacenza 0 0 X 1
5. Juventus — Vicenza 1 -9 i  ;
6. Pădova — Torni a 1—1 x ;
7. Roina — Mi lan 1—2 z  «
8. Sampdoria Parma 3—4) i  \
9. Udinese — Cremoncse 3 -2 t  ;

10. Aneona — Cesena 3—2 t  ■
II . Brescia — Verona 1 -6 i  :
12. Perugia — Genoa 2—2 x !
13. Venezia — Salernhana 9—3- 2

FOND DE CÂŞTIGURI: 150121223
IM, ■.■■■ v -v q q ,
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Nu cerem nimic, 
pământul nostru"

I I

De curând, după multe 
intervenţii, umblaturi -şi 
bătăi po la diverse uşi, 
s-au prezentat la redacţie 
câţiva proprietari de pă
mânt din comuna Geoagiu, 
cărora nimeni nu vrea să 
le recunoască şi să le, re
constituie dreptul de pro
prietate. Discuţia am pur
tat-o, pe bază de docu
mente legale, cu, Iosif IIo- 
morodean, Sabina Merme- 
zan, • Nicolae Gir nean şi 
Vasilo Cir, iar mai apoi 
cu dl Ştefan Murg, ulti
mul având şi o sentinţă 
judecătorească, -dată în fa
voarea sa, care însă nu se 
aplică.

©ar să ne referim la pri
mul caz. „De peste doi 
ani de zile, din cauza unor 
încurcături ivite asupra 
proprietăţilor între comuna 
Geoagiu şi municipiul O- 
răştie — ne-au spus dnii 
Vasilo Cir, Nicolae Cîrnean, 
Iosif Ifomorodean şi dna 
Sabina Mermezan — sun. 
tem purtaţi pe drumuri in 
căutarea drepturilor noas
tre, având acte în regulă 
de proprietate asupra pă
mântului. Noi nu cerem 
nimic de la nimeni, decât 
pământul nostru, care se 
află în Lunca Mureşului, 
dar care acum este folo
sit de către o asociaţie a- 
gricolă din Orăştie. Cu toa
te că am cerut în nenumă
rate rânduri dlor Joea, Bi- 
bolaru, Lupu, Ferdeş şl . 
Moldovan să ne demon- : 
streze pe bază de acte le- . 
galo că asociaţia lor arie 
dreptul să folosească pă
mântul nostru —- peste 5 
ha, pentru care noi plă
tim ifnpozit, dar nu luăm 
nimic în schimb —, ei nu 
ne pot dovedi măcar cu 
un singur act că ar fi pro
prietari. Cazul în speţă 
este cunoscut la Prefectu
ră şi la Primăria din O-

răştie, da#- nimeni nu vrea 
să facă lumină şi să ne 
pună în posesie. La Orăştie 
ni s-a spus în ultimul timp 
că s-au dat titluri de pro
prietate pe terenul ut cau
ză, dar cine sunt proprie
tarii şi în baza căror acte 
S-a făcut acest lucru, nu 
reuşim să aflăm. Conside
răm că este un abuz ca 
cineva să beneficieze de 
pământul nostru, fără să 
ni se recunoască cel pu
ţin dreptul de acţionari la 
asociaţia respectivă. Ni s-a 
promis că vom fi trecuţi 
acţionari la Staţiunea po
micolă din Geoagiu, dar 
noi nu dorim acest lucru, 
ştiind unde avem pămân
tul şi cinc-1 foloseşte în 
realitate".

Cu toate că lucrurile 
sunt destul de clare, dar 
cineva lasă impresia că 
sunt încurcate, rău este că 
nimeni nu-i înţelege, nu.i 
bagă în seamă şi nu-i a- 
jută pe aceşti oameni să-şi 
rezolve o problemă care 
îi frământă de multă vre
me. Cum în toate situaţiile 
adevărul şi dreptatea ies 
la lumină, credem că şi 
în cazul de faţă lucrurile 
se vor petrece în acelaşi 
mod.

Privind cel de-al doilea 
caz, cel al cilul Ştefan 
Murg, unde în dispută este 
o suprafaţă de 210 mp te
ren şi există şi o sentinţă 
judecătorească, normal şi 
firesc este ca din partea 
comisiei locale de aplica
re a Legh . fondului fun
ciar să existe bunăvoinţă 
şi interes pentru a transpu
ne în fapt legea, în spi
ritul literei sale, mai ales 
că sunt şi documente cla. 
re ce atestă dreptul de pro
prietate asupra pământu
lui.

NICOLAE TlItCOB

altceva) la R.A.G.C.L.

Concert de m uzică 
bisericească

In localitatea Crişcior,
. în urmă cu un an de 
sile, din iniţiativa preo
tului Miron Oprişa şi 
a dnei profesoare Maria 
Simion, în prezent pen
sionară, reîntoarsă pe 
meleagurile natale, după 
ce ani în şir a fost prim- 
flautistă la Opera Na
ţională din Bucureşti, 
cântăreaţă de muzică de 
cameră, s-a înjghebat 
un cor bisericesc denu
mit „Bâlea Boarul". Co
riştii adunaţi sunt cei 
mai inimoşi iubitori de 
artă şi credinţă din să
tenii Crişciorului.

Ei au acumulat un 
bagaj de lucrări litur
gice, dintre compoziţiile 
celor mai mari creatori 

ide muzică bisericească,. 
. psaltică şi romăno-orto- 
doxă, urmând să înve
ţe încă noi piese şi să-şi 
perfecţioneze interpreta
rea şi calitatea execu
ţiei.

Totuşi acest cor are

o primă satisfacţie pe 
care au dorit s-o îm
partă cu locuitorii co
munei, care au umplut 
până la refuz biserica 
din localitate, mulţi as
cultând repertoriul de 
afară la aniversarea u- 
nui an de la înfiinţare 
a corului.

Nu le-a fost uşor să 
facă repetiţii afară, în 
curte sau iri biserica 
rece şi uneori intr-o sa
lă de clasă.' Greu le-a 
fost coriştilor să facă 
kilometri: şi să lipseas
că de la multiplele 
munci gospodăreşti, în
să bucuria spirituală 
le-a fost mai puternică 
dăruindu-ne-o şi nouă 
încheiem cu speranţa 
că acest cor va primi 
mai mult sprijin in pri
vinţa locului de repe
tiţii şi din partea unor 
cadre cu responsabili
tăţi în  învăţământ.

AL. JUKCA, 
corespondent

‘ In anul 1992 am ales 
în mod democratic orga
nele locale ale adminis
traţiei de stat. In fruntea 
Devei am ales nişte domni 
care au promis schimba
rea pentru transformarea 
societăţii româneşti. Acum, 
la patru ani de la acel 
moment, constatăm că pro
misiunea respectivă nu 
s-a realizat. Dl primar al 
municipiului Deva — ing. 
Ovidiu Hagea — în ati
tudinea pasivă a Consiliu
lui local judeţean — face 
eforturi să convingă- oa
menii reşedinţei de judeţ 
să-şi achite datoriile faţă 
de R.A.G.C.L. Asta, in 
timp ce la susnumita u- 
nitate s-a format şi s-a 
consolidat un grup de in
divizi care gestionează, 
administrează şi conduc 
patrimoniul acesteia în 
mod catastrofal, sfidând 
partenerii şi legile statu
lui, sub ochii celor puşi 
să vegheze la respectarea 
acestora.

Sigur, departe de mine 
gândul să-i îndemn pe ce
tăţeni să nu-şi achite ta 
xele de întreţinere ale 
apartamentelor, serviciile 
făcute trebuind onorate. 
Am să-mi argumentez • în
să afirmaţiile privind gru
pul la care mă refeream. 
Camera de conturi Deva

. •
Hunedoara — Casa decultură.

Foto: PAVEL LAZA

a efectuat, în baza Legii 
94/1992, două controale la 
R.A.G.C.L. în urma pri
mului control. Colegiul 
jurisdicţional al Camerei 
de conturi a imputat mem
brilor -Consiliului de ad
ministraţie peste 35 mili
oane de lei, prin sentinţa 
44 din 18 iunie a.c. . în 
urma celui de al doilea 
control, efectuat în-perină, 
da iunie—iulie 1995, com
partimentul de control fi
nanciar al Camerei de 
conturi a constatat că 
domnii din conducerea 
R.A.G.C.L. nu au restiec- 
tat art. 1 din Hotărârea 
Guvernului 286/1993 în 
care se prevede că „1 ’rp- 
ţurile şi tarifele se stabi
lesc şi se a .iaptează de că
tre agenţi» . iconomici, in
diferent cit iorma de or
ganizare şi V.ltularUl diep- 
tului de proprietate, prin 
negociere cu beneficiarul". 
S-a constatat că s-a fac
turat şi încasat de la be
neficiari, în 1994 şi în 
cinci luni din acest an, 
circa un miliard de lei 
în plus. Asta numai de 
la beneficiarii de epergie 
termică.
; Deci beneficiarii, — a- 

sociaţiile de locatari — au 
fost excluşi de la nego
cieri, iar tarifele au fast 
aprobate., de Direcţia fi
nanţelor publice'a . Cţ®şi- 
liului judeţean Hunl^Sâ- 
ra, care şi-a depăşit com
petenţa, fapt pentru care 
actele administrative res
pective sunt ilegale şi nule 
de drept. Desigur, vino
vate sunt şi conducerile 
asociaţiilor de locatari,, 
care nu au pretins furni
zorului de căldură — 
R.A.G.O.L. — să respecta 
legile ţârii şi au acceptat 
plata tarifelor fără a le 
n^gpcia.

Faţă de situaţia descri
sa in aceste rânduri, cred 
că organele abilitate — 
Consiliul local Deva, Con
siliul judeţean, Prefectu
ra -ş.a. — au datoria să 
impună R.A.G.C.L. să sta
bilească tarifele pentru 
serviciile ce le oferă ce
tăţenilor numai prin ne
gocierea cu beneficiarii, 
iar Poliţia, Parchetul etc. 
să se sesizeze din oficiu 
privind faptele şi abuzu
rile comiss, să stabileas
că vinovăţia şi răspunde
rile juridice.

ZAHARiE MICA, 
Deva

Gnosticii, care au con
stituit un mare curent 
filozofic, au învăţat pe 
timpul Apostolului Ioan 
că „Dumnezeul cel Ma- 
re“ a creat Universul; 
iar pământul pe care 
există răul şi suferinţa 
l-a creat un alt dumne-, 
zeu, inferior. în sensul - 
acesta, Evanghelistul Ioan 
a fost inspirat de Duhul 
lui Dumnezeu să spună 
atunci gnosticilor şi as
tăzi nouă că Mântuitorul 
a întreprins întreaga lu
crare de creaţiune, că 
El a creat şi Universul 
cel mare şi pământul cu 
tot ce este pe el. El a 
scris: „Toate lucrurile
au fost făcute prin E l ; 
şi nimic din ce a fost 
făcut, n-a fost făcut fără 
El". (Ioan 1:3)

Numai după ce vom 
asculta câteva mărturii 
ale oamenilor de ştiin
ţă cu privire la Univers 
ne vom putea da mai

bine seama. Cine a venit 
pe -pământul nostru şi a 
murit pe cruce penţru 
noi. - • . - .

Renumitul savant din 
zilele noastre, Wernher 
von Brauri, a spus în 
anul 1972 : „Cu cât cu
noaştem mai bine Uni
versul, cu atât ne minu
năm mai mult de Crea
torul său". Oamenii de 
ştiinţă ne spun că Uni
versul este de o dimen
siune enormă. Omul a 
reuşit să cuprindă din 
el cu ajutorul aparatelor 
sale ultramoderne numai 
o întindere de peste 200 
miliarde ani-lumină. Dar 
câtă suprafaţă din el a 
rămas nesesizată de a- 
paratele noastre ? Aceas
ta nimeni nici nu poate 
bănui măcar şi, cu atât 
mai puţin, să ‘ştie. As
tronomii ne spun că nu
mai Galaxia noastră are 
cca. 200 de miliarde de 
corpuri cereşti şi că e

xistă încă zece miliarde 
de asemenea Galaxii, 

Filozoful Hegel a z is : 
„Tot ce există, există 
raţional, pentru că pre
tutindeni sunt imprima
te' legi de minţea cea

trunde ca noi într-o mă
sură atât de mare în o- 
pera Lui, acela trebuie 
să, îngenuncheze cu re
verenţă înaintea Lui". 
Aceasta l-a determinat 
pe Flamarion, astronom

mare a Creatorului, du
pă care marele Univers 
funcţionează întocmai ca 
un ceasornic". Johannes 
Keplcr, părintele astro
nomiei, a exclamat: „Stră- 
lucite Maestre, privesc 
uimit lucrarea minuna
tă a mâinilor Tale l“. 
Iar Medler, un alt as
tronom, a zis: „Adevă
ratul astronom nu poa
te să nu creadă în Crea
tor,, pentru că cine pă

francez, să . îngenuncheze 
pe ţărmul mării şi fiind 
copleşit de măreţia Crea
torului, să rostească ur- . 
mătoarea rugăciune : „O, 
mister de nepătruns I O, 
Fiinţă nemărginită, ce 
suntem noi ? Suprem 
Creator al armoniei, ci
ne eşti Tu, dacă opera 
îţi este atât de mărea
ţă ?  Sărmane mituri o-; 
meneşti, cred câ Te cu
nosc f O, Dumnezeule,

Dumnezeule 1 Atomi, ni
micuri, cât suntem de: 

. mici 11 Şi cât de mare 
eşti Tu i,., O, Fiinţă pe 
care nici un cuvânt o- 
menesc nu Te poate 
numi. O, divin principiu, 
Te iubesc. Sunt aşa de 
mic şi nu ştiu dacă' mă 
auzi ?... Şi totuşi Tu, ca
re dai floricelei de câm
pie frumuseţe şi parfum, 
mă auzi“.

Astronomii ne spun că 
există milioane de sori 
care umplu cu lumină, 
putere şi viaţă spaţii 
nesfârşite. Iar pământul 
nostru nu este ■ altceva 
în Marele Univers decât 
un fir de praf. Şoarele 
nostru este de 1280 de 
milioane de ori mai ma
re decât pământul şi el 
se roteşte în jurul axei 
sale o 4ată pe an. Dar 
există câte un soare, 
«are, -.«b l ă  *  rotească o 

a**tă fn ' jurul a- 
e, nre nevoie de

20 de milioane de ani 
omeneşti..

Şi acum, cine altul a 
putut să creeze un ase
menea Univers atât de 
măreţ, dacă nu „Logo
sul" sau „Mintea cea 
mare a unui Dumnezeu 
adevărat?". Oare cine 
poate să-şi dea: seama de 
ce fel de renunţare a 
dispus Fiul lui Dumne
zeu care a creat întreg 
Universul, când a bine
voit să devină un om şi 
să se nască intr-un 
grajd I

Când stăm să ne gân
dim la Domnul Isus nu
mai sub postura aceasta 
de Creator, mai întâi ni 
se taie respiraţia şi a- 
poi ne umplem de nă
dejde şi putere, cum El, 
Creatorul cel Mare, a in
trat în creaţiune şi Şi-a 
dat viaţa pentru noi.

Pastor
STANCU DRAGOMIR
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FEMEIA î 
ŞI CULTURA I

e se * 
mai A 

lai a- ( 
mino- J

Conferinţa mondială a cietatea noastră tendin- i 
femeilor, ţinută în Chi- ţa nesănătoasă care se J 
na, cea mai mare mani- manifestă azi. Tot 
festare de acest gen de multe femei —- mai 
până acum, a abordat Ies tinere şi chiar mino- , 
situaţia acestui segment re — sunt prinse în mre- 1 
al populaţiei globului, jele prostituţiei, _ creşte i 
Datele privind proble- numărul violurilor, că- i 
mele femeilor sunt dra- rora ie cad victime per- J 
matice. Ele constituie soane de toate vârstele. \ 
majoritatea covârşitoare De aceea, este salutară 
a populaţiei sărace şi iniţiativa parlamentari- 
analfabete a pământului, lor de a înăspri pedep- 
ele împreună cu copiii scle în cazul ' violurilor, 
sunt primele victime ale respingerea pretenţiei de 
conflictelor armate sau a se legifera posibilita- 
catastrofelor naturale, tea unor relaţii contra 
Tot femeile sunt cele firii, ce sunt respinse de i

S'tra. \
Dar acestor măsuri ar ţ

care nu se bucură în u- morala şi religia 
nele ţări de aceleaşi 
drepturi cu bărbaţii. E-
xemple ' de inegalitate trebui să le urmeze şi i 

. intre sexe, de situaţii li- altele, mai ales în plan J 
mită în care protagonis- educativ, care să le im- ţ
te sunt femeile s-ar pu
tea da multe.

Judecând situaţia noas
tră, a româncelor, în a- 
cest context, am putea-o

piedice pe tinere să a- 
lunece în promiscuitate, 
riscându-şi astfel nu nu- ş 
mai demnitatea ci şi să
nătatea. Este un lucru

aprecia drept bună. De- constatat şi recunoscut 
mocraţia noastră, aşa de toată lumca că de 
originala cum e ea, nu graduj cte cultură depin

de nu numai moralita-ne împiedică să ne in- 
struim, să ne afirmăm 
profesional, să decidem 
singure dacă şi câţi copii 
dorim să avem. Cel puţin 
teoretic avem şanse e- 
gâl'e cu bărbaţii. Dacă 
în practică lucrurile nu

tea oamenilor dar şi ni
velul lor economic. Şi 
din acest punct dc ve
dere, al educaţiei, al 
formării profesionale, ţa
ra noastră a stat bine 
până acum. Ar fi păcat 

astau chiar aşa, este pen- ca preocuparea de « 
tril că mai exista^ „legi face bani cu orice preţ 
nescrise, prejudecăţi (poa-
te), chiar o conspiraţie f1 1 mediat sa se maru- 
subterană care • face di- ieste in detrimentul in- 
ficilă, dacă nu imposi, struiru tinerilor. De dra- 
bilă, ascensiunea femeii £Ul unui câştig de mo- 
spre vârf. Cel mai con- mont, mulţi tineri — fe- 
cludent exemplu îl poa-, $6 "Şi bateţi “  .raţca" 
te oferi viaţa noastră za viitorul lor, cU im- 
politîcă. Pentru că In PllcaW asuPra sof eta; 
alte domenii, acolo unde M r!"aL} cîe uncie sa 
posturile se ocupă prin Stle. c:a daca timpurile se 
concurs, se mai întâm- mai -„.schimba, ceea
plă că femeile să fie ma
joritare. E drept că foar
te puţine sunt chiar la' 
vârf, ele fiind de Obi
cei eu un rând mai în 
spate.' '

Tristă este însă în so-

ce
mintea omului a acumu
lat rămâne. învăţătura 
este dintre puţinele co
mori pe care omul nu le 
pierde niciodată.

VIORICA ROMAN

In cartea intitulată ceasul ele. rriarcă’ bună, 
l place ochilrir; una bu- ţ V „Femeia", psihologii a- notesul. Visează să ajun- 
-J nă — inimii. Cea din- ( £ ’mcricani B. şi R. Wool- gâ ih -vârful • piramidei,

ger consideră că femeile citeşte m ult,. devorând 
pot fi clasificate în şase cărţile. Se simte atrasă 
grupe, în fruntea fiecă- de bărbaţi vârstnici. Are 
reia aflându-se una din sex-appeal, deci se in- 
zeiţele Greciei antice: tersecteazâ cu Afrodita. 
Afrodita, Artemis, -Ate- Dejnefer. Se maturi- 
na, . Demeter, Hera şi zează repede, spre a-şi 
Perşefona. Să vedem deci oferi dragostea. Iubeşte 
cărui tip ne potrivim. copiii, poartă de grijă 

Afrodita. Are părul soţului, îl serveşte meti- 
lung, poartă bijuterii, cules.- Munceşte fără In- 
este fermecătoare, reu- trerupere-7 zile din săp-

ş i . . .
şcşle să lege cu uşurin- tămână. Este legată de 
ţă o conversaţie pe orice natură. Bărbatul viselor 
temă. Lucrează, de re- ei este un tip solid, so- 
gulă, la teatru, televiziu- ciabil, respectabil. Nu 
ne (chiar şi în calitate de se gândeşte niciodată la 
ooaîeză), reuşeşte să re- divorţ, 
prezinte instituţia, obţine Ilera. E o femeie su- 
succes, chiar dacă este perioară, o recundşti diri- 
o simplă croitoreasă. Poa- tr-un foc. Iubeşte ele* 
te stabili un contact di- ganţa, bărbaţii care au 
rect cu oamenii, admiră reuşit in viaţă, prietenii 
bărbaţii bine îmbrăcaţi, influenţi. Are de regulă 
se dă în vânt după ca- o educaţie aleasă, dar 
douri şi mese în lumina nu profită de pe urma 
lumânărilor. ei. Consideră că • bărba-

Artemis. Poartă blugi, tul trebuie să fie capul 
tricouri, are o siluetă familiei, iar ea să-l corn-
sportivă şi un aer pe 
măsură. Este neconven
ţională în comportament, 
femeia care ştie ce vrea. 
Iubeşte pădurile, ex-

pleteze în chip fericit. 
Iubeşte echilibru], este 
activă, îşi îndeamnă so
ţul să fie în frunte. 

Perşefona. Are ceva
cursiile, nu se împacă cu de. prezicător, de vraci, 
moda. Ii place să condu- Mereu îngândurată, are

l-'oto PAVEL LA ţ r ă

C o p i i i  p â d u r e n i l o r

Dc mici, copiii pâdurenilor se-nibracă în costume 
populate originale, specifice zonei de munte, păs
trând din veacuri tradiţia, semn al preţuirii moşilor 
şi strămoşilor lor.

Cât le-au dat de lucru mamelor micuţii „făioşi", 
doar ele pot să spună... (E.S.)

Foto PAVEL LAZA

eă, să fie independentă, 
are unele trăsături băr
băteşti şi necazuri, se
xuale. Când se îndrăgos
teşte, alesul inimii sale

al şaselea simţ, este un 
mediu bun. Este sigură 
că între Cer şi Pământ 
sunt lucruri la care fi
lozofii nici nu visează, 

este un bărbat singura- Perşefona îşi ascunde
tic, căruia îi va-purta de propria înfăţişare.. Rar 
grijă. găseşte un partener Care

Atena. Este uşor de să-i corespundă, Divor- 
reeunoscut. Poartă hai- ţează adesea, are nevoie 
ne elegante, care îi vin de un bărbat sensibil,
ca turnate; dini recuzita grijuliu, plih de Înţele-î; 
sa nu lipsesc stiloul de gere. Nu-i place cearta, ^  

diplomat, lumea ei sunt viseie'. 5.
<.*.*A*-".*.".*-«.**“ w - - . :

aur, servieta

a*m m m •  •  •  mmmm mmm
•  UMOR i
•. — Oare de cc nu mă •
•  iubesc colegii, domnu- •
•  le manager ? Când C
•  mi-am luat transferul •
•  de la vechiul loc de •
•  muncă, mi-au cumpă- •  
0  rat în dar numai un € 
0  lănţişor de argint. ; s  
ţ  — Noi îţi luăm unul ţ  
§ dc aur când te trans- ©
•  teri. «
mmmmmmmmmmmmm

I I Cîne-şi respecta semenii
se pe sine u

' Reţetă :
| » •• * pentru copii
! PAPANAŞI: 150 gra- *
{ rne brânză de vaci, 1 I 

ou, 2 linguriţe de griş, * 
j 1 linguriţă de făină, 20 I 
I grame unt sau o lin- J 
* gură de smântână, 2 j 
|  linguriţe de zahăr. în- I 
! tr-uh castron, se frea- ‘
I că brânza împreună cu |
J oul şi se adaugă gri- »
J şul, făina, zahărul şi I jî 

puţină sare. Din corn- * ]!
j poziţia omogenă, se ia |  ~
J cu linguriţa porţii mici •* şi se scufundă intr-un j 
I vas cu apă ce clocoteş- I 
* tê  »n care se adaugă '
Î şi un vârf de cuţit de I 
■ sare. După 1(1—15 mi- *

1'  nute de fierbere, se |  
scot papanaşii eu o ! 
spumieră şi se aşază I 
pe un platou. Se adau- J 

» gă puţirr unt sau smân- j 
I tână şi se servesc co- >
. piilor trecuţi de vârsta J 
|  de un an. |

Despre „cerem onialul 
salutului"

e Bărbaţii salută în- cusururi de politeţe, ci 
totdeauna ei primii fe- chiar şi de caracter, 
meile. •  Când intrăm îritr-o

Tinerii îi salută pe casă strângem (sau să-
cei vârstnici.

•  Noii veniţi îi salută 
pe cei aflaţi deja într-o 
încăpere.

•  Cel în trecere salu
tă pe cel care staţionează.

•  Cel aflat la volan

rutăm) mâna, In primul 
rând amfitrioanei, apoi ^  
celorlalte femei şi doar £ 
apoi bărbaţilor.

•  Este nefiresc, in
comod şi lipsit de tact 
să săruţi unei femei mâ- 

îşi salută cunoscutul pie- na Pe stradă, 
ton. •  E lipsit de eleganţă ţ

•  Nu se salută cu ţi- să se sărute mâna peste, 1
gara in gură şau cu pă- o masă sau un scaun, să j  
lărîa pe cap, , se smucească sau să se*

•  Se salută scoţând ridice mâna femeii până
pălăria din cap şi pri- ajunge până la buzele 
vind în ochii celui sau partenerului. Dar nePo- 
celei salutate şi se răs* liticos este şi simularea 
punde întotdeauna la  sărutului la o distanţă 
salut. apreciabilă de mâna |n-

•  Datul mâinii are re* tinsă.
gulile sale. O mână în- •  Dacă stă jos, o fe- 
tinsă moale, ca şi una meie nu se va ridica 
strânsă până la zdrobi* niciodată de pe scaun 
rea falangelor, două de- când i se sărută mâna 
gete oferite cu superio- sau îi este prezentat ci- 
ritate sunt nu numai neva. 
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Pe dna- Stela Raica am 
cunoscut-o întâmplător, 
intrând la „Omicrom“ să 
servim o cafea. Şi, cum 
nu se întâmplă în mod 
obişnuit ca în micile ba
ruri din Deva clienţii să 
fie serviţi prompt şi ne
diferenţiat, ba mai mult 
să li se acorde respect 
Şi atenţie, aşa cum se 
întâmpla aici, am înfi
ripat cu dumneaei o dis- 

‘ cuţie. Prin felul deschis 
de a fi, dna Stela şi-a 
permanentizat clientela, 
cunoscând preferinţele 
fiecăruia în parte pentru 
ness sau cafea filtru, 
pentru felul sucului ră
coritor, berii ori ţigări
lor cumpărate. Dum
neaei . este o persoană 
veselă, sociabilă, plăcu
tă. Ne-a vorbit firesc, 
deschis, fără suspiciuni, 
reluând discuţia după 
ce îşi servea operativ 
persoanele care intrau în 
local.

Ă fost mai întâi învă
ţătoare, dar lucrează în 
comerţ de mult timp. 
„M-am acomodat şi-mi 
place la această societa
te. In fiecare zi vin la 
©ra 6  la slujbă, mai re
pede decât programul 
stabilit, astfel ca trecă
torul să poată servi o 
ceaşcă de cafea proaspă

tă. Mă îngrijesc astfel, 
în acelaşi timp, de bunul 
mers al firmei, de ordi
ne, dar şi să ofer servi
cii de calitate". Nu i-aş 
fi bănuit vârsta (are un 
chip tânăr, o freză scurtă 
şi parcă râde cu ochii) 
dacă nu-mi spunea 
că, recent, a sărbă
torit majoratul băiatu
lui cel mare, Eusebiu. 
„Este elev, dar şi anga-

DESTAIN UIBI

jat. Aceasta a fost op
ţiunea lui, să şi lucreze. 
Poate şi Răzvan va pro
ceda la fel. Dar vom
vedea; el are doar 11 
ani".

Înclinaţia spre muncă 
s-a transmis în familie 
prin părinţi, de la bu
nici. Săteni vrednici, cu 
gospodărie frumoasă. „In 
timpul liber mergem a- 
casă, la ţară, să ne aju
tăm părinţii la lucru şi 
ne aducem de acolo mul
te produse. Soţul meu 
este salariat la „Romte- 
lecom". Locuim în zonă 
(Bălcescu, colţ cu 22 De
cembrie — n.n.), într-un 
apartament frumos aran
jat". ■ ■ .

I
Dna Stela este o fe

meie practică, echilibra
tă. A visat dintotdeauna j 
să aibă o familie, fru- I 
moaşă, copii, un cămin '  
confortabil. Şi a reuşit. |  
îşi aminteşte că se cu- » 
noştea cu cel care avea I 
să-i fie partener de via- * 
ţă încă de ia şcoala ge- |  
nerală din satul natal, J 
Gurasada. Era doar cu |  
doi ani mai mare decât * 
ea. S-au reintâlriit după > 
mulţi ani şi au hotărât I 
să pornească pe acelaşi * 
drum. Azi, după aproa- I 
pe două decenii de când * 
şi-au unit destinele, sunt | 
mândri de a avea doi * 
băieţi, de a fi părinţi I 
spirituali ai unei tinere ! 
perechi, dar şi cu împii- I . 
nirile realizate prin ba- *’ 
na înţelegere şi armonie.^» 

Destăinuirile s-au a- J 
prit aici. Intraseră câ- |  
teva persoane. Le-a invi* I; 
tat să ocupe loc la masa J  
debarasată şi acoperită |  
CU o bavetă asortată şi î  
le-a servit operativ, a- |  
vând acelaşi zâmbet pe 
chip. „Respectai aduce |'. 
respect" — spunea. In- %: 
tr-adeyăr, cine-şi res- 1 ; 
pectă semenii se res- " , 
pectâ pe sine. | ;

ESTERA SJNA ' “ *A smPIA i
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j Citeam undeva că fermierii ca
nadieni nu cumpără decât o sin- 
«U*$ revistă — cea de agricultu
ră  care ie furnizează tot ce a* 
pare «ou în domeniul lucrării pă. 

'« â iw a u i  Se spune că unul din- 
tea ei abia de curând a aflat că 
a  avut loc al doiiea război mon
dial. „Zău, a fost război ?* — a 
mormăit el, mutându-şi pipa din- 
ir-un <â>lţ în altul al gurii; apoi 
şl-a Văfat liniştit de treburi.

Noi* românii, suntem de la un 
timp pasionaţi de politică. Şi nu 
văd nici un rău în asta, dacă lupta 
de idei se desfăşoară în limite de
cente. Am prins, cum se spune, 
democraţia de coadă şi nu pier
dem ocazia.

Nu cunosc câte publicaţii răs
foieşte distinsul profesor şi memo
rialist de război Dumitru Susan, 
dar cu siguranţă a citit cotidianul 
judeţean .Cuvântul liber" din da
ta de 3* aiigust 1995, devreme ce 

' m-a onorat cu câteva divagaţii în 
. jun ii articolului meu „Cine pân- 
! găreşte memoria lui Petru Groza ?“.
| Dacă acele rânduri le scria un oa

recare,' treceam cu vederea şi-mi 
vedeam şi eu de alte treburi. în 
definitiv am luat apărarea unei 
nxari personalităţi istorice, a cărei 
imagine a fost terfelită pe nedrept 
de o „ziaristă" ce s-a dovedit a nu 
cunoaşîe nici măcar date elemen
tare dia istoria României. Dar, 
fiindcă la fileu a ieşit o persoană 
pe care o stimez în mod deosebit 
ca om,- ca profesor şi ca veteran, 
nu pot s-o tratez cu indiferenţă.

Aşadar, să trecem la obiect. Au
torul articolului „Pe ce te bazezi ?“ 
scoate întâi in evidenţă câteva ci- 
tate din articolul denigrator pu
blicat în „România liberă", peda
lând. exact pe cele care-1 acuză pe 

i Groza că a  patronat „fărădelegi"; 
face o piruetă abilă pe lângă 

grave ■ aduse de autoare 
român, adică „gunoaie- 

şi ^cursorilor societăţii" care 
odată cu guvernul de la 6 mar
tie 1945 s-au căţărat pe metereze 
şi âu preluat puterea în România. 
Oare si dl profesor Susan împăr- 

Ideea câ Petru "Groza, LU- 
creţlu Pătrăşcanu, Alexandru Bar- 
iădeanu, Ion Gheorghe Maurer, Ma- 

| nea Mănescu, Comeliu Mănescu, 
Ştefan Voitec sau Parhon şi Sado- 
yeanu, care au făcut parte din or- 

) ganeîe puterii după 1945, au fost 
gunoaie" ? Dar chiar şi Zăroni,

! Ba om inteligent, absolvent al Li- 
! eeutaî din Haţeg, sad Gheorghiu- 

Cane s-a dovedit un mare 
alţi politicieni ridicaţi 

ăîn popor, au fost „smrsori ale so-

Şâ ti  «itât unii că sub condu- . 
cerea unor astfel de oameni Româ
nia reuşise prin anii ’60 al doilea 

, cttm de dezvoltare economică din 
(jUOte (după Japonia) şi un nivel de 
trai recunoscut şi de contestatarii 
mcSaliewuiui Şi invidiat chiar de 
•ţaţele «uperdezvoltate ? Apoi că 

i din « e l  sivei de trai s-a ales pra- 
iar invidioşii de altădată râd 

acum d» noi cu gura până la u- 
cechi ? ' ■  '

1/ Prettadeţi, domnule profesor, au- 
.1 torilor articolelor menţionate să 
| precizeze surse. Simplu şi ««nod, 
f In loc să Ieşiţi la rampă cu argu

mente pro sa.ii contra, Jjeşi am scris . 
doar un  articol de opinie şi nu o 
dizertaţie sau o informaţie ştiinţi
fică care a r necesita trimiteri la 
bibliografie, din respect pentru per
soana’ tftf. mă conformez şi vâ te- - 
contana i; istoria României, care 

: consemnează inclusiv evenimente şi 
■ realizări după 6 martie 1945; volu- 
Ctiul JtHf.- Petru Groza" — 1973; co
lecţia revistei „Magazin istoric*' <— 
• r .  1 şl t  din 1987, cele din anul 
•urent, CU precădere din lunile mai 
• (  august Iar dacă doriţi amănun
tă  şi SPauriri suplimentare, apelaţi 
m  încredere la familia Groza, cate 
posedă documente importante şi 
«unt sigur că nu vă va refuza. Pri

vitor la personalitatea şi'prestigiul 
acestui nume încercaţi să cereţi 
părerea oamenilor din. jurul dv. şi 
vedeţi ce vă spun.

Personal nu sunt specialist in 
istorie (cum nici dv.), dar înainte 
de a aşterne pe hârtie un articol 
destinat publicării, obişnuiesc să 
mă documentez şi să consult spe
cialişti. Pentru temă în discuţie am 
cerut părerea câtorva profesori de 
istorie, inclusiv unuia care şi-a dat 
doctoratul cu Un subiect, despre 
Frontul Plugarilor, înfiinţat de Pe
tru Groza.

In articolul dv. aţi evocat tribu
tul de vieţi omeneşti Pe care l-a 
dat armata română pentru elibera
rea Ardealului. Aveţi perfectă drep
tate, iar porpenirea martirilor e o 
datorie sfântă a tuturor generaţii
lor. Dar dv., ca participant şi au
tor ai unor interesante volume 
despre război, puteaţi explica citi
torilor cum se face că Ardealul de

în loc de replică

Nord, eliberat complet la 25 oc
tombrie 1944, la 6 martie' 1945 — 
în momentul preluării de către Pe
tru Groza a funcţiei de prim-mi- 
nistru, Se afla sub administraţie 
militară... sovietică. Să încercăm a 
Imnuri şi acest aspect, mai ales 
pentru cititorii mai tineri, care nu 
cunosc evenimentele de atunci. 
Din literatura de specialitate şi din 
spusele participanţilor la război, re- 
iese că maghiarii din zonă, care 
sperau că Ardealul de Nord le va 
fi dat lor, dar şi de teama unor 
repercusiuni datorate crimelor co
mise de horthyşti ia Ip, 'frăznea, 
Moisei şi în alte localităţi, s-iau grâ. 
bit să adere la partidul comunist, 
apoi s-au plâns lui Stalin că „reac
ţionarii* români li persecută. Aşa 
s-a ajuns că „tătueul de la Krem
lin* a hotărât ca Ardealul de Nord 
să fie temporar administrat - de ar
mata sovietică şi să-l menţină ca 
pe un as ân mânecă pentru a ne 
astupa gura când aducem vorba 
despre Basarabia.

Despre rolul lui Petru Groza în 
acele momente decisive pentru in
tegritatea şi suveranitatea naţio- 
nală să dăm cuvântul dîui Dan 
Amadeo 1-ăzărescu, Un cunoscut is
toric şi liberal notoriu, care numai 
de simpatii pro Groza nu poate fi 
suspectat. Acesta, deşi cu o notă 
de ironie, recunoaşte In ziarul 
„Ziua" din 25 august 1995; „Stalin 
ţinea foarte mult la Groza, care fă
cea pe bufonul în faţa lui. Aşa s-a 
reuşit recuperarea integrală a Tran. 
silvaniei. Cu sprijinul lut Stalin, 
nu se poate nega acest lucru". Deci, 
alături de acad. Răzvan Theodores- 
cu, iată că un alt istoric de pres
tigiu recunoaşte „momentul Groza" 
in istoria României.

Câteva clarificări privind acu
zele aduse lui Groza sunt absolut 
necesare pentru cititorul neavizat 
deportarea celor circa 70900 de et
nici germani din România In Uniu
nea Sovietică s-a efectuat exclusiv

In timpul guvernelor Sănătescu şi 
Rădescu, eu acordul regelui Mihai 
J ; strămutarea temporară a  unor 
familii de sârbi din Banat in Bă
răgan a fost impusă de ocupanţii 
sovietici, ca urmare a conflictelor 
de ordin personal dintre Stalin şi 
ffito. Ulterior, după normalizarea 
relaţiilor, eu Iugoslavia, însuşi Tito 
ne-a absolvit de dorice vină pentru 
episodul ruşinos intervenit în rela
ţiile dintre cele două ţări. Dar noi 
nu am avut şi liu avem diferende 
cu aceşti vecini, care sunt şi acum 
greu încercaţi; în Ce priveşte pri
goana politică din anul 1956 şi în- 
temniţarea unor oameni nevinovaţi, 
Groza nu poate fi învinovăţit, de
oarece el, ca şef al statului, a re
fuzat să angajeze trupele române 
pentru înăbuşirea evenimentelor din 
Ungaria, iar apoi a  zăcut la Deva, 
măcinat de o boală incurabilă, ca
re l-a răpus în anul 1958.

Din mărturisirile unor săteni şi ale 
unor preoţi, reiese că în perioada 
„deschiaburirii", Groza a salvat de 
la necazuri mulţi oameni nevino
vaţi şi a scos preoţimea din cate
goria de chiaburi, în care o indu
seseră promotorii „luptei de clasă". 
In perioada guvernării sale n-a fost 
demolată nici o biserică d , din 
contră, au fost construite unele noi 
iar altele au fost renovate. A avut 
de luptat mereu cu staliiîiştii din 
fruntea statului, ce se străduiau să-i 
rezerve doar un rol decorativ. 1

După apariţia articolului semnat 
de mine în ziarul „Vremea", am 
avut surpriza ca unii cititori să 
mi-1 arate multiplicat la xerox, 
bucuroşi că s-a spart gheaţa şi că 
începe să se Înlăture vălul de min
ciuni pe care o parte a presei şi a 
audiovizualului a încercat să o aş
tearnă asupra unei perioade isto
rice controversate, dar bogată în 
realizări remarcabile.

în  articolul respectiv invitasem 
istoricii şi contemporanii care l-au 
cunoscut îndeaproape pe Groza 6ă 
scoată la lumină adevărul. Un ma
re număr dintre ei şi-au manifes
ta t deja dorinţa să-şl expună opi
niile. în  ziarul „Vremea" dia 17 
august 1995 (pe care îl recomand 
şi domnului profesor Susan), un 
număr de 10 hunedoreni au adus 
deja informaţii preţioase în spri
jinul ideii că Petru Groza a fost 
unifl dintre cei mai populari oa
meni de stat, cu merite deosebite 
faţă de ţară şi îaţâ de judeţul nos
tru, merite care indiscutabil îi 
conferă dreptul la statuie. Am mai 
sugerat organizarea Unui sondaj de 
opinie care, în mod sigur, a r îi 
deosebit de relevant

Revenind la somaţia „Pe ce te 
bazezi ?“, era mai nimerit ca dom
nul profesor s-o fi adresat în anul 
1992 celor care au avut nefericita 
inspiraţie sâ demoleze statuile lui 
Groza fără să posede aprobările 
legale şl fără să consulte publicul. 
Dar domnia-sa nu a făcut acest 
lucru, din contră, după informa
ţiile noastre, formaţiunea politică 
din care face parte s-a aliniat la 
această ilegalitate. Se poate, dom
nule profesor? Prin mâna dv. au 
trecut zeci de promoţii de elevi ai 
Celui mai prestigios liceu din judeţ. 
E mai mult ca sigur că în calitate 
de profesor le-aţi insuflat senti
mente nobile de patriotism, spirit 
de dreptate socială, onestitate şi 
respect pentru adevărul Istoric.

Cât priveşte stima pe care v-o 
port, ea rămâne, pe mai departe, 
neştirbită,

Tvfelţumesc redacţiei cotidianului 
„Cuvântul liber" pentru bunăvoin
ţa de a acorda spaţiu acestei con
fruntări de opinii pe o temă care, 
sper, a stârnit un mare interes în 
rândul cititorilor,
/  IOACIIIM LAZAfc

PJS. Zidul' Berlinului a fost con
struit din dispoziţia iţii Hruşciov, 
nu a lui Stalin,

Răfuială cu statui
Românii au un simţ istoric ce dăinuieşte din vechimi. 
Transmis cu grijă peste veacuri şi respectat chiar de

Străini!
Iar ei, în semn de preţuire şi dragoste deTnainţaşi, 
Au ridicat călea) statuie, să fie pHdă la urm aşii r

Aşa i  fost cu Petru Groza, prim-preşedinte democrat, 
Ce ţara a-întregit, ca riscuri, după oribilul D iktat! 
Şi-a vremuri tulburi şi războaie, el cu curaj s_a

ridicat,
Să pună mâna pe o rană, ce încă nu s.a vindecat!

Iar ca moşier, cu bunătate, a sa avere şi-a donat 
La Obştea din Băcia.n care el a crescut şi s-a format. 
Şi i S-a ridicat statuie în Deva, unde a trăit,
Iar după moarte, cu onoruri, pe soclu el a fost Prim it!

Dar orizontul — în decembrie — cu nori de plumb
S-a încărcat

Şi aprig s-a pornit să tune şi să vuiască ne-ncetat} 
Şi.atunci, analfabeţi şi famenî, cu chiote şi răngi In

.mâini,
S-au năpustit să demoleze statui cioplite de bătrâni 1

Iar acest Domn de Viţă Veche, la ei cu jale S-a uitat 
Şi după o închinăciune, cu un gest nobil i-a ie rta t! 
Acum el zace.n părăsire în curtea vechii prefecturi 
Şi vrea Dreptate să se facă, c-aşa e rândul la români.

Deva — I sept. 1995, 
yiOREL CRĂCIUN,

Loc de parcare sau parc ?
în plin centrul Munici

piului Deva mai precis pe 
Bulevardul Decebal, în par
cul frumos amenajat cu 
gard viu, flori şi rondouri, 
situat între BANKCOOP 
Deva şî noul sediu ce se 
construieşte al Prefecturii, 
"Primăriei şi alte instituţii,: 
a fost parcată direct pe 
iarba si florile rondouiui 
AUTOIZOTERMA „RO. 
BUR", cu nr. dc circulaţie 
4.IID-6999, pc al cărei bord 
există ‘ ' următorul anun ţ:

„DE VÂNZARE — INFOR
MAŢII LA BANKCOOP 
DEVA — BIROU EXECU
TORI".. ■ '

Vâ întrebăm, dragii noş
tri EXECUTORI : dc ce 
procedaţi aşa, cu ce con
tribuiţi la înfrumuseţarea 
şi menţinerea curăţeniei şi 
a tot ce este frumos şi plă
cut în reşedinţa noastră 
dc judeţ ?

CONSTANTIN AOANEI 
RAIlOVEAN.Deva

Biserică ortodoxă din Brad.
Foto PAVEL LAZA
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Veterani de război, arma pompieri care au pri
mit cu prilejul Zilei Pompierilor medalia Crucea 
comemorativă a celui de-al doilea război - mondial, 
1941—1945“. Foto PA VEL LAZA

Prin fum şi flăcări
Evenimentele la care au 

participat în cel de al 
doilea război li se deru
lează în minte ca un film: 
flăcări şi fum, huruit de 
avioane şi şuierat de o- 
buze şi bombe care aduc 
numai moarte şi distru
geri.

Odată cu venirea războ
iului, pompierii militari au 
început lupta cu flăcări
le. Maşinile de incendiu 
erau tot timpul în stare 
de funcţiune. -'Trombe de 
apă îşi înscriau traiec
toria spre âbiec'.iv. Soare
le ardea pe cer, iar flă
cările pe pământ. Lupta 
era ca intr-un iad. Pom
pierii nu aveau timp de 
odihnă. Arşi de flăcări, 
cu feţele înnegrite de fu
mul amestecat cu sudoare, 
cu mâinile sângerânde, 
pompierii au salvat tot ce 
se putea salva, vieţi o- 
meneşti şi bunuri.

Pe lângă specificul de 
armă, pompierii militari 
au luptat şi cu arma în 
mână împotriva inamicu
lui, contribuind la dezar
marea Iul şl la apărarea 
obiectivelor încredinţate. 
Dip relatările veteranului 
de război, p îţ (r) Kovacs 
Ioan, din Deva, care a fă
cut, parte din compania a 
V-a, -batalional 2 pompieri 
Bucureşti, în data de 25 
august Î944, la chemarea

In ajutor de către jandar
mii de la postul Buftea, 
o unitate sub comanda ma
iorului Aurel Podeleanu a 
participat la dezarmarea 
unei unităţi germane sta
ţionate în gara Buftea, ca
re avea în pază vagoanele 
şi trei rezervoare a cca. 
1(1000 litri fiecare de ben
zină, de unde se aprovizio
nau avioanele care bom
bardau Bucureştiul. A- 
ceastă benzină a fost du
pă aceea folosită de uni
tăţile noastre. .

Un alt episod relatat de 
acelaşi veteran. In timpul 
stingerii incendiului de la 
Cartea Românească de 
lângă Casa ;Armatei, pom
pierii- au râma* f i r i  apă 
şi trebuia adusă din iacul 
Cişmigiu. Cum focul nu 
aştepta, pompierii aţi gă
sit in beciul unui restau
rant mâi multe budane cu 
vin în care au introdus 
sorburile şi au reuşit i- 
zolarea In parte a incen
diului.

Veteranii de război pom
pieri au participat la stin
gerea ineehdîlter şi după 
terminarea războiului, pâ
nă la lăsarea lor la  vatră. 
Pentru toate acestea, ve
teranii pompieri merita 
recunoştinţa noastră.

Caloaet <rt
GHKOHGHg I.UNGU, 

veteran de război

AVANTAJELE INVESTfTORUUH LA
FONDUL ROM ÂN
DE INVESTIŢII
D A C I A  F E L I X

•câştig superior dobânzii bancare «bivalente unui depeiri la (etatea, 
in condiţiei* in tare nu te impune blazarea investiţiei pe e perioadă 
determinată -.T;
-lichiditate maximă ţi un grad de risc extrem Jc  tcăzvl ale investiţiei 
-participarea la plasamente care implică turna importante de bont, 
greu accesibile investitorilor Smguloei
-excluderea posibilităţii «oretvperâni sumelor investite ce ar putea
rerultă din procesul finanţării de inlrepriaderi
-comisioane minim» ţi operotivrtate maximă l« rătcumpnrarr
-ialormaroa permoacalâ asupra evoluţiei fondului
-creşterea valorii titlului faţă do 1 ianuarie 1995 corespunde unei
dobânzi anuale de circa 98%
•nu se percep comisioane la depunere

F O N D U L  R O M Â N  DE IN V E S T IŢ II DACIA FELIX  
O PER EA ZĂ  P R IN  GHIŞEELE DESCHISE  

LA SUCURSALELE B Ă N C II D A C IA  FELIX

BENiTiRcU. D.UMN E W\ViOA'S;Ti RA

VWWWWWVWWVVWV'MVWUV

CURSUL FONDULUI ROMAN DE INVESTIŢII 

DACIA FELIX, VALABIL LA DATA DE 15. 6®. 1996

Fondul Român d« Investiţii Dacia Felix administrat de Pro Invcst S .A  anunţă urmă
toarele performanţe financiare:

...'Vatoarca Ia jd atffluhii:4ep«rtklpwro.â2 4Q0IeL.
Creşterea faţă de 1 ianuarie 1995 corespunde unei dobânzi bancare anuale de 9# '/*.

3 " 6 f
Ajunsă la jumătatea a- 

nului, deci . la numerele 
5—4  publicaţia „Rostirea ’ 
românească" îşi ewriwcaae 
ză şi consolidează o per
sonalitate tot mai distinc
tă In peisajul revuistic li
terar românesc. La aceas- 

i ta ooatribute dteigur, -con
ţinutul dar şi numele co- 

’ laboratorilpr. Jîume bine 
. cunoscute ale mânuitorilor 

de condei : scriitori. co
mentatori, -publicişti.,. A lţi 

! fel, pentru informarea 
dumneavoastră itu'nţionez 
câteva titluri şj câţiva 
autori:. HOrmebmitică 
numi ţării, de Viorel Io
nel (pag. 4); • Stor® italia . 
de Alexandru Bălăci. (gag. 
10); Tăcerea lui JJgide- 
gger de Miljuko Vukadi- 

,‘movieî (pag. -1% Crouiea 
literară de Mircea Tomuş 
la voi. -Viaţa Iţii • Lucian, 
Blaga~ de fon Baju fpag- 
37); Tragicul singurătăţii 
de Ion Cheie Pantea (pag. 
63); Suburbiile vieţii de 
Radu Ciobanu — însem

nări despre toii Lăntt-âa- 
jan (pag. 57); Sorin Titel 

- său raalteraul; fabulos do ' 
Adrian Dku| Raehiero 
(pag/ 60); Vlrgil Mâziles- 
ţu  — . morbiditaţe şi cru
zime de Valentin fi, Hfl-J 
hăescu' jpag. 73(1; Pairi rea-' 
rgui rifltwzai —» o -dimeib. 
siune a. viitorului de 4r. 
Ioan Oprî$ ă*âg. 96J; DS» 
spre jocul seeurid al poe
mului de Ionel Bota (peg.
«9)/;:. r : : ^ T

Ca şi in numerele ante
rioare, poezia este prezen
tă consistent în revistă şl, 
în mat toate caturije, pu
tem citi poezie bună, de 
fapt în  context «u. Între
gul conţinut aj publicaţiei. 
Degj, Jhtre semnatarii poe
ziilor, su n t: PetrU ArighpJ, 
Radu Selejan, Titus An- 
drşţtfc. Negplţă Irimle. fto- 
bert Şerban, ' .,■■■•

Revista se găseşte de 
vânzare la Libeăria „Ga. 
rant“ din Deva.

BANCA „DACIA FELIX* S.A 
SUCURSALA DEVA 

ANUNŢA VÂNZ ARE PRIN

*TT

%

•  CUPTOR BRUTARI* cu accesorii cf 
P aieluagL iO . situat la  Hunedoara, str. Chi- 
zid (restaurant „Ciuperca")/ ]

^ Licitaţia va avea Ioc fiă data de 22. 09. J 
1995, era 16* As Huned#ar4 str. Chizid (ie«- 
tauraat „Ciuperca"). \

Relaţii suplimentare (preţ. caracteristici | 
tehnice etc.) se pot obţine fe sediul băncii din 
D eia, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 620796.

I%
I%

!
\

ULTRAROM“ S.RJL GALAŢI 
OFERĂ:

•  Tablă (r&lou) la rece 0,6—2,5 mml
•  Tablă (rttlou) ta cald 2,5—100 «w» j-
•  Tablă (rulou) zincată 6,6—2,0 mm
O P n f i l e  " I
•  Table perforate j

|  •  €!$iueioare pentru transport dife- *\
|  rite mărfuri * I
|  Op Ffose tip „ratifz* j
i  •  fksături şi împletitm i din, s â m ă l
1 T el/fa x  036(464233, m 4 3 Q ,m $ m  \

(488) |

mm

CAMERA DB COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
OFIOUL JUDEŢEAN AL

comercianţilor înmatriculaţi 
fn  judeţul Hunedoara OBLIGAŢIA preschim
bării certificatelor de înmatriculare până fa 30 
decembrie 1995.

Acţiunea se desfăşoară Ia sediul Camerei i 
şi al Oficiului Registrului Comerţului în fie- j 
care (fin zflejte de marţi si vineri, între orele / 
9U-IS. — (499) *

■*: *
Ia

I
1
*

REGIONALA G A * METAN DEVA 
str. E. Gojdu nr. 85

I

I

I

• mrnmmwm mm m m m man am m Urnm • • * • • • •

XEROX
Pistribciitoc
Autottznt

Noi nu avem nevoie 
^  de reclamă S

I  Scoate la licitaţie în fiecare ai de ja i a - 
I li|nii septembrie mijjioace fixe casate. . |
I Inlurisaţu zlhtic, h  sediul Regionalei Gaz ■ 
f  Metan Deva* str. E. Gojdu, nr. 85, telefon : I 
j  627096, 627091, 62TI0I între orele 9—15. (494) j
* ■ - .' .. ...... . .. : . '' , :   ' v
J ! i
I CENTRUL DE CONSULTANŢA INSTRUIRE j 
I ŞI INGINERIE SOFTWARE !
|  „CONSOFT — COMPUTER" S.R.L. SIBIU |

i Anunţă deschiderea în Deva, începând cţl |  
î 1. 10. 1995, A CURSULUI POSTLICEAL DE J 
\  SPECIALIZARE ÎN INFORMATICĂ, cu du- |  
j rata de pregătire de 1 an şcolar.
I Informaţii si înscrieri în DEVA, str. Pru- |  
? nilor, nr. 19, telefon 613678. ~ (500)-»J  mmmm £  r i n a  |  mior, nr, u ,  xereron uxao<o.
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VA NZARI-CUMPAţtARl

•  Vând Fbrd Tabrms. cli
talon. tel.. 724550, (7467)

' •  Vând minibuz Fiat 
Ducat» D, Alpha Roim-n 
75. Informaţii tel. 628283, 
după ora 14. (7380.)

•  Cumpăr 4 cauciucuri 
noi, 8,25 x20 sau schimb

* uzate. Ofer 400 000 lei. Tel.
' 625234, (7467)

■ Vând excursie în 10 
ţări europene Tel 957/ 

■ 211477, (7118)

•  Vând Honda Prelude, fabricaţie 1990, 1958 
cmc, 100 000 km, 10 800 DM şi un pui Ciobănesc 
mioritic, de 3 luni,, tel. 623627. (7471)

$ 500 PE SĂPTĂMÂNĂ
\ uicrdnd acasă ’ j
|  p«nţfU  Dripe d in  SUA

j Trimiteţi un pJIc timbraî şl autoodresof l 
penirtfdelalfl suplimentaro J

RAOiS'ON CP. 1-1244 
3400 Cluj Napoca

•  Vând Dacia 1310, an 
1984, caroserie 1993, sta
re perfectă. 618118. (7466)

•  Vând convenabil casă
Sn Şăuleşti, nr. 13, uşi, 
ferestre, butelie rusească, 
nouă. Informaţii, după o- 
ra 15. (7459)

•  Vând Dacia 1310 In
st re excepţională, tel. 
613156 _ (7451)

•  Vând saxofon alto 
Conn, american, saxofon 
alto Timiş, saxofon so
pran Amatl, acordeon 72 
başi şi feceiver pentru 
instalaţia de satelit. Tel. 
616107, după ora 16. (7000)

•  .Vând apartament 4
camere central; decoinan. 
date, etaj I, Deva. Infor- 
maţtj, tel. 613964, Intre 
orele 9^-15. (6093)

•  Vând apartament 3 
camere sau schimb cu-două 
plus diferenţă, , posibilităţi 
privatizare, tel. 624805. V

- - . • (7455)

•  Vând apartament v 4
eamerg decomandate, ,;şţr. 
Kmines^îl.' ‘Informaţii* tel 
629259, 1 ” <7482)

i n  omct; f>c \/U!

CUVÂNTUL
LIBER"

IN

SPRIJINUL

a g e n ţ il o r

ECONOMICI

SI

POPULAŢIE)

*•— * ♦ ’w*

•  Vând apartament 2
camere Simeria, Cloşca, 
bl. 10,' ap. 33. , (7439)

•  Ocolul Silvic Dobra
vinde lemn lucru răşinoa- 
se, păstrăv proaspăt şi 
congelat la preţ avanta
jos, tel. 633268, (6097)

•  Ocolul Silvic Dobra 
vinde la licitaţie în Ziua 
de 20 septembrie 1995 mij- 
loaje fixe casate, conform 
ordinului filialei 70/1995.

(6497)

•  Vând apartament -2 
camere, parter, îmbuna - 
tăţiri substanţiale (posi
bilităţi privatizare), zilnic 
orele 16—22, tel. 623485

(7653)

•  Vând Dacia 1310 
Break, 1989, tel. 616862.

.v;> (7469)

•  Vând Dacia 1310, fâ-
bricaţie 1993, Deva, 611543, 
612188. zilnic. <7388)

•  Vând Dacia 
Căstău, nr. 215 
convenabil.

1100, sat 
A, preţ 

(7481)

•  Vând cavou două, lo
curi, Cimitirul ortodox E- 
miriescu, Deva, tel. 611772. 

- i, (7479)

; ' •  Vând caroserie -com
pletă, talon, motor Mer
cedes, tel! 629447. 47445)

•  Vând Hoinar, nou, tel.
057/557219, Săvârşin, 423, 
jud. Arad. . '(7066)

•  Vând televizor color,
marca Universum. cu te
lecomandă. Informaţii tel. 
728067. ; • ,: ' (7223)

•  Vând autobasculantă,
SRD, Ruda, 69, tei. 735293, 
după ora 20. (7222)

•  Vând autoutilitară Ci
troen C 15 Diesel pentru 
marfă sau persoane, ca
pacitate o tonă sau 6 plus 
2 persoane, fabricaţie 1989, 
telefon 718322, după ora 
16. . (6292)

•  Vând dormitor. fur- 
'n ir nuc, două sobe teraco
tă. Suciu Filip, Brad (6477)

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, îm
bunătăţiri. Deva, Mărăşti, 
bl. D3, ap. 41. (7494)

•  Cumpăr apartament 2 
camere central. Tel. 619222.

(7493)

•  Vând apartament cu 
2 camere, decomandate, 
gol, în Alba-Iuliâ, în cen
tru cetate. Tel. 058/830206.

(357124)

•  Vând apartament 3
camere, parter, posibili
tăţi privatizare.' Informaţii) 
tel. 619557, (3571%)

•  Cumpăr talon Dacia
1310, tel. 622333. (7652)

: schim buri !"' "*'
• DE LOCUINŢE ,

•  Schimb apartament 3 
camere, cu două camere,

• plus diferenţă, exclus Mi- 
Cro . 6 ,satî-7. Tel. 7I82Ş6.

(7215)

I

I
I
I
I
I
I
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER»
Abonamentul este calea cea mai stau- 

|  ră şi mai avantajoasă de procurare a zia-1 
|  rului nostru. Costul abonamentului pe Ht»-|

I9 na octombrie, corelat cu preţul hârtiei, ■  
tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, I 

I plus taxele poştale. Faţă de cumpăra-1 
|  rea zilnică a ziarului de la chioşc, care a r | 
ycosta 4000 — 4200 lei, prin abonament |  
f s e  economisesc lunar aproximativ 25001 
I deĂei, în funcţie de numărul zilelor de I 
|  apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 paginiI
I Abonamentele se pot face la oficiile J 
|  poştale şi la factorii poştali. Pentru lunat 
|  octombrie puteţi face abonamente în tot 
I cursul lunii septembrie; I

IU VERSE

•  Societatea Comercială 
reramed SBL Haţeg â-
nunţă majorarea tanteior 
începând cu data • de ifc 
X. 1995, <7067)

OFERTE DE SERVICII

•  Salariu lunar de isebit,
eventual locuinţă pentru 
-specialist, agricol (de pre- 
ferat posesor auto), pentru 
administrarea a 7—8 Ha de-, 
teren" agricol în comuna 
Pui, judeţul Hunedoara. 
Relaţii Ia tel. 01/3224059, 
01/3237893, 054/720063. 054/ 
723208. (7204)

, ÎNCHIRIERI

■ ■•.O fer de închiriată ârf 
partament 3 camere 'De
va, vând abricht, tel.

’ 666531. (7472)

\ ■' AGENTUEE DE PUBLICITATE * **
\ ..CUVÂNTUL LIBER“
i Pentru a economisi timp si bani. pu- 
\ teii pnblica anvnţuri de mică şi mare pu- 
| blicitate în ziarul nostru; apelând la apen- 
i ţiile âe publicitate din :
J •  DEVÂ -  la SEDIUL REDACŢIEI 
’ din str. 1 Decembrie.- nr. 35 fân clădirea 
) Tribunalului judeţean) ; — la chioşcul din
) r F .N T P T H  M T iv ic rD in T  r n  ia*,,.*

Ofer spaţiu pentru de
pozit en gros (25 mp), tel. 
616118. (7431)

•  Caut pentru închiri
ere apartament două ca
mere (ne) mobilat. Infor
maţii la tel. 625114, orele 
16-20. (7651)

DECESE

•  Familia îndoliată 
exprimă .toată grati
tudinea celor- care au 
fost alături de ea şi 
au condus pe ultimul 
drum pe dragul lor 
soţ, tată, socru şi bu
nic

IOAN DRÂGAN
diiw Simeria, trecut 
fulgerător în lumea 
veşniciei, la numai 58 
ani. Dumnezeu să-i 
dea odihnă veşnică.

(7392)

•  Un ultim omagiu 
din partea mamei An- 
gliţa, fraţilor Gostică, 
Victoria şi nepoţilor 
Dorin, Nelu şi Nicu- 
şor, care conduc pe 
drumul fără întoar. 
cere pe dragul lor 

ŞTEFAN DOBRA 
în vârstă de 52 ani. 

. înmormântarea azi, 19 
septembrie '1995, ora 
14, în Câinelui de Sus.

, (74®)

l zinul „Comtim" ; — la chioşcul din CAR- 
| TÎERUL MICRO 25 (staţia de autobuz 
i „Orizont*).
A •  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
j 716926). . :/> !
\ •  BRAD, strada Republicii (tel.
\ 65b968). la sediul S.C. „MERCUR\
\ •  ORĂŞTIE, la chioşcul ele lângă ma-
\ gazinul „Palia".

•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 
| (in spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367. 
) 770735.
| Agenţiile ziarului nostru asigură, la 
 ̂ taxe rezonabile, publicarea cu maximă 
j.promptitudine a tuturor anunţurilor de 
\ mică şi mare publicitate.

! SOC. COM. METRO MOBILA S.R.L.
J ,;,ă- DEVA
7 ' Cu sediul în Deva, str. Sîntuhalm, 
) nr.. 31 A.

a n g a -j e a z ă
•  COMIS VOIAJOR pe circuit intern 

şi străinătate.
- Condiţii:

—■ Studii — liceul.
■— Permis de conducere.
Relaţii suplimentare la sediul firmei, 

telefon 626338.

S.C. „MAREŞ-TUR» S.R.L. ORĂŞTIE 
- Str. Unirii, nr.1 5 

■' Pune la dispoziţia celor interesaţi din 
transporturi:

•  PLĂCI AUTO R-F 565x140 mm
•  PLĂCI AUTO R-F 565x200 mm — 

fabricaţie ITALIA.
OFERIM GARANŢIE 3 ANI.
Informaţi» Ş» relaţii la sediul firmei şi la 

telefon 641446.
VÂ AŞTEPTAM ! (7386)

REGIA AUTONOMĂ DE INTERES LOCAL HUNEDOARA 
Organizează în data de 10 oct. 1995, ora 12, la sediul din str. 

Republicii, nr. 5, Hunedoara, în baza Legii nr. 85/92, art. 8 şi HG 658f 
1992, . ■ -

* LICITAŢIE PENTRU VÂNZARE
. Bloc de locuinţe P + l  etaje, 2 ap. cu spaţii comerciale la parter, 

din satul BOŞ — Hunedoara)
FORMA LICITAŢIEI — publică, deschisă- fără, precalificare 
(HSGANIZATOR — R.A.I.L. Hunedoara /
OBIECTUL LICITAŢIEI — vânzare bloc 2 ap; cu spaţii comer

ciale la parter, aflate în fază de conservare
DESTINAŢIA SPAŢIILOR — 120,65 mp —- magazin alimentar; 

45,00 mp — magazin nealimentar.
PREŢUL DE PORNIRE A LICITAŢIEI ESTE DE.
LOCUINŢE — 10 852 987 lei 1
SPAŢII COMERCIALE —  6 033 605 Iei în suprafaţă de 165,65 mp 
CUANTUMUL GARANŢIEI —- pentru participarea Ia licitaţie 

este de 10 % din valorile comunicate mai sus
TAXA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE —  210 000 lei 
GAJRANŢIÂ ŞI TASA DE PARTICIPARE — se vor dejpune în 

contul de vixament nr, 1510983040519, deschis Ia BRD Hunedoara.
Informaţii suplimentare se vor obţine la Biroul Investiţii al RAIL 

Hunedoara, telefon 054-711394. !,
P.S. —  în  cazul în care nu se vor prezenta cel puţin trei ofer

tant!, licitaţia se va  «repeta în data de 26. oct. 1995; 3. 11. 95, ora 12.
■ •, / ■  ' -y- :* ... t! >(501).
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