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~  „E roii neam îrtm  ne  

în tr e a b ă  d a c ă  su n tem  

vrednici d e  jer tfe le  lor“ !
tn şirul nesfârşit, al terilor români din satele 

eroilor neamului, se nu- comunei li s-au alăturat 
mără şi cei ai comunei lingurii din Jeledinţi, cu 
Mărtineşti, plecaţi hv toţii dând jertfe de şân- 
floarea vârstei să lupte' ge în al doilea război 
pentru ţară în primul şl mondial, jertfe nemurite 
cel de al doilea război In marmura monumen- 
mondial- Unii au avut tului. Au ţinut să omă- 
şansa să se întoarcă Ia gieze acest eveniment 
familiile lor, fiind aştep- prefectul judeţului, dl 
taţi cu înfrigurare şi cu ing. Georgel Răican, dl 

durere in suflet, după cum Petru Şteolea, deputat în 
amintea în cuvinte miş- Parlamentul României, 
cătoare .însoţite de la- reprezentanţi de seamă 
crimi, veteranul de răz- ai Consiliului judeţean, 
boi Cornel E. Bodea; alţii generalul de brigadă Pe- 
nu s-âu mai întors in tru Teacă, comandantul 
viaţă, numele lor fiind Centrului Militar Jude- 
săpat în piatra menumen- ţean, prof. Ioan Sicoe, 
tului ridicat la iniţiativa consilier şef al Inspec- 
Consiliului local şi a toratului Judeţean pen - 
Primăriei Mărtineşti, cu tru Cultură, ing. Mircea 
sprijinul unor sponsori Homorodean, primar A-
generosi — S.G. „Marmo 
sim“ Simeria şi S.C,

lexandru Munteanu, vice- 
primar al municipiului

Condor" — Filiala 3 Orăştie, prof. Nicolae 
Orăştie. Cei care s-au în- Cătăniciu. primarul co - 
tors aveau să afle cu munei Romos. A fost de 
stupoare că erau sortiţi faţă octogenarul ing. Mir.
să trăiască într*o ţara. 
ocupată mai apoi mulţi

cea Vlad. fiul marelui 
om politic şi proprietar

ani la rând de tancu- din Orăştie. - -
rile şi trupele sovietice, In semn de adâncă 
care nu se mulţumiseră cinstire a memoriei ■ eroi- 
să rupă prin dictat din lor a fost aliniată o
trupul României — Ba
sarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţei. Unităţii 
Ne-au lăsat în schimb Orăştie.
[-jartea de Ardeal oferită Festivitatea

gardă de onoare alcă
tuită din jandarmi- ai

Militare din

fost
de Hitler hortyştilor, tot deschisă de primarul co- 
prin dictat, pământ re- munei Mărtineşti, dl 
cucerit prin grele jertfe Lucian Cădaru. 
de sânge de armata ro- In continuare, prifîlarul 
rriână. O compensaţie  ̂ tomunei invită pe dl ing. 
minoră Care nu va oferi Georgel Răican, prefec- 
linişte până la întregi- tul judeţului, să oficieze 
rea definitivă a trupului dezvelirea monumentu- 
slârtecat încă al ţării. lui eroilor comunei Măr- 
- Pentru festivitatea de tineşti. în continuare, un 

& Mărtineşti. prin care sobor de preoţi, în frun- 
ssa sfinţit frumosul mo- te cu părintele protopop 
nuamtit ridicat în cinstea Ionel Dumbravă, oflcîa- 
oroilor, clopotele biseri- ză parastasul şi slujba 
cîlor au bătdt mereu a de pomenire sfinţind 
jnle pentru cei Care nu deopotrivă monumentul, 
mai sunt şi a sărbătoa- Slujitorii altarului au
re pentru momentul trăit adresat cuvinte pioase .

eroilor comunei : „Eroii 
răspund chemării lui 
Dumnezeu de a apăra 
viaţa... Trăim un veac

de comunitatea comu
nei. Căci au fost de faţă, 
după slujba de la bise
rica ortodoxă, locuitori ai 
tuturor satelor comunei 
Mărtineşti — din Tur- 
maş, Tămăşasa,. Dâncu
Mate, Dâncu Mic, Je- , —__-
iadinţi. Măgura. Locui-(Continuare în pag. a 2-a)
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Ce-a mai fost..
•  CONFERINŢA U- 

NIUNII INTERPARLA
MENTARE. La Bucu
reşti, lâ Palatul Parla
mentului, s-au desfăşurat 
lucrările celei de a 94-a 
Conferinţe a Uniunii 
Interparlamentare, de
dicată în, principal lup
tei împotriva corupţiei. 
Ar. fost prezente 115 de
legaţii naţionale paria - 
menta re din întreaga lu
me. Lucrările, s au în
cheiat vineri.

•  PREŞEDINTELE ion 
v UJESeU, LA TÂRGUI, 
‘ DE ©ARTE DE LA 

FRANKFURT. Invitat 
să participe ia Târgul 
Internaţional de Carte de 
la Frankfurt (Germania), 
preşedintele României, 
dl’ Ion Iliescu, şi-a pre-

Complexul „Aro-Palace“ 
din Braşov a găzduit. In zR 
zele de 1.3—14 octombrie 
1995, lucrările Simpozionu
lui internaţional cu tema: 
„Managementul în prqsa 
locală**. Organizat de 
Asociaţia Română a Edi
torilor de Presă (AREP) — 
cu sprijinul material şi 
moral al Federaţiei In
ternaţionale a Editorilor 
de Ziare (FIEJ) şi al Con
siliului Europei —> sinj- 
pozionula reunit directori,, 
redactori şefi, contabili 
şefi de la principalele 
publicaţii locale din ţara 
noastră, precum şl nume 
sonore din lumea interna.

în p re sa  foca lă
ţională a presei: Aralynn 
McMane — reprezentantă a 

■ FIEJ, Inge Van Gaal 
-coordonator pentru Eu
ropa al Asociaţiei Inter
naţionale de Marketing în 
Presă (INMA), director de 
ziar şi lobby-ist în Parla
mentul Europei. Jean Ber- 
tagnolio — director di
fuzare, marketing, vân
zare, promoţie, la marele 
cotidian „L’Est Republi- 
cain“ (Nancy — Franţa).

Judeţul Hunedoara a fost 
reprezentat de S.C. Casa 
de presă şi editură „Cu
vântul liber** S.A. şi S.C. 
„Călăuza Pressc'om" SRL 
Deva. Vom reveni. (Du
mitru Ghconea).

Preţul produselor 
petroliere s-a 

„indexat" din nod
Din 15 octombrie a.c. 

noile preţuri la benzină 
Premium şi motorină sunt 
de 750 de lei şi respectiv 
500 de lei/litru. Deşi, cu 
câteva ore înainte de ma- 
jprarea preţului la com
bustibil. zvonul a fost 
infirmat oficial, la ora 
zero; a zilei de 15 octom
brie, acestea s-au adeve. 
rit Actuala creştere a 
preţurilor la benzină s-a 
făcut cu 25 la sută, cu 
toate că dolarul a crescut 
doar cu 16 la sută, faţă 
de perjoada anterioară a 
vechiului preţ. (C, P-)

NOUJb DIRECTOR
-  gEneral al r.a.

ROMTELECOM 
ESTE >î*V hunedoara

De'câteva zile func
ţia de director genera! al 
R’.A. ROMTELâGOM a 
fost numit dl, ttl.AN 
OVIDIU MUNTEAN. da 
la ROMTELECOM Hune. 
•d oara—Deva.

înlocuirea fostului di
rector general al R. A. 
ROMTELECOM -4 1  An
drei Chiri că — cu dl 
Ioan Ovidiu Muntean s-a 
făcut, după cum s-a opinat 
în mai multe organe de 
presă, .urmare a creşterii 
sesizărilor şi nemulţumiri
lor _ cetăţenilor faţă de 
funcţionarea telefoanelor 
în ultima perioadă. (C.P.).
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S â m b ă t ă ,  14 oc- 
,, tombrie a.c., ora 10. In 

Biserica evanghelică din 
Batiz, a avut loc o se
siune de comunicări a 
cadrelor didactice cunos-, 
cătoare de limbă germană 
din judeţul nostru. Pre
legerea a fost susţinută de 
H. Weischer pe tema: 

|  „Impulsuri pedagogice Vă-

I

17 OCTOMBRIE 
1 9 9 5

•  Sf. Prooroc Qseea ;
Cuv. Mc. Andrei Critea- 
nul; ,

•  Onomastică: Livia; w:______
•  S.au născut: în 1858, au rămas 76.

zute prin prisma învăţă- a 
mântului german**, A ur-| 
mat o prelegere a prof.» 
M. Bottesch, preşedintele! 
Comisiei şcoli pentru I 
Transilvania a Forumului- 
German din Sibiu, pe te- |  
ma : „Probleme de şcoală. ■  
Aprofundarea Legii în-1 
văţământului. Asociaţii |  
şcolare**. (M. B.). ■

poetul şi folcloristul AN
DREI BÎRSEANU (m.
1922); în 1878, la Petro
şani, scriitorul SEBAS- 
TIAN STANCA; în
1905, istoricul literar şi 
folcloristul ALEXAN-' 
DRU DIMA (m. 1979);’

•  Soarele răsare la ora 
6,32 şi apune la 17,29;

* Au trecut 289 de zile;

ASISTENŢA MEDICALĂ LA HAŢEG

„In imediata perspectivă nu 
se ; a

— Sunteţi, de câtăva, 
vreme, stimate dle doctor 
Mircea Marian, mai pre
cis diţi iulie a.c., directo
rul Spitalului * orăşenesc 
Haţeg. Locuitorii oraşu
lui vă preţuiesc, vă sti
mează şi au convingerea 
că sunteţi omul potrivit 
funcţiei ce vi s-a încreT 
dinţat. Vorbiţi-ne despre 
munca dv,. despre cum 
reuşiţi să răspundeţi pe 
de o parte solicitărilor ca 
medic, iar pe de alta ce
lor de conducător al uni
tăţii.

— Munca de medic se 
împleteşte, obligatoriu, cu 
ceea ce ţine de asistenţa 
socială. Unde condiţiile 
socîal-economice sunt pre
care, apare şl boala 
Foarte mulţi dintre cei 
care ni se adresează sunt

pensionari, categorie so
cială care, se ştie, se 
confruntă cu .cele mai 
mari greutăţi fmaheiare 
datorate pensiilor mici dar 
şi imposibilităţii, în cele 
mai multe cazuri, de a 
mai presta o muncă su
plimentară aducătoare de 
venit. Ni se mai adre
sează bolnavi din locali
tăţile învecinate, care de 
multe ori nu au bani să 
plătească autobuzul până 
la Haţeg. Avem nume
roase cazuri de bolnavi 
cronici pentru care spi. 
talizarea reprezintă un 
adăpost. Asemenea situaţii 
ne modifică negativ indi-

Discuţie ' realizată de 
KSTEUA SÎNA

(Continuare îd pag. o 2-a)

zentat lucrarea ((Revolu
ţie şi reformă".

•  PARTIDUL NAŢIO
NAL AL AUTOMOBI.

- I,IŞTILOR. A fost consti
tuit. Partidul Naţional al 
Automobiliştilor, care 
doreşte să devină o rea
lă forţă politică în Româ
nia — partid de centru

- — dacă toţi cei două 
milioane de şoferi din 
ţară vor deveni' membri 
ai- acestui partid.

•  SĂRBĂTORI, In 9 oc
tombrie a.c. s-â sărbăto
rit Ziua Mondială a 
Poştei, în 10 octombrie- a 
fost Ziua Mondială pen
tru Sănătate Mintală, 
pentru a 4-a oară în 
lume, ia r’ în 11 oc
tombrie Cost săribâ-

toarea Zilei Mondiale a 
Prevenirii Catastrofelor 
Naturale. Au fost orga
nizate manifestări spe
cifice domeniilor respec
tive.

•  ANNA DE BOUR- 
BON IN ROMÂNIA.

. Ne-a vizitat ţara, mai 
exact spus 11 localităţi 
din ţara. dna. Anna de 
Bourbon, soţia fostului

p S-AU INDEXAT SA- 
LARULE. Guvernul a 
hotărât indexarea sala
riilor pentru personalul 
din sectorul bugetar, re
giile autonome şi socie
tăţile comerciale cu ca
pital majoritar de stat, 
începând eu 1 octombrie 
1995,, în proporţie de 
5 la sută, adică în medie 
«u 13 Otfî lei lunar. A- 
semenea — pensiile,: cu. 
5 la sută. Bani nu glu
mă la preţurile ameţi
toare de azi.

rege al României —
Mihai de Hohenzollern, 
care a fost întâmpinată 
la Aeroportul Otopenl de 
mai multe personalităţi 
ale mişcării monarhiste 
şi de câteva sute de
simpatizanţi.

•  B.U.N. TRIPLA 
ALIANŢA. Constituit în 
urmă cu doi ani .la
Şarmizegetusa, prin con
sensul între PUNR şi

PDAR .— Blocul Unităţii 
Naţionale Române a de
venit o triplă alianţă, 
prin aderarea la bloc şi 
a Mişcării Ecologiste 
Roipâne. Trilaterala 
PUNR — PDAR — MER 
se vrea o forţă în viaţa 
politică a ţării, fiind 
condusă, de -- o comisie 
permanentă alcătuită din 
15' membri.

•  SE MAI PRIMESC 
CUPOANELE. Guvernul 
României a hotărât pre
lungirea până la 31 oc
tombrie a.c. a termenu
lui până la care se mai 
pot ridica de la Centrele 
specializate cupoanele 
nominative de privati
zare.

•  „CONTROLUL ACTI
VITĂŢII PROFESIONA

LE A PROCURORU
LUI". Intre 10—15 oc
tombrie. a.c. a avut loc, 
la Vatra Domeî, Simpo
zionul bilateral „Contro
lul activităţii profesiona
le a procurorului**. Au 
luat parte reprezentanţi 
ai Consiliului Europei, 
ai Preşedinţiei Roma. 
nici. ai organismelor spe
cializate de la nivel cen
tral şi judeţean.

•  SEMINAR ' INTER
NATIONAL DE STAN
DARDIZARE. Capitala 
a găzduit Seminarul In, 
temaţional de Standardi
zare. organizat de Cen
trul de Cercetării în In- 
formatică. Au pârticipat 
reprezentanţi ai; unor 
organisme internaţionale 

' specializate: în domeniu.

s-a-ntâmplat.
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CUVÂNTUL LIBER J

„Eroii neamului ne întreabă dam suntem 
vrednici de jertfele lor“!

(Urmare din pag. I)

care ne-a arătat şi ne-a 
demonstrat multe. Răz
boaiele nu vor înceta. 
De aceea, trebuie să 
fim atenţi, vom avea de 
luptat cu răutatea ome
nească care este în noi. 
Zadarnic vom înfrânge 
răul din afară, dacă nu 
vom putea înfrânge răul 
din noi" (preot Ioan 
Sabău).

„Este o zi mare. o zi 
în care trebuie să. ne 
aducem aminte de toţi 

| aceia care şi-au riscat 
{ viaţa pentru ca noi să 
; trăim... Eroii au murit, 
1 dar din trupul lor se 
t înalţă ţara, ce trebuie să

fie şl să rămână înflori
toare şi nepieritoare. Să 
avem grijă ca numele 
eroilor să nu rămână 
încrustate doar pe aceste 
lespezi de marmură, ci 
să fie adânc săpate în 
inimile noastre, ale tu
turor" (protopop Ionel 
Dumbravă).

In continuare, a luat 
cuvântul prefectul jude
ţului, dl ing. Georgel 
Râican.

I-a baza monumentu
lui au fost depuse co
roane de Hori, din par
tea Prefecturii judeţe
ne, Consiliului judeţean. 
Consiliului Mărtineşti, 
PUNR, veteranilor de 
război, Consiliului mu- 
nieipal Orăştie, Asocia

ţiei agvteele Mărtineşti, 
Protopopiatului Orăştie, 
Poliţiei Mărtineşti. Di 
general de brigadă Petru 
Teacă a înmânat Crucea 
Comemorativă a celui 
de al doilea război mon
dial unor . veterani de 
război din comuna Măr
tineşti.

în încheiere, a avut 
loc un program artistic 
susţinut de elevii Şcolii 
Primare din Mărtineşti, 
de căluşerii din Mărti
neşti. Tămăşasa, Dâncu, 
Mic şi de o formaţie mu
zicală a S.C. Borza SNO, 
sponsor al festivităţii de 
omagiere a eroilor co
munei Mărtineşti.

„In imediata perspectivă nu se
întrevăd îmbunătăţiri" • * »

(Urmare din pag. 1)

cil. Odată internat, o- 
mul n-ar mai pleca acasă. 
Vârstnicii abandonaţi 
constituie de asemenea o 
problemă. Din păcate, de 
asemenea situaţii ne izbim 
frecvent,

Peste toate acestea, sur
vin problemele financiare 
majore. Omul ştie că are 
dreptul la reţete compen
sate, la gratuităţi, iar 
noi avem fonduri limitate. 
Eu nu pot să-i spun omu
lui că nu avem bani. 
Această situaţie ne în
greunează manea. Mai vin 
apoi şi urgenţele.

Cum stă spitalul etî 
dotarea ?

— Dotarea este sub 
nevoi. Aparatura radio- 
logică este uzată fizic şi 
moral. La fel şi aceea de 
laborator. Totul înseamnă 
bani. în perspectivă ime
diată nu se întrevăd îm
bunătăţiri.

— Cum apreciaţi eo-

ceea ce face să crească 
eficienţa actului medical 
în mod semnificativ. In
tenţiile, încercările noastre 
sunt ca puţinul ce-1 avem 
să-l gospodărim cât mai 
bine. Dacă am avea bani, 
ne-am dota cu un compu
ter şi cu un ecograf, am 
ameliora dotarea laborato
rului şl serviciului de

lectivul, atmosfera de lu- radiologie. Sperăm totuşi
eru din unitate 7 

— Subliniez cu satisfac
ţie că în spitalul nostru 
există un colectiv bine 
închegat. Nu sunt ten-' 
siuni. colaborarea fiind cu 
atât mai bună, spre fo
losul bolnavului. Atmo
sfera de lucru este bună,

să găsim sponsori care să 
ne ajute în acest sens.

—- Vă dorim să Vi se 
împlinească speranţele.

— Vă mulţumim.

O

Viaţa dăinuie Ia 

sate.

Foto ALEX. CAZAN

INFORMAŢII •  NOTE
PUNERI 

ÎN POSESIE

Pământul ce le revine de 
drept, conform Legii fon
dului funciar, sătenilor din 
satele Tătărăşti, Burjuc 
şi Glodghileşti, a fost1 
măsurat în întregime şi 
sunt condiţii ca până la 
sfârşitul acestui an oa
menii să intre în posesia 
certificatelor de proprie-
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„Eu am cosit primul.,," |
La intrarea în punctul zeluri. Cel puţin la se supere patronii Valen- ■  

de lucru din satul Galaţi salam de vară suntem Ia tin Necreală, Ioan-Emil |  
(comuna Pui) aparţină- concurenţă cu Salonta şi Târnoveanu, Nicolae Rustr>T* Q C~* A/T i I T m mov** QiLiul n: twi! rsoir'nMÎ'',

acum ce

|  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
• _ Dumitru Gheonea, preşedirVe (redactor şef), |  j  
J Tibcr'u Ist rate. vicepreşedinte (redactor şef adjunct),! I

) Sabin Cerbu, Mine) Rodea, Nicolae Tîrcob. |  !
întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor I |

Deva, ■  |
str. 1 Decembrie, nr. 35 judeţul Hunedoara. I |I o poartă autorii acestora. Adresa redacţiei 

2700, str. 1 Decembrie, nr. 35 judeţul II 
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Tiparul executat ia S.C. „Polidava" S.A. Deva.

tor S.C. „Milca Impex" Sibiul.
SRL Alba Iulia. ne-a în- — Sorine, 
tâmpinat un tânăr, un faci aici ?
Vlăjgan, un om fain: So
rin Negru.' Ne-a între- _____.
bat ce vrem, ce căutăm, 
ne-am legitimat şi am... 
continuat.*

— Pe locul ăsta eu 
am cosit primul. Era aici 
un fânaţ cam părăsit...

— Şi acum ce-i ? 11 1 , 1
— Ce se vede : o uni

tate care fabrică pentru — Intrebaţi-mă 
consumatorii din Deva, bine ce nu fac: merceo- 
Hunedoara, Valea Jiului, log, şofer, măcelar, me- 
Alba Iulia, Craiova, Tg. zelar... Aş zice şi şef, la mai bun. 
Jiu cele mai bune mş- dar să nu scrieţi, să t)u (GII. I. N.).

însemnări

Ce, ai trei patroni?
— Da. Asociaţi. Domni 

mari. Pe locul ăsta a fost 
pământ în paragină. Dl 
Necreală a fost primul cu 
ideea să facem aici un 
abator, ceva de păsări, 
oricum, ceva pentru oa
meni...

— A ieşit un...
— — ... complex, în care

intră porcul, tăuraşul şi 
mai ieSe fel mai bun salam. 

Gustaţi.
Sorine, la mai mult, 

„Şefule" !

tate. în ce priveşte atrî-i 
buirea de pădure, aceasta 
s-a finalizat în satel̂  
Brădăţel. Tătărăşti, Bb%! 
juc şi Petrcşti. I

.CONTRASTE ■ ■ }■

DI Cornel Gh. Cornean, 
primarul comunei . Br&t 
nişca, aprecia activita-; 
tea plină de strădanie. 9 
ing. Gheorghe Iovan, de 
la Camera agricolă din 
localitate. în schimb; f  
consideră neeorespunză- 
toare pe aceea a ing. a- 
gronom Livia Stoenescu, 
de Ia aceeaşi instituţie,, 
care nu-şi îndeplineşte a-s 
tribuţiile şi trece rar prin 
■-aţele comunei. \ .

a p â m Da Ut A .

Prin satul Ardeu, co
muna Balşa, trece un pâ»! 
râu ce cobppă; de fotirte| 
de sus diÂ'iiiîţitiţi. PâiâQl! 
avea, până’ & . mâi multă! 
vreme în urină, apa lim-i 
pede ea, lacrima, D el
când .au intrat în funcţiu
ne exploatările de la 
Zlatna, apa pârâului a\ 
devenit neagră ca smoala,1 
nu mai trăieşte.nici o vie-' 
tate în ea. Până şl gâş.! 
tele şi raţele — foarte1 
multe în sat — o evită. I

Wss
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m
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6,30 Desene animate ; 
9,05 Serial •  Springfield 
Story; 10,05 Serial . • 

.Santa Barbara (SUA);
11.00 Frumos şi bogat
(Seriali; 11,30 Vremea 
dorinţei (s); 12,00 Preţul
e fierbinte (cs); 12,30 Due
lul familiilor (cs); 13,00
Magazinul amiezii; 13.30 
Fetele" de aur (sit.com.) ;
14.00 Pasiunea ei e cri
ma (s.p.); 17,00 Ilans
Meiser (talkshnw); 18,00 
Jeopardy! (cs); 18,30 Intre 
noi (serial); 19,00 O fa
milie foarte , drăguţă (s/ 
r ) ; 19,45 Ştiri •  Sport
• Meteo; 20,10 ExploZÎV 
— magâzin; 20,40 Vremuri 
bune — şi — rele (s);
21.15 Miza dublă (S.p.);
23.15 Quincy (s.p.); 0,15 

■ Show şi ştiri nocturne.

16,30
17.00
19.00 
rect!

7,00 Ştiri; 9,45 Sbow.ul 
lui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14JI0 Ştiri; 
14,25 Cotidiene (show); 
14,40 Beautifuf (s); 15,15 

Castagna (show);
Dădaca (serial); 

Desene animate ; 
O.K., preţul e co- 
(cs); 20,00 Roata

norocuhi* (cs); 21,00
Ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 Film; 
23,45 Ştiri; 0,15 Show.ul 
lui M. Costanzo; 2,30 Co
tidiene (r); 2,45 Circulă
zvonul (show — reluare); 
3.00 Revista presei; 3,30 
Cin-cin (serial); 4,30
Target (magazin).

6,30 Germania, azi di
mineaţă; 10,00 Cannon (s. 
p.); 11,00 Aşa-i viaţa! (s/ 
r); 13,00 Iove Boat (s);
14.00 Ţrapper John, M.D. 
(s); 15,00 Serial •  Star 
Treb (S.F., SUA, 1993);
16.00 McGyvcr (s. a.,
SUA. ep. 1); 17,00 Totul 
sau" nimic (es); 18,00 Fa
milia Paxtridge (s); 19,00 
Aşa-i viaţa I (S); 20,00
Ştiri •  Sport •  Meteo; 
20,30 Roata norocului 
(cs); 21,15 Schwartz in
tervine (s.p.); 22,15 IJnn- 
ter (S.p., SUA, 1990) • 
„Obsesia fatală"; 0,55
Bombe la Washington 
(film SUA, 1985); 3,25
Star Trek (s/r).

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 7,30 Hoţii şi a- 
faceri (documentar); 8,00 
Azi- •  IhfcrîaaţM la zi;
10,00 Comerţ TV; 11,00 
Piaţa europeană; 16,00 
Pjaţa americană; 18,30 
Buletin financiar; 19,00 
Ştiri 1TN; 19,30 Ushuala 
(do); 20,30 Show o Selina 
Scott. Interviuri; 21,30 
Rusia, acum (do); 22,00
Europa 2000 (do); 22,30 
Ştiri ITN; 23,00 Show
ul serii, cu Jay Lene; 
0,00 Gimnastică *95 •  A- 
mcrica ; 1,30 Ştirile nop
ţii ; 2,00 Real Personal
(taikshow) 3,30 Show •  
Selina Scott; 4,30 Reat 
Personal; 5,06 Rusia,
acum (documentar).

9,39 Golf •  Magazia 
PGA; 16(30 Dansuri spor
tive; 11,30 Fotbal •  Sam
ba Football (înregistra
re); 12,30 Fotbal • 
Eurogoluri; 13,30 Maga
zinul sporturilor cu mo
tor (r); 15,00 Tenis •
Turneul ATP Indoor de 
la Viena — ziua 2 (d) ;
20,30 Buletin de ştiri 1;
21,00 Magazinul interna
ţional al sporturilor cu 
motor; 23,00 Fotbal • 
Cupa UEFA. Turul 2, 
manşa 1 (înreg.); 1,00 
Snooker •  C.M, de tru
curi 1995 dc la ; Sun City, 
Africa de Sud (r); 1,30
Şah • C.M. 1995 de' Ia 
New York» Partida a 5-a 
dintre G. Kasparov şi V. 
Anand; 2,00 Buletin de 
ştiri 2.

7JB0 ... Casa,- DescBenes 
(serial); 7,3© Tcledimine*. 
ţa; 9,35 Bibi şi priete
nii sfii (serial); 10,13 Şo
cul prezentului u Magi. 
zin; 11,15 AI cincilea post 
(mag.); I1J5 ThalassA 
(reluare); 12,45 Miza. U 
Punctul (r); 13,45 Jurnal 
F 3; 14,05 Luminile», (r);
14,30 Copiii televiziunii 
(r); 15,45 Ceva picant 
(mag.); 16,30 Casa... tf 
r); 17,15 Magazin eufi-
nar; 17-30 Bibi şi priete. 
nii săi (r); 18,15 Fa, St, 
La, a cânta; 18,45 Cam
pionul (cs); 20,00 Lumi
nile Parisului; 20,30
Jurnal belgian; 22,39 
Moda (magazin); 23,00 
Jurnal F 2.
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REZULTATELE ETAPEI: Inter 
— Rapid 2—1; Poli. Timiş. — Univ. 
Craiova 0—0; Poli. îăşi — Dinamo 
0—0; Selcna Bc. Petrolul 1—0 ; 
Jtl“ Cluj — F.C. Naţional 1—3; 
Sportul — Oţelul Galaţi 1—1;, Farul 
C-ţa — F.C. Braşov 4—0; Steaua — 
Ceahlăul P.N. 6—2; F.C. Argeş — 
Gloria Bistriţa 2—-I.

>C L A S A M B N T U L

1. STEAUA • 10 8 2 0 29—10 26
2 Dinamo 10 6 2 2 14— 9 20
8» 6 t  Bistriţa 10 6 0 4 13— 9 18
4. Univ. > Cv. 10 5 2 3 12— 7 17
5. Ceahlăul 10 4 3 3 12—14 15
6-8. Farul 10 4 2 4 17—15 14

Petrolul 10 4 2 4 15—13 14
: Inter Sibiu 10 4 2 4 12—10 14

9, F.C. Argeş: ÎO-4 2 4 15—14 14
io. Rapid 10 4 1 5 19—15 13
IX. •F.C. Naţion. 10 4 1 5 14—19 13
18. Poli. laşi 10 4 1 5 14—24 13
13. Sporim St. 10 3 3 4 ii—11 13
m Selena Bc. 10 4 0 6 13—23 ii
15. Poli. Timiş. IO 3 2 5 18—18 ii
16» „U* Cluj 10 3 1 6 14—17 10
17. Oţelul CU. 10 3 1 6 11—14 10
18. F.C. Braşov 10 2 3 5 9—29 9

ETAPA VIITOARE: Univ, Cra- 
lova — Selena; Dinamo — Poli. 
Timiş.; Rapid — Poli. Iaşi; Petro» 
Iul — Naţional; Ceahlăul — Spor
tul; Oţelul — Inter; F.C. Argeş — 
„U“ Cluj; Gloria — Farul; F.C. Bra
şov — Steaua.
BRAŞOVENII AU PRELUAT 

LANTERNA ROŞIE—
Se vede că militarii şi-au reluat ca

denţa din campionatul trecut şi au 
administrat Ceahiăutui un ustură- 
tur 6—2. Şi iată că, deja, Steaua 
t-a distanţai~-ia § puncte de Dina- 
mo,  demonstrând că şi m acest an 
eompetiţionai işiva asigura un a? 
vans serios faţă de următoarele 
clasate. Va avea tot timpul să-şi 
pregătească meciurile din Liga 
Campionilor, unde îi dorim succes, 
chiar mâine, miercuri, Ia Borussia 
DonnmnM,

iM&dâmicimţMi, Ş}âM 
mare!' 'BrişoveMi au tot ' cocKCtât 
cu ultimul loc şi după usturătoa- 
rea înfrângere de la Constanţa au 

. pfelmt U^^rnaroşie, & m etapa  , 
următoare, dşteaptă vizita militari- 
tor! Sunt in plină derivă şi studen- 
fUdujeni. Âxutane i-a părăsit, luând 
din nou drumul spre Sportul Stu
denţesc, care n-a reuşit „acasă ta 

Jiu’ dea# î-4  cu Oţetul Ga* 
rutul antre

nor principat Mireea Rădulesc*, ce 
a pLrmh, terenul imins m  $—1 
tator M»* S e  schimbai *h«Is »* 
fam stoMfia fa FC  Naţional. Pre- 
luată de iwcUeiui Halagion, echipa 
ffiancarilor* in etapa a 0-a a vârât 
„mortal* in nota studenţilor timi- 
pereni f th—l). a primit pe Selena in 
Capitală (ifa-lf şt din nou te de» 
ftîe,me fa Cj*j v «fmtetotra* w* 
|-*3 şi,., « wrern in dasament pm 
Io&u II. «4 triîeaî #£W J# 0-

■ nmm» - . ___  . ■■■’■ . . ■ ■■

Divizia A seria a ll-a
l

Jiul debit constan t,. 
Corvinul nu se regăseşte

De la o etapă la alta, Jiul confirmă 
că in acest campionat e decis să facă mult 
doritul pas al promovării. Şi la Arad, e- 
levii lui Liţă Dumitru au reuşit să-şi 
atragă aplauzele publicului spectator. Nu 
a obţinut toate <5ele trei puncte, dar prin. 
tr-un egal a stopat adversarul, în cursa 
sa spre locul I pentru, care se zbate şi 
ASA Tg. Mureş.

Ne pare rău, dar iată, Corvinul nu-şi 
regăseşte cadenţa. Lipsa de concurenţă 
pe posturi (să nu-' uităm că tot ce »-a
u  ut vrem a lot . i»n us Vlad r 

plecat; că Tetileanu a dispărut, iar 
Chira n.a putut fi transferat de la 
Orăştie), ieşirea din formă a unor jul- 
cători mai experimentaţi, randamentul 
scăzut al celor tineri şi nu In ultimul 
rând 'f *vO'»* din * :hipă i» i GabOr „a 
făcut cn hunedorenii sâ coboare ii cla
sament. In această situaţie, cu lotul re
strâns şi numeric şi valoric, nu ştim la ce 
ne putem aştepta în etapele viitoare.

Rezultatele etapei: Mân. Metru — 
Foresta 1— Olimpia S.M. — Corvinul 
2—0; FC Bihor — CSM Reşiţa 2—0; U- 
nirea A.I. — Minaur Zlatna 2—iţ Gaz 
M. — FC Bucovina 3—0; Gloria Reşiţa 
— ASA Tg. M. 1—2; UTA — Jiul Pe
troşani 0-4-0; FC Maramureş — Unirea 
Dej 2—1; CFR Timiş. — FC Vilcca 1—0.

D iv iz ia  B ttria  a lli-a

StatuKătele etapei: Vega. Deva . -*■ Un. 
Alexandria 7M^'iŞâ!îa!î Sşbîtt'— '■FC'-©ra» 
beta 1—î; M^Stare, Sada — %\fa Stoi. 
O" 0— 2, — Betr, Ţirfenl 3—0; Min.
Lupan — Cmmir, Oraiova 4 ~ t  AS Pa* 
roşeni — Mid; Uricani 2—1; Petr. Orăr 
gâşani . Nilram. -'Făgăraş &—4ţ Min. 
Certe} — precizia Săeele 1—î ; Petr. Vi» 
dele '-rr Min. Mă.
tăsari — Mtee-RAL 2—0.

C L A S A M E N T U L

■  P R O N O S P O R T ■M-
|

1. FG Drobeta
2. Precizia Săeele

10
19

8
7

t
2

1 23— 4 25 
1 19— 6 23... ■ 1 3, petr. Stoiaa 19 7 0 3 16— 8 21

4. Vega Deva "• 10 6 1 3 29—17 19
REZULTATELE CONCURSULUI 1 5. Şoimii Sibiu 10 6 1 3 17—12 19

DIN 15 OCTOMBRIE 199*5 : ■■ m ■ 6. Min. Mătăsari 10 6 0 4 16—13 18
| 7. Petr. Videle • 10 6 0 4 14—20 18

Atatanta — Inter 1—1 N »: ■■ 4'- . 8. Constr. Craiova 10 5 0 5 17—16 15
Cegliarj — Cremonese 1—0 1 1■ h

9. Mine-RAL 10 5 0 5 15—18 15
Lnzio — Padova 8—0 1 19. AS Paroşeni 10 5 0 5 15—19 15
Milan — Juventus 2—1 1 | 11. Parângul Lonca 19 5 0 5 13—16 15
Napoli — Fiorentina 0—2 2 ■€• . 12. Min. Uricani 10 4 2 4 21—10 14
Torino — Roma 2—8 X I 13. Petr. Drag. 10 4 1 5 18—16 13
Vlcenza 1— Bari 2—0 1 b , 14. Nitram. Fâg. 10 4 1 5 11—12 13
Piaccnza — Sampdoria 3—2 1 | 15; Min. Lupem 10 4 0 6 14—15 12
Parma — Udinese 1—0 - 1 1 16. Petr. Ţictoai 10 3 2 5 10—19 11
Boiogna — Brescia 1-0 1 17. Min. Certej 10 2 2 6 10—18 8
Ji«g|aaa — Veaezia 3—0 1* 1 18. Metalurg. S. 10 2 2 6 7—18 8
Salmoitana — F. Andria 1—0 1 b■■» - 19. ÎCIM Bv. 10 2 • 0 8 7—18 6
Verona — Pîstoiese 2—3 2 1 20. Un. Alexandria 19 1 • i 8 6—23 4

Fond de câştiguri: 192 812572 lei. Ia etapa Viitoare: Parângul Lunea '->• 
Vega -Deva Şi Minerul Uricani — Mine» 
ca l Gertej.

C L A S A M E N T U L 1

I. Jiul Petroş. 8 6 1 1 14— 4 19
2. ASA %  M. 8 5 L 2 15— 9 16
3. Găz M. 8 5 1 2 9— 5 16 s
4. Un. Dej 8 5 0 3 16— 6 15
5. UTA 8 4 3 1 15— 8 15
6. CSM Reşiţa 8 4 2 2 12— 5 14
7, Foresta 8 4 i 3 10— 5.13
8. Olimp. S.M. 8 4 i 3 11— 9 13
9. FC Bihor 8 4 î 3 9—10 13 f

10. Unirea A.I. 8 3 î 4 13—12 10 s
11. CFR Timiş. 8 3 î 4 9—16 10 ,
12. Minaur 8 2 3 3 7— 7 9
14. Min. Motru 8 2 2 4 7—12 8 ,

i  ’MaMUlNş' - 8 ‘2 2 4 8—13 8 |
8 l $ 3 12—14 7 .

■11 a ,  ;% ş|a 8 I 3 5—16 7
17. Bucovina 8 2 9 6 12—20 6 j
18. FC Vîlcea 8 1 1 6 7—20 4 ,

In etapa următoare: Corvinul — ML 
naor S a te ;  0iăl BettoşaiA -»» Gaz ftf. 
Mediaş.

vw w eywvvvvy

DIVIZIA B, SERIA A III-A 
SCOR FLUVIU LA DEVA 

VEGA — UNIREA 
ALEXANDRIA 7—2

Aşa cum era de aşteptat, şi în 
acest meci, elevii antrenorilor Io
nel Stanca şi Ni cu Alexiuc au 
ieşit învingători la un scor fluviu 
(7—2), ce nu mai necesită prea 
multe comentarii.

Şi în partida de duminică 
au înscris jucători din toate cele 
trei linii — apărare, mijloc .şi îna
intare: fundaşii Bulgaru (min. 10) şi 
Tănasă (’Oo şi *75),. mijlocaşul I.uca 
(’53) şi înaintaşii Rădos (’35) şi Dan- 
ciu ('14 şi ’59), Pentru oaspeţi au 
marcat Miruţă min. 21 şi Cojoca- 
ru ’42.

Ne-a bucurat victoria devenilor. 
dăruirea lor în joc, dorinţa de a 
se clasa între primele trei locuri 
ale clasamentului. Nu e deloc uşor 
să lupţi de la egal la egal cu echi
pe deosebit de puternice, care au 
sponsori înstăriţi, nume binecunos
cute, în localităţile respective sau 
mai noi, care au pus vârtos „umă
rul" la întărirea loturilor de jucă
tori, la asigurarea unor condiţii 
mult superioare de pregătire faţă 
de deveni —»• Drebeta Tr. Severin, 
Precizia Săeele şi Şoimii Sibiu, Şi 
totuşi vom fi în cosind şi noi la. 
stare să vă dăm o veste bună. Au 
fost făcute intervenţii ale dlor ingi
neri Ionel Stanca şi Simion Todoni, 
ale altor persoane ce sunt alături de 
echipa de fotbal, la primărie, pre
fectură, la conducerile unor socie. 
taţi comerciale şi agenţi economici 
cu posibilităţi să ajute fotbalul, dez
voltarea sa şi în oraşul centru de 
judeţ Deva. Şi cu regret toate în- 
cer irile au fost fără rezultat Da , 
lată; Intr-un caz fericit, s-a ivit un 
sponsor nu numai cu dare de mână, 
dar şi cu inimă bună, pentru se
menii săi, pentru cei' care iubesc 
fotbalul şi eare... îl practică. Bun 
cunoscător al acestui ţjopular sport, 
vrea să fie alături de oamenii care 
până acum nu au făcut tot ce s-a 
putut ca Deva să aibă din nou o 
echipă divizionară care să bată la 
porţiie promovări f Dat cu tentei 
cu .i organizare v,.> - in
baze se pun intr»o perioadă scurtă. 
Sperăm că totul va fi bine şi vom 
reveni.

Ou o evoluţie promiţătoare
MINERUL CERTEJ 

N-A IZBUTIT DECÂT 
UN EGAL

tn partida sa cu Precizia Săeele 
i (e drept, ocupanta locului doi până 

duminică), Minerul Certej, deşi a 
evoluat superior faţă de meciurile 
sece i t.n de leasă, t*. - mşit or. 

cât un egal: 1—I. Oaspeţii — bina 
aşezaţi In teren, cu pase rapide, 
dintr-o bucată, au. început destui 
de '•!« dovedindu-se pericuioşî L» 
atac. De fapt, ei au şi deschis pri
mii scorul: în min. 23, Silaghi cen 
treaza exact la Todoran, lăsat liber 
la colţul careului mtc şi plasează 
cu capul balonul în plasa porţii Iui 
TUiban: d-»l. - Gazdele, mai motiva* 
u- r ţi de meciurile interioare, fi 
postează energic şi în min. Şti e* 
galează Zaiomii după o ren
şită f̂ --> de fotbal, din care am 
dori să Vedem mai multe & Certej, 
şi 1—1.

Deşi după pauză gazdele par ho. 
târâte să încline balanţa de partea 
lor, şi o fac mai bine ca în prima 
repriză, atacând şi creându-şi oca
zii bune de a egala, in min. 55, 58, 
69, TI Pop, Zâlomir, Mihăilă şLGîo- 
clâ&ş ratând de puţin. Oaspeţii au 
recurs la o apărare organizată, de
clanşând conţraatacuri periculoase. 
Deşi n-au cucerit toate punctele 
puse în joc, fotbaliştii de la Certej 
mai speră să iasă din impasul în 
care au intrat.

Arbitrul Victor Ciurăscu din A- 
rad nu numai că nu a prelungit 
(cum era cazul) nici una dintre re
prize, dar la ambele a fluierat îna
inte de cele 45 minute de joc 1 

MINERUL CERTEJ: Tiliban, 
Ivaşeu, Cioclăuş, Stroia, Lâ.
vu (’20 Ungureanu), Mihăilă, Pop 
(*79 Jolvinschi), Bosşa, Polvărea, 
Zalomir.

DiVIZIA C - judeţ
REZULTATELE ETAPEI NR. 10: 

Mm. Aninoasa — Favior Orăştie 1—1 J 
Min. Teliuc — Min. Şt. Vulcan 0—0 ; 
A.Ş.A. Aurul Brad — Jiul Petrila 3—0 j 
Min. Bârbăteni — Victoria ’90 Călan 3—2; 
Dacia Orăştie — Min. Livczeni 6—1;
Constr. Hd. — Haber Haţeg 3-—0; Min. 
Ghelari — Metalul Crişcîor 0—0; C.F.R. 
Simeria — E.G.C.L. Călan 2—3.

C L A S A M E N T U L
1. Min. Şt. /Vulcan 10 7 2 1 21— 1 23
2. Aurul Brad 10 7 1 2 30—10 22
3. Dacia Orăştie 10 6 1- 3 23—11 19
4. Victoria Călan 10 5 4 1 13— 6 19
5. Min. Bărbăteni 10 5 3 2 27—10 18
6. Min. Aninoasa 10 5 3 2 12— 6 18
7. Min. Ghelari 10 5 1 4 10—11 16
8. Jiul Petrila 10 4 3 3 19—11 15
9. Minerul Teliuc 10 1 3 3 15— 8 15

10. Constr. Iluncd. 10 5 0 5 19—15 15
11. Favior Orăştie 10 3 5 2 14— 8 14
12. Min. Livezeni 10 2 4 4 6—15 10
13. Metalul Crişcior 10 2 3 5 9—19 9
ia. E.G.C.L. Călan 10 3 0 7 13—30 9
15. Haber Haţeg 10 0 19 2—40 1
16. C.F.R. Simeria 10 0 010 4—36 0

ETAPA VIITOARE (22 octombrie) : 
E.G.C.L. Călan — Min. Aninoasa ; Fa
vior Orăştie — Min. Teliuc ; Min. Şt. 
Vulcan — Aurul Brad , Jiul Petrila — 
Min, Bărbăteni; Vict. Călan — Dacia O- 
răştie; Min. Livezeni — Constr. Hd. ; Ha. 
ber Haţeg— Min. Ghelari; Met. Crişcior 
— C.F.R. Simeria.

CINE MAI DA PE LA STADION, 
LA SIMERIA?

De patru etape, Minerul Ştiinţa Vul. 
can s-a instaurat în fruntea clasamentu. 
lui. E drept, diferenţa e foarte mică de 
principalul său urmăritor, A.S.A. Aurul 
Brad, al cărei reviriment din ultimele e- 
tape este de reţinut, urcând pe un me
rituos loc 2 ! Şi asta în ciuda plecării a 
6—7 fotbalişti experimentaţi şi condiţii
lor financiare precare. Se vede că cei care 
au rămas sunt ambiţioşi, In frunte cu por- 
tarul Rudisulf şi stoit Wne pragătiţi de 
anfrenorul lor, pro! Petrişor.

Jenantă -evoluţia echipei C.F.R. Sime
ria, care se confruntă cu cele mai mari 
greutăţi financiare din Divizia C — ju
deţ! Oare membrilor consiliilor de con
ducere de la societăţile comerciale, agen
ţilor economici, patronilor şi conducerii 
primăriei nu li se face jenă că o echipă 
de ORAŞ, ea SIMERIA, să fie „sprijini
tă" mai puţin decât „Santos Boz“ din 
SATUL Boz? Şi asta în condiţiile în 
care conducerea clubului, lotul de jucă
tori nu sunt deloc de ocolit, dau dovadă 
de sportivitate, 1ş| dispută fatr-plăy me- 
riurile <tr- acasă i d.t» deplasare, *:«»<.* 
zind până acum de acte de huliganism, 
*> ,js gazon sau at Mine * Ct i  ̂ .
ic ,â faţă <r «ti'.-iî E ţm~j.re 'St că 
teti cu oraş r \ p ‘.fatx »». nu -. jaea t>r - 
unde în oraşele judeţului, nici la Deva, 
în urmă cu mai mulţi ani- acura nu mai 
calcă pe la p-cier Je director, in-
giner şei, contabil şef, şef da secţie, sec
tor etc. Atunci cine oă sponsorizeze ger
men necunoscut la CFR, Marmura şf alte 
societăţi comerciale cu nume Iiţ oraş) 
fotbalul ? ,

O e  I n  A i o c i a ţ t a  

{ u d * ţ6 o n d  d t  f o tb a l
Luând în discuţie incidentul produs la 

jocul Santos Sos —• Mureşul Bcănişca,
diiş data de 8 octombrie a.c., Copaiua de 
disciplină a Campionatului judeţean a 
decis:

— Se suspendă pe timp de 1 (un) an 
jucătorul Sava Busaiin Danuţ, de la Mu
reşul Brânişca pentru lovirea cu palma a 
arbitrului de linie Precupaş Liviu.

— Atât jucătorul Sava Rusalio Dănuţ
cât şi spectatorul (!) Oprişan Ilie Dorcl 
care l-a lovit cu pumnul pe arbitrul de 
centru Muntearru Emil şi spectatorul I- 
rimie Ioan Avram care a instigat la dez. 
ordine au fost amendaţi fiecare cu suma 
de 100 000 lei de către Poliţia comunei 
Brănişca. ...

— Amendă în valoare de 50 000 lei e- 
chipei Santos Boz pentru ineficiente piă- 
syri de organizare la acest joc.

— Amendă în sumă de 50 000 lei e-
chipei Mureşul Brănişca, al cărei susţi
nători au pătruns pe teren şi au agresat 
arbitrii. ■ < _

Pagină realizată de 
SABIN CERBU
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După cum se ştie, în anii 1848— 1849, 
Munţii Apuseni au devenit „Centrul u- 
nui veritabil război naţional1*. Rolul prin
cipal în organizarea forţelor de apărare 
ale revoluţiei i-a revenit lui Avram 
Iancu. în acest scop, încă din primăyara 
lui 1848, el străbate -gate şi târguri, evo
când suferinţele ţăranilor şi chemându-i 
la luptă pentru apărarea demnităţii lor, 
pentru a determina autorităţile nobiliare 
să recunoască naţiunea română şi repre
zentanţii ei. în sate şi cătune, în târguri 
şi crânguri, în întruniri mai mici şi mai 
mari, mulţimea adunată, în inima că
reia dăinuia încă vrerea lui Iloria, 
scanda cu înfrigurare şi îndârjire: „Să 
pretindem şi să luăm ce este al nostru11.

în numele acestui crez, în acea „pri
măvară a popoarelor", moţii, organizaţi 
în cete înarmate, care erau de fapt nu
cleul viitoarei oşti revoluţionare, au co
borât din satele răsfirate oa o salbă de 
mărgele pe văile Apusenilor, pentru a 
participa la Adunarea de la Blaj, din 
3—5 mai 1848. „Uitaţi-vă pe câmp ro
mânilor. Siintem mulţi ca şi cucuruzul 
brazilor, suntem mulţi şi tari", li se adre
sează Avram Iancu celor peste 40 000 de 
participanţi la Adunarea de pe Câmpia 
libertăţii. îndemnurile tânărului condu-
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câtor, Incţezător, fără clintire, în viitor, 
an găsit un deosebit ecou în sufletele 
anem ii entuziaste, dornice de-a rupe 
cătuşele robiei. -  ___  »•

în a doua jumătate a lunii iunie 1848, 
Avram Iancu trece la concretizarea pla. 
nukd de mobilizare a cetelor de ţărani 
tescopul «n^anizdrii unui scut de apă
rare a revoluţiei române. Decizia aceas
ta este rezultatul directivelor date de 
Somiţetul Naţional Român din Sibiu, 
prodjaiUat la Blaj, în mai 1848, drept or
gan conducător al revoluţiei române din 
Krahsilvahia.

ba Adunarea de la Câmpeni, din 9 
iunie, îndemnul Craiului Munţilor: „Să 
vâ faceţi lănci şi să vă îndreptaţi coa
sele* a fost primit cu o deosebită satis
facţie de masele populare. întreaga zonă 
a Munţilor Apuseni este adânc frămân. 
tată de febra pregătirilor pentrfa apă
rarea pământului străbun. Sătenii devin, 
în locurile natale, adevăraţi fermenţi ai 
luptei revoluţionare. Satelor nu ie-a 
trebuit mai mult de o săptămână pen
tru a se înarma cu lănci şi furci.

O deosebită importanţă au avut-o e- 
xerciţiile de avertizare şi mobilizare ge
nerală organizate în zilele de 19 şi 20 
iunie. Pe o zonă întinsă, dar mai ales în 
satele aşezate pe înălţimi, la un semnal 
stabilit se trag clopotele şi se strigă „La 
arme“. Demonstraţia a reuşit. Mii de 
moţi, într-un răstimp de câteva ceasuri, 
s-au adunat în punctele stabilite dinain
te, fiind pregătiţi de acţiune. Demon
straţia dovedeşte două lucruri deosebit 
de importante pentru vremuri revoluţio
nare : răspunsul fără ezitare al tuturor 
locuitorilor la chemarea conducătorilor 
revoluţiei române şi posibilitatea organi
zării ostăşeşti a moţilor.

Cei peste 6 000 de moţi înarmaţi şi 
disciplinaţi „încât se minunară întocmai 
şl ofiţerii împărăteşti", participanţii la 
cea de a 3-a adunare de la Blaj, din sep
tembrie 1848, au jurat, prin gura condu
cătorului lor, să lupte pentru dreptate 
şl libertate, pentru apărarea gliei stră
moşeşti.

„Pretenţiile noastre sunt sfinte 
sublinja Avram Iancu"— precum sfântă 
e • dreptatea . şi noi românii vom fi gata 
să le apărăm cu orice )3reţ".

In organizarea pastei revoluţionare, 
Craiul Munţilor se inspiră în unele pri
vinţe din1 principiile şi formele de orga
nizare ale Romei antice. Efectivele sunt 
dlgpu.se în legiuni, tribunale, centurii şi 
decurii, adaptându.se denumiri care 
reînviau tradiţia romană şi însufleţeau 
un popor slab înarmat şi echipat, dar 
dornic să-şi croiască - o viaţă naţională 
liberă -şi demnă. Se afirma şi pe această 
cale originea daco-romană a românilor 
din Transilvania, vechimea lor pe teri
toriul loCuit şi, deci, dreptul la existen
ţă a naţiunii române. Locul principal în 
această organizare: a revenit JLegiunii a 
Il-a „Auraria Gemina“, condusă de „ghe
neralul" Iancu, ascultat şi urmat de toţi, 
tineri, şi vârstnici. El avea sub comanda 
sa, în iarna şi primăvara anului 1848, 
aproximativ 25 000 oameni, împărţiţi în 
6 unităţi mai mari, după locul unde erau 
concentraţi. în cazuri de forţă majoră, 
determinate de ofensiva armatei duşma
ne, se decreta mobilizarea generală a ce
lor capabili să poarte arme de la vârsta 
de 14 ani, „până la adânci bătrâneţe".

în calitate de comandant suprem al 
forţelor de apărare, prefectul Legiunii a 
Il-a, împreună cu ceilalţi tribuni şi pre
fecţi, a transformat zona Munţilor Apu
seni într-o provincie cu o putere politică, 
şi administraţie democratică, revoluţio
nară, o adevărată „Republică Română", 
care a înlocuit vechea administraţie feu. 
dalo.nobiliară. „în acea vreme — scria 
Nicoale Bălcescu — când inima îmi era 
zdrobită, căci de toate părţile vedeam 
naţionalitatea română călcată şi strivită 
de duşmani străini, fusei fericit a găsi 
pe aceste piscuri uriaşe, pe deasupra no
rilor, o naţiune şi o viaţă românească 
înfocată şi puternică. Mi se părea a avea 
o vedenie : mi şe părea a vedea dinain
te-mi geniul naţiunii române stând pe 
deasupra mormintelor duşmanilor străini 
şi cântând un imn de unire'*.

încercările repetate şi stăruitoare ale 
unităţilor armate inamic» de lichidare 
a acestui focar revoluţionar au fost to
tal zădărnicite. Conducătorul revoluţiei 
demonstrează pe timpul luptelor calităţi 
nebănuite 'de strategie şi tactică militară. 
Forţele au fost dispuse şi distribuite în 
funcţie de vulnerabilitatea şi importanţa 
unor puncte pe căile de penetraţie ina
mică. Drumurile * ce pătrund spre cen
trul Munţilor Apuseni de la Alba Iulia 
la Brad, Turda şi Huedin şi, în special, 
strâmtorile situate de-a lungul acestor 
căi, surit împănate cu lăncieri. Valea 
Arieşului este apărată de Sirrieon Balint, 
aprigul popă din Roşia Montană, drumul 
de la Zlatnâ de vijeliosul şi mândrul 
Axente Sever iar şoseaua Za rândului; de 
inimosul avocat Ion Buteanu. Punctul 
central al ’ rezistenţei îl constituie zona 
Câmpeni- — Abrud, unde' Avram”Iancu 
şi-a aşezat, în -mijlocul taberei de moţi, 
cartierul general. De aici supraveghea 
întreaga apărare a Munţilor Apuseni şi 
intervenea îndată ce în vreun punct 're
zistenţa s-ar fi dovedit ineficace.

Acţiunea de apărare a Munţilor Apu
seni a fost continuată cu succes în anul 
1849, datorită vitejiei moţilor şi strălu
citei capacităţi de conducător a lui Avram 
Iancu. Acest lucru a fost demonstrat de 
victoriile strălucite de la Abrud, Alba 
Iulia, Mărişel, Iara, Râmeţi, Valea Dosu
lui, Fântânele etc., când bărbaţi şi femei 
deopotrivă, înarmaţi cu unelte agricole, 
cei mai mulţi, cu arme de foc puţini din
tre ei, lipsiţi de provizii, reuşesc nu nu
mai să împiedice cucerirea Munţilor A- 
puseni, dar să şi cauzeze dezastre duş
manului. „Peste tot — arăta un ofiţer 
ungur — românii au făcut cu foarte 
multă iscusinţă acest război de guerilă. 
Un asemenea popor este aproape de ne
învins, când se apără disperat îfi munţii 
săi, profitând din plin de avantajul te
renului. Ziua, noaptea ne hărţuiau, se re
trăgeau de pe o culme pe alta, ademe- 
nindu-ne tot mai departe, pentru a izola 
trupe singuratice şi a le ataca apoi din 
văi situate în flanc. Adeseori se ascun
deau după coama muntelui şi ne lăsau 
să ne căţărăm până aproape de muche, 
unde năvăleau asupra noastră cu unelte 
îngrozitoare, încât ne era greu a-i în
tâmpina cum se cuvine în momentul sur
prinderii. ■ în afară de aceasta, ei aveau 
şi avantajul că erau deprinşi cu urcuşul 
dealurilor de acasă şi îmbrăcaţi uşor, cu
noşteau fiecare copac, fiecare tufă".

Prof. IOAN FRAŢILA
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„Popasul viilor"
„Popasul viilor" > de pe 

Dealul Haţegului se con
turează ca o unitate de 
elită a turismului româ
nesc şi argumentează ca
racterul benefic al priva
tizării în acest important 
domeniu al vieţii econo- 
mico-sociale. „Popasul vii
lor" are trei localuri de 
alimentaţie publică, o te
rasă, un depozit en gros. 
Aici lucrează, deocamda
tă, 30 de oameni, toţi 
foarte bine pregătiţi in 
meseria ce o practică.

Am discutat recent cu 
dl Petru Pascu, patronul 
amenajării de pe Dealul 
Haţegului,

— Aţi realizat lucruri 
frumoase, dle Pascu.

— Cred că da. Dar nu 
mă voi opri aici. Voi ter
mina motelul, a cărui con
strucţie a început in a- 
prilie, într-un termen cât 
mai scurt posibil. Vizavi, 
împreună cu o societate 
olandeză, voi amenaja o 
benzinărie, vom monta că
suţe şi vom realiza un 
loc de agrement. Avem 
şi alte planuri de viitor 
mai îndepărtaţi

TRAIAN BONDOR
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In luna septembrie şi creat in localitatea Geoa- le (depozite de lichide corn.
începutul acestei luni, în giu, unde se presupune că bustibile, furaje, plantaţii
judeţul Hunedoara au iz- datorită unor scăpări de etc.);
bucnit 12 incendii, din ca- 1 gaz metan de la o conduc-
re 7 în gospodării cetăţe- tă stradală s.a acumulat #  revizuirea jnstalaţii- 
neşti, două în apartamente, gaz în locuinţa domnului lor de încălzire, înlăturarea
două la agenţi economici Romoşan Ioan distrugân- tuturor neregulilor în func-
şi unul în subsolul unui du-i aproape în întregime ţionarea acestora (repararea
bloc de locuinţe din mu- casa. Cercetările în acest şi curăţirea coşyrilor. pen-
niclpiul Hunedoara; In caz continuă. : tru evacuarea fumului, Iri-
gospodăriile cetăţeneşti in- La agenţii economici s-au depărtarea burlanelor şi a
cendiile.au izbucnit In lo- produs două evenimente: sobelor metalice faţă de

calităţile Beriu, Brad, Cer- 
tej, Petroşani, ; Geoagiu, 
Hăru-u şi Tisa iar lâ 'apar
tament^ în municipiul Hu
nedoara şi oraşul Vulcan.

Cauzeie care au stat la 
baza declahşării incendii
lor respective au- fost de
terminate de ; scurtcircui
te .ale instalaţiilor .electrice - 
CU defecţiuni - jocul Copţi
lor' cu focul (brichete) ; coş 
de evacuarea fumului,. cu 
defecţiuni; scăpări de -gaz 
metan precum şi două ac
ţiuni intenţionate. Toate au 
produs''.mări pagube ma
teriale şi daune morale iac 
unele âu avut implicaţii 
deosebite.

In dimineaţa zilei de 30 
septembrie, în jurul orei 
9,09, cai urmare' a unui 
scurtcircuit produs la un 
corp de iluminat neprote
jat cu glob, au luat- foc 
materialele combustibile 
(cauciucuri, mobilier etc.) 
din subsolul blocului de 
locuinţe nr. 8, din str. Li
bertăţii, Hunedoara. Au 
rezultat gaze toxice şi o 
mare cantitate de fum î. 
neeăcios care au pus In 
pericol viaţa mai multor 
locatari. Să ne imaginăm 
ce s-ar fi întâmplat dacă 
incendiul se declanşa pe 
timp de noapte.
. In Valea Jiului, la Pe
troşani şi Vulcan, chiria
şii au incendiat o casă şi, 
respectiv, tui apartament 
ca urmare a unor neînţe. 
legeri cu proprietarii lor. 
O situaţie deosebită s-a

o ardere violentă - intr-o 
secţie a SC *„ASVIL“ SA 

Lupeni, tinde de Iar o 
faclă pentru iluminat. (I?) 
6-âu incendiat materialele 
combustibile I rezultate din 
dezmembrarea unor .utila
je şi o explozie a unui mo
tor la o _ ib&mptjvă pie
sei aparţinând Depouhii 
GFR Simeria, în staţia 
Mintia.

Iri perioada de toamnă 
şi de trecere; spre sezonul 
rece creşte jperKSplui • de 

jncendiu în gospodăriile ce
tăţeneşti ; (unde . sunt - acu
mulate mari3 cantităţi de 
furaje şi alte materiale v -  
şor combustibile) dar şi 
în apartamente, îndeosebi 
în cele în care încălzirea 
se face prin mijloace ne
adecvate (reşouri şi radia
toare improvizate, sobe 
metalice etc.). De asemenea, 
creşte vulnerabilitatea la 
incendii in sectorul silvic 
şi păşuni.

Atragem atenţia şi asu
pra modului in care se fo
losesc sistemele de încăl
zire in diferite spaţii vul
nerabile la incendii din a- 
genţii economici (magazii, 
depozite, magazine, bi
rouri etc.).

Avându-se în vedere toa
te acestea se recomandă 
următoarele măsuri de 
p.s.i.!

#  supravegherea atentă 
şi continuă a focului des
chis, interzicerea acestuia 
te apropierea locurilor cu 
materiale uşor combustibi-

elementete combustibile, 
ete.); î)* ■ 5' ...
» • n • - ?■, [

. #  verificarea atentă qe
către organe de.speciali tă- 

. te a modului de ftineţioetj 
re a instalaţiilor cefoR 
sesc gazul, metan saii 
butelfe; a altor gaze 
Inflamabile; •• . t .

■ » >, viii.; t ,
•  înlăturarea «defecţiii. 

iiilor şi- a tuturor improvi
zaţiilor de la . instalaţiile 
electrice, cu accent’ pe cele 
ce funcţionează în încăperi

• sau locuri cu aglomerări 
de materiale combustibile 
sau inflamabile (depozite, 
magazii, biblioteci, arhive, 
ateliere, adăposturi pentru 
animale etc.); •• >

•  supravegherea atentă 
a copiilor, interzicerea ac
cesului acestora la mijloa
cele de iniţiere a focului;

•  renunţarea la afumă
turi ile improvizate său con
struirea din materiale com
bustibile.

O măsuri foarte impor
tantă se referă la pregă

tirea din timp a interven
ţiei la eventualele incen
dii pe timp friguros â for
ţelor ce au obligaţii în a- 
cest sens (formaţii civile 
de pompieri, echipe pe lo
curile de muncă). L"

GRUPUL DE POMPIERI 
AE JUDEŢULUI 
HUNEDOARA
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î-am, obişnuit pe citi
torii paginii noastre să 
prezentăm câte o doamnă, 
uneori câte un colectiv 
în care majoritare sunt 
femeile. Facem o excep
ţie prezentând azi. 3 
doamne împreună, îri pri
mul rând pentru că le-am 
cunoscut aproape con
comitent, apoi pentru că 
au şi preocupări comu.

zat o dată cu dulciuri şi 
cărţi". Altă modalitate de 
a atrage pe cititori la bi
bliotecă este accesul li
ber la rafturile cu cărţi, 
dintre care linele sunt 
structurate, după lectu
rile recomandate de şcoa
lă, pe clase. Biblioteca 
din Brănişca dispune de 
peste 11 700 volume, din
tre care unele sunt din

C L W J iU L

e o n t i n t e

1 ne şi locuri de muncă 
i învecinate. Este vorba 

despre doamnele Tereza 
Gismaş, bibliotecară co
munală, Anica Postolică, 
gestionară, şi Liliana 
Ghiura, şefă de cofetărie. 
Locurile de muncă şi le 
au în centrul comunei 
Brănişca, iar ca pasiune 
comună au florile.

Dar activitatea fiecăreia 
merită o menţionare se
parată. Despre grija 
dnei bibliotecare de a-i 
deprinde pe copii cu ci
titul am aflat de la şcoa
lă. Deja a făcut o acţiu
ne pentru clasa a V-a, 
în care sunt copii veniţi 
din alte sate, încă nefa
miliarizaţi cu împrumu
tul cărţilor şi cu lectu
ra. A găsit şi sponsor 
pentru acţiune — Brută
ria Borza. „întotdeauna 
găsesc sponsori — spune 

. dna Cismaş. E nevoie 
pentru a-i stimula pe co
pii, mai ales pe câştigă
torii concursurilor. Chiar 
şi primarul, dl • Cornel 
-Comean, ne-a sponsori-

i "

, anii ’50. Dar fiind bune 
şi mai ales bine între
ţinute, încă mai rezistă. 
Copiii, spre deosebire de 
adulţi, păstrează şi chiar 
lipesc cărţile, le restituie 
la timp. De altfel, din 563 
de cititori marea majo
ritate sunt elevii şcolii.

Şi acasă tot copiii sunt 
cei care îi umplu viaţa 
dnei Cismaş, care are o 
fată la liceu şi doi băieţi, 
prâslea fiind şcolar din 
această toamnă. Dar cum 
iubeşte mult copiii şi căr
ţile şi este o fire opti
mistă, munca nu i se pa
re obositoare, iar greută
ţile vieţii îi par suporta
bile. Din acest an biblio
teca aparţine cu bugetul 
de Primăria Brănişca în 
al cărei local şi-a mutat 
de curând sediul. Dna 
bibliotecară speră ca a- 
oeasta să dispună de bani 
pentru ca pe viitor bi
blioteca să fie dotată cu 
mai multă carte nouă.

Flori multe la intrarea 
în bibliotecă» Flori şi ver
deaţă pe zona din faţă

şi în vitrinele Magazinu
lui general Brănişca al 
Federalcoop. Dna Anica 
Postolică, gestionară, deşi 
în concediu de odihnă, 
venise să-şi aranjeze mar
fa adusă cu o zi înainte 
„în' plasă". Ga un gestio
nar vechi ce este şi „nu 
unul care s-a visat co
merciant peste noapte" 
ştie că vin oameni din 
vârf de deal şi "se necă
jesc dacă găsesc lacăt pe 
uşă. „Cum să-i ceri unei 
babe să ştie ce-i ăla con
cediu ?" Oamenii vin să-şi 
cumpere cele necesare şi 
dna Anica nu vrea să-i 
dezamăgească. Are ali
mente de primă necesi
tate, vase, haine ş.a., la 
preţuri „mici, pentru a 
atrage clienţii". Aprovi
zionarea o face în func
ţie de ce îi cer oamenii, 
de aceea mai are şi mar
fă cu o vânzare mai len
tă. Nu este preocupată, 
ca cei cu buticurf, să 
vândă imediat şi să-şi 
scoată banii, ci să asigu. 
re oamenilor lucrurile de. 
care au nevoie.

Tot de Federalcoop ţi
ne. şi cofetăria alăturată 
magazinului şi gestionată 
de dna Liliana Ghiura, 
care de două ori pe săp
tămână — miercurea şi 
sâmbăta — poate fi găsi
tă la magazinul din Tîr- 
nava. Şi tot florile şi 
verdeaţa sunt elemente
le de care dai înainte de 
a trece pragul cofetăriei 
„La Lili“, cum îi zic lo
calnicii. Cei mari vin aici 
să bea o cafea bună, cei 
mici ca să-şi cumpere eu. 
genii, biscuiţi, pufuleţi, 
suc, dropsuri ş.a., la pre
ţuri rezonabile.

Trei doamne cu bio
grafii diferite dar pe ca
re le uneşte o frumoasă 
relaţie amicală, respectul 
pentru oameni şi dragos
tea pentru flori.

VIORICA KPMAN

Cărţile sunt cu sigura nţă cei mai devotaţi prie teni, care ne informează 
sau ne relaxează, fără să ne pretindă ceva în sch imb.

Biblioteca Judeţeană Deva ne pune la dispoziţie cărţile de care avem ne
voie, mai ales acum când cumpărarea lor a devenit un lux.

Foto PAVEL LAZA

•  • •  * « •  « • • m
—

n i n Q
Toată copilăria şi a- 

dolescenţa mea au fost 
parcă un protest împo
triva faptului că nu 
m-am năs&it băiat. Deşi 
părinţii mei, cu mult 
înainte de a mă fi năs
cut, şi-au dorit o fetiţă, 
iar Tata se lăuda tutu
ror că Mama va naşte o 
fetiţă pe vremea când 
încă trăiam in pântecul 
ei. Deşi aveam codiţe 
lungi, frumos împletite, 
eu fugeam la fotbal cu 
băieţii, băteam cuie in 
pragul casei şi eram veş
nic în pantaloni.

Uniforma de liceu era 
doar cât o cămaşă mai 
lungă, fiind croită pen
tru pantaloni şi preferam 
să fiu trimisă acasă de
cât să fi mers in ciorapi,

la uniformă. Aş fi făcut 
tot ce fac băieţii doar 
pefitru a demonstra că 
şi o fată poate fi la fel

F... de la 
feminin

de bună ca un băiat. Am 
devenit o luptătoare pen
tru drepturi egale ale 
femeii cu bărbatul. Pe 
toţi băieţii îi priveam 
pe picior de egalitate. 
Mult mai târziu, pe vre
mea când m-am îndră
gostit, când la fel ca

toate fetele cu luminiţe 
în ochi am început să-mi 
simt feminitatea, să vi
sez la vremea când vai 
avea copii şi astfel, în
cetul cu încetul, prin in- 
bire am descoperit ce 
mare minune e să fii fe
meie, pentru că numai 
femeia poate naşte un 
copil, numai o femeie 
poate da căldura şi blân
deţea, armonia necesare 
unei adevărate familii, 
numai ea poate admira 
şi completa puterea băr
batului şt numai îm
preună pot forma un în
treg.

Şi dacă semănăm cu 
Eva cea condamnată de 
toţi, suntem totuşi şi o 
mică parte din Maria Fe
cioara, care a redat Fe
meii ceea ce Dumnezeu 
a pus in EA în momen
tul Creaţiei.

INA DELEANU

• •

Q - '~ e . f f i e . L z

Gu palmele-ţi iederă.
Femeie,
Prinsă in trunchiul meu, „ 
Femeie,
Strângi zvârcolirile timpului, 
Femeie,
Până Sn toamna curgerii,
Femeie.

Şi te miri că bradul nemuririi, 
N-a primit crengile tale,
Femeie.

Când bate vântul despărţirile, 
■Femeie,
Frunzele tale zguduie tulpinile, 
Femeie,
Şi norii lumânărilor uitate, 
Femeie,
Sunt nepriceperea dragostei tale, 
Femeie.

ION-BUJOR PADUREANU

*-~ *— * ~  * _  I

•  „Dacă renegi o casă, re
negi toate casele. Dacă renegi 
o femeie, renegi dragostea. Vei 
părăsi această femeie, dar nu 
vei găsi dragostea11.

Antoine de Saint-Exupery Desen de ELISABETA PUTEA’

Sfaturi practice
Este un arbore originar 

din Persia. Cojile verzi 
ale fructelor se între
buinţează din vechime în 
scopuri medicinale. Dato
rită compoziţiei chimice, 
frunza de nuc are pro
prietăţi astringente, an- 
tileucoreice şi hipoglice. 
miante. Infuzia se prepa
ră din 20 g ,frunze mă-

Nucul
runţite Ia 200 g apă, din 
care se ia de trei ori pe 
•zi câte o lingură. Este 
un bun tonic în scrofu- 
loză şi rahitism, are pro. 
prietatea de a scădea za
hărul din sânge. Băile

generale făcute cu frun
ze de nuc ajută la vin
decarea unor boli de pie
le ca eczeme şi ulceraţii. 
Sub formă de' comprese, 
se folosesc în boli de 
ochi. Deeocţia de frunze

de nuc este bună pen
tru gargară în stomatite 
(afecţiuni ale gurii).

Sub formă de compre
se se mai recomandă la 
tenurile grase. In ace
leaşi scopuri se foloseso 
şi cojile verzi de nucă. 
Se mai întrebuinţează la 
prepararea unor lichio. 
ruri şi la vopsirea' păru
lui.

#  Dacă pereţii laterali 
sunt zugrăviţi în culori 
mai închise camera va 
părea mai îngustă; da
că întreaga cameră o veţi1 
zugrăvi într-o culoare în. 
chisă ea va părea mai 
mică; deci alegeţi o nuan
ţă deschisă, mai ales pen
tru camerele de bloc.

#  Dacă aplicaţi pe pe
reţi tapet, evitaţi-le pe

•AVrtV iV W W W w»-.".-.-■

cele încărcate cu motive 
florale sau geometrice de
oarece camerele vor pă
rea mici, apăsătoare;

#  Evitaţi să - montaţi 
o oglindă în camera co
piilor ■,

#  Nu mai puneţi ma
sa in mijlocul camerei. 
Ocupă prea mult spaţiu 
şi încurcă circulaţia In 
cameră. Plasaţi-o mai in- 
nc lângă un perete.
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Bustul George Bariţiu din incinta Şcolii Normale 
„Sabin Drăgol“ Deva. Foto PAVfab LAZA

DECLARAŢIA UNIVERSALĂ 
A DROTURILOR ANIMALELOR 
PROCLAMATĂ LA U.N.E.S.C.O. 

PARIS. 15 OCTOMBRIE 1978
I Considerând că viaţa este unică, toate fiinţele 
Z vil având origine comună şi diferenţiindu-sa- In 
1  cursul evoluţie» speciilor;
J Considerai Ci orice fiinţă vie are drepturi na- 
I turale, precum Şi că orice animal dotat cu sistem 
j  nervos are drepturi particulare;
I Considerând că dispreţuirea sau chiar simpla
* necunoaştere a acestor drepturi naturale provoacă 
|  grave prejndicf» naturale şi conduc omul la comite- J rba de crima împotriva animalelor ;

I Considerării că o coexistenţă a speciilor din
lume implică recunoaşterea de către specia umană » 

I  dTregttăiB la. ţ*istenţâ al celorlalte inecxi;
|  Constdecând că respectul opiului faţă de animalej inseparabil faţă de respectul oamenilor între

î $ 9  proclamează cele ce urmează:
I. Triate animalele au în mod egal dreptql 

tn cadrul' echilibrului biologic. Această: lâ■  ....... .. . , .. .. . ... ..
|  egalitate »«ţ exclude diversitatea speciilor şi in- 
« diviatlor In lumea animală.
I AfţT. 2. Ork® formă do viaţă»* animală are 
• dreptul Ia respect.
I "ART* 3. I. Nţcă Un animal nu trebuie supus unor

{* tsatamentebnutuie sau u»or acte de cruzime; li, 
sacrificarea unui animal este necesară, ea 

trebuie să fie Instantanee $1 pedureroasă. III. Ani- 
ttialui mart trebuie tratat cu decenţă.

* ART. â. I. Animalul sălbatic are dreptul de a trăi 
I şi de a să reproduce liber în mediul sân. natural, 
5 II. m  prelungiţi de libertate, vânătoarea şî

I pescuitul, sportiv, precum şl orice folosire a ani- 
malului sălbatic tn alte scopuri decât cele vitale 

* sunt contrare acestui drept.
1 ART. 5, I. Animalul dependent de om are drep- 
‘ tul la îngrijire şi întreţinere atentă. II. In nici un 
I caz el nu trebuie abandonat sau sacrificat în mod 
I nejustificat. III, Toate formele de creştere şi uţilî- 
4 -Zăre a animalului, trebuie să respecte fiziologia şl 
J comocrtănieptul proprii speciei respectiv®, IV. Ejc* 
|  poziţiile, spectacolele, filmele care folosesc, animaSe 
ş trebuie să te respecte şi să nu comporte nici 6 vio- 
7 lenţă. *
J ART. 6. I. Experienţele pe animale care implică 
|  O suferinţă mc& sau psihică, violează drepturile 
J animalului. II. Metodele de înlocuire trebuie dez.

! voltele #i puse în practică te mod sistematic.
AHT. 7. Orice sacrificare a unui animal care nu 

. este absolut necesară, precum şi orice decizie care 
|  duce la un asemenea act, este o crimă împotriva 
2 vieţii.
I ART 8. I. Orice act care pune în pericol supra- 
î  vieţuirea unei specii sălbatice, precum $1 orice de- 
1 «irte ce duce^ la un asemenea act constituie un 
: j  sewoejd aăaei o crimă împotriva spteiei respective.

J IL Masacrarea animalelor sălbatice, paluârea şi 
distrugerea biotoourilor sunt considerate genociduri. 

{ , ART, 9. I, Personalitatea juridică a animalului I precum şi drepturile sale trebuie recunoscute prin 
• lege. II, Protecţia şi salvarea animalelor trebuie J făcute prin reprezentanţi, prin cadrul unor organis- 
'» pic pnvernamentale.
I ART. 10. Educaţia şl instruirea publică. încă
", rftft copilărie, trebuie să conducă omul la obser- 
| varca, înţelegerea şi respectarea animalului.

VVWAAVUWVVWWlftlW

mm cuvântul liber

I

I
Recent a avut loc j 

Conferinţa Organizaţiei | 
municipale Deva a J 
Partidului Unităţii Na- |  
ţionale Române,; ce a .« 
analizat activitatea des- I 
făşurată în ultimii trei J 
ani, a stabilit strategia l 
pentru alegerile vii- I 
toare şi a ales noua î 
conducere a organiza- I 
ţiei. Ca preşedinte a 1 
fost ales dl ing. Dorin | 
Costa. (Tr“ B->,

ÎN ORICE 
' OCAZIE 
PUBLICITATE 

PRIN

i»

I  SC. VITICOLA S.A. ŞOIMUŞ II Cu sediul în Şoimus, str. Viilor (str. |  
|  Şcolii). |

v.vai

Must din struguri soiuri superioare la I
1 POA Î S 1 - 1 ni «nnltitt <Iî-n tncno. ?

WrtWWWWWWflMWi

I preţul de 1520 Iei litrul ş t rachiu din tesco- ■  
vină de 50 grade, Ia preţul de 5000 Iei litrul. |  

|  Preţurile includ TVA. I
■  Vânzarea se face zilnic, exceptând dunate .
I nica, Ia sediul societăţii, Intre orele 10—17. |

(518) .̂

I•: .
Primarul Romosuîui, |

|  dl Nicolae Cătăniclu, *
• s-a ocupat foarte mult, I 
|  In perioadă de când se * 
l află în fruntea comu- j
• nei, de introducerea ga- .
I zuM metan în satele |
• localităţii. S-a cerut. *
1 Iacă de la început, o l 
J cotă de 1608 mc, Con- %
|  siliul judeţean a redus I 
J cota la 700 mc. Ql. N. J

tCătăniciu a plecat la I 
Bucureşti, a vorbit a-1 
J colo eu cine trebuie şl |

( a obţinut cota ce a fost 1 
» solicitată prima dată. î  
|  Primarul Romosuîui |  
» consideră aprobarea in- » 
I troducerii gazului un |  
J succes al actualei le- * 
* gisteturi, (Tr, B,), |
; 3

rr-mm * .

S 0 0  DERO LEVER *  parte a concernului multinaţional UNILEVER 
’Cste. interesata pentru formarea echipei de vinzări din zonă de vest a 
tarii de angajarea unui

- AGENT COMERCIAL

Candidaţii trebuie sa îndeplinească armatoarele condt’-- 
experienţa in domeniul vinzaritor 
virsla Zl-35 âni 
studii medii sau superioare, 
cunoaşterea limbii engleze, 
carnet de conducere categoria tt ~

Compania DERO LE^ER oferă condiţii deosebite de salarizare, 
Cursuri de-perfecţionare si maşina pentru deplasări.

Cererile insolite de im Curricutum Yîtae detailai Var f i  
transmise prin fa x  pentru Si mc na Rizoiu - fax.no. 056d  55397 pinâ 
in dala de 17.101995 ora 20.00,

\u  sunteti hotărât ce sa faceţi cu certificatul de 
proprietate sl cuponul nominativ de privatizare 9

Sunteil m h o ia ra ip e n tru  că nu stitt care sunt avantajele 7
-e

mia». sculll (je dificultatea de a alege dintr-o lista lunga de posibilităţi. ry\ o- {
In locul-dumneavoastra, .angajaţii Societăţii de Investiţi» Financiare viQI^â§i Cea buna cale 

âs.a.lliyesti, pentru ca dumneavoastră sa pbţinen câştiguri in fiecare an 
4H& Vetî^putea oricând sa vindeti actiumte pe care le primiţi in schimbul certificatului si 

CupOUTilui, ^3 r,n o» ne vom strădui sa a rba o valoare tot mai mare ' ;;

Hotarati'va acum pentru
FON OU L PROPRIETĂŢII PRIVATE I "BANAT - CRISANA’’

- • si veţi primi acţiuni ale
SOCIETĂŢII I>E INVESTIT!! FINANCIARE

ARAD 2900 Calea Victoriei33-35 Tel 057.> 234665 Fax. U57 • 250155

0 Marţi, 17 octombrie 1995
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i .C .  IM C O M E X  S .R .L .

V I N D E
pnn.maga/inul "CENTRAI.’’ din Orăştie, 
sif $ f Bălcescrr, nr <1 I telefon 647496:

•  TELEVIZOARE COLOR: NEI, ORION.
GOLDSTAR (90 programe, telecomandă, cu şi liră leieteM)
•  TELEVIZOARE AI.B-NEGRL - Bucureşti

, •  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE - GSeşti 
|  •  .ARAGAZE - Satu-.Marc 

£  * MAŞINI DE SPĂLAT.- Cugir 
‘ • BICICLETE PORTOS.A 18 VITEZE 
■ • COVO ARE ŞI MOCHETE - Cisnâdie

•  GRESIE ŞI FALVNf .A - model Italia
s » VOPSEA, CIIIÎ ŞI dilu a m * auto 

-» INCUBATOARE PENTRl’ PET DE GAiSA 
«r* *ALTE PRODUSE electronice;şi electrocasnicct,-filtre 

cafea',"rişniţc de cafea;"mixere clectrkc, storcătoare de. fructe, 
aspiratoare; boilere p<f gazi'plhe pe ga/, butelii aragaz

La toate produsele se acordă 
G A R A N Ţ I E  î n t r e  3L >■ 3  a n i

r^, :  CARANEATCELF MAI MICI PREŢURI!
- 'Produsele se vând şi CU

PLATA Î N 1 2  RATE (12 luni )  j
cu dobândi de numai 4,5%

pentru locuitorii judc|clor Alba şi Hunedoara' <.
î; SE ACORDA ÎMPRUMUTURI Î.N LEI. i

PRIN C ASA DE AMANET

s.c. FOLIO s.R.L

Sediu,
Ontic*. Retiutilicrr 13. Ae, I  
Tel./Fax: 059/411.68» ^  
Sacri» de producţie.
Tel /Fax: 0J8A41 665 . mt. 123

ii

- Folie de polietilenă » iŢ00*©,<« * 2.500 i TVA/kg
-  Folio de polietilenă * 400, 450, 600,

'• 7*30x0,03 »?600 * TVA/kg
Folie film f  2.900 I TVA/kg
Folio impnmsta . 1000* TVA/U

Saci de polietilenă
-1.150 X 600 x 0,06 - 270 + TVA/kg 
-  1,100 x 6 5 0  X 0 $ e  -300 + TVA/kg 
-1 .0 5 0  x 550x0 ,11  4 0 0  * TVA/kg
-1*100X 600X 0^14 -4 3 0  + TVA/kg 
-1 .0 0 0 x 5 1 0 x 0 ,2  - 520 + TVA/kg 
-1 ,0 0 0  x 5 5 0 x 0 ,2  - 540 ♦ TVA/kg

Pe baza de comandă putem executa diferite dlmeiftSiun

* VINDEM ANVELOPE AUTO IEFTINE, j 
j SECOND — HAND. I

CONTACTAŢI-NE ACUM, Ia tel. 057/j
l 562894. (357400)J

SpNiplpN mmm»

’om ser  Distribuitor

Noi Rit aveţi) nevoie 
m  de reclami

S.C. NIRVANA SRL DEVA 
str. Spitalului, nr. 13.

Vă oferii en gros ţigări indigene şi import, 
băuturi indigene şi import, cafea naturală şi 
ness, ciocolată, biscuiţi, napolitane, detergenţi, 
Săpunuri, 200 produse — un singur depozit. 
Ofertă deosebită. (1660)

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL 
PENTRU HANDICAPAŞI t 

BUNEDO/VRA-DEVA

Anunţă organizarea concursului pentru j 
ocuparea a 3 posturi:

9  contabil şi contabili şefi
pentru unităţile subordonate, în data de 1 no-j 
iembrie a.c.

Relaţii suplimentare Ia telefon 615784.
(536),

*\&*.mă0*:*0* ap* 4iw,ii

Fiecare motor are 
uleiul său preferat1

jface cele mai exigente cerinţe 
^moderne, oferind avantajul 

carburant, 
jri convenabile

i

tim gama CARRit-R corespund criteriilor
im p u n e  d e  s ta n d a rd e le  In te rn a t io n a le .

M ici un k ilo m e tru  fere C A R R IE R 1
S C  M O N D O  T R A D E  S R L

t e l :  0 5  4 / 6 2 6 . 3 ?  2

' ’P u l e . v c .  p r i n  c a l i t a t e  !

Ciuj-Nâpoca, B«dyS 21 Decembrie Tel: 0 6 1 / 195 .886 : Fax: 0 8 4 / 414.019

j
i
i

S. C, SIND 
R0MANIA 

S.R.L. DEVA

SPECiULâ II
I
{la preţuri deosebit de a v a n ta jo a se ,

|  ,> - JNTOATE staţiunile * > T

I BALNEO-CLIMATERICE ' ' ' ' f

I O Bilete de tratament şi odihnă I
I Q Data, începerea sejurului şi durate | 
f  sunt opţionale. "

I 
IOFERTA DEOSEBITĂ PEX i LI

r
i
i
i  
i 
i  
i  
i 
i  
i 
i  

i
I In condiţii excelente, se pot organiza la 
fNEPTUN, CÂCIULATA, OLAN EŞTI $1 HER.

IO Bilele de tratament te staţiunea Nep-i 
tun, pentru toate elecţiunile reumatolo 1 
gice

O Afecţiuni ale sistemului nervos 
O Rinolaringite |
O Ginecologice I
© Maso/ cosmetic $i cosmetică medicaJdj

TOATE SERVICIILE SUNT ASIGURATE 
lUTR-O BÂZA ULTRAMODERNĂ 

ŞI CU UN PERSONAL SUPERCAUFÎCAT

'ic  UI ANE:

t
j |  © întreceri sportive

I
I
I

l
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

O Cantonamente 

O Simpozioane 

O Conslătuiri

SE ASIGURĂ TOATE SERVICIILE 

h  LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ .

O Excursii cu program de divertisment I
— Pentru grupuri de minimum 35 dej 

persoane se asigură iaeiliiăţi, tecii*»! 
siv transport cu autocarul.

.y; ,V:.;;C:./.... yr,: ggÂMM gLA’lgAAA-
CURSA RAPIDĂ DEVA — kjDAPESTA 

Şl RETUR "

I  O începând cu 20 octombrie a.c., A<3EĴ +I 
TA pune te circulaţie un ăhtocar ce vâ iacă K 

între DEVA şi BUDAPESTA. |
Placarea se va tace fie două ori pe |i săptămână: MARŢEA şl VINEREA.

I

| INFORMAŢII: Zilnic, 
\lntre orele 9—17.

la telefon Q11662,
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AGENTULE DE PUBLICITATE 

„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp şi bani, ptt-i 
îfi publica anunţuri de mică şi mare pti-5 

bUcitate în ziană nostru, apelând la agen-

c u v â n t u l  l ^ e r  1

preţ 3400 mărci. Telefon 
724883. ; ■" . (7348)

•  : Vând Dacia 1300,- 
talon VW Golf, VW Polo? 
(piese). Telefoni 728760;; / ;

(7347)

ţUle de publicitate din : |

DEVA — la SEDIUL REDACŢIEll 
din str, 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea |  
Tribunalului judeţean) ; — ia chioşcul dini 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-\ 
zinul „Comtim" j — ia chioşcul din CÂR-[ 
TIERUL MICRO 15 (staţia de autobuz |  
„Orizont"). |

j • HUNEDOARA pe bdul Dacia (tel f 
1 7J6926). |

1 •  BRAD, strada Republicii (tel A
■650968), la sediul S.C. „MERCUR"; _ 1

•  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma-1
1Igazinul „Palia".

I
I

promptitudine a tuturor anunţurilor de|

I
mică şi mare publicitate. I

I
I
I
I
I
I

I
I

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

.CUVÂNTUL LEBER“
Abonamentul este calea cea mai siau- - 

I  ră şi mai avantajoasă de procurare a z îa -i 
Iru lu i nostru. Costul abonamentului pe hi- J 
Ştia noiembrie, corelat cu preţul , hârtiei, I 
|  tiparului şi difuzării, este de 2500 lei, |  
|  plus taxele poştale. Faţă de cumpăra-1 
a tea zilnică a ziarului de la chioşc; care ar |  
■  costa 4000 4200 tei, prin abonament|
|  se economisesc lunar aproximativ I500| 
| e lei, în funcţie de numărul zilelor de ■  
I  apariţie. j
1 Ziarul apare zilnic în 8 paginii I  

I Abonamentele se pot face la p/iciiZeî 
I  poştale şi la factorii poştali. Pentru luna j 
|noiembrie puteţi face abonamente în totţ 
I cursul lunii octombrie. I
i  I

Ă dolar SUA 
,t marcă gcripană

•  lffiO yeni japonezi
V  *. liră sterlina'
•  I franc elveţian
'•>. 4 franc francez
•  180 lire italiene

— 2161 lei
— 1510 lei
— 2148 iei 

3392 lei
— 1863 lei 
r- 434 lei

135 iei

gumai de referinţă ale Băncii NattenaU \ ; 
a ftomdnteL ,

WMMWMWOWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVW/.Vi1

Informăm că în baza 
protocolului—cadru a Con
venţiei Democratice din 
România, la data de 12 
octombrie 1095 s-a consti
tuit la nivelul munici
piului Brad Convenţia 
Democratică cu următoa
rea conducere: preşedin
te —- ing. Lazăr Lazăr. 
vicepreşedinte ing. . Pe- 
trică Gheorghe, secreta
riat 1 — Golcea Constan- , 
tin şi Bobar Uie. >

;; • ; (6505)

•  Cumpăr chiulasă 
Opel 1,6 Diesel. Telefon, 
626584, după ora-16.

’ . ' T |021517) ?

PIERDERI

•  Pierdut certificat de
ces,. pe nuifiole Popa Au
rică >: anexă moştenire şi 
chitanţă' taxă financiară. 
De declar nitle.

(021518) ;

VÂNZĂRI,; — 
CUMPĂRĂRI

•  Pierdut carnet de con
ducere. , pe numele Bog- 
dănescu Petru. . Se decla
ră nul. - (9675)

. . . . . . . . .  I
■  ; •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. ] |
’fîn spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367,1 

770735. r _  j
- Agenţiile ziarului nostru asigură, la I 

taxe rezonabile, publicarea cu maximă |

; * Vând urgent Dacia 
1310 L, an fabricaţie 1993, 
20 000 km. Deva. telefon 
626281, orele 17—20.

(1700)
•  Vând apartament 4 

camere Deva. - Informaţii 
tel. 613085, 626228.

(7734)
•  Vând Toyota Corola 

1,6 cm, înmatriculat, re
laţii , 661732.- după ■ ora
19. ' " ' .... (7735)

•  Vând convenabil a- 
partament Simeria,’ Piaţa 
Unirii, bl. * 21, sc. B, ap.
20. (1691)

•  Vând apartament 2 
cartiere, zona ’ Dorobanţi, 
relaţii telefon 626557.

■’ (1689)
•  Vând Ford Escort, în

matriculat 1989, motor 
1,3. Tel, 627927.

(1687)
Vând apartament 2 

camere, str. Kogălnicea- 
nu. bl.' F 3, sc. 3, ap. 7. 
Telefon 611419.

(1656)
•  Vând sau schimb a. 

partament 3 camere du 
garsonieră plus diferenţă, 
telefon 660676.

(1684)
•  VW Golf Turbo Die

sel 1989. Micro 15, bl. 
ei, ap. 8. telefon 615(160.

(9988)
•  Gumpăr apartament 

l camere sau schimb de 
la 2 la 3 camere, zonă 
ultracentrală. TeL 615863.

v»o (7736)
•  Vând apartament 3 

camere, central. Tel. 223632.
după ora 18.

(1858)

•  Pierdut
serviciu, pe numele Ale-

Pie 
icîu. 

xuc Daniel, 
nulă.

legitimaţie

O declar
(7346)

I .

•  Vindem en gros 
şi cu amănuntul piese 
de schimb'pentru IFA 
W 50 Is 60. Depozitul 
nostru se află în lo
calitatea Gyula ' (Un
garia), str. Olak Gyor- 
gy, nr. 20, la Ieşire
dir^ oraş spre Sarkad
. ainte de podul Cri. 
şuîuî Alb).' Informaţii 
la teL 0036/66/463621. 
Se poate vorbi şi in 
limba română, în 
cursul săptămânii, de 
lâ ora 7 la ora 16- 

(1592) '

•  Vând apartament 3
camere, ultracentral. Orăş
tie, telefon 647577. preţ 
negociabil. f

U : (9670)
•  Vând garsonieră Brad, 

încălzire lemn. informaţii 
telefon 650086.

(6504)
•  Vând 6400 mp pământ 

Simeria, şoseaua princi
pală (aproape de benzină
rii), 661616. seara.

(9676)
•  Vând casă şi anexe,

' sat Archia. informaţii
Deva tel. 614345. V 

(021823)
•  Vând Dacia 131#, de. 

ccmbrie 1989, nhrnere noi.
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m Pierdut , ştampilă S.G. 
Fulger Auto Trans SRL 
Deva. Se declară nulă. 

r - (1682)

OFERTE 
DE SERVICII

- •  S.G. angajăm insta
latori—sudori. ' Informaţii 
tel. 619360, 624596.

(7733)

DIVERSE

•  A.C. Titanic Itnpex 
SRL Nucşoara practică un 
adaos comercial de lă 
0—500 la sută, începând 
cu data de 1 noiembrie 
4995. (1681)

DECESE

•  Golectivul Primă
riei Simeria este ală
turi de domnul vice- 
primar ing. Popa Ovi- 
diu Emil, la dureroa
sa pierdere a marnei 
sale. (1694)

# Golegil din ca
drul Regiei Autonome 
a Cuprului. Deva; sunt 
alături de Inginerul 
Muntean Marius, la 

1 greaua pierdere sufe
rită prin trecerea în 
nefiinţă a mamei sale.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace I

(1695)

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
'  SUCURSALA DEVA

Anunţă vărsarea prin

1.
a următoarelor bunuri mobile ; * 
MONITOR V.G.A.fCTX 5439 4
Suma de pornire este de 275 000 lei.

2. CALCULATOR P.C. KLOON 803861 
TOWER PACIFIC

> Suma de pornire este de 3 060 000 lei.
3. TELEFAX PANASONIC UF 130 [

i Suma de pornire este de 1 300 000 lei-.
4. TELEFON SANIO

Suma de pornire este de 95 000 lei.
5. CASĂ DE MARCAT ELKA

Suma de pornire este de 540 000 lei.
6. MOBILIER '

Sumă de pornire este de 3 140 000 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 26 oc

tombrie 1995, ora 10, la sediul B.C.R. 
S.A. Deva, Piaţa Operei, nr. 4. — biroul 
Oficiului Juridic, cam.'211.

Relaţii suplimentare la sediul B.C.R. 
S.A. Deva, Oficiul Juridic şi la sediul 
firmei S.C. J J.P. „Internaţional Exp. 
Imp. Consulting“ SRL din Deva, bdul De- 
cebal, bloc C, parter.

\
\
\

*

V

Sucursala

ORGANIZEAZĂ

în vederea vânzării, de mijloace fixe 
cu condiţii de casare, în zilele de 20 oct., 
27 oct., 3 nov. 1995.

Informaţii suplimentare la telefoane
le 613220, 613221, interior 27, atelier
mecanic.

&

YELLOW CflB 
TflXKîRilE GfHBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE

24 de ore dio 24, 
ia dispoziţia dumneavoastră !

RAPID
Deva 

Strada 
MeEmincscu 

ar. 2
Tti.*! MJÎ»

Taxarea se face diinipomeniur 

preluării clientului 
TOTVL LA TELEFON

S . C .
F & P

T R A N S  S . R .L

■awpifFMM «mmm*
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