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FLASH!
© AVIZARE. De la 

Fondul privat de acu. 
mulare şi pensii Deva 
am fost informaţi că, în 
conformitate cu preciză
rile transmise de către 
dl George Ddnielescu, 
preşedinte — director ge
neral al SAFI, începând 
cu data de 22 septem. 
brie a.c. Fondul Mutual 
al Oamenilor de Afa
ceri-şi SAFI S.A. au fost 
avizate de către Comisia 
Naţională a Valorilor 
Mobiliare în ceea ce 
priveşte funcţionarea lor. 

■ (N-T)
©  DATORII. Datoria 

R.A.G.C.L. Deva către 
F.E. Mintia la 25.. Q9-
1995 pentru agent ter
mic se ridică la 2,028 
miliarde de lei. Din a. 
cest total 809,3 milioane 
sunt debite ale asocia
ţiilor de locatari, 112 
milioane datorii. ale a- 
gcnţilor economici cu

capital privat, Iar dife. 
renţa de 1,108 miliarde 
de lei sunt debite ale 
agenţilor economici cu 
capital de stat şi ale 
unităţilor bugetare. (C.P.)

© NEPĂSARE SAU 
COMODITATE? La soli
citarea Şcolii Generale 
nr. 3 din cartierul Da. 
cia —- Deva, containerul 
situat în curtea ' şcolii 
a fost mutat pe o plat. 
formă laterală din veci
nătate, pentru a asigura 
elevilor un mediu cât 
mai ferit de factorii po. 
luanţi. Nu la fel gân
desc însă şi câţiva lo
catari din zonă care, deşi 
dispun de ' alte contai, 
neve, continuă să artin. 
ce resturile menajere pe 
locul rămas gol in curtea 
şcolii. O asemenea ne
glijenţă I.ar putea costa 
scump, în primul rând, 
pe cei care învaţă la 
această şcoală. (G.B.) ,

mmmm

j C O N V O C A T O R
Consiliul judeţean PDSR Hunedoaraj 

J invită pentru data de 30 septembrie 1995,j 
| ora 9, în sala festivă a Prefecturii, toţi» 
» delegaţii şi invitaţii pentru a participa îal 
I Conferinţa judeţeană PDSR.

i

! i

l

CONSILIUL DE COORDONAREi 
A PDSR HUNEDOARA

!___________ ___________ I J

CURSUL VALUTAR
28 SEPTEMBRIE 

i  dolar SITA -*■ 2125 lei
1 marcă germană — 1480 lei \

100 yeni japonezi ’ ■ 2112 lei
1 liră sterlină .. 3338 lei
1 franc elveţian — 1830 lei ]
1 franc francez — 429 lei

100 lire italiene — 133 lei
C ursuri de re ferin ţă  ale Băncii Naţionate  

a  R om âniei.

IN ACEST NUMĂR:
•  Satul azi
•  Club T
•  Idei, opinii, controverse
•  Romprcs transmite

•  Onomastică: Vincen. 
ţiu; ~

•  Au murit: in 1654, 
MATEI BASARAB, domn

_ al Ţării Româneşti, în
28 SEPTEMBRIE 1876, scriitorul şi diplo-

•  +  Cuv. Bariton matul român COSTACHE 
Mărturisitorul; Sf. - Pro- NEGRI (n. 1812); 
oroc Varuh; Sf. Mc. Pi- « Soarele răsare la ora 
men; 7,09 şi apune la 19,03;

tolerează acest fenomen 
şi nu se interzice odată 
pentru totdeauna func
ţionarea localurilor tip
restaurant bar, discoteci 
şi altele _ de acest tip 
sub apartamentele de
locuit? De ce nu mai 
există bun simt, ca la

•  —- Ionescu, scriitor 
de vagoane !
: — îmi pare bine.

Popcscu, cititor de 
contoare!

•  •  m m m  mm m m m m  m m

V.,.V .W .W A W /r>  w / a w / w ^a w w .w .v .v / j w a w .v / a w / a v / w .w .  . • • • • • • • • • • • •

CALVARUL VINE DE LA BAR
Zilele trecute a venit derea barului ,,S.C. Mi-, cinat“ sănătatea şi ner- 

la redacţie dl Ioan Boz- nerva“ S.N.G., Ratron vii noştri, ba, mai mult, 
dog, cu soţia şi fiica, Chilian Marin. Gu a- barul s-a' extins pe o 
din Hunedoara, şi ne.a ceastă dată a început suprafaţă mai mare, iar 
lăsat o sesizare pe care calvarul nostru, al loca- pe geamurile din spate 
a trimis-o şi: Prefcctu- tarilor, creat de zgomo- iese fumul de ţigară şi 
rii judeţului Hunedoara, tul permanent dintr-un intră în camerele noas- 
Guvernului României, local unde se consumă tre. fiind nevoiţi ■ să stăm 
Camerei Deputaţilor şi băuturi alcoolice, cântă cu " geamurile închise.
Senatului. Mare trebuie muzica, oamenii discută La sesizarea noastră 
să fie necazul celor 21 în funcţie de paharele Primăria, prin adresa nr. 
de semnatari ai scrisorii de tării îngurgitate. Pro- 4305, 30 og 1995,
de au ajuns s-o adreseze gramul localului — după ne_a răspuns- că patro- 
atâtor foruri. bunul plac al patronu- nuj a foSt atenţionat şi

Spicuim şi noi din lui, de multe ori depă- s_au dispus măsuri pen- 
această jalbă, în speranţa şînd orele 1 sau 2 din tru ca locatarii să nu 
că doleanţele oamenilor noapte. mai fie deranjaţi Nu-
vor fi rezolvate la Hu- Ca urmare a nenUmă- mai cg patronul av rămas
nedoara, de către cei în ratelor noastre sesizări, cu atenţionarea, iar noi 
drept. Că până la Bucu- după trei ani, Primăria cu acelasi calvar. Ne 
reşti... municipiului Hunedoara, • •* ,

„Suntem locatari ai prin adresa nr. 607, din n r , ' . ŝ ei .a<? - , 
blocului B 6 din Bdul 16. 02. 1993, ne-a răspuns srcu de priceput ca dea- 
Dacia, nr. 6 G, din mu- că cele relatate sunt suPţ'a V”ei- P U --
nicipiul Hunedoara şi reale, iar cu adresa nr. L l ! „ ° CUL rt cL ,
vă rugăm să ne ajutaţi 2729 din 9. 04. 1993, a 
In următoarea problemă: dispus sistarea activităţii 

Până la „Revoluţie", barului, '-fi -- < 
la parterul blocului nos- Dar mulţumirea şi li
tru a funcţionat un ate- niştea noastră nu a du- 
lier de ochelari, cu pro- rat prea mult. La data 
gram de la ora 10 la de 7. 06, 1995, aceeaşi pri- 

5  oră 18, adecvat respec- mărie a aprobat deschi- 
3j tării liniştii locatarilor, derea altui, bar, sub nu-
S După „Revoluţie*1,; Prl- mele de „Freroar Co- °ra 20, toate activităţile 
î  măria Hunedoara a eli- mexim" S.R.L., patron perturbatoare ale liniştii 
2  berat autorizaţia nr. 219/ Frenţiu Dan, tot fără sub apartamentele de 
S 3#. 32. ’90, fără acordul acordul locatarilor. locuit să înceteze ?" ^
5  locatarilor sau al aso- Şi acest -bar, ca şi pri- Urmează numele ane-

f elaţiei de. locatari, prin mul, - este înzestrat cu xaie şi semnăturile ce- 
care s-a aprobat deschi- aceeaşi maşină de „mă. lor 21 de locatari.

ALTĂ PARANTEZA. 
Conceput ca nişte simple 
reflecţii de voiaj, „seria
lul" acesta îmi face sur
priza de a produce va
luri. Niciodată n-am pri
mit atâtea mesaje de la 
cititori. Le mulţumesc 
tuturor. Unora le-am 
răspuns personal. Alţii 
aduc însă în discuţie 
chestiuni de interes pu
blic, care merită să fie 
cunoscute. Astfel, un 
domn din Deva, locatar 
al cvartalului central, 
cuprins între străzile Ion 
Creangă, Mareşal Ave- 
rescu, Piaţa Iuliu Ma- 
niu şi Bdul Decebal, por
neşte de la primul „e- 
pisod*1, cel despre Spiel- 
platz-uri, şi mă invită 
să vizitez locul de joacă 
dintre blocurile respec
tive; eventual să şi scriu 
despre el. L-am văzut. 
Arată jalnic. Ruşinos. 
Cu ani în urmă s-a 
investit aici o sumă con
siderabilă, inclusiv pen
tru amenajarea unui te-

primată de aceste arti
cole am primit de ia 
doamna doctor Eugenia 
Dineş. Reproduc din 
epistola domniei sale : 
„Şi eu am fost anul tre
cut în vest şi m.ain în
tors la fel de indignată 
şi cu gust amarf de ce 
la noi nu poate fi ia 
fel ? De ce nu intcrcst-.i—i 
Pe nimeni ţara aceasta? 
De ce atâţia oficiali care 
se plimbă pe banii sta
tului în străinătate nu 
vid diferenţa dă cum 
intră în ţară. de Ia pri
ma toaletă? Ei nu văd 
ordinea de acolo, florile, 
curăţenia, frumosul în 
general ?‘\  Ba văd, sti
mată doamnă doctor, dar 
nu le pasă, mt-i intere
sează. Ca să-i intereseze, 
să se implice adică, ar 
trebui să aibă o menta-; 
litate culturală. Or, cul
tura e tot ce poate . fi. 
mai străin de dânşii. Nu 
e vina lor, ci a celor 
aproape cinci decenii de 
comunism care le-a in-

MENTALITAŢI

ren de tenis. Locul e 
frecventat de vreo 300 
de copii, dar e lăsat de 
izbelişte, poate tocmai 
pentru a justifica apeti
tul posesiv al unora pe 
care nu-i interesează co
pilăria. S-a' preconizat 
astfel construirea aici 
a unei clădiri — institu
ţie de şapte etaje. La 
protestul locatarilor din 
jUr, care ar fi rămas 
fără soare, s-a renunţat. 
S-a renunţat la respec
tiva clădire, dar nu la 
intenţia de a le răpi co
piilor Spieiplatz.ul Căci 
tocmai acum e în ţoi 
trasul sforilor în vede
rea construirii acolo a 
unor garaje. Nu Ştiu 
cum ,şe va sfârşi tără
şenia, dar, după cum 
merg lucrurile la noi, 
vor pierde probabil co
piii. căci pentru intere
sele lor cine să se bată? 
Cum însă avem în De
va .trei posturi de tele
viziune, le invit şi eu la 
rându-mi să transmită un 
reportaj de pe acel loc 
al ruşinii edilitare. Nu 
de alta, dar imaginea 
are un impact măi pu
ternic asupra opiniei pu
blice decât cuvântul scris 
şi poate-poate va reuşi 
să determine la cel în 
drept decizia de a reda 
locului menirea şi ţinuta 
de la început. Ar fi un 
semn cât de cât încura
jator că nu trăim totuşi 
în ţara bunului plac.

O frumoasă şi tonică 
scrisoare de solidarizare 
cu starea de spirit ex-

culcat o mentalitate de 
slugi1 parvenite, ajunse 
acum la ciolanul jinduit 
şi cărora nu le mai 
pasă de nimic. Se Zice 
că fiecare popor îşi are 
conducătorii pe care îi 
merită. Ii merităm, fi
indcă noi i-ani ales. Şi-i 
merităm în măsura în 
care' noi înşine suntem 
tributari mentalităţii . de 
sclav, inculcată nouă în 
aceleaşi dramatice cir
cumstanţe. Ca să pă
trundă în Pământul 
Făgăduinţei, obştea lui 
Israel, trebuia să se cu
reţe întâi de mentalita
tea de sclav. De aceea 
Moi se a învârtiţ-p vreme 
de patruzeci de ani prin 
pustie.’ De ce patruzeci? 
Pentru că acesta e tim
pul necesar ivirii unei 
noi generaţii, cu o men
talitate nouă, de oameni 
liberi. Cam atâta ne va 
trebui şi nouă să ne a- 
propiem de stadiul în 
care se află azi Occi
dentul european, ţinând 
seama de faptul că, între 
timp, nici Occidentul a- 
cela nu stă pe loc. Sigur 
e, doamnă doctor, că noi 
nu vom mai prinde tre
nul acela. Dar — pentru 
că mă întrebaţi — cred 
că ceea ce putem şi a- 
vem datoria să facem este 
să ţinem trează în con. 
ştiinţa semenilor ideea 
că pot şi trebuie să re
fuze dictatura bunului 
plac pe drumul. totuşi 
ireversibil* spre lumea 
civilizată.

RADU CIOBANU I

,V A W .'.V .W ,W ,' w , Pregătiri înainte de zbor. Foto: LOCSEI ZOLTAN
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Duminică, 1 octombrie a.c., la Baia de Criş 

are loc manifestarea

„Revigcrarea rasei Finzpau"
După cum i-am mai 

informat pe cititorii zia
rului nostru, duminică,
1 octombrie a.c., la Baia 
de Criş va avea loc cea 
de-a doua manifestare 
purtând genericul „Revi
gorarea rasei de bovine 
Pinzgau“.

Discutând cu dl, ing. 
Romeo Korb, director la 
Direcţia judeţeană pentru 

' agricultură şi alimentaţie 
Hunedoara — Deva, de
spre organizarea acestui 
târg de toamnă (de ani
male şi mărfuri), am re
ţinut câteva elemente 
de interes pentru parti
cipanţi, producătorii agri
coli şi pentru crescătorii 
de animale din judeţul
nostru.

De organizarea acestei
manifestări se ocupă
D.A.A., O.J.R.S.A., Pri
măria comunei Baia de 
Criş, Asociaţia judeţeană 
a crescătorilor de păsări 
şl animale şi Societatea 
producătorilor agricoli din 
zona montană a judeţului 
Hunedoara.

Deschiderea târgului va 
avea loc la ora 10, în 
program fiind înscrise: 
vizitarea expoziţiei şi 
prezentarea animalelor din 
rasa Pinzgau, precum şi 
a expoziţiei de utilaje 
agricole, în cadrul căreia 
ponderea fi deţin cele eu 
Specific zootehnic, festivi
tatea de premiere pentru 
exemplarele cele mai va
loroase de animale din 
rasa Pinzgau crescute in 
gospodăriile particulare, 
după care urmează ser

barea câmpenească orga
nizată cu acest prilej.

Vorbindu-ne despre con
tribuţia la reuşita târgu
lui de toamnă, interlocu
torul a ţinut să sublini
eze aportul deosebit al 
sponsorilor care doresc 
binele agriculturii şi în 
special al zootehniei ju
deţului nostru, aceştia în
ţelegând adevăratul sens 
al devizei potrivit că
reia „o raţie bună echi
valează cu un bidon plin". 
De amintit că în rândul 
sponsorilor s-au înscris 
următoarele firme: S.C.
Siderurgica S.A. Hune
doara, S.C. Aprotera Si- 
meria. Agro — Company 
S.R.L. Deva, S.C., Hep- 
haistos Hunedoara/ S.G. 
Dianci Bucureşti, Asocia
ţia Agricolă Iuga Lăpuş- 
nic, S.C. Alba-Lux Coms 
S.R.L. Brad. I.C.S.H. Hu
nedoara, S.C. Peco Deva, 
S.C. Leopardul Bucureşti, 
S.C. Agrodivers S.R.L, 
Deva, S.C. Minexfor De
va, Filiaţia Banc Post 
Brad. S.C. Emafarul Baia 
de Oriş. S.C. Inserprod 
S.R.L. Brad. S C. Corn 
Agroselenâ Brad, S.C. 
Com Alexandra S.R.L, 
Brad. S.C. Cristy — Andy 
Com S.R.L. Brad, Ş;C. 
Legume — Fructe Brad, 
S.C, Venera -Com SJLL. 
Baia de Criş, S.C., LM.I. 
S.R.L. Brad, Lignoprcst 
’Crrupex S.R.L. Brad, Co- 
ifiexim Lupeni. S.C. Spi
cul Petroşani, Alin Agro- 
prodex Petrtla, Deae Com
plex Agroserv Deva, A- 
vicola, Devii, Cetate şi

• Ziar edita t de ■J CASA D E PRESA Ş /E D / IU H Â  î|  „CUVÂNTUL LIBER" DEVA f
1 >  societate pe acţiuni cu capital privat '
I înmatriculată ta Registrul Comerţului Deva. cu I 
|nrJ/2a618/199lCont.4072613110B.C.R.Deva.|
• Cod fiscal: 2116827 ■

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE. J
î Dumitru Gheonea presedmie (cedactcw şei), j
■  Tiberiulstrate vicepreşedinte (redactor $ei adiunct). *
I Virgfl Cnsan cornatiil set Minei Bodea. Ntcotae I 
|  Tîrcob. |
|  întreaga răspundere pentru conţinutul |
■  articolelor o poartă autorii acestora Adresa a 
.  redacţiei: Deva. 2700. slr i Decembrie, nr 35. . 
J Judeţul Hunedoara. Telefoane 611275-6*2157 J
■  611269.625904. Fax 618061 *
I  Tiparul executat la S.C. „Pohdava" S.A Oeva |

Decebal din Deva, Suin- 
prod şi Combor Qrăştie, 
Sansere Sin tandrei. Mu
reşul Şoimuş, Agrocom 
Haţeg, Agromicia Mintia, 
Simior şi Agrosim Sime- 
ria, C.L.C. Agricola Bre
tea Română, S.C. P.P, 
Geoagiu şi altele, cărora 
organizatorii le aduc mul
ţumirile lor. 

în context, amintim că

la această expoziţie —- 
târg de animale din rasa 
Pinzgau, sunt invitaţi şi 

, au confirmat .participarea 
şi reprezentanţi din ca
drul Ministerului Agri
culturii şi Alimentaţiei. 
Organizatorii vă aşteaptă 
cu plăcere să participaţi 
la această manifestare ce 
devine tradiţională.

NICOLAE TÎRCOB

I I

pentru sătenii noştrii “  I
— Stimate dle secretar 

- Petru Gavrilă, mai întâi
două vorbe despre acti
vitatea consilierilor co
munei Baişa...

— Două vorbe nu.s 
destule. Să-mi îngăduiţi 
mai multe. Să vadă toţi 
consătenii mei că sunt 
tot mai mulţi abonaţi la 
foaia judeţeană, o citesc 
cu plăcere, comentează, 
la unii le place, la alţii 
ba.

— Despre ce le place 
şî ce ba vom vorbi altă
dată. Acum ne intere
sează cum vă ocupaţi de 
oamenii necăjiţi din sa
tele comunei?

— Dle ziarist, se vede 
că n-aţi fost de mult la 
Baişa. La noi se mere 
înainte. Oamenii satelor 
noastre sunt moţi din 
cei vrednici, prinzaşi, 
aprigi la treabă, dar şi 
la...

— ...la ce ?
— La dreptate, cinste, 

adevăr. Kg cumva să-i 
batjocorească oarecine. 
Ei sunt Buni şî drepţi, 
cum am spus.

— Păduri au sătenii?
— 221 de titluri de 

proprietate la păduri, am 
dat. Mai avem de îm
părţit cam 50 şi acţiunea 
este încheiată. Să scrieţi 
că, în orice caz, sătenii 
îşi vor căpăta pădurile 
la- cane nu dreptul îna
inte de sosirea iernii.

— Asta a r fi una din
tre marile probleme cu 
care se confruntă con. ‘ 
siliţii local. Altele ?

— Dosare pentru oa
menii nevoiaşi, să le dăm 
ajutor social. Avem cal
culate la zi 31 de dosare 
din toate satele comunei,

— Să dăm exemple.
— Dorina Jude —■ din

Voia; Jtaveca Stănculesc i 
— din Almaşu Mic de ? 
Munte; Traian Zerbea —  ) 
din Techereu; Ana Bog- ţ 
dan — din Mada; Gheor- 
ghe Roşu — din Poiana; 
Adam Crişan — din 
Baişa, mulţi alţii.

— Consilierii îşi ţin 
şedinţele, iau hotărâri în 
folosul sătenilor ?

— D-apăi cum! în 
fiecare lună şedinţă ordi
nară. Când este o  situa
ţie mai aparte. îi che
măm la şedinţă extraor
dinară. Dezbatem, ne 
mai şi dondănim, dar 
până la urmă facem mi
mai treburi faine pentru 
sătenii noştri, pentru 
viaţa lor. Dar să vă 
pun şi cu o întrebare: > 
dacă ziarul „Cuvântul 
liber“ -este cel mai cita 
în satele comunei Baişa, 
numărul abonaţilor creşte 
de la o lună la alta, zia
riştii de ia  „Cuvântul li
ber" de ţee nu vin mai 

sdeŞ ţM la  noi?
— Dle secretar, acuma 

venim din Ardeu, Am 
vorbit cu mulţi săteni, 
ţe-am  ascultat bucuriile, 
necazurile, părerile. Vă 
promitem — cum am 
mai făcut — că ne vom 
zbate-să le rezolvăm. Cu 
poterile pe care le avem.
Şi încă o promisiune de 
care ne vom ţine: vom 
veni mai des la Baişa, 
la oamenii ei buni, cin
stiţi. drepţi şi harnici, că
rora le adresăm, tot res
pectul.

— Dle ziarist, scrie 
aşa. Şi dumnealor vă 
respectă! Mulţam !

A stat de vorbă 
Gh. I. NEGREA

PUTEA VICTORIA: La salcia Jai moş Petrache.

LOCSEI ZOLTAN: „Căldură mare”

6,30 Seriale, desene a. 
nimate; 10,05 Santa Bar
bara (s); 11,00 Frumos 
şi bogat (s); 11,30 Vre
mea dorinţei (s); 12,00
Preţul e fierbinte (cs); 
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul a- 
miezii; 13,30 Fetele de 
aur (siteom); 14,00 Pa
siunea ei e crima (s);
15.00 Barbel SchafCr 
talkshow; 10,00 Ilona 
Christen talkshow; 17,00 
Hans Meiser talkshow;
18.00 Jeopardy! (cs); 18,30
Intre noi (s); 19,00 O fa
milie foarte drăguţă 
(s/r); 19,45 Ştiri, sport, 
meteo; 20,40 Vremuri 
bune şi rele (s); 21,15
April, April (show).

m
7,00 Ştiri; 9,45 Show-u! 

lui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14.00 Ştiri; 
14,25 Cotidiene (show);
14.40 Beaufiful (s); 15,15 
Casa Castagna (show);
16.30 Dădaca (s); 17,85 
Desene animate; -19,00 
OK, preţul e corect (cs); 
20,00 Roata norocului 
(cs); M M  Ştiri; 2125 
Paperissima sprint (show);
21.40 Film; 23,45 Ştiri; 
0,15 Show-u! Iui M. Cos
tanzo; 2-10 Cotidiene 
(sfaow/r); 2,45 Papcri. 
ssima sprint (show/r);
3.30 On-cin (s); 4,30
Cei cinci de la etajul 
5 (s); 5,30 Arca lui Noc 
(do).

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8,30 Bruach — 

TV (magazin TV); 10.00 Ca- 
nnon (s.p); 11,00 Insula 
fanteziilor (s); 13,00 Lovo 
Hoat (s); 14,00 Falco n 
Crest (s); 15,00 Cagney 
şi Lacey (s.p.); 16,00 
Star Trek (s. ŞF); 17,00 
Baywatch (s.a.); 18,00
Să riscăm! (cs); 19,00
Totul sau nimic (cs); 
20/10 Ştiri, meteo; 20,15 
Hap: spori; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Sec
torul lui U’olf (s.p.); 22,15 
Schreinemackers tive —- 
întrebări incomode; 1,00 
Răzmeriţă In cosmos (s. 
SF); 2,40 Star Trek (s/r); 
3,30 Reluări.

N B C /
6,30 Ştiri NBC, CU Tom 

Brokaw; 7,00 La zi Sit 
afaceri; 7,30 Hoţii şl a- 
faceri (do); 8,00 Ari — 
informaţii; 10,00 Comerţ 
TV; 11J(0 Piaţa europea
nă; 15,00 Piaţa america, 
nă; 18,30 Pulsul afaceri
lor azi (rep.); 19,00 Ştiri 
ITN; 19,30 Ushuaia Mo); 
20,36 Show Selina Scoli;
21.30 Magazinul ştirilor 
NBC; 22,30 Ştiri ITJt; 
23,00 Show-ttl serii, cu 
Lay Leno; 0,00 Documen
tar sportiv NBC; 1,00 
Buletin bursier; 1,20 O- 
ferta pieţei; 1,30 Ştirile 
nopţii NBC; 2,00 Real 
Personal — talkshow;
2.30 Show.ui serii, cu 
Jay Leno.

9,30 Călărie. Cupa Mon
dială (r); 10,30 Tenis. 
Turneul Campionilor de 
la Basel, Elveţia (r);
11.30 Ciclism. CM 1995 
de ia Bogota, Columbia 
(rez.); 13,00 Ludo, CM — 
Tokyo (inreg.); 14JK) Mo
to. Maţ;. Grand Prix (r);
14.30 Auto. Magazin For
mula 1 D); 15,00 Tenis. 
Magazin ATP; 15,38 E- 
urofun. Mag. distractiv;
16.00 Ciclism. CM 1995
de la Bogota (d); 18,30
Ciclism montan. CM de 
la Kirchzarten, Ger. (în- 
reg.); 19,38 Auto. CE de 
raliuri; 20,30 Buletin de 
ştiri 1; 21,00 Wrestling.
22.00 Ciclism. * CM 1995 
de la Bogota, Columbia

7,00 Casa Deschenes (s);
7.30 Teiedimineaţa; 9,85 
Jurnal canadian; 9,35 
Bibi si prietenii săi (s); 
10,15 Reflecţii (r); 11,15 
Fa, Si, La, a cânta; 
11,45 Fiicele lui Galeb 
(s/r); 13,10 Jos măştile 
(r); 14,05 Luminiţe Pa
risului ti)î 14,30 Boillon 
de culture ti); ; 15,45 VI- 
va (r); 16,30 Casa Desche- 
nes (s/r); 17,00 Jurnal;
17.30 Bibi şi prietenii
săi (r); 18,15 Şansa cân
tecelor; 18,45 Campionat 
(cs); 19,30 Jurnalr 20,00 

Luminile Parisului; IDO 
Jurnal elveţian; 2M)0 
Seria «teagră (f); 23JJ0
Jurnal F2; 23,40 Rwaada
(de). .
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— Paul, vrei să-mi spui 
o  poezie ?

— Da, îmi răspunde
băieţelul bălăior, cu chip 
şi priviri senine. Dar, du
pă o clipă, se scuză :

— Nu mai ştiu nici 
una, că... am fost la Să- 
cărâmb.

— Să cred că vafianţa 
mare e vinovată ?

— Da, da. Dar ştiu că 
acum o să învăţăm alte 
poezii şi jocuri, că eu 
vin de mult la grădiniţă. 
Am venit şi cu Alexan- 
dra, şi cu Andrei, fraţii 
mei mai mari. Dar acum 
ei sunt şcolari.

— N-aş fi avut acest 
dialog dacă bunicuţa Oa- 
nei nu m-ar fi invitat 
să-i cunosc nepoţica, pe 
care tocmai o lua de ia 
Grădiniţa cu program 
prelungit nr.. 6 din Deva. 
Aşa am revenit, după 
foarte mulţi ani, la aceas
tă unitate de învăţământ 
de pe strada A. Vlaicu. 
Aici m-a Întâmpinat a- 
ceeaşi ambianţă de puri
tate, aceiaşi cadru al 
speranţei şi bucuriei, pe 
care le întâlneşti în 
preajma celor mici. Dar, 
am regăsţt, nu fără o 
umbră de regret, cam a- 
celaşi mobilier şi aceleaşi 
jucării — multe confec
ţionate de educatoare şi 
părinţi — pe care le în
tâlnisem aici cu foarte

mulţi ani în urmă.
— Intr-adevăr — avem 

mare nevoie de înnoire
— recunoaşte dna educa
toare Mariana Bâlteanu, 
directorul grădiniţei. Sun. 
tem instituţie de învă
ţământ şi este firesc şi 
normal să aparţinem în
văţământului. Sperăm ca, 
odată cu aplicarea noii 
Legi a învăţământului, să

de învăţământ să aparţi
nă învăţământului.

Acest sprijin se simte 
in bunul mers ai grădi
niţei, de la igiena tutu
ror încăperilor la meniul 
gustos, apreciat de Bog- 
dănel, Alexandru, geme
nele Andrada şi Alexan
dra, Ciprian, Andrei, Oa- 
na, Paul, Alin, Andreea, 
de toţi preşcolarii din ce-

0  LUME A P U R IT Ă Ţ II
revenim la veehea formă. 
Aşa vom putea fi apro
vizionaţi cu material di
dactic adecvat, atât de 
necesar : jucării didacti
ce, planşe, diafilme, tea
tru cu păpuşi, mobilier...

— Cu mulţi ani in ur
mă, grădiniţa a trecut 
sub tutela fostului trust 
de construcţii.

— Da, şi acum aparţi
nem tot de fostul trust, 
azi, S.C. Condor S.A. 
Recunoaştem şi le mulţu
mim pentru sprijinul pe 
care ni-1 dau, dar, repet, 
este firesc ca o instituţie

Ie două grupe.
Perioada de acomoda

re, din primele zile ale 
noului an de învăţământ, 
este folosită cu . multă 
fantezie de copii. La gru
pa mijlocie, dna educa
toare Adriana Sandiuc a 
oferit celor mici o joacă 
cu creionul pe hârtie. 
„Le testez astfel — ne 
spune — posibilităţile, 
bagajul de cunoştinţe, 
modul în care mânuieso 
creionul". Iar copiii — 
Claudiu, Ştefan, Oana 
mare şi Oana mică, An
dreea, Florin, Cristina,

Alexandru, Nicuşor — 
sunt în lumea fanteziei. 
Doar ei ştiu să explice 
ce-au pus pe hârtie.

împreună cu colegele 
lor, Ana Praţa şi Maria 
Sevcenco, educatoarele 
de la Grădiniţa nr. 6 
nu-şi permit timp de re
laxare când au în răs
pundere îndrumarea, e- 
ducarea celor mici. Ele 
formează, Împreună cu 
personalul de ia adminis
traţie şi bucătărie, o fa
milie, pentru ca ea, fa
milia grădiniţei, să fie 
cât mai aproape de cea 
de acasă. Pentru că prin 
conţinutul şi finalitatea 
ei, joaca educativă din 

' grădiniţă este prima lec
ţie din cartea deschisă 
spre înţelegere şi cunoaş
tere. Iar munca educa
toarelor — competentă, 
abnegantă — este energi- 
zată de tinereţea şi pu
ritatea mlădiţelor vieţii 
din preajmă. Ei, copiii, 
sunt sursa tinereţii edu
catoarelor — chiar dacă 
unele dintre ele au peste 
două decenii de muncă 
în grădiniţă. Şi acestei 
inepuizabile , surse de în
cărcare a bateriilor su
fleteşti le dedică fieca
re oră de joacă. O joacă 
pentru copilul de azi, 
pentru elevul de mâine.

LUCIA LICIU
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Cu
si la... ia rn ă

Intenţia de a surprinde 
câte ceva din preocupările 
Ctasei «te Gal tură din Oraş- 
tie a rămas, cum s-ar zice, 
la jumătatea dr umuiui.
Pentru eă în perioada . ac- 
luală instituţia amintită 
se pregăteşte în special 
pentru... iarnă. Principala 
realizare însă în acest sens 
nu este lipsită deloc cfe im
portanţă* ei dimpotrivă. De 
multă vreme aşteptată şi, 
deşi, cti aţâţ mai mult bi
nevenită, aprobarea cotei 
de gaz metan,, respectiv in
troducerea sistemului de 
încălzire centrată în întrea
ga clădire a devenit, in 
Sfârşit, realitate. In aseme
nea condiţii, perspectiva 
celor ce lucrează aici pare 
ceva mai înseninată în pri
vinţa iernii pentru că, pro
babil. vor putea renunţa 
în acea perioadă Ia cojoa
cele care până în acest 
an suplineau lipsa de căl
dură a sobelor cu lemne. 
Concomitent se desfăşoară 
şj lucrările de renovare 
interioară, fondul finan
ciar necesar fiind asigu- 
ra t de către Primăria lo
cală.

Ceea ce continuă la Ca- - 
sa de Cultură sunt cursu
rile Universităţii Popu
lai», cei interesaţi putând 
să se califice în meseriile 
de croitor, zidar, cizmar, 
iar după 1 octombrie şi în 
alte domenii: corvtabilita-

t dactilografie, cosmeti- 
limbi străine şa., du

p ă  cum reiese din discuţia 
purtată cit dna Victoria 
Ifcddovan, directoarea in
stituţiei.

Nici ansamblul folclo
ric „Doina Mureşului" nu 
se află chiar Si vacanţă, 
pentru luna următoare

fiind prevăzută susţinerea 
iţnui spectacol în localita
tea Cut (jud. Alba). De 
altfel, perioada ce a tre
cut a fost destul de bene
fică pentru viaţa ansam
blului, în intenţia sa de a 
face o bună „propagandă" 
folclorului autohton. In 
acest context, dna Elena 
Sgondea, referent folclor, 
amintea de neuitata ex
cursie la Băile Hercuiane, 
efectuată ca recompensă 
după' programai susţinut 
în timpul Festivalului In
ternaţional de Folclor 
„Sarmizegetusa", desfăşu
rat luna trefcută în judeţul 
noştrii. In faţa Casei de 
Cultură din Hercuiane, 
ansamblul din  Orăştie a 
improvizat un apreciat mo
ment artistic (chiar lip
siţi de costumaţii), în ur
mă- căruia s-a iniţiat ş* o 
colaborare, fespectiv o in
vitaţie pentru anul viitor. 
Mai recent, în 14 septem
brie, membrii ansamblului 
au participat la o seară 
cultural-distractivâ orga
nizată de S.C. Riviera 
S.R.L. din Orăştie. Aseme
nea momente contribuie la  
menţinerea în formă a an
samblului cu atât mai 
mult cu cât actuala peri
oadă e  ceva mai liniştită 
în privinţa activităţii ar
tistice.

Pe de altă parte, în ul
tima vreme nici numele 
mart ale scenei artistice 
româneşti n-au reuşit să 
aducă în sala Casei de 
Cultură din Orăştie foarte 
mulţi spectatori, stare de 
lucruri care, d l»  păcate, 
s-a generalizat şî h* alte 
oraşe ala judeţului.

GEOBGETA BÎBLA

Biserica ortodoxă din Brad. Foto : PAVEL LAZA 
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„Ero# de la Crlstur
Violenţa, bestialitatea, cinismul — stări periculoase 

ale primitivismului unor persoane care trăiesc în mijlo
cul comunităţii umane — continuă să se manifeste cu o 
virulenţă care dă din ce în ce mai mult de gândit. Vor
bim tot mai de» despre acestea în comportamentul unor 
indivizi. Iar cazul tei Octavian Pop confirmă pe deplin.

Octavian este un „erpu" aî localităţii Cristur. U n. 
erou al răului însă. Ei a fost recent din nou arestat. De 
ce spunem din nou ? Pentru că, la cei 34 de ani pe care 
l-a adunat, are peste 3» de âni de condamnare pentru 
infracţiuni de furturi, tâlhării, tentative de vioL ş l viol.

înainte de ultima arestare, Octavian Pop şi-a cău
tat victimele în municipiile Hunedoara şi Deva. Le-a a- 
costat ki locuri eu fluctuaţie redusă apoi prin violenţă 
a încercat eri a întreţinut relaţii sexuale cu acestea. Ma, 
mult chiar, o parte dintre victime au fost obligate la 
perversiuni sexuale. Se aşteaptă ca de această dată 
„eroul* de la Cristur să primească pedeapsa pe care o 
merită.

Maior MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului

PERIOADA 27 — 30 SEPTEMBRIE

i' B IR  B E G
Sunteţi receptiv la problemele celor din jurUl dv.; 

veţi fi ajutat să anihilaţi nişte duşmani periculoşi. Re
laţia cu partenerul de viaţă evoluează bine. Iniţiati
vele dv. se vor bucura de succes. Sâmbătă, Veţi. face 
drumuri multe pentru a pune la punct detalii impor
tante. Vă vine în ajutor marea dv. capacitate de co
municare.

T A U R
Curiozitate accentuată care, odată satisfăcută, vă 

veţi preocupa de acte de" moştenire, de formulare de 
plată. Banii care vă trec prin mână se vor volatiliza 
cam repede. Veţi revizui cheltuielile din ultima peri
oadă. Dispoziţie excelentă, trăiri afective. Găsiţi-vă 
timp şi pentru a face ordine în dulapuri şi a renunţa 
Ia lucrurile de care nu mai aveţi nevoie.

GEMENI

Iniţiative utile în casă; la serviciu lăsaţi lucru»- 
rile cum sunt căci schimbările vă dezavantajează. 
Joi, nu vă merg afacerile, O. femeie s-ar putea să vă 
dea sfaturi in chestiuni legate de finanţe. Este posi
bil că un prieten să aibă nevoie de ajutorul dv. Re- 

_ laţiiie cu rudele încep să intre pe făgaşul normal. Vă 
simţiţi, deci, mai ocrotit şi mai sigur pe dv.

t;. ' ' B A C. v'
Ieri aţi avut o zi liniştită, pentru ca azi să simţiţi 

o foame nepotolită de informaţie, de cultură. Rupe- 
ţi-vă puţin timp pentru mass media, cinema, teatru, 
expoziţii. Vineri, treburi multe şi complicate, solici
tări din toate părţile. Dar, grăbiţi-vă încet. Veţi ser
ba un eveniment în familie.

L E U
Preocupări de ordin spiritual. Joi semnaţi acte, 

transmiteţi mesaje, faceţi deplasări. Aveţi chef de dis
tracţii; veţi face o nouă cunoştinţă şi este bine^ să 
acceptaţi provocarea la o plimbare, la o cafea. Sâm
bătă, de asemenea, cineva vă invită la plimbare.

F E C I O A R A
O lucrare la serviciu vă dă bătaie de cap. Rela

ţia eu colegii s-ar putea deteriora. Atenţie, deci 1 Cu 
toate că afacerile dv. nu sunt rentabile, veţi reuşi să 
refaceţi bugetul familiei cu ajutorul partenerului de 
viaţă. Problemele cu locuinţa trebuie rezolvate ime
diat; comoditatea v-ar putea costa. Sâmbătă, o zi pro
pice unor activităţi practice.

B A L A N Ţ A
Ieri v-aţi plimbat prin magazine şi aţi cheltuit 

bani, iar azi vă domină dorinţa de schimbare. In â- 
mor, preferaţi misterul şi sinceritatea trăirilor. Di
leme cărora te veţi da o rezolvare după ce veţi ieşi 
la plimbare cu copilul. Dispoziţie pentru căsătorie. 
Puteţi câştiga bani prin partener.

î
S CORP I ON

Bani, călătorii, răspunsuri la întrebările care v$ 
frământă. La serviciu, cineva vă împiedică să ple
caţi într-o călătorie şi asta vă înfurie. Micile dv n®- 

|  mulţumiri suni exagerate. Dar ce a fost greu; a tre- 
‘ cut. Puneţi-vă la punct un plan pentru a aduce lu 

crurile pe făgaşul lor obişnuit.

x S Ă G E T Ă T O R  
Simţiţi nevoia să vă ordonaţi gândurile. Nu uitaţi 

să onoraţi invitaţia prietenilor dv. Sunteţi adeptul 
optimismului in orice situaţie, vă doriţi •  «laţ* aşe
zată in ciuda firii dv. aventuroase. Aţi întrezărit o 
sursă de câştig. Sâmbătă, arătaţi splendid şi •  pot 
confirma cei din jur. Schimb de telefoane şi de cărţi 

• de vizită. • -• - -•

GAP R IG O R N
încercaţi operaţiuni comerciale căci situaţia vă 

r avantajează. Capacitate de concentrare maximă. Vă 
’ interesează în mod deosebit problemele profesionale. 
Iniţiative utile în sectorul casnic. Puteţi face unele 

i schimbări la serviciu, dar după ce vă consultaţi eu 
un prieten. Sâmbătă nu-i o zi bună pentru afaceri 
băneşti.

v ă r s ă t o r

După multe îngrijorări. Veţi găsi o soluţie exae- 
1 lentă care va rezolva problemele la serviciu. Nemul
ţumiri din punct de vedere sentimental, dar proba
bil că ţintiri Prea sus. Vineri veţi fi invitat la o «-» 
euFsie in afara oraşului. Dorinţa dv. de schimbare va 
fi satisfăcută. Popularitatea dv. în rândul prietenilor 
creşte. O persoană de sex opus vă face ochi dulci dar 
nu observaţi.

P E Ş X I  ....
Un anturaj tânăr vă va lua pe sus. Întâlniri de 

club, veşti de la drum. Veţi primi bani şi probabil 
şi o bijuterie promisă cândva. Un cocteil se anunţă 
1a orizont Un prilej de a contacta noi relaţii şi prie- 

|  terri. Distincţia şi rafinamentul dv. vor stârhi gelozia 
l partenerului.
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RO M O ŞEL-LA  CEAS DE TOAMNĂ

Satul h câteva date.generale
•  Romoşelul face partal din. comuna Romos, fiind

— din punctul de vedere al suprafeţei de pământ ce 
o posedă — cel mai mare sat din comună •  Este a- 
•şezat Pe pârâul cu acelaşi nunie, un fir de apă sub
ţire care, atunci când plouă mult, iese din matcă şi 
face ravagii. •  Satul are in jur de 360 de familii. •  
Marea majoritate a gospodăriilor au porţi de zid şi 
multe acareturi — semn al vredniciei oamenilor care 
se străduiesc pentru belşug, pentru o viaţă civilizată. 
•  Foarte mulţi oameni In putere muncesc în marea 
uzină din Cugir — cei ce nu sunt şomeri —, dar lu
crează şi pământul,. asupra căruia au redevenit stă
pâni şi cresc multe animale. •  Numărul tractoarelor 
particulare a ajuns , la 16, •  Fiecare. gospodărie, a- 
proape fără excepţie, are cel puţin o vacă şi un cal, 

•ioarte multe cresc câte 5—6 bovine. •  Numărul ovi
nelor se ridică la cca. 600. •  Satul are patru consi
lieri în Consiliul local Romos. Despre doi dintre ei
— nu spunem care, fiindcă socotim că este numai un 
zvon -r- se zice că şi-au dat dcm|sia. •  Cele mai răs
pândite nume de familie sunt Cătănici (u), Nedelcu, 
Ţigu şi Crăciunescu.. •  Drumul dintre Romos şi Ro- 
moşel a fost modernizat recent. A rămas însă o por
ţiune mică neasfaltată. Ar fi bine ca lucrarea să con
tinue şi asfaltul să se aştearnă până în centrul sa
tului. •  Un fapt îmbucurător este că nu mai pleacă 
oamenii, iar cei stabiliţi ' la Orăştie sau în alte loca
lităţi din jur vin în fiecare sfârşit de săptămână 
să-şi ajute părinţii Ia lucrul câmpului. Este drept că 
orăşenii nu se întorc acasă cu mâna goală.

Ş C O A L A  P R IM A R A  Ş I C O P I I I

Aici l-am întâlnit pe dl 
învăţător Nicolae Burte, 
un om plin de respect 
pentru meseria pe care 
o practică. „Sunt în al 
şaselea an de când pre
dau aici. Am venit de la 
Ciungu Mare. Acum, că 
sunt acasă, mă străduiesc 
să mă concentrez asupra 
muncii la catedră, pentru 
ca din copiii ce trec prin 
mâna mea să iasă oa
meni adevăraţi. ' Bazele 
educaţiei lor acum se 
pun, după cei 6—7 ani 
de acasă".

învăţătorul Nicolae 
Burte este un bun gos
podar. Şcoala a fost zu
grăvită în interior cu a- 
jutorul Primăriei Romos. 
S-au mai efectuat şi alte 
lucrări la şcoală şi gră
diniţă. Urmează repara
rea exteriorului şcolii. 
„De ani şi ani de zile, ne 
spunea acelaşi interlo
cutor, nu a pus nimeni 
o ţiglă pe această şcoa
lă, decât actuala Primă
rie".

Gu ce probleme se con
fruntă totuşi şcoala la

P e t e  a lb e ,  p e te  n e g r e
Trei becuri, 
două lacăte 

şi... goliciune
Aşa cum spun rându

rile de mai sus arăta 
magazinul sătesc. Ne-am 
dus la uşa deasupra că
reia scria „Bodegă". în 
chis. Orar ? Nu. Ne-am 
dus la uşa deasupra că
reia scria ' „Magazin să
tesc". Orar 7 Ba. Becuri? 
Trei. Ardeau bine mersi. 
Prin ferestre ce credeţi 
că am putut yedea? Go
liciune. Oare aşa trebuie 
să arate comerţul pentru 
sătenii din Romoşel ?

„Plec cătană
Fain fecior. Un pic 

cam plinuţ la 20 de ani. 
Dar nu-i pici un bai. Pe
tra  (Ghirilă Popa pleacă 
in cătănie peste câteva 

. zile. Şi acolo se mai lasă 
din kîlele de „la mama 
de-acasă". L-am între
bat!

Te iau la armată, 
tinere ?

— Asta-i rânduiala. Dv, 
tata, unchiu, moşu n-o 
fost cătane ?

— Dar tu, Petrişor, ce 
ştii să faci in viaţă ?

— Orice. Aşa cum am 
învăţat de mic de la bu
nica, de la tata şi ma
ma: cu sapa, cu coasa, 
cu volanul, dar şi bru-

: tărie, pâine...
Ciurdarul

Vacile cu lapte/ ale sa
tului ies în fiecare zi la 
păşune, în cele trei pă
şuni de care dispune Ro
moşelul. Gele ce pasc în 
locul numit Prihodişte 
sunt păzite de Avram 
Oprea, un om în vârstă 
de 47 de ani, cu care 
am stat de vorbă.

— Câte animale aveţi 
în grijă ?, l-am întrebat.

— 30 de vaci cu lapte 
şi doi boi.

Celelalte cirezi în 
paza cui sunt ?

A Măriei Săndescu

şi a unui om străin de 
satul nostru, despre ca
re ştiu numai că-1 chea
mă Ion.

— Au ce paşte anima
lele, in Prihodişte ?

— Au, — că a plouat 
In ultima vreme — dar 
nu prea. In fiecare an 
se slobozea pentru păscut, 
pe la jumătatea lui au
gust, fânaţul numit Fă
get. Anul ăsta însă nu 
s-a slobozit, nu ştiu din 
ce Cauză. Mă scuzaţi, dar 
trebuie să întorc vacile

■ alea două ce şe îndreap
tă spre cucuruz. 

Mulţam, bunicuţă...
Gea mai bună pâine se 

poate mânca la Romoşel, 
cumpărata de la brută
ria de curând deschisă 
de dl Ghirilă Popa, un 
om inventiv, întreprin
zător cum mai rar ne-a 
fost dat să cunoaştem. 
Nici pâine boamfă cum 
se face la brutăria dum
nealui nu am pus în gură 
de mult.

Gum dl patron Ghirilă 
nu era acasă, am vorbit 
cu mama dumnealui, dna 
Maria Popa, care ne-a 
spus:

— Băiatul meu a fost 
de mic bun şi cuminte, 
îi plăcea să facă orice, 
să lucre. Că i-o venit 
gândul să facă o brută
rie în sat, eu zic că nu-i 
rău. Toţi sătenii iau pită 
de la noi. Uitaţi-vă ce 
făină bună avem. Uita- 
ţi-vă ce pâine facem. Vin 
de peste tot să cumpere 
pâine de Ia noi...

Bunicuţa Măria mânca 
pâine cu... piersică. Am 
îmbucat şi eu. Nu bună, 
foarte bună, bunicuţă Ma
ria.' Mare mulţam I 

Ţiganii
In Romoşel trăiesc vreo 

30 de familii de ţigani, 
sau. ‘romi, cum pretind 
să fie numiţi — ce-şi au 
sălaşele pe o vale, la 
marginea satului. Gu ce

se ocupă aceşti minori
tari?  Cu munca nu prea, 
că le miroase urât. Fac 
afaceri, bişniţă, fură. 
Majoritatea dintre ei, e- 
vident, nu toţi. Un-sătean 
ne-a spus că a avut plan
tate, mai sus de Romo
şel, vreo 20 de fire de 
gogoşari şi ardei. A vă
zut că au roade multe. 
Când s-a dus să le adu
ne, n-a mai găsit aproa
pe nimic. Este convins 
că ţiganii au fost mai 
iuţi decât el.

Pe mâlurile
Romoşclului

Mai mulţi săteni ne-au 
seşizaţ că malurile pâ- 
râului ce trece prin lo
calitate sunt pline de 
moloz, de mizeria ce se 
adună prin gospodării şa. 
în  apa Romoşelului se 
deversează unele closete, 
unii aruncă animale 
moarte etc. Este păcat că 
se procedează aşa, întru
cât pârâul intră în sat 
cu apa limpede ca lacri
ma, aşa cum o au toate 
pâraiele venite din munte.

Ce-i doare 
, pe unii săteni ?

•  Viorel Bute — peste 
31 de ani lucraţi la Cu
gir: „Eu ştiu ce şi cum 
am lucrat. Dar ce pen
sie mi-au dat...“.

•  Maria Popa — 75 de 
ani trecuţi: „De când s-a 
înfiinţat ceapeul am lu
crat la grajd ,1a vaci. Am 
14 600 pensie.- Dar am 
lucrat şi la Cugir, şi la 
pădure. Mulţi ani. Oare 
n-ar trebui să am mai 
mare pensie ?“.

•  Petru Popa — 74 de 
ani împliniţi: „Eu îs să
tean de bună Credinţă, 
îmi plătesc la vreme toa
te datoriile. Dar şi dom
nii de la-Primărie să fo
losească mai cu chibzuin
ţă banii pentru sat, pen
tru noi, oamenii lui din- 
totdeauna...".

acest început de an ? A 
trebuit să fie procurate 
manuale vechi, la clasa 
I neexistând nici un ma
nual la această oră, nici 
abecedar, nici matema
tică. Avem, în acelaşi 
timp, elevi (în special ţi
gani), care se descurcă 
mai greu datorită greu
tăţilor pe care le au a- 
casă familiile din care 
aceştia provin (copii 
mulţi, părinţi fără ser
viciu; lipseşte îmbrăcă
mintea, încălţămintea).

Om al satului, învăţă
torul Nicolae Burte poar
tă un dialog permanent 
cu părinţii elevilor săi — 
Ia şcoală, pe stradă, în 
vizitele efectuate la do
miciliul elevilor.

Vorbind despre rostui 
predării religiei în şcoa
lă, omul catedrei a pre
cizat: „A fost necesar să 
fie introdusă religia ca 
disciplină de învăţăm 
mânt. Rosturile ei sunt 
cizelarea de caractere, 
ceea ce ne ajută mult pe

noi, dascălii. Religia în
drumă copilul să facă 
fapte bune. Noi suiitem 
crescuţi în acest crez, al 
creştinismului ortodox. 
Trăind cu frica lui Dum
nezeu, omul îşi mai stă
pâneşte pornirile instinc
tuale, furia.,.".

Gurtea şcolii este plină 
de lemne, ce urmează a 
fi tăiate. Aşadar, iarna 
poate veni. Şcoala îşi are 
lumea ei, care merge îna
inte. Şi la Romoşel se 
face şcoală cu adevărat I

Biserica ortodoxă
De mult nu am mai văzut o biserică 

atât de îngrijită precum cea din Ro
moşel. Meritul reparării ei icvine preo
tului Ionel Popescu şi sătenilor care au 
contribuit cu banii lor la acest lucru, 
însoţit de dl învăţător Nicolae Burte, 
intrăm în incinta lăcaşului sfânt. O pic
tură frumoasă, un mare număr de icoa
ne împodobesc interiorul marcat <U> co
loane. Praporii au fost confecţionaţi şi 
donaţi bisericii de localnici. Sfeşnicele 
sunt sculptate în lemn masiv, atrăgând 
atenţia celui care vizitează lăcaşul sfânt. 
Pentru cei care trec pragul bisericii 
s-au construit scaune pentru ca oame

nii să participe Ia serviciul divin în 
deplină linişte şi împăcare sufletească.

De curând, aici a venit un preot nou. 
El se numeşte Ion Badea, care încearcă 
să ducă mai departe tradiţia creştină 
de aici. Pentru că trebuie să menţio
năm că localnicii sunt ataşaţi bisericii. 
Au fost momente când se auzea că bân
tuie hoţii şi atunci oamenii şi-au apă
rat biserica, făcând de pază zi şi noapte. 
Să nu uităm că este o biserică cu o ve
chime de aproximativ două secole, pe 
care au lăsat-o drept moştenire de su
flet bunii şi străbunii celor de az i!

OARE,

TELEFONUL...

•  In Romoşel nu exis
tă deeât un telefon la o 
casă. Din păcate, proble
mele care apar în aceas
tă importantă comunita
te nu ţîn seama de ne
cesitatea introducerii u- 
nor posturi telefonice, ci 
de existenţa lor. Nu de 
mult a izbucnit un in
cendiu care, din lipsa po
sibilităţii de comunicare 
cu pompierii, a devenit 
devastator. Ca să nu mai 
vorbim de un caz grav 
de boală, doamne fereş
te! Credem că e momen
tul ca odată cu asfaltarea 
drumului până în aceas

tă localitate, să fie in
troduse şi câteva pos
turi telefonice.

S-A MONTAT 

INSTALAŢIA 

ELECTRICA

•  La Căminul cultural 
din Rdmoşel s-a montat 
instalaţia electrică. Un 
lucru bun rezolvat prin 
grija Primăriei. Să nu 
uităm că aici în sat fiin
ţează de zeci de ani o 
superbă formaţie de că- 
luşeri prezentă nu o dată 
la manifestările de la O- 
răştie ale Astrei. Recent, 
formaţia a ocupat locul

al doilea la „Căluşerul 
transilvănean", ca şi la 
Caracal, la „Căluşul ol
tenesc". In căminul cul
tural-se organizează nunţi, 
momente însemnate din 
viaţa oamenilor.

TROIŢA

•  La Bobotează sau 
■alte sărbători religioase, 
preotul împreună cu cre
dincioşii ies la troiţa pe 
care scrie: „Mamelor, 
învăţaţi pe copiii voştri 
să-şi însemneze fruntea 
cu mâna, iar mai înain
te de ce sunt ei în stare 
să facă aceasta, întipări- 
ţi-le voi semnul crucii". 
(Sf. Ioan Gură de Aur)

Dl. Ţigu face politica muncii
Când vremea este fru- 

moasă, satul se pustieşte,. 
uliţele lui sunt lăsate în 
seama raţelor, curcilor şi 
căţeilor — dulăii mari sunt 
legaţi. Căţeii aleargă după 
orice trecător, făcând ma
re gălăgie. In ziua când 
am fost în sat, era o vre
me bună, dar în noaptea 
trecută plouase, aşa că , oa
menii încă nu ieşiseră în 
câmp, acolo unde eşte de 
lucru până peste cap. Tre
când pe una din uliţele 
Romoşelului, am văzut, în- 
tr-o poartă foarte frumoa
să, tencuită şi zugrăvită 
recent (facem aici preci
zarea că porţile sunt din 
zid, asemănătoare celor 
de cetate — influenţă să
sească), un om trecut de 
a doua tinereţe dar zdra

văn la trup. Intrăm în vor
bă şi aflăm că se numeşte 
Constantin Ţigu, că a lu
crat o viaţă întreagă la 
Gugir, dar şi în agricultu
ră. Soţia era plecată la 
oraş cu ceva treburi, insă 
nu era singur acasă, ci cu 
doi din cei şase nepoţi cu 
care l-a dăruit Dumnezeu, 
două fete.

Din discuţie, despre una 
şi alta, interlocutorul ne 
spune că are trei fete — 
Ileana, Maria şi Tatiana 
— toate căsătorite şi sta
bilite în Orăştie — şi Ioan 
ce munceşte ş i ' trăieşte la 
Deva. A primit aproape 
tot pământul ia care are 
dreptul, şi-l lucrează cu 
sprijinul copiilor şi al gi
nerilor şi are o gospodă
rie frumoasă. In ograda
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Anul VII •  Nr-

pietruită are două corpuri 
de case şi numeroase aca
returi pline de animale. 
Este de părere că. gospo
dărie ca a dumnealui sunt 
multe în sat, căci ronioşe- 
nii sunt oameni harnici:: şi 
drepţi, cu dragoste de 
muncă şi de satul lor.

- -  Ce politică faceţi dle 
Ţigu ? ■

— N-am făcut, înainte 
de 1989, nici un fel de po
litică, nefiirid nici utecist, 
nici comunist Nici în pre
zent nu fac politica unul 
partid anume, ci pe a mun
cii care să aducă bună
starea în familia mea.

-»-*—*—*—*- 
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Timpul nostru liber - ce facem cu el ?
Una din consecinţele a- 

cestor vremuri .„postrevo
luţionare" în care trăim ar 
fi şi evidenta diversificare 
a modului în care cei mai 
mulţi dintre noi încercăm 
să dispunem de timpul 
nostru liber, atâta cât mai 
avem. Condiţii în care s-ar 
zice că tânărul, mai ales, 
nu prea ar mâi avea de 
ce să se plângă, principala 
dificultate constând în a 
face alegerea cea mai con
venabilă şi mai pe gustul 
lui.

Sunt însă, oraşe şi ora. 
şe. Adică mai mari sau 
mai mici. Deci, unde ai 
ce alege ori unde nu-ţi ră
mâne decât să te mulţu
meşti... cu ce găseşti. în 
tr-o situaţie asemănătoare 
acesteia din urmă s-ar a. 
fla şi tinerii noului muni
cipiu Orăştie, după cum 
am putut constata stând 
de vorbă cu câţiva dintre 
ei, într-una din zilele săp
tămânii trecute.

Pentru Iulia A. (elevă); 
spre exemplu, petrecerea 
timpului liber înseamnă 
plimbări împreună cu prie
tenii în parcul oraşului şi,

o dată pe săptămână, pro
gram de discotecă. în 
schimb, şi-ar dori să exis
te un loc special pentru 
tineri, ceva de genul unu i 
club, eventual cu terenuri 
de sport (tenis, badmin- 
ton)„ unde să se poată des
făşura în nota entuzias
mului-lor obişnuit. Opinie 
împărtăşită şi de Larisa 
B. (elevă), care preferă 
să-şi petreacă sfârşitul de 
săptămână în afara loca
lităţii. Simona M. (tot e- 
levă) include în progra. 
mul său liber programul 
TV (în special MTV), „des
cinderile" la barul „Rock- 
cafe" şi, uneori, discote
ca. De altfel, discoteca de 
la Restaurantul „Mioriţa", 
organizată în fiecare vi
neri, pare să fie princi
palul punct de atracţie 
pentru cei mai mulţi ti
neri din oraş (chiar şi din 
afara lui),- după cum apre
ciau Vasile F. şî Adrian 
O. (ambii — şomeri). Foar
te populat se dovedeşte a 
fi şi parcul de la margi
nea oraşului, care, după 
părerea mai multor tineri, 
ar trebui amenajat şi în

treţinut cu mai multă gri
jă  (inclusiv- terenul, de te
nis), ceea ce. depinde însă 
şi de cei ce-1 vizitează. Doc 
de întâlnire al tinerilor a r  
mai fi, aşa cum s.a amin
tit, barul „Rock-cafe“, unde 
aceştia se pot delecta cu 
câte un biliard, tenis de 
masă, şah, table ete. A.<3., 
G.G., AP. amintesc şi de 
zona statuilor, unde a- 
proape în fiecare seară se 
adună tinerii şi stau de 
vorbă. Le-ar place să poa
tă participa şi la alte ge
nuri de activităţi (de e- 
xemplu ,ceva legat de na
tură), la spectacole de tea
tru, varietăţi, dans de so
cietate etc.

Aşadar, iată că tinerii, 
ar şti ce să facă cu timpul 
lor liber, dar realitatea zi
lelor noastre nu pare a fi 
suficientă pentru a le sa
tisface, din acest punct de 
vedere, dorinţele. Poate cu 
mai mult efort şi spirit 
de iniţiativă, chiar ei1 ar 
reuşi • să realizeze câte cer 
va (pentru ei), ajutaţi, de
sigur, de cei în măsură 
să o facă.

GEORGETA BIRLA

Un gând şi o  
poantă ia 

Club T
•Dacă un om este nenorocit, 

să-şi aducă aminte că nenorocirea 
provine din cauza lui.

EP1CTET

•  Un ardelean se urcă intr-un 
vagon - de cale ferată. După ce se 
aşază, întreabă pe vecinul şău:

— Mergeţi departe ? ,
— Tocmai acasă.
— No, că.i bine, că şi eu. tot aşa!

I \ DE PRIN TEZE ŞI
EXTEMPORALE

•  în centrul romanului «Fraţii 
Jderi“ stă şi calul lui Ştefan cel 
Mare, care în lupta de la Vaslui a 
nechezat de trei ori.

•  In „Zburătorul” Ion Ileliade 
Rădulescu dă naştere Ia tinerele 
fete unui sentiment care Ie înfioa- 
ră prin necunoscutul şi vraja sa.

•  Cea de a doua fază a creaţiei 
lui Eminescu s-a deosebit, de pri
ma şi a urmat imediat după a-

i i ceasta.
IV /  •  Datorită muncii creierul de

I maimuţă s-a transformat în creier 
J ţ de om. =/ ’ ';
J i • Carbonul, se .găseşte, liber in
» > natură sub formă de diamante şi
I ) dixit de carbon.
, 4  •  Vasele de cupru se cositoresc
| j cu platină.

Mărturisim că am stat 
mult la îndoială dacă să 
scriem sau nu aceste rân
duri pentru Club T. Nu 
de altceva, dar ni s-a 
părut o experienţă de 
viaţă prea dură. Până la 
urmă ne-am hotărât. Şi 
scriem aceste rânduri 
pentru că aşa este viaţa: 
cu fericire şi deznădej
de, frumuseţe şi putre
ziciune... Părerea noastră 
este că tinerii trebuie s-o 
cunoască aşa cum este 
ea. Ar fi atuul lor în faţa 
necazurilor şi nenoroci
rilor care, de multe ori, 
vin atunci când se aş
teaptă mai puţin.

Există tendinţa de a pri
vi şi a lua în seamă doar 
o latură a existenţei — 
cea a frumosului. Asta 
înseamnă a te ascunde 
după deget, iar valul vie
ţii o ia înainte. De mul
te ori în asemenea situa
ţii, trezirea la realitate 
este dureroasă. Repercu
siunile pot să însoţească 
Un om întreaga viaţă. O 
să ne daţi probabil drep
tate când o să cunoaş
teţi cazul pe care vi-1

prezentăm în rândurile 
ce urmează.

La Vulcan îşi ducea 
traiul o tânără de 17 ani, 
pe nume Corina Iuliana 
Ignat. Un trai cu bucu
riile vârstei, dar şi cu 
tristeţi. Corina a locuit 
la o. verişoară, iar o o-

fapt şi când i se pun în. 
trebări directe. Şi, cum 
un necaz nu vine nicio
dată singur, prietenul ei, 
Gicu, parcă a uitat de 
ea. O vizitează tot mai 
rar. Azi aşa, mâine aşa... 
Timpul nu stă în loc. Ce
le nouă luni au trecut şi

Tragedia unor tineri

Fătul de sub pat
cupaţie stabilă nu a reu
şit să-şi găsească. Mai 

-lucra ca zilieră pe ici, 
pe colo. Prin 1994, între 
ea şi un tânăr pe nume 
Gicu Jimblaru s-a legat 
o prietenie. Cât o fi fost 
dragoste, cât altceva, nu
mai ei ştiu. Cert este că 
la un moment dat Gori- 
na descoperă că este în
sărcinată. Acest lucru îl 
ascunde cu destul de mul
tă dibăcie, inclusiv 'fa ţă  
de membrii familiei. Va 
nega cu îndârjire acest

nimeni nu şi-a dat sea
ma exact ce se întâmplă 
cu Corina. Şi-a purtat a- 
mărăciunea şi copilul 
până într-o zi. Mai exact, 
până într-o noapte, când 
a simţit durerile naşte
rii. Ei bine, din acest 
moment lucrurile vor lua 
o întorsătură cu totul şl 
cu totul nefirească.

Era pe la ora două din 
noapte când au apărut 
primele semne ale naş
terii. Pe la şase diminea-

, Tineri sau bătrâni ne 
confruntăm cu aceeaşi 
acută frică — o frică 
ce pune treptat stăpâ
nire pe sufletul şi pe 
mintea noastră, împie- 
dicându-ne să fim noi 
înşine.

De ce nu plângem a- 
tunci când simţim ne
voia de a plânge ?

De ce nu* dăm cu pum
nul în masă... sau de ce 
oare nu fugim din ca
lea omului ce ne bate 
la cap ?

De ce acceptăm su
puşi o lege a bunelor 
maniere ce ne contro
lează sentimentele ?

De ce ?
Mereu ne punem a- 

ceeaşi veşnică întreba
re, urmată de aceleaşi 
puncte de suspensie...

Da, ne e teamă poate 
să nu devenim ridicoli, 
să nu intrăm în „gura 
lumii", ne e teamă ! De 
cine ne poate fi teamă, ‘ 
căci Dumnezeu — sin
gurul în faţa căruia răs
pundem — ne-a înzes- J 
trat eu toate aceste sen- ' 
timente. El ne.a dat 
bucuria şi tristeţea, mâ
nia şi zâmbetul. Da, 
El, El ne-a dat şi buna 
cuviinţă, ca măsură a 
sentimentelor noastre. 
In numele bunei-cuviin- 
ţe ne e greu, oare, să 
fim noi înşine, să ne 
oglindim în adâncul su
fletului fără a ne spe
ria de ceea ce vedem 
acolo ?

Murphy spunea: „Zâm
beşte, mâine poate fi 
mai rău 1*. 6  să ne în. 
suşim legile lui sau, pa
re, o să le îmbinăm pe 
acestea cu cele nescri
se, devenind noi...

FELICIA llARAGUŞ, 
Baia dc Criş

ţa s-a întâmplat ceea ce 
trebuia să se întâmple. 
Corina a născut un făt 
de sex feminin. In ca
meră; pe covor! La scurt 
timp i-a suprimat viaţa, 
strângându-1 cu mâinile 
de gât, după care, l-a în-- 
velit într-o fustă şi l-a, 
ascuns sub păţ i: -

La început nimeni din 
casă nu a ştiut ce se pe
trece. Abia mai târziu, 
când verişoara Gorinei 
vede curgând sânge pe 
sub uşa de la baie, se 
alarmează şi dă telefon 
la salvare.

Din raportul de con
statare medico-legală a 
rezultat că moartea nou 
născutei a fost violen
tă, datorându-se asfixiei 
mecanice prin comprima
rea căilor respiratorii su
perioare. Tânăra mamă 
va spune mai apoi că 
fapta a făcut-o din cauza 
tulburării pricinuite de 
naştere. Lucrul acosta îl 
va spune expertiza psihia. 
trică, dar până aici, câte 
întrebări nu s-ar putea 
pune, câte învăţăminte 
nu s-ar putea trage ?

w w v w w A v w y w w y w w w w u w jw u w v w w w w ijM i

-MAItlA NEAG — câştigătoarea premiului al. 
II-lea la Concursul de interpretare desfăşurat în ca
drul „Sărbătorii pădurenilor". Foto: PA VEL LAZA

Mutic box

Dglr Kid Jac (11)

1 |

4 I

I

VALENTIN NEAGU r

Clasamentele finale pe 
T3 nu i-a mai cotat pe 
Ugly Kid Joe aşa defa
vorabil ca şi în anul pre
cedent, singurele publica
ţii unde grupul apare 
fiind Hit Parader UŞA 
No 3 la categoria New 
Acts şi revista Vox Pop 
Rock No 5, piesa Cat’s. 
In The Gradle, la cate
goria singler rock. In 
ianuarie *94, bateristul 
Mărie Davis părăseşte for
maţia şi se căsătoreşte, 
locul lui fiind luat tem
porar de Bobby Fernan- 
dez (Ex Electric Love 
Hoggs). Apoi, grupul par
ticipă la festivalul Rock 
în Rio unde cântă în fa
ţa a peste 60 000 de spec
tatori.

Pe 23 februarie '94, cu 
o lună întârziere, datorită 
cutremurului din Los An- 
geles, s-a desfăşurat cea 
de a treia ediţie a spec
tacolului de caritate, or
ganizat de Fundaţia Ran- 
dy Rhoads Charitable 
Trust Fund. Acest show 
organizat de Dolores 
Rhoads (mama chitaris
tului Randy Rhoads, care 
a decedat pe 19 martie 
’82, în urma unui acci
dent a v i a t i c ) ,  Kelly 
Rhoads, fratele chitaristu
lui şi Ozzy Osbourne 
(prieten şi solistul vocal 
al grupului unde a cân
tat Randy) au reuşit să 
strângă 8 000 dolari, care 
s-au donat şcolii de chi
tară clasică State Uni. 
versity din Northridge. 
Evenimentul sponsorizat 
de revista Guitar For The 
Practicing Musician şi 
postul de radio KNAG 
s-a desfăşurat la Holly-

wood’s Palace şi i-a Avut 
ca invitaţi printre âl(U 
pe Bruce Dickinson, Ro> 
dy Sarzo, Mark Wood şl 
grupurile Manie Eden. 
Little Gaesar, Phantam 
Blue, Love A Hate şt 
Ugly Rid Joe: La acest 
show, Whitfield. K lau ţ 
Fortman şi Rudy SarxO 
au cântat piesele Para- 
noid şi Falries Wear 
Boots- din repertoriul gru
purilor Black Sabbath ş} 
Ozzy. După doi ani de 
turnee, numeroase sin- 
glesuri de top şi un Al
bum multiplatinat, era 
timpul să se retragă pen
tru a compune piese noL

Whitfield a călătorit la 
Vail în Colorado, pentru 
a se recrea şi a practica 
sportul său favorit, snow- 
board-ul. La un bar cân
ta grupul Souls At Zero 
care realizase minialbu. 
mul Souls At Zero şi se 
afla intr-un turneu de 
promoţie a acestui disc. 
Whitfield a fost încântat 
de sound-ul grupului şl 
i-a cerut patronului per
misiunea să cânte cu ei. 
A rezultat un jam session 
pe cinste, Whitfield irn- 
prietenindu-se cu bateris. 
tul Shannon Larkin şi 
propunându-i să vină la 
Santa Barbara pentru o 
audiţie. Din martie '94 
Shannon Lakin a deve
nit oficial bateristul gru
pului Ugly Kid Joe.

Retrăgându-şe într-«n 
ranch izolat din Sania 
Ynez/California, ei au îi*, 
ceput să compună piese 
pentru mult aşteptatul 
album nou. (Va urma).

HORIA SEBEŞAN, 
Deva J
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CUVÂNTULUI U S £R IDEI, OPINII,
Dovezi istorice despre „Momentul Broza“

In legătură cu confrunta- 
de opinii referitoare 

la  rolul lai Petru Groza 
in  istoria României, gă. 
•esc de cuviinţă, ca isto
ric, să informez cititorii 
eu următoarele:

•  In volumul intitulat 
JSEAUŞESCU — un fana
tic Ul puterii-, avându-I ca 
| autor pe Ion Peteu şi pre. 
feţat de cunoscutul isto
ric, acad. Dan Berindei (E- 
ditiira „Românul" — 1994), 
ta pag. 215, I.G. Maurer, 
care a făcut parte din nu. 
eleni puterii comuniste din 

1 România, declară într-un 
interviu recent: „Ministe
rul de Interne era singu
rul minister care nu se a- 
fta sub conducerea preşe
dintelui Consiliului de Mi
niştri. Era sub conducerea' 
partidului".

Autorul volumului men. 
ţjonat arat* că „minis
trul de interne Alexandru 
Drăghici, acest adevărat 
Z* Beria al României, in
stalase In România o te. 
-roare de tip sovietic, ma
terializată în martirajul a 
sute de mii de români, în 
eliminarea — fizică sau 
prin detenţie ©ri margina- 
îizare — a vechilor elite 
politice şi culturale sau 
chiar a unor întregi „ea. 
tegorii sociale" (aşa-zisa 
chiaburime a satelor eare 
a  umplut puşcăriile) şi a 
„demarat" construirea „ca
nalului. Duaăfe-Marea Nea.

' gră“. j , ! v
Mai precizăm că în Con

stituţia. de atunci â ţării 
pra st^ptrtat Clar că forţa 

, ponducătoare este partidul, 
ia r Petru Groza n-a fost 

j pici măcar membru ' ăţţ ' 
j partid. însuşi Ceauşescu â  
L Cost nevoit să îa masuri 

pentru limitarea puterii se.

4

carităţii, care urmărea la 
un moment dat să se ri
dice deasupra conducerii 
centrale de partid.

Aceste precizări impor
tante dovedesc că Groza 
nu poate fi culpabilizat 
pentru fapte pe care nu 
le-a săvârşit.

•  Referitor la împreju
rările abolirii monarhiei în 
România, redăm afirmaţiile 
prof. univ. de istorie Dan 
Amadeo Lăzărescu, consem. 
nate de ziarul „Ziua" din 
25 august 1995, pag. 3: 
„Stalin 1-â tolerat pe re. 
gele Mihai pentru a aplica 
monstruosul plan Morgen- 
thau* (deportarea a 70 000 
de saşi şi şvabi din Româ
nia in U.RjS.S. pentru re. 
paraţii de război — n.n.), 
plan care s-a realizat îna
inte de martie 1945.

Regele însuşi era conşti. 
ent de incompatibilitatea 
monarhiei eu noile reali
tăţi din România, aflată 
sub ocupaţie sovietică. în  
timpul vizitei sale la Lon
dra, în noiembrie 1947, a 
fost sfătuit do, ambasado
rul S.U.A. în Marea Bri. 
tanie că „guvernul State
lor Unite nu. găseşte util 
ca el să se întoarcă în Ro
mânia". Spre aceeaşi va. 
riantă înclina şi regina 
mamă Elena, aflată cu 
Mihai la Londra.

Tot în acel timp, săptă
mânalul austriac „Weltwo- 
che", exprimând opinia ce
lor care socoteau că Mihai 
nu trebuie să se întoarcă 
în România, scria: „Dacă 
regele nu se întoarce, el 
îşi va pierde singur tronul. 
Dacă se întoarce, va pier. 
de coroana şi poate şi via
ţa".

Revelatoare sunt şi cele 
consemnate în revista „Ma
gazinul istoric" nr. 12 din

1972, pag. 38—43, din care 
redăm câteva informaţii 
preţioase.

Astfel, într.o lucrare me
morialistică, generalul — 
locotenent în rezervă Emi- 
lian Ionescu — pe atunci 
prim-aghiotant regal, ară. 
ta : „Mihai şi marna sa pu
seseră multă bază pe pu
terile occidentale, dar aici, 
la Londra, ei au găsit, pe 
lângă grijile proprii ale a- 
cestora, disensiuni, teama 
de noi conflagraţiuni şi o 
totală indiferenţă pentru 
soarta suveranilor Romă. 
nici".

S-a afirmat într-un ar
ticol' publicat de ziarul 
„România liberă" din 18 
iulie 1995 că regele ar fi 
abdicat sub ameninţarea 
pistolului arătat de Groza. 
Dar iată ce consemnează 
biograful regelui, A. Gould 
Lee (vezi tot „Magazin is
toric" nr. 12/1972): „După 
prezentarea de către Petru 
Groza a actului de abdi- . 
care, exprimându-şi dorin
ţa de a accepta „o despăr
ţire prietenească", La pre. 
tins să-l semneze. Regele 
a cerut relaţii privind-con
diţiile ■ de ordin material 
şi soarta familiei regale 
după abdicare. După aproa
pe două ore şi jumătate 
de „tratative*, în jurul o- 
rei 15, Mihai a semnat des
tul de, abdicare' ce-i fusese 
prezentat de dr. Petru Gro
za şi Gheorghe Gheorghiu. 
Dej".

în  şedinţa Consiliului de 
Miniştri, ţinută în aceeaşi . 
zi, dr. Petru Groza arăta 
că abolirea monarhiei „s-a 
făcut prin bună înţelege
re", Primul ministru a a- 
vut in  vedere, desigur, în
ţelegerea stabilită încă îna
inte eu Mihai pentru a 
semna actul de abdicare,

SINDICATUL „SIDERURGISTUL“ 
HUNEDOARA

P R O T E S T

înţelegere care, printre al
tele, prevedea: 1). Drep
tul lui Mihai de a lua o 
parte din imensa avere a 
Coroanei (devize, tablouri, 
aur, diferite valori mobi
liare). 2). O rentă viageră 
substanţială (pensie pe via. 
ţă — n.n.) pentru el şi ur
maşii săi. 3) Dreptul de a 
fi însoţit de o serie de per
soane apropiate şi sluji
tori etc. Tot în cadrul a- 
celei şedinţe istorice, dr. 
Petru Groza a ţinut să re. 
leve însemnătatea modului 
specific de înlăturare a , 
monarhiei în România, fap
tul că regele însuşi, „înţe. 
legând glasul vremurilor 
s-a retras". Istoria — sub
linia primul ministru — 
va înregistra o lichidare 
a monarhiei „fără zgudu
iri, cum poate inamicii 
noştri n.ar fi dorit. Uti
lizând o expresie a reginei 
mamă, poporul a făcut un 
divorţ — şi decent şi ele
fa n t — de monarhie. Vreau 
să se ştie pretutindeni — 
şi aceasta este foarte im
portam —- că lucrul acesta 
s-a făcut cu cuminţenie, Ia 
timpul său".

Părerea mea ca istoric 
este că mulţumită şi lui 
Groza, regele şi-a pierdut 

■ tronul, dar a scăpat cu o 
mare parte din avere şi 
cu viaţa.

Odată cu abolirea aces
tei monarhii străine de nea
mul românesc, dr. Petru 
Groza şi-a văzut realizat 
crezul exprimat încă prin 
1925 în Parlamentul Ro
m âniei: „ULTIMUL MEU 
REGE A FOST DECEBAL; 
DUPĂ MOARTEA LUI AM 
DEVENIT REPUBLICAN".

NICOLAE CIOBANU, 
profesor de istorie,

Deva

I Din articolul .„Zeci de mii de vagoane şi loco
motive scoase la vânzare ca fier vechi", publicat în 

* ziarul „Adevărul" din 29.09.1995, am aflat cu pro- . 
|  fundă îngrijorare că Ia insistenţele SNCFR-ului, Mi- J 
* nisterul Industriei ar fi avizat exportul de vagoane | 
|  şi locomotive scoase din uz, solicitându-se în aeelaşi * 
'  timp avizul Ministerului Comerţului pentru această f
I acţiune.
 ̂ Sindicatul „Siderurgistul" Hunedoara, ca repre- I

I zentant al celor peste 15 200 membri de sindicat din * 
S.C. . „Siderurgica- SA. Hunedoara, îşi exprimă pro- ■ 

'  testul’ împotriva încercării de export al utilajelor I 
| C.F.R. scoase din uz, care de fapt sunt valorificate J 
» ca fier vechi. |
I în  condiţiile în care se fac eforturi financiare « 
* mari pentru importul de materii prime (minereu de I 

fier, cocs, cărbuni cocsificabili, feroaliaje, refracta- , 
re etc.), considerăm că exportul fierului vechi, care |

|  fier, cocs, cărbuni cocsificabili, feroaliaje, refracta

I i cjii
tegică indispensabilă fiecărei economii, nu se justi

J reprezintă o resursă şi în acelaşi timp o rezervă stra-

* fică în nici un feb |
* Faptul că fierul vechi este un material strategic
'  (datorită vaiorii metalurgice deosebite pe care o în- |  
I corporeaza), este ilustrat prin menţinerea unor sto- « 
J curi minime intangibile de peste 3 ori faţă de pro- I 
I ducţia de oţel pe care o realizează ţări ea S.U.A., ’ 
I Japonia, Franţa etc. |
[ Atâta timp cât Uniunea producătorilor, de oţel J  
|  din România s-a angajat să asigure din surse valu- j
* tare proprii importul de şină de cale ferată, nece- | 
I sară activităţii SNCFR-ului, considerăm că insisten- '

ţa de export al fierului vechi nu se justifică, fiind |

«doar interesul personal al unui grup de persoane. , 
în  sprijinul acestei afirmaţii menţionăm şi fap- I 

|  tul că apucarea H.G. 345/’95, care prevede că valo- J 
* rificarea vagoanelor şi locomotivelor scoase din uz |  
I să se facă numai prin unităţi siderurgice, a fost bio- I 
* cată şi nu din vina siderurgiei, tocmai pentru satis- j

I laeerea unor interese de grup. |
Salariaţii şi sindicatele din cadrul SNCFR-ului »

I trebuie să înţeleagă că încercarea de export masiv I 
al fierului vechi (aproximativ un milion tone fier ‘ 

J vechi, respectiv 48 000 vagoane şi cca. 1 50o locomo- |  
|  tive) va conduce la eonsecinţe sociale greu de ima- J 
» ginat, care vor afecta întreaga economie naţională, > 
I inclusiv chiar SNCFR-ul, prin scăderea masivă a can- I 
* tităţilor de materii prime şi produse metalurgice fi- J

I nite transportate pe calea ferată. (
Pentru S.C. „Siderurgică* S.A care şi în pre- * 

■ zent înregistrează staţionări masive generate de lipsa I 
I fierului vechi, exportul acestei materii prime ar con- * 
* duce la închiderea unor capacităţi de producţie şi I 
I implicit disponibilizări masive de personal. ‘
» Sperăm că promisiunile domnului prim-ministru |  
I făcute în diverse ocazii, inclusiv în ianuarie 1995 la I 
; întâlnirea cu siderurgiştii hunedoreni cu privire la J

I interdicţia exportului de fier vechi, să fie respec- | 
tate. »

* Consiliul de conducere I
I  al Sindicatului „Siderurgistul" J
;  PETRU VA1DOŞ, j
l  lider î

Primarul Romosuluf faee politica localităţii
Dl Nicotee Cătăniciu, 

primarul comunei Romos, 
« t e  un om activ, plin de 
■energie ' şl când îşi pune 
Cţt gând o treabă nu se ţa- 
să până n-o împlineşte. 
m  ziua când am fost la

-, nemeş, primarul avea mu- 
- ţ safir pe un distins profe- 

sar din Cînj.Napoca, ple
cat din localitate, dar şi-a 

; făcut timp sâ ne răspun- 
‘ dă Ia câteva întrebări.

: — Dţe primar — am în. 
. ceput dialogul nostru — 

se apropie finalul actua- 
] t e  legislaturi. Ce a  însem- 

ea pentru Primăria 
din Romos ?

—- Am reuşit unele iu- 
î  «« rt. evident cu sprijinul 

organelor judeţene şi cen. 
-• ! tra te /P rin tre  cele mai im

portante aş enumera: elec
trificarea satului Ciungu 

-  Mare, asfaltarea drumului 
spre Romoşel — lucrarea 

r n a  este tocă încheiată. Am 
CHmpărat un microbuz cu 

; care transportăm elevii la 
şcoală şi-i aducem acasă, 

i — Despre banii obţinuţi 
j prin valorificarea lemnu

lui de pe păşune — ziarul 
„Cuvântul liber" a scris 
despre această iniţiativă a 
primarului din Romos, de 
fapt foarte interesantă 
parcă au fost nişte zvo
nuri...

— Ştiu. Au venit Insă 
controale care au verificat 
toată treaba şi au consta

tat că lucrurile sunt în re
gulă. Sâ continui cu reu
şitele. Am pus o mare can
titate de piatră pe drumul 
principal din Pişchinţi, am 
întreţinut în stare bună 
toate drumurile comunei.

— Sueees poate fi Con
siderat şi modul cum se 
aplică Legea fondului fun
ciar?

— Sigur că da. Am în
cheiat măsurarea pămân
tului în satele Romos şi 
Pişchinţi, în prezent lu. 
crându-se în Romoşel şi 
Vaidei. Am înmânat ;400 
de titluri de proprietate, 
iar 200 la vom distribui 
în perioada imediat urmă
toare.

— Cum colaborează pri. 
măria cU consiliul local ?

—* Bine. Amândouă in
stituţiile acţionează în in
teresul localităţii şi al oa
menilor ei. Tot eeea ce am 
realizat am reuşit împreir. 
hă. ;V-

— Căror formaţiuni po
litice aparţin consilierii ?

—- Patru sunt membri ai 
Partidului Democraţiei So
ciale, doi ai Partidului De. 
mocrat, iar şapte ai Par
tidului Naţional Ţărănesc 
Creştin şi Democrat.

— Deci, la Romos opo
ziţia deţine majoritatea.

-— Aşa este.
— Se simte acest lucru 

în activitatea consiliului 
local?

— Nu. De altfel în con
siliul local, în şedinţele a. 
cestuia nu se face politi
că de partid. Când este 
vorba de interesele comu
nei şi ale oamenilor, con. 
sdierii sunt de-o singură 
culoare, cea a binelui co
munei. Sigur că avem gri
jă ca proiectele de hotă. 
râri să fie cât mai lim
pezi, bine argumentate.

— Au fost proiecte de 
hotărâri care să nu fie a

probate în consiliul local, 
să fie respinse ?

— Nu. Unele — şi nu 
puţine — au întrunit chiar 
unanimitate de voturi.

— în şedinţe, consilierii 
se pot exprima absolut ÎL 
ber ?

— Da, fără nici o res
tricţie. Sigur că sunt şi 
consilieri — nu dau nume
— care vorbesc mult şi 
departe de problema pusă 
în . discuţie, doar ca să se 
audă vorbind, sau din cei 
ce se opun fără nici un 
temei. Este dreptul loj- să 
procedeze aşa cum consi
deră oportun.

— Primarul Iiomosului 
ce politică face ?

— Sunt membru al Par
tidului Democraţiei Sociale 
din România, aşa că fac
— din convingere — po
litica Guvernului actual 
care consider că are meri
tul de a  conduce ţara spre 
ieşirea cât mai grabnică 
din actuala criză în care 
se află România

A consemnat 
TRAIAN BONDOR

MINERUL ŞI... MIEREA
După mai bine de un 

sfert de veac muncit la 
cărbune, la mina Lupeni 
(dar şi în Dombas, la 
Makeevka, in fosta 
U.R.S.S., unde a fost pri
zonier în al doilea răz
boi mondial), dl Mihai 
Gal vinde miere de albi
ne în hala pieţei din De
va  ̂ L-ara întrebat, zile
le trecute, cum se împa
că munca de peste 25 de 
ani la cărbune cu... mie
rea de albine ? S-a ui
ta t lung la mine, m-a 
măsurat din ochi şi. a

■— Mata nu ştii ? Via- 
ţa-i dulce şi... amară. Mai 
ales amară. De ce să n-o 
mai îndulcim ? Dacă. nu 
putem cu altceva, măcar 
cu miere de albine. Du
pă amarul şi negrul căr. 
bunelul din subteranul 
Lupeniului, dulcele mie
rii de albine este un bal
sam pentru viaţă bună, 
lungă şi cu sănătate. Aşa 
le spun eu oamenilor că
rora le vând miere de 
albine. Sănătate curată 
— vă spune minerul 
Mihai Gal...

GH. I. NEGREA

« «  *  *  * *  * m m m  m m  m m m m m m m m m m m m m m m m »

T R O I Ţ E L E
La intrarea în Cărmăzăneşti, comuna Gu- 

rasada, se află o troiţă şi o fântână despre care 
oamenii satului îşi aduc aminte că au fost fă
cute înainte cu mult de al doilea război mon
dial. Cine vine în localitate se opreşte în local 
respectiv, îşi face o cruce şi bea o cană de apă 
foarte rece, dacă i-e sete. In centrul satului se 
află o troiţă şi mai veche, din lemn, pe care 
scrie ceva, dar nu ştie nimeni ce, fiindcă lite
rele sunt străine, sau poate, au fost prescurta
te. Poate cineva se ocupă de istoria troiţelor 
respective. Ar fi foarte bine întrucât acestea 
aparţin istoriei satului.
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Preşedintele Iliescu despre convorbirile ca 

şeful executivului american

•  WASHINGTON. După întâlnirea cu preşedintele 
SUA, Bill Clinton, şeful statului român, Ion Iliescu, 
a relevat că, în cursul convorbirilor, a fost menţionată 
determinarea clară a României privind integrarea în 
structurile europene şi euro-atlantice şi preferinţa noas- 
tră de a vedea dezvoltându.se în acest cadru relaţiile 
speciale cu Statele Unite.

Am subliniat interesul nostru pentru rolul deosebit 
pe care îl joacă şi trebuie să-l joace Statele Unite în 
zona noastră, pentru stabilitate, pentru securitate egală. 
Am apreciat abordarea pe care Administraţia ameri- 

~ cană o are în această privinţă, inclusiv iniţiativa Parte- 
neriatului pentru Pace. în general în abordarea ne. 
discriminatorie a problemei intrării în NATO a ţărilor 
din zona noastră, a mai arătat preşedintele Iliescu.

Discuţia a fost foarte deschisă, foarte amicală, şi am 
exprimat dorinţa comună de a vedea dezvoltându-se re. 
laţiile de parteneriat şi, de prietenie între România şi 
SUA, a continuat şeful statului român.

Am reiterat invitaţia adresată preşedintelui Clinton 
de a vizita România, a spus preşedintele Iliescu. Adău
gând că 1996 este an electoral atât pentru noi, cât şi 
pentru Statele Unite, el a ţinut să menţioneze că există 
de ambele părţi dorinţa de a continua dialogul, care 
s-a dovedit foarte util şi fertil pentru ambele ţări.

•  SARAIEVO. Guvernul 
Bosniei şi sârbii separa
tişti au procedat la un 
schimb de prizonieri. 
Schimbul a avut loc pe 
aeroportul din Saraievo, 
vizând un număr total de 34 
prizonieri — câte 17 de 
fiecare parte. Aceasta a 
constituit preludiul unei 
acţiuni de mai mare am
ploare, convenită de cele 
două părţi. Ea va fi pusă 
în practică săptămâna vi
itoare.

•  VIENA. Secretarul 
generJQ al Naţiunilor U- 
nite, •' Boutros Boutros- 
Ghali, a cerut la Vîena 
„eliminarea, o dată pentru 
totdeauna", a minelor te
restre anti-infanterie, a 
căror proliferare reprezintă 
o problemă mondială, a- 
vând efecte dezastruoase 
asupra civililor. „Trebuie 
interzisă folosirea şi pro
ducerea acestor mine şi, 
de asemenea, trebuie dis
truse stocurile existente", 
a declarat el într-un me
saj prezentat delegaţiilor 
prezente la ceremonia de 
deschidere a Conferinţei 
ONU de la Viena privind 
armele clasice inumane.

•  BANIA LUKA. Co
mandantul armatei sâr
bilor bosniaci, generalul 
Ratko Mlădiei, a averti
zat asupra unor posibile 
distrugeri şi pierderi 'mai 
mari decât până acum, 
în cazul în care eonvor-

mm

birile de pace eşuează 
şi nu se poate pune- ca
păt războiului.

în cursul unei conferinţe 
de presă, desfăşurată la 
Bania Luka, Mlădiei a 
apreciat că „este logic ca 
problemele aflate în dis
pută să se soluţioneze prin 
mijloace diplomatice".

•  NAŢIUNILE ■ UNITE. 
Rusia propune crearea 
unui nou sistem de se
curitate în Europa, care 
să nu se bazeze pe blo. 
curi militare şi nici pe
duble standarde. In dis
cursul rostit la tribuna 
Adunării Generale a ONU, 
în cadrul dezbaterilor de 
politică generală, ministrul 
rus de externe, Andrei 
Kozârev, a subliniat că 
„noul sistem de securitate 
comună şi generală tre
buie să excludă dublul 
standard şi liniile de de
marcaţie pe continent".

•  NEW YORK. Bosnia. 
Herţegovina, Croaţia şi 
Republica Federală Iu
goslavia (RFI, Serbia şi 
Muntenegru) au ajuns la 
New York la un acord 
asupra unui document 
care defineşte aranjamen
tele constituţionale din 
Bosnia — a anunţat o 
sursă oficială americană.

Nici un detaliu asupra 
acestui acord nu a fost 
dat deocamdată publici
tăţii.

CONCURSUL DIN 
1 octom brie 

1 9  9 5

# STRASBOURG. Adu
narea Parlamentară a 
Consiliului Europei a de
cis să relanseze procedura 
de aderare a Rusiei la 
această organizaţie. Parla
mentarii din Consiliul E- 
uropei se vor pronunţa a- 
supra aderării Rusiei pro
babil începând cu luna 
ianuarie a anului 1996. 
„Rusia se află într-o stare 
de tranziţie radicală şi 
caută acum o soluţie po- 
litieă a conflictului din 
\Cecenia" — se arată în 
raportul prezentat ' Adu
nării Parlamentare de 
deputatul .liberal elveţian 
Ernsl Muelilemann.

•  NEW YORK. Reuni. 
Unea la nivel înalt dintre 
preşedinţii american, Bill 
Clinton, şi cel rus, Boris 
Elţîn, va avea loc luni, 
23 octombrie, la New 
York, cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a 
ONU — a anunţat, marţi, 
o oficialitate americană ci. 
tată de France Presse.

Acest summit va dura 
4,câteva ore" — a adăugat 
purtătorul de cuvânt al 
Departamentului de Stat, 
Niehoîas Bums, la sfârşi
tul unei întrevederi între 
şefii diplomaţiilor ame
ricană şî rusă, Warren 
Christopher şi Andrei 
Kozârev.

Cei doi miniştri ai afa
cerilor externe, care s-au 
întâlnit la New York, cu 
prilejul Adunării Gene
rale a Naţiunilor Unite, 
au discutat în specia! pro
bleme legate de pregăti
rea acestei reuniuni la 
nivel înalt. Christopher şi 
Kozârev au evocat, de a- 
semenea, rolul jucat de 
Rusia în soluţionarea con
flictului bosniac. Ministrul 
rus de externe a afirmat 
că este „foarte important" 
să se discute un rol „po
trivit" pentru Rusia în 
aplicarea acordului de 
pace asupra ,Rosniei-Her- 
ţegovina. La rândul său, 
Warren Christopher a 
subliniat că această chesti
une „importantă" trebuie 
pregătită „cu' grijă". Po
trivit lui Burns, şeful di
plomaţiei americane şi-a 
exprimat speranţa, că Gru
pul de contact (Germania, 
Statele Unite. Marea Bri-

tanie. Franţa şl Rusia) 
se va reuni „în curând" 
la Moscova.

•  STRASBOURG. Co
respondentul pentru Rom- 
pres de la Antonia Bur
lan:

Preşedintele Republi
cii Moldova, Mircea Sne- 
gur. a prezentat, marţi» 
o alocuţiune în plenul 
Adunării parlamentare a 
Consiliului Europei şi a 
răspuns la întrebările puse 
de parlamentari, după care 
a susţinut o conferinţă de 
presă.

Interpelat de către un 
parlamentar ungur despre 
„ce fel de obstacole e- 
xistă în calea semnării u- 
nui tratat bilateral între 
România şi Republica Mol 
dova“, Mircea Snegur a 
răspuns că încheierea unui 
acord de prietenie şi co
laborare între cele două 
ţări nu cunoaşte nici o 
piedică. Există deja — a 
precizat domnia sa — o 
bază practică a acestui 
cord, materializată prin 
etape de integrare spiri 
tualâ, care apropie mo
mentul semnării tratatu
lui, cu atât mai mult, cu 
cât nu există obstacole în 
problemele principiale.

Senatorul P.S.M. Adrian 
Păunescu s-a interesat de 
intervenţiile practice ale 
preşedintelui Moldovei 
pentru apărarea identi
tăţii culturii şi limbii re
publicii. Mircea Snegur 
a afirmat că declararea 
limbii moldoveneşti, şi 
nu a limbii române, ca 
limbă oficială a Republi
cii Moldova, este un lucru 
anormal şi şi-a exprimat 
speranţa că el va fi în
ţeles de către Parlament 
şi reglementat ca atare.

întrebat, in cadrul con
ferinţei de presă ulteri
oare, dacă la Chişinău se 
doreşte unirea cu Româ
nia, preşedintele Mircea 
Snegur a afirmat că a 
discută acum despre o 
perspectivă în acest sens, 
sau a fixa un termen, 
este inutil. El a adăugat 
oă sunt mult mai bine 
venite intenţiile de inte
grare treptată — econo
mică, spirituală, culturală 
—. intenţii promovate rr 
altfel de cele două con
duceri de stat.

1. ATALANTA — PIACENZA (14) l, X
Două vecine în clasament, fiecare cu câte o vic

torie şi două egaluri în meciurile directe.
2. BARI (15) — MILAN (1) 2
Gazdele nu sunt de neînvins acasă. Şi cum 

oaspeţii sunt milanezii...
3. FIORENTINA (6) — CREMONESE (18) 1 
Florentina vrea să ţină aproape de primele e-

chipe din clasament şi îi sunt necesare punctele de 
pe teren propriu.

4. INTER (12) — TORINO (10) 1. X
Deşi gazdele vor trage tare (au început mai pu

ţin convingător), Torino ar putea scoate un egal.
5. JUVENTUS — (2) — NAPOLÎ (3) 1, X 
Juventus luptă pe 2 fronturi şi in campionat şi

în Liga Campionilor şi o face cu mult aplomb] 
Napolitanii au şi ei posibilitatea unei remize.
6. PADOVA (16) — PARMA (6) X 
In campionatul trecut, ambele jocuri au revenit

oaspeţilor. De data aceasta se poate încheia nedecis. t
7. ROMA (11) — LAZIO (4) 1. 2 «
O întâlnire ambiţioasă, disputată, deschisă ori- I

cărui rezultat. l
8. SAMPDORIA (7) — CAGLIARI (17) 1 I
In ultimii ani, gazdele au condus ostilităţile şi ■

le putem socoti soliste. I
9. UDINESE (5) — VICENZA (9) 1, X 1
Două formaţii nou promovate, cu bune rezultate I

in primele 4 etape. Gazdele a r  fi mai aproape de 1  
victorie dar mergem şi pe un meci nul. I

10. ANCONA (11) — VERONA (2) X I
Debut mult mai bun al oaspeţilor în seria B I

decât al gazdelor. Locul ocupat de veronezi (2) îi ■  
obligă să lupte şi in deplasare.' I

11. CHIEVO (8) — GENOA (5) X, 2 "
Şi în această- partidă, oaspeţii sunt mai bine |

cotaţi. Ar putea pleca chiar cu o victorie... ■
12. REGGINA (17) — CJESENA (9) X |  
Echipă tânără, fără experienţă, face greu faţă |

disputelor în seria B. Gazdele n-au câştigat nici o |  
partidă pe teren propriu (până acum), |

13. SALERNITANA (6) — FOGGIA (4) 1, X 1 
Cele două teamuri speră în acest campionat la I

un loc care să le asigure promovarea. Poate avan- ■  
tajul terenului propriu să decidă.

Azi, în Cupa Cupelor

Petrolul - Rapid Viena

In campionatul trecut, ambele jocuri au revenit tajul terenului propriu să decidă. |

-Spectatorii din Plo
ieşti au prilejul ca astăzi 
să-şi urmărească din nou 
favoriţii într-,un meci in
ternaţional, în Cupa Cu. 
pelor, în întâlnirea Pe
trolul — . Rapid Viena. 
După cum se ştie, în tur 
vienezii . au câştigat cu 
•scorul de 3—1, ajutaţi 
puţin şi de arbitraj, dar 
să nu uităm că primele 
goluri le au pe conştiinţă 
şi apărătorii ploieşteni. 
în frunte cu portarul Pre
da. Sigur, altele sunt da
tele jocului de azi Gaz. 
dele se califică la 2—0. 
Deci să marcheze 2 go
luri, dar să nu primească 
nici linul I Şi se poate. 
Să nu uităm că defensi
va petroliştilor, în frunte 
cu Răchită, e în stane să 
ţină piept chiar unor îna
intări mai puternice, iar

atacul formaţiei gazde 
poate penetra poarta Ra
pidului Viena. Portarul 
Preda trebuie să-şi răs
cumpere greşelile de hi 
Viena.

Suntem convinşi că an
trenorul Ion Marin şi-a 
stabilit bine tactica echi
pei pentru acest medj 
mare din istoria clubului 
ploieştean. Oaspeţii ml- j 
zează că şi ei vor reuşi j 
să înscrie măcar un gol 
care a r cântări greu în 
fizionomia jocului şi chiaii; 
în rezultatul final. Am
biţia e mare de ambetez 
părţi, dar noi credem e&f 
printr-o mobilizare ' do 
excepţie. Petrolul pdtW 
trece de Rapidul.. v ie -: 
n a ,  Meciul va fi televi
zat de ia ora 16,00.

S. CERBU

Vine meciul cu Franţa...
Se apropie data desfă

şurării meciului România 
— Franţa ce va avea Ioc 
la Bucureşti, la 11 octom
brie, în cadrul prelimi
nariilor Campionatului K- 
uropean. In această p e 
rioadă. generaiul lordă- 
nescu şi secunzii săi ur
măresc îndeaproape evo

luţia jucătorilor ce evo
luează in străinătate şl h  
campionatul intern, ce 
sunt pe lista convocării; 
la lot ce va fi definitivai 
până joi, 5 octombrie. •
A doua zi, vineri, 6 oc
tombrie, totul va lu« dro. 
mul spre pregătirea cen
tralizată, !a Săftica. ^

MM Marian, antrenor la 
Parângul Lonea

întrucât antrenorul prin
cipal Carol Gali, de la 
divizionara B Parângul 
Lonea, şi-a prezentat de
misia (dar va rămâne în 
cadrul clubului), Mihal

Marian, fostul antreno* 
— timp de 6 ani i r  la 
Minerul Uricani. a pre. 
luat formaţia din Lonea. 
(S.C.)

AGENTllLB DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani, pu~ j 
teţi publica anunţuri de mică şi mare pu
blicitate în nărui nostru, apelând la aaen- \ 
ţiile de publicitate din :

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

•  HUNEDOARA,'pe bdut Dada (teL 
716926).

•  BRAD, strada Repub&cU fteL
650968), la sediul S.C. „MERCUR".

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lin g i ma
gazinul „Palia". î

•  HAŢEG, pe str. Progresului, ar. I
(în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 7703S7, 
770735.

Agenţiile ziarului nostru asigu ri. l i  
taxe rezonabile, 
promptitudine a 
mică şi mare publicitate.
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VÂNZ ARI CUMPĂR ARI

•  Vând casă în Foit.
Informaţii Simeriâ. str! 
A. Iancu. bl. 12, ap. 1, 
după ora 16. (357138)

•  Vând apartament două
Camere Deva, sau schimb 
CH garsonieră Timişoara. 
Bel. 628363, orele 19—29. 
I (6738)

•  Vând apartament două
camere, str. Nicolae fiăl- 
cescu. Tel. 626986 şl 
622236. (6709)

•  Vând microbuz I.
VECO, 3,75 tone. Informa
ţii tel. 661626. (6714)

•  Vând canapea, ficus,
maşină de tricotat Veri-
tas,’ 360 ace. Tel. 623061, 
după ora 16, (6708)

•  Vând maşină prepa
rat îngheţată, cărucior 
frigorific, maşină de fa
bricat vafe, remorcă auto 
RP — 240. Informaţii tel. 
623872,' după ora 20.

(6706)

•  Vând terenuri extra
vilan — intravilan, lângă 
şoseaua naţională apă. 
gaz. 661348. ‘ (6716)

•  Vând apartament 4

.W .V W JW W
-  Y  J

.CENTRUL DE CONSULTANŢĂ INSTRUIRE & 
•: ŞT INGINERIE SOFTWARE 5
>, „CONSOFT — COMPUTER» S.R.L. SIBIU 5
::

Anunţă deschiderea in Deva, începând cu \ 
1. 10, 1995, A CURSULUI POST LICEAL DE! 
SPECIALIZARE ÎN INFORMATICĂ, cu du-1 
rata de pregătire de 1 an şcolar.

Informaţii şi înscrieri în DEVA, str. Pru-; 
nilor, nr. 13, telefon 613678. (500);

SC. „METALUL» S.A.

Cu sediul în Hunedoara, str. Peştişu Ş 
Mare, nr. 363. !;

O B G  A N I  Z E A  Z A \

în data de 11 octombrie 1995, ora 11 î;

r |
Obiectivul licitaţiei: Infrastructură din 

beton (cca. 1500 mp) în vederea construirii u- 
nui depozit acoperit.

Entitatea achizitoare: S.C. „Metalul» S.A. 
Sursa de finanţare: proprie.
Termenul limită de depunere a documen- 

[telbr de preselecţie: 10 octombrie 1995, ora 14, 
! la sediul S.C. „Metalul» S.A.

Deschiderea licitaţiei publice: 11 octom- 
! brie 1995, ora 11, la sediul S.C. „Metalul» S.A. 
! Peştişu Mare.

Documentele licitaţiei: Caiet sarcini — se 
! poate procura de la sediul S.C. „Metalul» S.A. 
! Peştişu Mare, biroul tehnic.

Vizitarea amplasamentului: S.C. „Meta- 
! Iul» — zilnic între orele 8—14.

Taxa de participare: 100 000 lei. 
Valoarea caiet sarcini: 20 000 lei. 
Cuantumul garanţiei de participare: 

1 000 000 lei.
Informaţii suplimentare la telefoanele:

! 054—715593, 054—718555.

S.C. SCORPION COMPANY

c Cu sediul în Hunedoara, str. C. Bursan,
i nr. 1.

Angajează de urgenţă
•  Manager — 1 post

Condiţii: studii economice superioare, cu- 
I noscător a 2 limbi de circulaţie internaţională.

0 Gestionari — 2 posturi 
Condiţii: studii medii (liceul).
0 încărcător — descărcător — 2 posturi 

0 Paznic — 2 posturi 
Condiţii: fără obligaţii familiale.
Pentru cei interesaţi, relaţiile se acordă 

! numai la sediul firmei, prin interviul direct 
cu patronul societăţii, în fiecare zi, între orele; 

; 8—17.

camere, parter, poziţie.... 
privatizare, cartier Doro
banţi, bdul N. , Bălcescu, 
bl. 25, sc. G, ap. 30.

(6718)

•  Vând Renault 16 plus
Renault pentru piese 
schimb comuna Hărău, 
42. (7686)

•  Vând Dacia 1300 ne
înmatriculată, remorcă 5,5 
tone şi fân. 629275. (9984)

•  Vând spaţiu comer
cial, strada Pricazului, Vi
trină frigorifică şi dulap 
frigorific, tel. -642416. O- 
răştie, (5591)

•  Vând autoturism 
Wartburg. Informaţii tel. 
656464, Crişcior. (336487)

•  Societatea Agricolă
Buitureana vinde lâ li
citaţie teren construcţie, 
în data de 1 octombrie 
’95 ora 16. Relaţii la tel. 
720788. (7272)

•  Vând Fiat 600 în
matriculat functidnâl; Tel. 
715801. ' (7274)

•  Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, G. 
Enescu, 12/24, 711272.

•\ ' (7276)

•  Vând Tal bot Sîmca
1,5 1, 1981, carte identi
tate, înmatriculat, stare 
bună, 1800 mărci. Tel. 
723045. ■ ■ ■ ' ; :  (7277)

DECESE

CONVOCARE

•  Societatea handicapa
ţilor psihici „Adriana" 
convoacă miercuri, 11

v octombrie 1995, ora 15, 
în sala de şedinţe a Pri
măriei oraşului Brad, şe
dinţă unde se vor discuta 
probleme de strictă ur
genţă, cu persoanele în
scrise în cadrul societăţii.

ÎNCHIRIERI

•  Ofer pentru închiriat
spaţiu comercial sau de
pozit en gros, în Deva, 
Oituz. Informaţii tel. 
629331 şi 622137. (7755)

OFERTE DE SERVICII

•  Meditez limba en
gleză. Tel. 621609. (7511)

DIVERSE

•  S.C. Lily Gom. Im- 
pex S.R.L. Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial, în
cepând cu data de 15 oc
tombrie, cu 100 la sută.

(6739)

•  S.G. Ateş Ţigarct
Import — Export S.RJŞ. 
Ilia anunţă majorarea 
adaosului comercial de la 
100 la sută la 300 la sută, 
începând cu data de I 
octombrie 1995. (6720)

•  Din partea dom
nului Vinţari Adrian, 
din Deva, multe mul
ţumiri Poliţiei mu
nicipiului Deva, ser
viciul circulaţie, care 
numai în câteva ore 
au reuşit găsirea şi 
prinderea celui care 
a furat autoturismul 
proprietate marca 
„Mazda". (6740)

»—*—*—*—*—*—*

•  Familia Vânduţ 
Sabina şi copiii aduc 
pe această cale mul
ţumiri rudelor, prie
tenilor, vecinilor, Pri
măriei comunei Certej, 
colectivului E.M. Cer- 
tej, sectorului Co- 
randa — Certej, care 
au fost alături de 
noi la marea durere 
pricinuită de trecerea 
în nefiinţă a celui 
care a fost un minunat 
om

REMUS VÂNDUT
(6729)

•  Familiile Cră- 
ciunescu şi Popa, a- 
dânc îndurerate, a- 
nunţă trecerea în 
nefiinţă a scumpei 
lor soţie, mamă, soa
cră şi bunică

ROZALIA
CRACIUNESCU

(RODICA)
înmormântarea Vi
neri, 29 septembrie 
1995, ora 13, de la 
casa mortuară din
str, Eminescu — De
va. Dumnezeu s-o
odihnească în pace!

•  Consiliul de Ad
ministraţie şi sala
riaţii R.A. „Activita
tea" Orăştie sunt
alături de dna direc
tor economic Ec. Fur. 
tuna Gabriela la ma
rea durere pricinuită 
de moartea tatălui

POPA TRAIAN 
şi transmit pe a- 
ceastă cale sincere 
condoleanţe. Dum. 
nezeu să-I odihnească 
în pace!

Colegii de la 
redacţia ziarului „Cu
vântul liber" sunt a- 
lături de familiile 
Grăciunescu şi Popa 
la greaua pierdere 
suferită prin decesul 
celei care a fost 

ROZALIA 
CRACIUNESCU 

(RODICA)
Transmitem sincere 
condoleanţe.

) SINDICATUL LIBER AL PERSONALULUI \ 
(j DIN REŢEAUA SANITAS-VETERINARĂ A \ 
i JUDEŢULUI HUNEDOARA l
l Declară GREVĂ DE AVERTISMENT ţ 
j în data de 29 septembrie 1995, între orele 9— i 
j 11, pentru nerespectarea Protocolului încheiat j 
/ între reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Li- )

!> bere din Reţeaua Sanitar-Veterinară din Ro- J 
mânia cu împuterniciţii Guvernului României \ 
Ia data de 4 mai 1995, cu privire la indexarea l 

\ salariilor, sporul de izolare, bilete.de odihnă \ 
\  şi tratament şi alte probleme sociale. I
 ̂ în timpul grevei se va acorda asistenţă ţ 

1 veterinară curentă, nu se eliberează acte ofi- ţ 
i cialc. I

SCCE TIMIŞOARA S.A. —  (
ŞANTIER 34 LR DEVA \

A N U N Ţ Ă  j
Angajăm maistru constructor de dru- ( 

(j muri şi poduri, cu vechime minimă de 10 \ 
\ ani, sau pensionar. \
\ Relaţii la telefon 625890 sau la se- I 
\ diul unităţii din Deva, str. Horea, nr. I 
S 12'14. (7761)}
S

•  Cartofi pentru sămânţă din soiurile 
Desiree şi Sânte, din categoriile biologice 1 
1 1, la preţul de 550 lei/kg plus TVA, I 2 
cu 500 leVkg, plus ŢVA.

Se acordă certificat de origine şi ca
litate. Informaţii suplimentare la tel. 
661180. m (516)

omser XEROX
Ojstribuîlor
Autorizat

Noi nu avem nevoie 
de reclamă

•  Familiile Lungu si 
Pal sunt alături de fa
milia îndoliată şi aduc 
un ultim omagiu celei 
care a fost
CRACIUNESCU RODICA
Odihnească-se în pace.

(1000)

i  
■ i

|  S.C. VITICOLA S.A. ŞOIMUŞ
I Cu sediul în Şoimuş, str. . Viilor (str.
\ Şcolii).
\
\
\
J 0 Must din struguri soiuri superioare la 
I preţul de 1520 lei litrul şi rachiu din tesco- 
\ vină de 50 grade, la preţul de 5000 lei litrul. 

Preţurile includ TVA.
ţ Vânzarea se face zilnic, exceptând dumi- 
l nica, Ia sediul societăţii, între orele 10—17.
I  (518) V

¥  X W  B '  B

JT A X 1

( w

YELLOW CflB
TAXIURILE GALBENE
C U  C E L E  MAI MICI TARIFE  

24 de ore din 24, 
la dispoziţia dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN - COMOD
Deva 

-Strada 

M. Eminescu 

nr. 2

Tel. 61 66<6î»

Taxarea se face dinonomentiir 
preluării clientului 

TOTUL LA TELEFON
s .c .
F&P

. TRANS S.R.L.

-4#
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