
DE FOLCLOR „SARMIZEGETUSA
( Pentru viaţa cultural- 
artistică a municipiului 
Deva, marţi (8 aUgust 
mc-J a Jost zi de sărbă
toare, prilejuită de des_ 
chiderea celei de a treia 
ediţii a Festivalului In
ternaţional de Folclor 
„Sarmizegetusâ", îh or
ganizarea Ministerului 
Sulturli, a Prefecturii şi 
Consiliului judeţean, a. 
Organizaţiei Internaţiona
le de Folclor, a Inspecto
ratului pentru Cultură şi 
Centrului de Creaţie 
Populară ale judeţului 
Hunedoara.

Deşi iniţial şi_au anun
ţat participarea reprezen
tanţi din 13 ţări, \ aici 
au fost prezente ansam

bluri din 7 ţâri : Austria,
Bulgaria, China, Dane
marca, Jugoslavia, Ucrai
na şi Ungaria.

.După desfăşurarea pa
radei portului, cântecului 
şi dansului popular, par
ticipanţii s-au oprit â- 
poi în Piaţa Casei de 
Cultură din centrul ora
şului unde în jurUl sce
nei amenajate în aer 
liber s-au adunat nume
roşi localnici, pentru a 
urmări festivitatea de des
chidere şi spectacolul 
folcloric, fîi •. - 

După 'urarea de bun 
venit adresată oaspeţilor 
de dl Ioan Sicoe,' con
silier şef al Inspectoratu- 
.lui pentru Cultură, pri- (Continuare in, pag. a 7-a)

mărul municipiului Deva, 
dl Ovidiu Hagea, a de
clarat deschisă această 
ediţie a Festivalul ui I n- 
teraaţional ide Folclor. 
Am -mâi reţinut din fru
moasele 'cuvinte rostite 
de dl Vasile Molpdeţ, di
rectorul Centrului jude
ţean de Creaţie Populară,' 
şi în acelaşi timp, di
rector al festivalului, I- 
deea că, atâta vreme cât 
pe aceste meleaguri „fie
care frunză foşneşte cân
tând şi fiecare lan se 
leagănă dansând", găz
duirea .. unei ‘ asemenea 
manifestări folclorice ,de- 

GEORGETA BlHLA

Desfăşurat într-Un splendid evantai 
şi prietenă — Jugostavia.

ansamblul folcloric din ţara vecină

Splendoarea unui âhsamblu de la soare răsare — ..Tianjin", înfiinţat în 
1958 pe lângă Universitatea de inginerie Hebei şi Şcoala primară de muzică 
Beijing. (China). • Foto PAVEL J.AZA
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de-aeasă de prea Iubit
. aşa gândiţi dum

neavoastră, cuta Asiâţi în
tHfu, eu n-am decât să con-

avoţi dreptate!
a pornit dialogul 

nostru pe tema atât de
dureroasă a copiilor a-
junşi în derivă, cu dnii 
plutonier adj. VasUe 6â- 
râbeţ, şeful postului de po-
fflfc Ti*.', «ţt Oara Deva 
şl pft. âdj.; Adrian fljuini- 
tra, d« rond Juţ acea zi, 
Ug. sufletist în ceea ca pri
veşte soarta copiilor neno
rociţi.

— Anul, trecut, am -găsit 
în gară Î*ţ sălile de aş
teptare, pe la unităţile eb-

eon, în %onSăinere #3. ~  
pofte o sută de .copil neno
rociţi, anul acesta * peste 
25 ă-  începe dialogul plt
ăâj. v # m  e f& W  Suht
Părinte,’Şn doi feciori' dar 
dând văd asomeiiea oopii 
mL se rm» jfdâfa. Nbfîi 

’ "n post, îi găzduim 
an, cMr puterrC Apcâ ce 

_facem .cu ei ? Ii 
iicdm la! Cefttrul de‘ pri

m irea tataorilordin De
va, data ît#eftîane familii- 
toc, caselor de lâ care au 
fagii,,. . , ■. -
JBLai agiţi ara. vorbit pe 

tadeletc. cu dnii politişţi 
isspte mai multe aspec
te, situaţii, cauze, eveni
mente etc, carâ-i fac pe 
dnii copii să fugă da aca_ 
m, de lângă mămicuţa şi

tăticuţul, de lângă buna 
şi bunicul, de lângă fră
ţiorul sau surioara lor: ,11 
lăsăm pe Bogdan Stanciu, 
un copil iâteţ, şmecheraş, 
la anii lui, să nie spună:

— Păi, nenea, eu -nrara 
avut tată şl mamă. Fi se 
băteau în fiecare zi. Ne 
băteau şi pe noi. Şi tata 
Şi mama. Nu puteam trăi, 
nenea.- Am plecat de 'aflu. 
să, n-am fugit.- .

— Şl ce-ai făcut, Bogda
nei ?

— Ce întrebare! Am în
ceput ai ;fur. ~M-.au luat 
ăştia intr-o gaşcă. Dadă 
nu faci ce spun ei, ai ter- 
xmnat-U..

~  care ăştia“?
r-Păi, ăia. tot ca mine, 

rugiţi 4e ataşă din cSâza 
„ţSj^ţUdr''.

. BogdăoeL dar dacă.; 
-vie eu) la iqne acasă .,, ai 
. voal?. ' .

— Dacă sunteţi «ga dej
treabă, vin. Vă fac orioe. 
Dar să nu mă flămânziţi,' 
să nu'mă bateţi... . „
‘ ~  Bogdan Şfcmeiu este 

din SiobozigATeche. Copil 
isteţ. 5A1 plecat de aaasă, 
i  furat.' .:&_âîn~;prins .(cu
vântul e jvea 'dur pentru 
uh copii) Jn'gara Deva -- 
sublima dl adj. A- 
drian Dumitra. Ca el a-

, - Gh.I. NEGREA, r

(Colilinuare în păg. ă 2-i)
■' ' ■ , ' ‘

O

pe zt
•  ţ— Ginere, fţţ fac; plăcerea să - mă 

fotografiezi în''care rochie vrei. tu f  ..
în cea de călătorie, mamă: Soacră! ■

ÎN PRIM PLAN CU MARIETA ILCU

„StderargicaHuneaoara -
.... — — . i ................. . ......... .. ... ... i ■

♦ .  Cel mai bun loc ocupat de atletismul hune- 
doreao în Campionatul Naţional •  Premise ca spor
tivii kunedoreni să, se menţină printre locurile «Un 
fruntea clasamentului • Neanunţarca Ia timp a de. 
dadei de a se conferi titlul de „Cetăţean- de Onoare"1 
al municipiului Hunedoara cunoscutei atlete, campi
oană mondială şi europeană. Marieta Ilcu, a creat 
animozităţi, scrisori în presă din partea renumitei 
sportive, a antrenorului ei şi a primăriei din Hune
doara, ■■■■■i:.. .,;.v,.'■■■ ; :■ ci/;- . vV/ : v

; Şăptămâna trecută, .la 
Clubul 'sportiv Siderurgica

conferinţă <j$ presă Ja ca
re au participat confraţi

(fost. Metalul) din ,Hyne-<_ de- la un mare număr de 
doarar tn : prezenţa m«B, ziare, TV Deyasat şi ra
r brilor biroQtoi -secţiei, de 
' atletism,. a..preşedintelui 
cbrtnUui, dd' lDan lonicdien. 
te şi dl ing. Gh. Hâţegan, 
director mecano-energetio 
fa S^.-iiSBdemrgica S.A. 
Hunedoara, ă ' ăVtit loc o

: diO, Scopul' anuţrţik al a- • putat
cestei conferinţe de presă 
a J fost analîra abmporf ă-

samn cerbl

(Continuare îiT'pâgj â 3-â)
s:

Ne-a vizitat la redacţie 
dl profesor GHEORGHE 
ANA, deputat PDSR " în 
parlamentul României, tri
mis in forumul suprem al 
ţării de către- locuitorii 
Văii diului, cu egre împar
te de zeci "de ani şi bucu
riile şi necazurile, un om 
integru, cu care noi ne cu
noaştem bine de foarte mul 
: tâ vren.e. ' iţ;’

r- Vă mulţumesc că 
mi-aţi publicat în coloa
nele ziarului „Cuvântul li
ber" o serie din. materia
lele pe carp vj le-am -tri
mis din Capitală; Vizând 
chestiuni arzătoare aflate 
pe agenda de lucru 
a Camerei Deputaţilor, de
şi ,vă bănuiam cîe oarece 
partizana! politie -

— Eroare,, dle deputat. 
Suntem un ziar liber şi 
independent, slujim 'inte
resele majore ale electo
ratului, progresul şi pros
peritatea ţării, , indiferent 
cc. partid le promovează- 
lar câncl constatăm că o- 
mul simplu, alegătorul dv, 
este derutat, indus în eroa
re, neglijat, păcălit, minţit, 
şantajat, îi luăm apărarea.

— Bine faceţi. Nici eu 
«u suport* aşa ceva. Este 
und din frământările 
mele pe care aş vrea să 
v-o explic.

— Sub paravan politic ? 
Al campaniei electorale ?

— Veţi vedea ca nu 
Deşi, din. cole ce vom dis
cuta. se pot Trage şi ase
menea concluzii.

Vă. ascultăm, dle; de-

In activitatea mea de 
parlamentar, în discuţiile 
purtate cu alegătorii în ter 
ritoriu, privând din unghi 
politic şi cu ochi de ddclpr 
în finanţe, am constatat

din Dăbâca. .Se află .în dispariţia poluaţii atmo-
■ curs de desfăşurare re. : sferei, deoareee GT4 era

paniţii b f̂ătaăe.: la • BŞe- ''singura care funcţiona cu 
rica ortodpxă din Dăbâe’a, combustibil " solid şi în-

s - -... veche de" aproape 300 de 'cârca atmosfera cu. sus_
•  .Construcţii de lo- . ani. Reparaţiile se exc- nensii' nedorite. (E.S.) ;

cftoţe, în ş̂ase lupi ale cută prin contribuţia în t #  Obicei uH#t ? Am
acestui an în judeţul Hu- bani şi muncă a local-'1 trecut, într_o dimineaţă,
nedoara-ap fosţ date în nicilor, care asigură. 1 şi cum o facem adeseori,

. folosinţă.. 27 de apârta- hrana meşterilor. Uri spri- - prin centrul capitalei de
r;ISeIg.®» •gt®parâţiv. cii M jin substanţial ; primesc judeţ — Deva. Ce ne--a

care au .fost finalizate şi oamenii:.din partea" Fri- atras atenţia, ca fiecărui
date în f̂olosinţă în. pe_ măriei locale : . (cherestea trecător de rând : doar

'■ pimilară a anului ' pentru podea); a prima- în'faţa,.. pe trotuarul a-
rului municipiului Hu- . limentarei patronate de

(la 31 martie a-c-. nu- nedoara, 41 Remus Mari.ş • dj Nicoiae Haldea şi în
mărul apartamentelor a- şj â S.G. ÎCH SA, dl di- faţa Parchetului, trottiftre-

- ^ e x e c u ţ i e  se cifră rector Dogii‘Gaiţa. (M3-) le erau măturate şi stfo- - -
Via ^5,; ceea'Ce.'repmzm- "> - •  Ceh- pUe. Ne-ăm întrebat ’ în _

iţ? iŞG?.ît'.Ş5*§. *®.' sP_t4:> fa- traî#' ^'ărthică hr. 4 din ; gând : oare nu sunt" oa-
ta de primul şemestru: şl . oraşul Simeria va trece meni buni gosp.odari la ,
anului trecut: (C.P.) ‘curând pc combustibil li- fiecare casă, mică ori

•  Reparaţii la Biserica <4ud ceea ce va dude la mare 7 (Gh.I.N.) -
/A V .’p v .v r t v ,  - v » v . v . . . v A v > w r e w v v w w ^ A v v v A y w y w t W it â w / )

a mare eroare, o interpre
tare falsă privind capaci
tatea decizională şi auto
nomia consiliilor locale*, re
partizarea' şi folosirea ba
nului public. Să mă explic. 
Articolul-8 din Legea nr. 
69 stipulează cu claritate 
că între consiliile locali 
şi consiliile judeţene nu, 
există raporturi dă subor- 
donare, iar articolul 27 din 
Legea nr. 22 s|mne cum se 
repartizează transferurile 
din bugetul de stat şi su
mele defalcate pentru a- • 

, coperirea cheltuielilor de 
Strictă necesitate, respectiv 
pentru sănătate. învăţă
mânt, cultură, protecţie 
Socială, investiţii etc. Aces
te cheltuieli trebuie să 
fie apanajul exclusiv al 
autorităţii publice locale şi 
nu al altcuiva. Şi totuşi se 
întâmplă altfel. ItealitaTea 
o dovedeşte.

— Cum şe întâmplă, dle 
profesor ?

— - Consiliile judeţene de
falcă şi repartizează bu
getul (zis al lor !) consiliilor 
locale, apoi le controlează 
pe acestea cutii îl folosesc 
.şt fac recomandări — gen- 
tru că măsuri n-̂ U cum 
să se ia — atunci când con
stată nereguli- Din păcate, 
cei de Ia consiliile locale 
~  municipale, “orăşeneşti, 
comunale —s primarii nti 
cţjnosq sau, ighofă legile, 
cred ca e bine aşa, se la
să „ajutaţi" şi .îndrumaţi" 
de către cei de la consiliile 
judeţene, care le inoculea
ză ideea fâîsâ că ®i strat 
deasupra, şefii, şl că „cej 
de jos“ trebuie să li se su
bordoneze,”. Greşit' şi pă
gubitor pentru conceptul 
de '̂ emoBoie locală, în 
spiritul ftgilor. Consiliile 
judeţeae nu au atribuţii 
de repartizare a, bugetelor 
locale, nu au drept de con
trol asupra administraţiilor 
locale. Nu procedează bine.

— Dar cum e bine?
— Nu cum e bine, ci 

cum e legal. Ca o catego
rie. financiară distinctă, na 
există buget- al judeţului 
cum greşit se crede. Sunt 
bugete locale şi buget al 
consiliului judeţean, cu 
cele două componente 
ale sale : bugetul propria, 
pentru' întreţinerea apara
tului, cheltuieli de perso- 
nai şi cheltuieli materiale 
şi buget separat pentru re
giile autonome subordona
te consiliilor judeţene. I*-

DUMIŢRt GIIEONEA,
ION CKK.LEI '■

(Continuare în pag. a 6-a)



V rftftMH» nu* V , i p ş | w " l l i .  MwmŞ-

de-acasă de prea
;7 •' (Urmare din. pag. 1)

veftt foarte mulţi. Ţi se 
rupe inima când eşti pus’ 
în postura să_J prinzi/ să-l 

■ pedepseşte . ."
— Vă simt că vorbiţi că 

un Părinte, - Dar *«nttc{l 
poliţist do serviciu. Vagp- 
bondaiul, foriurile, înşe
lăciunile etc ce pedepsesc.

~  Repet, tnâ dpare ini
ma când trebuie să o fac 

/  împotriva unui copil. Cred 
că şl. dvs sunteţi părinte, 
Eu le spun frumos, nu ri- 

. dic mâna asupra lor. Ei 
sunt eopii şl îmi spun: 
Nenea poliţistule, eu am 
plecat din Casa de copii 
din— că tnâ bătea supra- 

1 ^veghetorul, nu_mi dădea 
mâncare că o mâncău ei, 
răbdaţii de foame, de se
te. M-am înţeles cu Cos tel 
(Nichită, din Arad) şi am 
fugit când dormea pazni
cul. Ne gândeam să trăim 
şt noi mai bine. Dar şi pe 
trenuri au fost oameni ca
re şi-au bătut joc de noi, 
nenea.

—• BogdSnelc, Costele,.
Vreţi voi «ă fim noi Prie_ 
ten»?

— Mai întâi cu domnul 
poliţist Dumitra. Că nu

■ ne-a bfttut. Ne-a dat să 
mâncăm, ne_a dus cu ma
şina lui — ,j»e aice dum
nealui'1 — am intervenit 
zâmbind —• la centrul -de 
primire a minorilor. Dar, 
nenea, nu vă grăbiţi că 
vă mai spun ceva. Dacă 
tata era un om bun ca

dumneata, ca dl poliţist» 
eu plecam de lângă el ?

— Dar tu te gândeşti ia 
el, Costele ?

— Mimaţi mai spus că-s 
obrăznlcuţ, dar eu vă în
treb, el se gândeşte la co
pilul lui? Las' că-l vine 
lui vrtemea...

~  Dar tu ‘ al sft creşti 
mare şi bun şi vrednic. Şt 
cinstit, aşa-i ?

■ — Dacă o să trăiesc
printre oameni buni, da.

— Ii găsim noaptea prin 
gară. Arată jalnic. Ne
mâncaţi, nespălaţi, bătuţi 
— continua dl Adrian Du
mitra. Le dăm ce putem, 
apoi îi ducem la Centru) 
de primire a minorilor, 
condus de dl Iordăchescu, 
care este; w  om cu totul 
deosebit, se ocupă de el, 
ca de copiii dumnealui»’, La 
orice oră diţţ .zi şi din 
noapte. ’

f — Ane spaţa de casare,
are cc le da de mâncare ?

— Face cum poate, sel
descurcă, îi mângâie, ca 
un părinte bun. , f

r— Dar de dumneavoas- 
tră, de poliţişti, au ie spe
rie copiii?

— La drept vorbind, le 
este frică, la Început Dar 
noi suntem părinţi, psi
hologi, sociologi, tot ce 
putem pentru a-i aduce cât 
de cât pe drumul cel bun. 
După unii vin părinţii şi 
ne mulţumesc că le-am gă
sit odraslele, după alţii vin 
reprezentanţi de la cămi
nele sau şcolile de la ca-

£ &  editata<e
c a sa  D i presa  şteo i/u rtA

..CUVÂNTUL LIBER’ DEVA 
societate pe acţiuni cu capital pnvat 

înmatriculată la Registrul Comerţului Deva. cu 
nr J/2W610/1991 Cont: 4072613110B.C.R. Deva. 
Cod fiscal: 2116627

CONSILIUL 0E AOMŴ TftATlE 
. Dumitru Gheonea presedmie pedacto» şei). 

Tibenu Istrate viceptesedinte ţredactoi şei adţurtct). 
Virgit Cnaan codană sel Mlriei Rodea. Nicoiae 
Tîrcob. '

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor o poartă autorii acestora Adresa 
redacţie»: Deva. 2700. str % Decembrie, nr 35, 
judeţul Hunedoara Tefefoane 611275.612157 
611268.625804. Fax 618061

Tiparul executat ia S C. ..Poftdava' S A Oeva
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re au plecat, după alţii 
Vin poliţişti din localităţile 
respective, după unii ni
meni. Vai de soarta lor!

Copiii străzii? Copiii ni
mănui ? Nuli adevărat I 
l-au pdus pe lume nişte 
oameni care' şi-au cucerit 
dulcele titlu de părinte — 
mămică, tătic. Dacă de o al
tă vietate nu te poţi apro
pia să-i atîpgi puiul că te 
ŝfâşie, unei femei cum i 

'se cuvine să_i Spunem când 
îşi aruncă pruncul ?

• • • * » • mmmmmmm•
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•  Sf. Mc. Lavrentle Arhi- 
diaconui. Kist şl Ipoiit;

#  1500. Ştefan cel Mare
dăruie Mănăstirii Putna 
marea dveră a Răstig
nirii, broderie monu
mentală de înaltă va
loare artistică; în col
ţuri sunt portretele lui 
Ştefan şi al Măriei Voi- 
chiţa; ‘ f--,

•  S-au născut: în 1921, 
criticbl literar ION NB- 
GOITESCU; In 1942, 
poetul NICOLAE PftE_ 
LIPCEANU;

#  Soarele răsare la era 
6,12 şi apune la' 20,29;

'  lună plină;

0  Au trecut 221 de zile 
din an; au rămas 14f

In perioada 31 iulie — 
5 august 1995 a avut loc 
la Szombathely — judeţul 
Vas din Ungaria cea de a 
28-a ediţie a Universităţii 
de vară de urbanism SA- 
VAR1A. '

Au participat 112 specia
lişti In domeniul urbanis
mului din Ungaria, Italia, 
Austria, Ucraina, Irlan
da, Jugosiavia, Slovenia 
Şl România.'

Delegaţia din România a- 
fost formată din dl arh. 
Ion Constantinescu are 
hiteet şef al judeţului Hu- * 
nedoara şi dl ing. Petru 
Mariritilu <- şef âervfeiu 
urbanism --din cadrul di
recţiei urt&nlsmţ, ţneenatja- 
rea teritoriului şl lucrări
publice.

Bezbptenie AU pornit de 
la «xemplcle TfBn ţara ve-, 
cină, unde după aplicarea 
principiilor autonomiei lo- 
cale, s-a constatat «I Une
le aşezări s-an grăbit să 
se admlnietrezo independent 
unele faţă de attele, dispă
rând chiar unele din reia. ' 
tiiîe anterioare. Conduce
rile autonome şi-au dat sea
ma rfepede că depind foţuş! 
pnele de altelev AttJnigfct 
să acţioneze In realizarea 
si expkritareai mâl econo
miei a aŞKirUor mkilvAh
luat fiinţă m^ite..asociaţii
locale, regionale’ şi naţio
nale care au avut un rol 
important tn organizaţiile 
şi, asociaţiile pe meserii.

Universităţea de Vară 
d« urbanism din Acest an, 
prin temele expuse ţi ctv 
vântul particir

scos in evidenţă aspectele 
dezvoltării localităţilor în 
contextul colaborării ' din
tre ele. pe baza experien
ţei naţionale şi internaţio
nale.

In cadrul programului a 
fost organizat Forumul 
primarilor cu tema ,,zile
le .reînnoirii satelor". ■■■_

S-au organizat întâlniri 
cu arhitectul şef al jude
ţului Vas dl Fazekas.Pe- 
ter — un bun prieten ai 
judeţului Hunedoara, cu 

-Arhitectul şef al oraşului
Szombathely, şi preşedinte
le de la Budapesta al Cole
giului arhitecţilor locali,
-‘ -S.au efectuat deplasări 
doeumentar». la biserici şi 
castele din epoca romană 
a Ungariei, precum şi tn 
Austria la Obeţvşart die 
regiunea Burgeplandes 00 
această âlh urmă depla
sare, participanţii din Ro
mânia, Iugoslavia, UcradL 
pa şi Şiovpnia nu au pu
tut participa dto- lipsă vf- 
Şelog pe paşapoarte). .

Delegaţia judeţului Hu
nedoara a foşt primită de 
ctt Gyula Puaatal — preşe
dintele Consiliului jude
ţean Vas»

V^,Wwvww^WwyyywWvVWVWMVWWWW«vWVVW‘!

16 AUGUST 1995
•  1 dolar SUA
» l  marcă german*
•  190 yeni  japonezi
•  Litră gterbnă 

I franc elveţian
■m 1 franc Ineau  ■ ’ 
«.160 Ura italiene

— 2638 iei 
«—•1456 tei 

i lei; 
lei

tkkSiei 
«Z» iei
m ie i
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’ r- Recent,- o: echipă de 
'ifteafeciaşî de la S.C.
’ Apa-Tenn SU- • Brad 
(director 1ng. Fabian O- , 
prineseLA început în- } 
locuirea covorului as- 
faltic deteriorat cu pa
vele pe str. Morii pe 
o lungime de 100 metri 
liniari, Valoarea lucră
rii se ridică ia suma de 
26 milioane lei, iar prin 

: finalizarea execuţiei a- 
cesţei porţiuni de stra
dă’ re dor asigura con. 
diţi! mat bune de eir- 
culaţie aNu pehtru at 
tomobillştl cât şt pwu. 
truv oamenii din - acea 
zon* a oraşului. (ALJ )
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6,30 Ştiri, seriale şi d.a.; 

9.05 Salvarea (s): „Ones
titate"; 10,00 Reluări; 
11,60 Frumos şi bogat (s); 
11,30 Vremea dorinţei (S)!
12.00 Preţul e fierbinte 
(cs); 12,30 Duelul familii
lor (cs); 13,30 Npringlield 
Story (s); 14,15 Santa 
Barbara (s); 15,05 Pasiu
nea ci e crima (s.p.)î 16,00 
Hona Christen talkshow;
17.00 Hans Meiser tatk-
show; 18,00 Jeopardyi; 
(cs); 18^0 Intre noi (s. 
Germania ’95); 19,00 Fru
mos şi bogat (s); 19,45
Ştiri, sport, metec; 20,10 
Exploziv — magazin; 
20,40 Vremuri bune — şi 
— rele (s); 21,15 Familia 
Siengl (s. Germania); 21,45 
Corinna (s, co. Ger.).

7,00 Ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentarei; 10,00
Film; 12,10 O blondă 
pentru tata <$); 12,40 Fo
rum (mag.); 14,06 Ştiri; 
14,25 Cotidiene; 14,40 
Beautifui (s); 15,15 A iu
bi (s) cu Eric Braeden; 
16,00 Tata şi fetiţa (s); 
1640 Tata (s); 17,00 
sene animate; 19,00 Ol 
preţul e Corect (cs); 20,00 
Roata norocului (cs); 21,00 
Ştiri; 21,25 Papcrissima 
sprint (show) cu Gabibbo, 
Miriana Trevisan; 21,46 
Film; 23,45 Ştiri; 0,15 
Show-ui Ini M. Costan- 

2,30 Cotidiene (r);sa;
3,30 Target (mag.); 
Arca lui Noc (do).

5,30

6,30 Germania azi di
mineaţă; 8,36 Bntnch TV 
(magazin TV); 1046 Gim
nastici matinală; n,06 
Insula fanteziilor (s); 12,00. 
Chicago Hope (s/r); 13,00 
Medicul insulei (s); 14,00 
FalcOn Crest (s); 15,06
Cagney şi Lacey (s.p.); 
16,06 Star Trek (s.SF): 

.„Intre două lumi" (p.H); 
17,W) Baywatch (sJSUA): 
„Prinţesa mareelor"; 18,66 
Să riscăm! (cs); 19,66 To
tul sau nimic (c$); 20,06 
Ştiri, speri,' meteo; 20,30 
Roata norocului (cs); 21,15 
Sectorul Iui Wolf (s.p.); 
22,00 H’rcsUing Ring. 
(thriiler SUA 1985); 0,05
Stcphen King — ,JE3“
(fhrilter SUA 1996, p.H).

6,30 Ştiri NBC, CU Toni 
Brokav.'; .7,69 I s  ri In
yţaftri; ŞIŞ> Şqţrfjif fi-
naneiar; TA  ̂Mţigazinul 
ştirilor; 11,00 Pîaţ. «ura* 
peană; 13,96 Piaţa ameri
cană; i8,:io Buletin finan
ciar; 1946 Azi —. reper- 
taje şi informaţii; 2646 
Ştiri nITN; 26,38 Viaţa 
noastră (em. ecologică); 
2146 Entertaimrient 5£— 
Press; 21,36 Magazinul 
ştirilor NBC; 22,36 WlSO 
— show magazin; 2346 
Show-ul serH, cu Jay Le- 
no; 0,30 Real Personal 
(talkshow); 146 Buletin 
bursier, cu Lisa Aib; 
>40 Ştirile nopţii NBC; 
2,06 Viaţa noastră (em. 
ecolog.)..

940 AUeiişp. CM de la 
GoteboŢg frez.) 11,36 Tri- 
atlon. CE de ia Stoekholm 
(r); 12,36 Tenis. jHagazin 
ATP: 13,00 Moto. Maga
zin Grand Prlx; 134*
AUtO. Magazin Formula 
1; 14,00 Atletism. CM de 
la Goteborg (înreg.); 16,66 
Snooker. Liga Europ. *95 
Play.offs — a ,IX-a semi- 
fîn. (r); 18,66 Burofun: 
Mag. -distractiv; 1846
Triat Ion. CE de fond de 
la Jumme, Germania; 
19,30 Aventuri: The
Trophy (r); 2640 Buletin 
de ştiri 1; 21,00 Moto. 
CM de Superbikes et. 6, 
22,00 Wrestting. Ring
Warriors.

140 TVM
nai; 8,36 . —
rit; 946 Santa Unirii 
ra (s/r); 1045 Am «k 
neroi (s/r); M jlD A | 
1146 VideotmăcwN 
1246 Ecran do vacan
ţă; 1346 1661 audiţii; 
14,90 Actualităţi; 1446 
TVR laşi; 1545 TVB 
Cluj-Napoca; 1646 Dh 
vertisment internuţio- 

. nai; 16,40 Sub semnul 
întrebării; 17,46 Mh 
leniunş; 1845 Da.) 
1946 Medicina pentru 
toţi; 1946 California 
visează (s)r 26,06 â t .  
taalităţi, meteo, spori) 
26,50 Valea păpuşilor 
(s); 21,40 Reflecţii rb- 
tiere; 2145 Studioul ‘e- 
eonontic; 2245 Shh- 
pozion; 23.4

■ 7,00 La prima oirâj 
9,20 Ora de muzică; 
10,05 Mozaic; li^O 
DA.; 1240 Noi fron
tiere (r); 12,40 Docu
mentare; 13,15 Con
fluenţe (r); 13.45 Rit
muri muzicale; 14,80 
Actualităţi; 14,16 Ma
gazin social; 1540 Po-
Bţte intervine M; Mţ‘
Da.; 16,30 Pn ‘
crete (s); 174» 
de la ora 5: njm- «■ - ţf—■ - fuuiuffg in înnsiir ţcin* 
mană; 2646 lfra lf ' e 
viaţa meal; 2646 Ba- 
pero bibliografice; 2140 
TVM Mesager; 2140 
SB»* (cs); 22,00 Fil
moteca de aur; 2 2 4 0  
Film; 045 Stadion; 6,45

9,66 — 19,48 
«ri; 1645 Post 
dian; 17,30 „Un trio 
cu ba*“ -  e *  8} 
18,06 Docuerantar; 1*46 
Deeenei 19461 ’ 
tăi; 2646 
ş«"  -  ep. 9Ss 2M» 
Doar o  vorbă.»; 2146 
TWgjnrnaf; 2)4» JBn- 
wail Hive-O" — «A •» 
22.2» Mitică; 2245 Me
dul gordian; 2349 r  
ruri pentru 
23,45 Videetext.

1 5 4 6  A ctualitatea ia  

direct (13; M4» Videe- 
text; 18,00 W ertăaet —

documentar; 1 8 4 ® Pro

fil muzical:
Grant; 26,00 
tăţi TV R; ; Myfiţ , O. 
biectiv, 2*4» Şlrad» 
Tinereţii; 22,15 Film 
artistic: „Dorinţă j i  
iad fa motelul Sunset" 
(poliţist, SUA — 1991).

19,06 Foeus — Ştiri din 
actualitatea locală; 
19,15 Invitaţii Orâf* 
tiei. fn» atenţie gardie
nii publici — invitatul 
emisiunii, Dumitru Ma- 
: teica, §efpfl. - Departa- 
Mrnmlii' gardioailer 
puMfti Orăştie; 20,M 
Film artistic. ,.Tran_ 
daftrul căţărător"; 21,56 
„O altă viaţă" — eps 
27, 20;
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In orice zi, la orele de 
antrenament te-ai duce la 
tta&onul „Corvinul" din 
Hunedoara, e imposibil 
să mi-1 găseşti şl pe an. 
trenorul cadeţilor, proas. 
peţi campioni naţionali 
după finala pe ţară de 
la Vaslui, Mircea Pă- 
t raşca.

— Ce faceţi acum, du. 
pă obţinerea acestui lău
dabil titlu ? Sunteţi In 
vacanţă ?

— De unde 1 Deşi mai 
lejer, programul intoc* * 
mit se respectă ad litte- 
ram şi acum, în vacanţă.

Am promis cititori
lor ziarului nostru să 
revenim cu unele : amă
nunte după succesul ele. 
viter dv la Vaslui»

— Micii fotbalişti sunt 
născuţi după 1 august

; ltf9, până ia l  ianuarie 
1980 şt sunt elevi ai Şco- 
Iti, «enerale nr. 7 din Io- 
cfRtate. caro Îşi conţi, 
nuă studiile ia Liceul nr. 
2. La cele două aprecia, 
te şcoli din Hunedoara, 
sUdt şl profesorii Ioan 
Frenţiu Şi Anişor Pârvu, 
cunoscuţi iubiteri al spor
tului, ai jocului cu ba
lonul rotund, de la care 
primim un sprijin per
manent. De multă vre. 
mo, In fiecare an, orga
nizăm ta stadion selecţii 
prin care trec sute de co. 
pii cu înclinaţii spre a. 
cest atrăgător sport. Du. 
pă triere, se formează 
loturile care urmează un 
program de antrenament 
riguros, ce se desfăşoară 
după orele de cursuri, 
zilnic, iar in timpul va*

canţei, de 3 ori pe săp
tămână. .

— Am dori să notăm 
echipa de bază, lotul de 
cădeţi ai Corvinului.

— Pascal, Pontârîeanu, 
Ghirilă, Olteanu, Şchlau, 
Mut, Văleanu, Mateica, 
Erdei, Stîrc, Pisoiu. Din 
lot mal fac parte şi Frenţ, 
Ogneanu, Haţegan, Alic, 
Bocoş şi Fiorea. Sunt e- 
levl conştiincioşi, discl. 
plinaţi, ordonaţi, cu ma
re dragoste pentru fot
bal, fapt-esenţial pentru 
creşterea 'unui fotbalist 
de performanţă. Trebuie 
să remarc sprijinul, în. 
ţelegerea de care dau 
dovadă părinţii acestor 
copii, învăţătorii şi pro
fesorii care li învaţă car
te, eter şi cum să se poar
te in societate şi chiar 
pe... stadion.

—- Relataţi-ne cum a 
fost ia Vaslui şi pe te
ren, dar şi în afara lui.

•mi Aşa cum se remar
ca in presa de speciali
tate, echipa noastră a fost 
bine apreciată şi am fost 
Învinşi de Selena Bacău, 
dar folosind 6 substituiri 
şi un jucător pe fals în 
echipă. Până la urmă, 
FBF a făcut dreptate şi 
am intrat in posesia 
titlului de campioni spre 
marea bucurie a puştilor 
mei. Şi In afara terenu
lui ne-am bucurat de fru
moase aprecieri. Ne.a fă
cut o impresie deosebită 
prezenţă zilnică In rân
durile micilor fotbalişti 
a cunoscutului arbitru A.

■ drian Porumboiu, care a 
apreciat că „sunteţi cea 
mai bună echipă In fina
la de . la Vaslui* şi a a.

Echipa de cădeţi a 
campioană naţională in

Contenta! Hunedoara, 
campionatul 1994—1»5.

vut numai cuvinte de 
laudă la adresa compor
tării civilizate, respec-. 
tuoase a copiilor hune- 
doreni. care au fost lău
daţi şi de personalul de 
la cantină şi internatul 
unde au fost cazaţi.

— In prezent ce fa
ceţi?

— Ne pregătim de ple
care Intr-o tabără şcola
ră Intre 8—20 august, a. 
proape de poalele Rete
zatului, la Brădăţel. unde 
pe lângă odihna cuveni. 
tă_ căutăm să menţinem 
condiţia fizică a micilor 
fotbalişti. Apoi ne vom 
pregăti de plecare, pen
tru 9 zile, la Salonic, în 
Grecia. O mare bucurie 
produsă micilor fotbalişti 
de către principalul spon
sor al Corvimilui, Side
rurgica S.A., prin per. 
soana dîul dr. ing. SU- 
viu Samotiescu. Nu. nU- 
ntei că mi-a făcut onoa
rea de a mă fi primit, 
dar s-a bucurat foarte 
mult de succesul cădeţi, 
lor, ne-a felicitat şi con
cret ne-a sprijinit şi de 
această dată pentru a e. 
fectua un turneu ’ foi- Gre
cia. Mulţumihdu-1 fru
mos şi pe aceâştă cale 
dlul director general, 
conducerii clubului Cor. 
vinul şi părinţilor aces
tor minunaţi copil, do
rim să-i asigurăm că din 
rândurile lor Vor ieşi vii. 
terii, fotbalişti valoroşi ai
Corvirtului Hunedoara. .
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RAPIBULEŢUL 
NU SE'LASA».

Plecările nescontate ale 
jucătorilor de primă mâ
nă, Lupu şi Vlădoiu, os
cilaţiile din conducerea 
clubului au clătinat pu
ternic echipa de fotbal 
de lângă Podul Grant. 
Cu toate acestea, Viorel 
Hizo, secondat de Ma
rian Rada, nu se lasă. 
Insistă in refacerea lotu
lui, .In pregătirea sa e- 
xemplară. A reuşit să pri
mească de la Steaua (In 
schimbul lui Vlădoiu) pe 
Vintilă şi C. Popa, îi mai 
are printre nou,tâţi şi pe 
Târtău de la UTa şi Bo- 
lohan de la F.C. ♦raţio
nal. însă nu este totul 
perfectat. Mutaţii vor mai 
fi, nici plecarea Iui Vlă
doiu Ia Steaua nefiind 
agreată deloc de U.F.C. 
Rapid, al cărui comitet 
director a Tnptestat pe 
lângă federaţie pentru 
folosirea de către Steaua 
a lui Vlădoiu. Important 
este că Rapiduleţul nu 
se lasă cu una cu două. 
Şi bine fâe^'pentru nu- 
meroşli suporteri din Bu
cureşti, dar şi -din ţară.

‘CRACIUNESCU se 
, RETRAGE, TOTUŞI ?

Supărat foc, pe; cei Ca
re au întocmit raportul 
de analiză a activităţii 
arbitrilor in ediţia ‘94— 
‘95 a compionatului că 
nu s-a amintit un cuvânt 
despre prezenţa brigăzii 
de arbiţri români (con
dusă chiar de I. .Crâciu-

nescu, in finala Ligii 
Campionilor), cunoscutul 
nostru arbitru a declarat, 
la Încheierea cursului de 
instruire a arbitrilor din 
staţiunea Venus, de pe 
litoral, eăr se retrage din 
activitatea competiţionâlă, 
la sfârşitul acestui an, 
adică atunci când se în
cheie şi activitatea sa in
ternaţională.

II AL AGI AN, 
ANTRENORUL 
OLIMPICILOR

Luni, Comitetul Exe
cutiv al F.R.F. l-a numit 
pe Florin Halagian ca an
trenor âl lotului olimpic. 
El a acumulat 7 voturi, 
câştigând cursa în fâţa 
concurenţilor Ion Voica. 
(6 voturi) şl Gheorghe 
Staicu (1 vot). După cum 
explica antrenorul naţio
nalei noastre, Anghel lor- 
dănescii, cei propuşi de 
dumnealui au refuzat să 
preia selecţionata olim
pică, nefiind mulţumiţi 
de salarizare. Este vorba 
de Dumitru, Ştefănescu, 
Ion Marin, Balint, Ando- 
ne, Florin Marin.

- DELEGAREA 
ARBITRILOR

In noua ediţie a Cam
pionatului de fotbal 1095- 
1996, delegările arbitrilor f 
vor fi efectuate de o co- i 
misie condusă de preşe- \ 
dintele federaţiei, Mircea f 
Sandu, din care mai fac 
parte Ad. Casai, D. Pe- 
trescu, G.N. Gheorghe şi 
Gh. Ene. E -ceva I

0ktm »  din pag. I)

*ii atleţilor hunedoreni 
iz Campionatele naţionale 
de seniori şi stabilirea u- 
nor măsuri pentru un nou 
salt valoric al evoluţiei 
sportivilor hunedoreni, dar 
fi elucidarea disputelor 
ce au avut loc fot coloa
nele unor ziare între an.

* trasorul emerit Ştefan Be
regszaszy, component afc 
colectivului de tehnieienl 
ai loturilor olimpice şi 

. naţionale, Maneta Ucu —
! «oultiptă campioană mon

diali, europeană şi naţie, 
nalt şi primărie . munici. 
piuiţii Hunedoara, cu pri
vire Ia conferirea cunos. 
Otari atlete hunedorene. 
Maneta Ucu, a titlului de 
„Cetăţean de onoare* al 
rnuBicipiulvii Hunedoara.

Sorturile făcute de 
Sportivi şi antrenor la sute 
Şi sute de ore de pregă
tire şi antrenamente, spri. 
linul acordat de S.G. Si
derurgica S.A., de către' 
conducerile clubului şi a 
secţiei de atletism, la ora 
bilanţului — când s-a în. 
cheiat Campionatul naţio, 
nai *94—*95, s-au concreţi, 
zat mir-o realizare de cx. 
cepţie pentru atleţii hune. 
doreai: clasarea pe locul 
IV în clasamentul pe me
dalii şl pe puncte, după 
Steaua, Dinamo şi Univer
sitatea Craiova, dar în fa
ţa a 26 de cluburi simi.

lare din ţară I In „vitrina* 
de onoare a clubului au 
mai fost aduse de seniori 
In acest campionat 6 me
dalii de aur şi câte două 
de argint (seniori şl tine. 
ret) şl 4 de bronz (seniori), 

. Deci, 16 medalii (fără a 
tumorilor), care încynunea. 
ză" evdluţia pozitivă a aces. 
tul minunat sport de per
formanţă — atletismul Şi 
in oraşul flăcărilor, Hune
doara.

Şi CU tot spaţiul limi
tat, nu purteta omite pla
nul de „bătaie* al „stra
tegului* maestţu Bereg- 
szaszy pentru viitorul a- 
tletisraului hunedoreân: re
manierea Ritului şi com
pletarea lui cu 3—5 atleţi 
de reală perspectivă, for. 
marea unui lot de 12—15 
atleţi care să participe- Ia 
competiţiile interne Şi in
ternaţionale în sezonul Vii
tor din 1996, angajarea U- 
nui antrenor la juniori ş a, 
măsuri menite de a creşte 
în continuare valoarea a. 
tletismulul hunedoreân şl 
de a-i spori gradul de 
competitivitate.

După ce a răspuns la 
întrebările ziariştilor, an
trenorul Beregszaszy ' a 
trecut Ia partea a doua a

conferinţei de presă şi a 
ţinut să precizeze că „el 
personal şi Marieta Ucu, 
implicit conducerea clubu
lui, doresc ca după aceas- 
tă conferinţă de presă să 
nu mai existe nici un fel 
de discuţii şi polemici, de 
adresări- la persoană şi 
sper ca adevărul să iasă 

, U lumină. Acest conflict,
, început, din jucate, de că

tre noi, dar provocaţi de 
velmb declaraţii inexacte, 
carene.au neîndreptăţit In 
egală măsură şi pe Ma
rieta şi pe mine, trebuie 
Încheiat", ,

Este vorba de o polemi
că declanşată de o scri
soare semnată de Marieta 
Ilcu şl Şt. Beregszaszy, şi 
expediată ziarului „Ziua* 
de la Poiana Braşov, unde 
se pregătesc atleţii pentru 
GJJ. de atletism de la 
Goteborg, la aflarea veştii 
că lui Mihai Leu i.a fost 
acordat de primăria Hune
doarei titlul de „Cetăţean 
de onoare*, în timp ce Ma
rieta, deşi era propusă în 
urmă cţi 2 ani pentru a 
obţine onorantul titlu, nu 
a intrat în posesia lui.

Din păcate, în această 
scrisoare s-au strecurat' şi 
câteva „aprecieri* helalo.'

cui lor, neconforme cu 
realitatea, chiar jignitoare: 
că... Mihai Leu, pe care 
l-am cunoscut încă de 
când a început „sâse joa
ce de-a boxu...**, „...sz.uri- 
le înglobate în numele an
trenorului nu sunt în con
formitate ctt viziunea oa
recum şovină a primaru
lui Remus Mariş, asta ar 
fl o explicaţie a neacordă- 
rii titlului..." şi apoi (re- 
ferindu.se probabil tot la 

„ tânărul boxer hunedoreân), 
„noi n-am căutat nicioda
tă căldura soarelui din 
Germania sau a altor 

' ţări..*.
'  In acelaşi ziar, în repli

că, dl primar R. Mariş 
răspunde atletei' M. Ilcu, 
„că prin Hotărârea nr. 16/v 
29.04.1993, a Consiliului Lo
cal Hunedoara i s.a con
ferit titlul de „Cetăţean de 
onoare" al municipiului. 
Mă surprinde „amnezia" 
atletei Marieta Ilcu şi' aş 
vrea să-i amintesc că ini. 
ţiativa acelui proiect a a- 
parţinut „subsemnatului*. 
Trebuie să precizăm că şi 
în această scrisoare se re
cunoaşte meritul antreno* 
rului emerit . Beregszaszy 
în pregătirea şi şlefuirea 
atleţilor, al punerii in va

loare a talentului marii a- 
tlete hunedorene Marieta 
Ilcu şl succesele ei deose
bite pe plan mondial şi 
naţional, precizând in fi
nal că acesta este primul 
şi ultimul răspuns în mass- 
media pe această temă.

De fapt, ce s-a întâia, 
plat ? Nimeni din condu
cerea clubului Siderurgis- 
tul şi nici Marieta Ilcu 
h-a cunoscut că de fapt 
titlul cuvenit i-a fost con. 
ferit Marietei . de aproape 
2 ani! Prezent la confe
rinţa de presă, dl Ioan Pe
tru Albu, secretarul Con
siliului' local, a confirmat 
şi a demonstrat că intr-a
devăr, in 29 aprilie 1993, 
i s.a conferit onorantul 
titlu Marietei Ilcu, hotă
râre care a fost afişată 
(conform regulilor) pe 2 
panouri publicitare, dar nu 
s-a adus la cunoştinţa ce
lei în drept sau măcar clu
bului, nici telefonic, cum 
au crezut toţi cri pre
zenţi că un „Cetăţean de 
onoare* ar fi meritat-o din 
plin I De ce s-a întârziat 
cu înmânarea Diplomei ? 
A durat foarte mult până 
s-a aprobat de cei în drept 
stema municipiului şi a- 
poi tipărirea ei. S-au pus

multe întrebări de către 
cei prezenţi referitor la 
expresiile nefericite, vehi
culate în această, polemi
că, cie puteaţi fi uşor evi
tate de ambele părţi. Până 
acum, s-au conferit 4 titluri 
de „Cetăţean- de onoare* 

'al Municipiului Hunedoa
ra, două post.mortem: lui 
Michael Klein şi doctorului 
Alexandru Simionescu şi 
boxerului Mihai Leu. 
Deci, ar fi de dorit ca a- 
cest conflict că fie stins 
chiar'prin organizarea cât 

* mai de curând â înmână- 
rii, Intr-un cadru adecvat, 
a titlului de „Cetăţean de 
onoare* Marietei Ilcu, să 
se treacă peste aceste ani. 
mozităţi generate din mo
tivele expuse mai sus şi 
să se caute cu cea mai bu
nă intenţie căile bunei 
înţelegeri ca între oameni 
onorabili, cum ziarul nos
tru i-a tratat şi îi va tra
ta pe maestrul Ştefan Be.- 
regszaszy, marea campi
oană la săritura In lungi, 
me Marieta Ilcu şi pe dl 
primar Remus Mariş, pen
tru reuşitele d-sale'în Mu
nicipal Hunedoara. (Cre
dem în oamenii ce şi-au 
dedicat cei mai frumoşi 
ani ai lor sportului, adu
când atâta glorie Româ
niei, Hunedoarei, în aleşii 
obştii, câre se dăruiesc 
bunei gospodăriri şi înfru
museţări a oraşului Hune
doara.
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AGRICULTURA
în ' tranziţia chinuitoa

re a agriculturii noastre 
debusolate, cu greu se 
mai poate, întrezări o â- 
şezare a lucrurilor în 

.matca lor firească. Aşa că- 
este imposibil de_ găsit"
: un răspuns cât "de cât' 
concludent la întrebarea: 
.0 ii mai fitne, o fi mai 
rău în privinţa asigură- 

• fii securităţii noastre a- 
iimentare ?

Data- se estimează că 
avem o producţie mai 
bună decât cea din anii 
anteriori la cereale, car- 
tpfij sfeclă de zahăr şi 
floarea soarelui, lucruri
le nu stau la fel de bine ' 
în privinţa legumelor, 
fructelor şi nici a pro
duselor animaliere. Toa
te necazurile agriculturii 
pornesc, cum o ştim cu 
toţii, de la lipsa banilor, 
producătorii agricoli re
simt pe pielea lor greu
tăţile provocate de nea-

0  f i  m a i b in e , o  f i  

m a i ră u  ?

junsurile de ordin finan
ciar: Deşi Se -spUne ca -
s-au deblocat şi alocat 
resursele financiare neee- 
sare plăţii produselor li
vrate pieţei şi beneficia- j 
rilor care le preiau şi 
constituie stocurile pen- ■ 
tru consum, banii nu a- 
jung întotdeauna la vre
me la cei cărora' li se cu
vin, în vederea reluării 
în buhe condiţii a ciclu
lui următor de producţie. 
Iţele fiind destul de în
curcate, fiecare agricul
tor face ce poate şi ce 
ştie pentru a ieşi din 
impas. Există promisiuni... 
şi semne că m privinţa - 
plăţţi grâului apele s.au

cam limpezit, însă per
sistă multe necunoscute 
în legătură cu asigurarea 
sumelor necesare pregă
tirii producţiei agricole 
din - anul viitor. ■ 

Datorită în mare mă
sură condiţiilor climatice 
mai puţin favorabile din 
acest an, producţia de 
fructe a fost puternic a- 
fectată, aşa că nu ne pu
tem aştepta la o acope
rire satisfăcătoare a con
sumului. Poate cu aju
torul importurilor, care 
sunt la modă, destul de 
costisitoare însă sub as
pectul preţurilor, se vor 
complota şi cantităţile a- 
flate în deficit.

în ciuda capacităţilor 
de producţie disponibile 
existente, mai rău stăm 
în privinţa producţiei zo
otehnice. Cele câteva zeci 
de ouă şi mai puţin de 
10. kg de carne de pasă
re care , se produc anual 
pe locuitor în aomplexele 
de profil, acestea sunt 
departe de a satisfac  ̂ un 
consum normal la pro
dusele respective.

Nu stăm câtuşi de pu
ţin bine şi nici nu se în
trezăreşte o ameliorare a 
situaţiei în privinţa pro
ducţiei de came de porc 
şi de bovine, precum şi 
a laptelui, aceasta fiind 
-consecinţa directă a di
minuării drastice a efec
tivelor de animale după 
anul 1990. Sunt suficiente 
motive, deci, ca întreba
rea din titlul acestui ar
ticol să'rămână, deocam
dată, • fără Un răspuns 
concludent.

Iaţă un subiect contro
versat şi mult disputat în 
numeroase localităţi ale 
judeţului nostru, existând 
unele suprafeţe de pajişti 
naturale pentru care pro
blemele se amplifică, pur- 
;tându-se discuţii şi cu'pro
prietari din alte judeţe 
ce-şi revendică drepturile 
pe teritoriul hunedorean. 
Problema îmbracă o serie 
de aspecte' pornind de la 
stabilirea dreptului de pro
prietate, trecând prin zo
na fixării, încasării şi uti
lizării taxelor de păşunat,

ceasţă localitate. în urma 
conflictului mai vechi, (pe 
cane l-a avut cu dl Gheor- 
ghe Rădoane, din aceeaşi 
localitate, după care pe- 
tentul a fost spitalizat mal 
multe zile, cazul respectiv 
se află în coperţile unor 
dosare, cărora nimeni nu 
le dă curs din diverse mo
tive obscure. Acestea sunt 
clare, însă pentru dl I.V., 
care ne spune că „oile fac 
bani“, şi, ca urmare, a>- 
meninţările continuă, fără 
ca „legea să-şi facă dato
ria".

O p in ie

n e fo n d a tă
, încercarea dc a da vina 
majorării preţurilor la o 
şterie de, produse agricole, 

■, doar pe seama ■, scumpirii 
i inşectofungicidelor şi altor 

sUbsţapţe chimice utilizate 
• îâ agricultură,.. tui; are câ- 
- . tuşi de puţin un suport 

real, cei ce susţin, o ase- 
' • menea, afirmaţie nedispu- 

rţMd şi de argumente te
meinice să o şi demonstreze. 
Referindu.se la problema 
în discuţie, dl G.P., patron 
al unei firme ce are câ 
obiect de activitate şi dis
tribuirea de produse, ne
cesare agriculturii pentru 

. combaterea bolilor, dăună
torilor şi buruienilor, a- 
precia, pe bază de calcule 
exacte, .că, deşi la prima 

■ vedere par a fi scumpe, 
ponderea acestor produse 
în totalul cheltuielilor a- 
bia dacă se ridică la câ
tevâ ‘procente, reprezentând, 
în majoritatea; cazurilor, 
e'ehivalent'ul valoric al u- 
nUi sac de grâu la hectar, 
Insă' efectul utilizării lor 
aduce avantaje nete, con
cretizate în apreciabile 
sporuri de recoltă.,

Iată de ce interlocuto
rul consideră ca nefonda
tă opinia celor ce încear
că sa abată atenţia pro
ducătorilor agricoli de la 
adevăratele cauze privind 
influenţa factorilor de pro
ducţie ce se regăsesc şi 
concură la obţinerea re- 
foltei. Că aşa stau lucru
rile în realitate ne-o va 
demonstra intr-o viitoare 
intervenţie.

O scroafa de..
milioane

Dl ing. Mircea Dan, con
ducătorul unei ferme cu 
profil legumicol a S.C. 
Horticola Deva, are, acum, 
creat şi un microsector în 
care creşte, valorificând 
subprodusele grădinii, 30 
de porci. Dezvoltarea a- 
ccstui microsector a înce- 
pyt cu o singură scroafă, 
de la care până acum s-au 
obţinut venituri de peste 
10 milioane lei, din vân
zarea produşilor rezultaţi.

Deşi la prima vedere 
pare o problemă minoră, 
ea- este totuşi foarte se
rioasă, mai ales pentru 
producătorii de legume din 
zona municipiului-Deva, în 
special a celor cu terenu
rile aflate în jurul plat
formei de depozitare a gu
noaielor. Ce se întâmplă 
în realitate pentru ca a- 
cesţ caz să devină un su

da combatere a pagubelor 
nu s-a găsit, pentru pi 
ciorile nu se sperie cU 
una cu două, decât atunci 
când vor interveni vână- 

•torii cu dibăcia şi „mome
lile" de rigoare.

Să nu mai amintim şi 
despre mirosurile neplăcu
te, provocate în zonă şi 
greu suportate de cei ce- 
lucrează în împrejurimi,

L e g u m e le  ş i. . .  c io r ile

biect de discuţie ?
Legumicultorii în cauză 

sunt de părere că între 
10—20 la sută din produc
ţia de legume este com
promisă din start, încă de 
la plantare, deoarece cio
rile adunate la gunoaiele 
de pe platforma (al căror 
număr este greu de deter
minat) fac adevărate ra
vagii, ciugulind şi distru
gând răsadurile imediat ce 
acestea sunt puse în pă
mânt. O metodă eficientă

mai ales atunci când se 
dă foc la gunoaie şi „cen
trala de reciclare" func
ţionează din plin, iar vân
tul împrăştie fumul rezul
tat. Mai greu sunt perce
pute aceste neplăceri de 
la înălţimea Prefecturii 
sau a oficialităţilor muni
cipale, a ecologiştilor sau 
a altor factori interesaţi 

, mai puţin de ceea ce se 
întâmplă cu producţia a- 
gricolă şi cu poluarea me
diului înconjurător.

Pagină realizată de 
-NICOLAE TfRCQB

La Peşteana, cosaşii 
n-au vreme de pierdut.;

FOTO : ANDREI 
SOCACI, elev

P ă ş u n e a  -  m o tiv  

d e  d is c o rd ie

lucrărilor de ameliorare, 
a utilizării raţionale prin 
parcelare' şi excludere a 
păşunatului abuziv şi al
tele. Cu diverse prilejuri, 
în coloanele ziarului nos
tru s-a scris' despre preo
cupările în aceste dome
nii, subliniindu-se relaţia 
directă ce există intre sta
rea pajiştilor naturale şi 
dezvoltarea sectorului zo
otehnic în iiec&re locali
tate. ,

De această dată revenim 
ţa un caz care1 a mâi fost 
semnalat în presă,- însă fâ-, 
ţă de soţîiţiOpărea căruia’ 
Ş- «ieşi Sşă; cerut sprijinul 
— ftu s-aii implicat orga- 
neJe- de i decizie, iiiclusiv 
Consiliul judeţean ’-şî Pre- 

. lectura, la care s-au fă
cut repetate apeluri în sco- 
piH medierii şi dispunerii 
de măsuri pentru înlătu
rarea sursei ? de .discordie 
Ce există de mai . multă 
vreme. Dar, să vedem con
cret,- despre ce este vorba.

Dl Ioachim Vlad din sa
tul Cinciş, nr. 41, s-a pre
zentat la redacţie pentru 
a ne relata cum au mai 
evoluat lucrurile, întrebân- 
du-se şi întrebându-ne da
că cjneya. anume doreşte 
cu toată ambiţia (să nu 
zicem altfel — cu toată 
nepriceperea şi reaiia cre
dinţă) să fie distruse-a-' 
nimalele oamenilor din a-

După'Cum sc ştie, păşu
nea satului este restrânsă 
ca suprafaţă, nu are asi
gurată sursă permanentă de 
apă şi s-a făcut prea pu
ţin pentru îmbunătăţirea 
ei, poate ji din-cauza ne
îndestulătoarelor taxe de 
păşunat ce se percep (nu
mai 1500 lei pentru o oaie), 
restrângerea suprafeţei dă- 
torându-se *şi transformării 

 ̂ unei părţi din *ejen în a- 
rabil pe vrăipoa,. fostei co
operative . agricole din lo
calitate.

După: părerea -silui foa- 
vhîm Vlad, toate. relele
pornesc de la primăria ca- 
munei Teliue, oare nu do
reşte să fie stbM jCon*Ue- 
tul, în sensul de &]Stâbia 
reguli clare în - privinţa
folosirii păşuniij-prin de
limitări lafajavîocplui, 
dacă' este cazul.ţpe.rturme, 
şi' interzicerea primatului 
de-a valma, ştiind "bă aco
lo unde pasc aye,,nu mai 
este loc şi peniPB vacile 
cu lapte.

Este normal şi firesc ca 
cei în drept să facă ordă» 
ne în privinţa utiliză
rii păşunilor, deoarece 
numai aşa există şan* 
sa reducerii tensiunilor, 

'neînţelegerilor şi stărilo*- 
conflictuale care .mai per
sistă în legătură', cu soar
ta pajiştilor naturale.

.-.V.'.WWVWIiNWWWWWAWi

«Mănânci ealule ovăz ?3 > > >,
. ■'%< Foto: ZOLTAN LDCSEI, 

Clubul elevilor Deva
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_, Simte daşr câţiva* ,<Jf mână, -.două ie 
tineri. Puţini, iar xufielişli. Şi pasio
naţi. Dar mai ales TINERI. Adică o 
medio de vârstă în jurul a 26—27 de 
ani. Vocile lor au devenit familiare 
unei mari părţi a locuitorilor oraşu
lui. Se pot auzi în magazine, la cabi
netul dc stomatologie, într-un bar sau 
intr.o alimentară, acasă său la serviciu. 
Voci tinere amestecate .cu muzică, cu 
foarte multă muzică. Şi nu numai a- 
tât. E mai mult decât o joacă, cum-li 
se pare unora. E muncă de-adevăra- 
telea, nu întotdeauna uşoară, care ce
re şi ipspiraţie, şi prezenţă de spirit, 
spontaneitate, seriozitate şi multe al- 
tele.

Or mai fi multe de învăţat şi de 
făcut dar,, până una-alta, ci există, 
sunt aici lângă fiecare, oferindu-şi

„campania” în orice şiipă a zilei. Exis
tă deci f Răzvan Popa, Monica Cucu, 
Marius Dragonjdr, alături de Sorin To- 
ma, Gabi Pocola, Dani lavorski, Cristi 
Coman şi nelipsita lor muzică. Dragoş 
Păscută, Gheorghe Zăvoian şi Dorin 
Pahonţu te răsfaţă cu dedicaţiile mu
zicale. De matinala deşteptare „răs
pund" .Mihai Fehcr şi Sorin Blada, iar 
Puia Tripşa, Anca Mateş, Liana Pă- 
uşescu aduc veştile, aşa cum. sunt ele, 
buhe sau mai puţin bune. Cu butoa
nele se „joacă" lioby Utczaş, Sorin 
Orăşanu, Olly Vasilache şi Mircea Si- 
muiescu. De la secretariatul de redac
ţie veghează Dana Puşcaş, în. timp ce 
de pe scaunul directorial coordonează 
Alexandru Câmpean.

Ei sunt „echipa" de la RADIO DEVA.

Chipuri ale vocilor radioului devean.

DL ALEXANDRU CAMPEAN 
UN DIRECTOR EXECUTIV 
CU SPIRITUL TANÂR

REP. : Ce reprezintă, în 
opţiunea dv, postul de ra
dio ce emite pe 89,3 Mhz, 
unde ultrtiscurte ?

A.C.: Exact ceea ce este 
şi ce ani gândit noi să fie: 
un radio de divertisment, 
comercial, în a cărui gri.
Iă de program muzica se : 
regăseşte în proporţie de 
peste 70 la sută. pe altfel, 
această structură ; de pro
gram este cea aprobată de 
Consiliul Naţional al Au-' 
diovi2ualului (C.N.A.), la 
imanenta).- acordării liceft- 
’ţei ..de emisie. .

REP.: Practic,' radioul 
"-devean , trăieşte 'acum a 

“ doua,'viaţă,, după ce, la 
?1 decembrie 1994,' iii ur
ma unei schisme între-
acţionări, vocea din; eter 
a Devei a amuţit, fcfe pu
teţi spunV retorilor la a- 

: cest-aspect?
- A.C.: i Aşa cum- spuneţi, 
radioul «tevean trăieşte a 
doua viaţă. In prezent pro- 
blemele şi divergenţele ce 
au duş la stoparea lui vre
melnică au fost jdepăşiţj|. 
Dăr acesta este un subiect 
oarecum .neplăcut pentru 
taine. .Important e ca, du. 
pâ depâ^rea barierelor 
birocratice necesare repor
taţi! postului, la 1 iunie 
a.c., i-am redat "glasul ra
dioului nostru.

REP.: DIe Câmpean,
constituie, în momentul 
de faţă, acest post de ra
dio, o afacere pentru - dum.

. neavpastră ? Vă aduce ca
racterul lui comercial câş
tiguri însemnate?

A.C.: papă aveţi în ve
dere profituri notabile, pot 
spune că radioul nu este, 
în luna augfist a anului 
1995, o afacere • în depli
nătatea sensurilor acestui 
cuvânt.- Dar asta nu înT 
seamnă că nu poate de- ■„ 

“• veni. Când declar, aceste 
lucruri, am în vedere, alte 
posturi private din ţară, 
mai vechi decât noi, ce au 
trecut la începuturile lor 
prin perioade mai grele.

" După o etapă „de incuba

ţie", ca să zic aşa, ce a 
durat cca. 2 ani, acestea 
au spart „coaja", devenind 
posturi de radio stabile şi 
independenţe financiar.
-REP.: Unde credeţi că 

vă situaţi acum, pe tra
seul ce upeşte, imSginar, ; 
un radio şă zicem semi- 
profesibnist de unul profe
sionist „pur sânge" ? Mă 
refer la calitatea oameni
lor cu care lucraţi, la teh-" 
riica de emisie folosită’, etc.

A.C.: Suntem inia de- * 
parte deŞjziua în'pare vom' - 
devinl, cu adevărat,' un"
post' de rada>- profesionist '''*; 
sută la sum Tinerii, bă- 

' ieţi şi feţpj care fac pro- , 
gramele radioului devean, 
privind spre; acea zi, , îşi 
dau osteneala să' fie din 
ce în ce mai buni în a. 
coastă meserie. Şi progre- * 
sul "Sper că Se observă de' 
la o emisiune la alta, ei 
învăţând din mers şi, re
pede „know-how“_ul- - mun
cii1 de BJ, în fapt de ţne. :•> 
diator râd». In ceea ce 
•priveşte dotarea - tehnică, 
aegasta este bună, fiind 
la nivelul oricărui post 
de radio similar de la noi 
din ţară.

REP.: Cărui gen de as
cultători se adresează Ra
dio Deva ? .

AX): EŞ şe adresează 
tinerilor şi-celor cu spiri
tul tânăr. Este un radio al 

• tinereţii, oricum aţi lua-o I 
Vreau să mai adaug, pen
tru că a venit vorba de 
ascultători, că suntem in 
pregătire cu un nou post 
de radio la Deva, care va 
fi axat preponderent pe 
ştiri, locale şi generale, 
precum şi pe emisiuni cu 
caracter sociâ) politic sau 
culiural. .Pe ace-1 post va 
„merge" muzică populară, 
simfonică etc. Sperăm că 
această nouă voce a Devei 
va face deliciul acelor ca
tegorii de ascultători care . 
nu îşi găsesc total rezo
nanţă cu postul deja exis- 
teht.

DOI DESPRE El. El DESPRE 
RA D I 0 DEVA

•  Răzvan Popa — „ca*
1 al • emi

siunilor muzicale,
— Cum decurg disMiigu- 

rile tale eu ascultători? •>*
■ — După un timp îhcapf; 
să-i „simţi" pe ascultători. ' 
Eu, cel puţin, mă. ghidez 
chiar şi după tpna) Voe»*vr

,- de ta celălalt căpăt al fi- ?. 
niltoi. şi conversaţia dă- : 
curge^în consecinţăr 
- — Cum îţi procuri roa. 
terîatele nfecesane 7

— în  mare paşte aces-f 
tea provin din surse pro
prii, inclusiv prin inter
mediul unor prieteni, din 
Bucureşti, de lâ Fun Ra
dio, iar informaţiile Ie iau 
din presă de specialitate, 
de pe teletext-etc. Docu
mentarea constituie însă o 
problemă-pentru că, având 
un acces destul de limitat 
la publicaţiile de speciali
tate, şi, mai nou, deloc la 
postul MTV, ajungem să - 
nu mai putem oferi - taci 
noi muzică şi informaţii 
de strictă actualitate.

•  Puiu Tripşa — un „ves-
. titor" pentru toate

(ano)timpurile.
— Cum intenţionaţi să

diversificaţi, să lărgiţi a- 
f ia emisiunilor informa
tive ? - _

-f- Dorim să continuăm 
realizarea unor rubrici de 
, informaţii pfjptru publicul 
interesat, în diferite dome
nii, cu participarea unor 
invitaţi-speeialişti în do
meniul respectiv.

■% Care • este regeptivita-' - 
tea' ascultătorilor după ăst.-" 
fel de emisiuni ? - - -

gi: Eu’-Cred căincă- ne
lovim de d „nosţaîgie" â V. 
agestora,- exiştând la uni»1 

’ teridihţa ' de 'a folosi ' ca " 
ptinct .de reper un post-dd 
radio ca BBC-ul, de exem
plu. Or, noi ne ’ aflăm a- 
bia lâ începutul drumului ' 
şi încă mai-avem multe de 
învăţat. * t. „■
. - - ■
♦  Monjca Cucu — un 

■ DJ cc-şi şlefuieşte e- 
misiunilc „lâ luciii*.

— Şpune-ne, Monica, ce 
înseamnă pentru tine mun
ca de DJ ?

— Un asalt continuu al 
templelor profesionalismu
lui, seriozităţii şi respon
sabilităţii pentru cel care 
îşi „pleacă" urechea, zil
nic, la radioul nostru,

, Cât timp îţi ia să 
pregăteşti o emisiune ?

— Cam cinci ore.
-T- E mult, e puţin ?
— Consider că e mini

mul necesar. La început 
lucram Ia o emisiune mult 
mai mult , timp, scriind 
tot ce aveam de spus. Tim
pul a trecut şi am ajuns 
acum să-mi notez doar 
idei principale, în jurul 
cărora construiesc ceea ce 
spun efectiv pe post --te

•  Marius Dragomîr —■' 
întotdeauna in „stare 
naturală” pe post.

— Care crezi că trebuie*

care • 
DJ?

— Păi, sunt câteva. Ţre- 
buie să fi#' p|ţ T natu. :- 
rai când vorbeşti’ pe pîjst, 
once • notă - falşă sau de 
preţiozitate in • exprimare 
fiind taxată negativ * de 
către âscultători. * Apoi un 
DJ. e obligat să ştie exact 
cărei categorii de auditori 
se adresează. Dâr cel mai 
important lucru, care dă 
particularitate unui reali
zator de programe muzica
le, este, fireşte, însăşi se- 
lecţia melodiilor cje întru
pează emisiunea lui. Un 
DJ rupt de lângă muzica 
lui, de lângă opţiunea lui 
muzicală, e nimeni.

— Şi care este opţiunea 
ta muzicală ?

— Mie îmi place muzi
ca comercială. Piese de 
succes, eu impact rapid 
în rândul ascultătorilor.

•  Dana Puşcaş — un 
„filtra" exigent al 
programelor radioului.

Cel ce face emisiuni ra
dio este pândit la tot pa
sul, sau mal bine-zis la - 
toată vorba, de calcane. 
Dacă acest lucru se în
tâmplă,; Dana este cea ca
re „trece la represalii", 
sancţionând redactorii.

— Spune-ne, Dana, ca
re sunt principalele „cap
cane în care ar putea că
dea un mediator de emi
siune radio ?' -

— Ele sunt multe. Fi-

Foto : PAVEt LA ZA

reşte, cele Valabile oriun
de: întârzierea la. serviciû  
nepăstraroa ordinii ete. 
Sunt, însă, şi-greşeli spe
cifice muncii în . radio: 
rpclame incorecte, mari 
bâlbâieli pe post, prezetţ. 
tarea problemelor pe'rsfff 
nale in emisiune sau râsul 
pe post. . i
.. •*- Adică dacă unui DJ 
îi vine să t-âdă în emisie, 
el este sancţionat ? f v 
... — Fireşte, pentru • lipsă 
de profesionalism. .

•  Anca Matca n- o fos
tă ^rireăşă“L dulce'• ■

drui emisiunilor 1 ^ i î  
' ştiri. i

.— De unde atracţia pen
tru radio, ’Anca^.. ' '

— Diptr-o pasiune "mai 
vechp şi din sentimentiji 
că radKipl mi se pare foaw! 
ţe aproape de' suflfeîuî os 
mulţii, al bscultâbwBlâl, I "

— Ce ■' mai prâgăteştl f»
Radia Deva, în afară dâ 
ştiri ? ' s ■

— O emiştarie etZ carac> 
ter de week-ertd, prin' Ifr 
termediul căreia mă 'adre» 
sez. tuturor, .nu- numai 
norilor. ..Vreau să-fac 
fel încât - cei car® opţţ- 
pentru emisiunile mele „  
nu regrete ulterior alege-' 
rea făcută.

•  Trei Doanin® şi toţi 

trei...; BJ. Dorin Pa® 
honţu> (zis Putok Diţa®
goş Păscută şi Gheoa» 
ghe Zăvoian (zis Soft).
sunt nişte împătimite 
ai muzicii, care. se 
străduiesc să „feri-’ 
ceaşcă" cât taai mulţi 
auditori cil ale Iot 
emisiuni de dedicaţii 
muzicale.

— Ascultătorilor le ofe
riţi muzică, majoritatea Ia 
cererea lor. Vouă ce vă 
oferă această emisiune f,
- — Satisfacţia că tg simţi 

mai aproape de ascultător, 
comunicând tot timpul 6u 
el. (D. Ppscuta)

— încerc ca prin inter
mediul acestei emisiuni să 
dezvoit ascultătorilor gus
tul şi pentru alte genuri 
de muzică ■ decât, cea ‘ ce-] 
rută de ei.

•  Răzvan Popa: „Aşfept 
momentul in care va în
ceta lupta dintre diferite 
filoane ale mass.media, în 
beneficiul unei colaborări 
totale, al celor care se ser- 
veso de informaţie".

•  Puiu Tripşa : „Am 
vrea să ajungem la nive-’

- Iul ;la care BBC-ul să ape
leze la serviciile nfoastrCi 
bineînţelesi - dacă îşi vor 
putea permite din punct 
de vedere financiar". -

•  Monica Cucu: „Radio 
Deva ®şte great p®tru cei 
care mănâncă muzică pe 
pâine, dar şi ţoeritru cei

„Spune ce gândeşti, ca sâ... spunem şi altora"
care vor să rămână cu spi
ritul tânăr".

o Marius Dragomîr: „Do
resc ca acest, post de ra
dio să. fie ascultat de cât; 
mai mulţi". -

•  Anca Mateş: ,,Consi
der că noi, ca popor, a- 
vem ;Un potenţial - fantas
tic (mai alei cultural), ca
re poate fi exploatat şi pe 
care ar trebui să-l punem 
în valoare".

•  Dani lavorski: „Cali
tatea muzicii nu depinde
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deloc de frecvenţa cu care 
este difuzată de mass.me
dia. Deschideţi-vă larg u- 
rechile şi găsiţi muzica 
bună".

o Dragoş Păscută : „Să 
ascultăm în general muzi. 
că, măi ales. muzică bună, 
pentru că, pârafrazându-1 
pe Ghaplin — care spunea 
că „o zi care trece fără să 
râzi, e o zi pierdută" 
eu consider că o zi fără 
muzică e o zi pierdută”.

mmmmmmuămrnm

•  Dorin Pahonţu: „Dacă 
muzică nu e, nimic nu e".

• Gheorghe Zăvoian: „Să
ne aducem aminte că a fost 
o perioadă când oraşul n-a 
avut un post de radio. 
Deci... „rău cu rău, dar 
mai rău fără rău".

4 Liana Păuşescu: „Ceea 
ce-mi doresc este ca acest 
post de radio să ajungă 
să fie ascultat la acelaşi 
potenţial ca in urmă cu 
un an de zile“.

Dana Puşcaş: „Prin

ceea ce difuzăm încercăm 
să mulţumim cât mai 
mulţi ascultători, dar nici
odată nu se poate să-i mul
ţumeşti absolut pe toţi".

•  Zeno Drăgoescu (ma
nager marketing): „Mai 
degrabă clienţilor decât 
ascultătorilor le.aş aminti 
că radioul reprezintă cel

mai dinamic mijtoc me
dia folosit ca suport pu-' 
blicitar".

•  Sorin. Blada: „Mă
bucură atunci când. pot 
informa telespectatorii, res
pectiv ascultătorii, cât mai 
corect şi, eventaâl, să le 
cre§z o stare de bttnă dis
poziţie, prin emisiunile 
„Matinal" (la radio) şi 
„Rondul de noapte” la De- 
vasat Plus".

GEORGETA
„emisă" de: 

ADRIAN SALĂGKAN
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eu rmuu întâlnit 4e mult,

ne la TopHţa. Ce m A  este 
mu pc kt dramaumuti?

— Satele comunei, comu
na întreagă sunt ta» şan-

De mai bună gospo- 
de înfrumuseţare, 
aprobate ia tori

de consilieri!

» Ser oamenii nu «unt 
h  lucrul tte -

• Cum să nu? Asta |n 
rând: pământul şi 

Dar găsim timp 
gospodărim mai

«arul medical, punctele sa
pltare, magazinele săteşti... 

:Să concret rata».
— Asta şi vreau. La 

Şcoala generală din satul
1 ttăşdău, şantierul Jaseam- 

tnă renovarea generală a 
. (colii. Construită in ., anii. 
' #960—W51, Începuse şâ se 
[deterioreze. Lucrările de 
t -teparaţS şi renovate sunt

- , in plină -desfăşurare, in
clusiv la gardul împrej
muitor. Când tot fi gata 
să vedeţi ce aspect va a- 
vea şcoala i ,-UgurBlţ.- •atwWfli'jl'lt’UI?''-
, — La Dăbâca. Aici se 
acţionează pe mai multe 
planuri: la şcoală, la că-

ieşirea spreLunca Cernii 
de Joi, drumul, gardu. 
riîe şi faţadele caselor, ale 
dispensarului medical, con. 
sljiâl local, magazinele, 
şcolile pu un aspect fru
mos, de curăţenie şi bună 
rândulalâ .v-od&re» că.

— 'Să. înfeteg ca, stima-:

Convwrbire cu dl AUREL ALIC, 
primarul comunei Topliţa,

de vârstă al primarilor 
din judeţul nostru

minul cultural, la grupul 
social. Un volum mare de 
lucrări. De zidărie, tâm- 
plărie, la şarpantă, zugră
veli, reparaţii la instalaţii
le de apă şi electrice, la 
uşi, geamuri, clanţe. Când 
vă începe şcoala, copiii 
vor fi intr-o casă nouă... 
Spre satele Dealu Mic, Go- 
leş, Curpenîi jUlvaşulul, 
Vălari am lucrat la Între
ţinerea drumurilor. : Aici, 
în satul de centru, la To
pliţa, de * la intrarea din
spre Hunedoara -până la

te dle primar, ci există o 
buni înţelegere şl conlu. 
nste  Intre pariatnentul 
comunei — consilierii, şl 
guvernul ei — executivul, 
adică primarul, viceprima- 
rut, secretarul, eeflaSti func
ţionari ai consiliului lo
cal ?

— Altfel nu-i cu puţin-" 
ţă să faci o treabă ea lu
mea. Consilierii dezbat 
până ia cel mal mic amă
nunt orice proiect, orice 
idee sau propunere de 
proiect până să ajungă ho

tărâre definitivă, ca obli
gativitate de aplicare şi 
respectare pentru toţi ce
tăţenii din cele 8 sate ce 
formează comuna' Topliţa. 
Dar în cadrul larg al de* 
mocraţigi din ţara noastră, 
la şedinţele consilierilor 
pot participa şi alţi cetă
ţeni, li se ascultă păsurile, 
propunerile de a face mai 
bine pentru viaţa sătenilor. 
Avem însă cetăţeni ca 
Traian Gherman şi loarn 
Gostian, zis Plăcintă, care 
încearcă să învenineze, să 
arunce cu noroi în tona 
lucrare pe care o fac con
silierii şi primăria. Ce sco
puri au, ce urmăresc? Nu 
ne dăm seama. Noi cri a- 
leşi ori numiţi In fruntea 
comunei Topliţa âm avut 
şi avem un crez de Ia care 
nu ne abatem: comuna 
noastră să fie una dintre 
cete mal frumoase din ju
deţ, viaţa sătenilor să fie 
mereu maj toni. Este cre
zul meu, al consilierilor, al 
fiecărui bun sătean! .

GH. I. NEGREA

la respectul legii şi pâ st rar «a personalităţii
î

Respectarea legalităţii în 
materie de construcţii şi 
«fbanism este dirijată de 
«nai multe legi, iar îh plan 
local de planul Urbanistic 
general şl fiecărei locali
tăţi,' Acest din urmă in
strument nu-1 an chiar 
toate oraşele şi municipii
le, dar unele îl au.

Cine urmăreşte In mu
nicipii Şi oraşe respectarea 
legii şi a planului urbanis
tic general, cine orientea
ză, fundamentează, Ia ni. 
tetei respectiv, activitatea 
•%' Urbanism? în virtutea 
legii —- compartimentele 
de urbanism de la consi

liile locale, «amîfflpate'  şl 
orăşeneşti. Cine sunt a-, 
ceşti oameni? - 

Spre surprinderea noas-, 
tră, constatăm câ singur 
muhicipiul Deva are ocU* 
pat postul de şef de com
partiment de un - arhitect.' 
In municipiile Hunedoa
ra, Petroşani şi Grăştie, 

•©rasele Brad şi CStan, pos
tul -este ocupat de inşi-, 
nori constructori In specia
litatea construcţii civile, 
industriale, şi agricole. Q- 
rasul Aninoasa are 1 postul 
ocupat da un inginer mi- . 
nier. Haţegul de un tehnî. 
clan constructor, Lupeni

— de un inginer cu spe
cialitatea instalaţii minie
re, Petrila si Vulcanul do
rii te un ingfnţr triectreme-,

'darîic iminter, Sfeerti'': de 
un ingineri ril Speciâlîta- - 
tea tehnologia construcţii--* 
lor de maşini iar Uricani
— de-un tehnician minier. 

Noi mu punem la Îndo
ială competente acestor 
oameni în specialităţile 
pentru care s-au pregătit. 
Cg ştie insă un inginer sau 
un tehnician minier de
spre -urbanism ? Atât. cât 
a putut învăţa de la alţii, 
exersând In această func
ţie, dacă a vrut să înveţe.

fondul problemei este 
însă altul: cu cât sunt 
plătiţi aceşti oameni 7 Da
că li s-ar putea Vedea sa
lariile ne-am da seama că 
nici un arhitect care se 

-respectă (să ne ierte dom
nul Beniamin Gomboşiu 
pentru, as- cărui oompeten
tă avem lot respectul şi 
ştim că acceptă să facă 
această muncă din pasiu. 
ne) na îşi va lăsa activi
tatea de concepţie de lă 
planşetă, unde câştigă cu 
mult mai mult, pentru un 
post îh aparatul tehnic al 
administraţiei de stat.

O- C.)

(Urmări din pag- lî

somate, toate aceste bu
fete formează ceea ee se 
Cheamă recurse financiare 
totale ' ale teritoriului sau 
ale judeţului, dfcă vreţi.

— Şi cine le repartizează 
in teritoriu, de unde vin 
ele?

— Dior, bugetele locale 
şi te stabilesc consiliile 
tocate — consiliul judeţean 
fi-1 «probă pe al său —, 
file ornat comunicate la Di
r e c te  Generale ale Fi
nanţelor Publice şi Con
trolului Financiar de Stat,

: .*te atei Ministerului de Fi- 
mam#e ■ «i mai departe gu
vernului, apoi pariam en- 
tutui, c:ire ie aprobă. Pen
tru 1S86 acest circuit deja 
a t e l  parcurs. Iar de aici 
dle Urmează calea Inversă,. 
Cn teritoriu, bugetele lo
cale*' le repartizează 
DGFPCFS şi nicidecum 
consiliile judeţene, pentru 
că, trebuie bine ştiut; o rf: 
donatoare de credite sunt 
deopotrivă consiliile- loca
le, ca şi consiliile judeţe
ne (acestea din urmă, în
să, numai pentru ele). Din 
punctul meu de vedere,

" de te.pt din unghiul legii, 
procedeul de până acum 
a# repartizării bugetelor 
locale — de către consi
liile judeţene — este ile
gal şi abuziv. De ce să se 
ploconească administraţiile 
locale la. consiliile jude
ţene să le dea bani, când 
acestea nu au asemenea 
atribuţii ? De ce să le aş
tepte şi să le accepte con
trolul, când nu au aseme
nea prerogative ?

— înseamnă că unii, în 
speţă consiliile judeţene, 
îşi depăşesc atribuţiunile, 
iar alţii, respectiv DGF ■ 
PCFS, nu-şi exercită obli
gaţiile potrivit legilor ţă
rii. Acest lucru, ilegal şi 
anormal, este, totuşi, avan
tajos pentru unu, dar pă
gubitor pentru alţii.

Aşa este. Iar = de la 
depăşirea competenţelor 
şi. ocolirea legilor şi până 
la abuzuri şi corupţie, ho- 

■ ţie şi căpătuiala nu este 
decât, un pas, pe care foar
te mulţi l-au făcut In ţară 
şl nu puţini şt în judeţul 
nostru. Insă, din câte mi-a 
spus dl Gheorghe Blaj, di
rectorul DGFPCFS ai jude
ţului Hunedoara, în acest 
an lucrurile s-au pus la 
punct, în sensul că nu s-a 
mai făcut. repartiţie ' diri
jată a bugetelor locale ţjo 
către consiliul judeţean, ci 
s-a ajuns să se echilibreze 
„bugetele locale pe princi
piile stabilite de parlament.

- - Nu , credeţi- câ . acest 
dirijism s-a efectuat în 
scop politic şi c-u spriji
nul unor forţe politice ? 
Că s-au folosit metode 
vechi de coordonare abuzivă 
şi de intimidare & celor 
ajunşi pe căi mai mult 
sau mai puţin ortodoxe în 
anumite posturi din admi
nistraţia locală?

~- Ba bine că nu. Din 
păcate, jocul, este păgubi-, 
tor, necinstit, periculos. Iar 
consecinţele -se cuhoset

Chiar în judelui nostru. 
Din câte ştiu, despre unele 
situaţii, ziarul dv a scris.

— Dar dreptul de exer
citare a controlului folo
sirii banului public cui 
revine ?
—  Acesta revine exclu
siv Curţii de Conturi, care 
are atât misiunea contro
lului, cât şi a descărcării de 
gestiune, dacă este cazuL 
Am discutat şi la Curtea 
de Conturi din Deva, d-lor 
îşi cunosc atribuţiile şi le 
respectă. -

— Din păcate, dle dtepu-• 
tat Gheorghe Ana, o serie 
de competenţe se atribuie 
pe lângă lege —prin ordi
ne, hotărâri, circulare, pur
tând doar ■ semnăturile u- 
nor miniştri, parlamentari, 
alţi demnitari, pe bază de 
.cunoştinţe şi relaţii — pe 
care uneori chiar anumi
te instanţe de judecată le 
aplică în grabă,. dând o- 
mului de rând sentimentul 
amar al nepâtiflţei şi ne
încrederii „în lege. ...

-- Cunosc si eu aseme
nea situaţii. Este trist, este 
ânOrrftal, este o cr&să sfi- 

f dărp a legii, ceea ce ţine 
societatea pe loc. Şi aş da - 
chiar un exemplu. • Este 
nefiresc ca, ateeaşi cauză 
intr-un proces să primeas
că decizii diferite. Mai 
precis, dacă doi cetăţeni 
apar ia cauze similare la 
două instanţe diferite şi 
unuia i se dă dreptate, iar;

celuilalt nU, înseamnă că 
ceva h» este în ordine, 
deoarece legea este una.. 
Şi măi e ceva. Apărătorul 
legii trebiiie să ştie bine 
că nici uh document in
diferent ce semnătură 
poartă, nu are putere de 
lege dacă nu a fost adop
tat de parlament şi nu a 
fost publicat In Monitorul 
Oficial. Se fac Intr-adevăr 
erori. Suntem In tranziţie.

— Poate Intervine şi cri
za de autoritate de care 
sunt acuzaţi mulţi dintre 
reprezentanţii puterii-exe- 
cutive, legislative, judecă
toreşti —, ai alton organis
me.

în mod sigur. Insă 
eu văd această criză de 
autoritate pornind din mai 
multe locuri. Adică, la ea. 
contribuie mai răriţi fac
tori. Pentru câ, vorbind 
despre separaţia puterilojr 
In stat, trebuie Să fim de 
acord că ea nu se face 
printr-un zid de nepătruns 
între puteri. Nici nu ar fi 
normal şi nici posibil să 
se tacă *o delimitare dură,

. rigidă, impenetrabilă între 
puteri. Separaţia puterilor 
în stat, în ştatul de drept, 
pe care-1 construim şi noi 
în România, dă dreptul 
de autonomie în decizie, 
dar numai pe baza şi în" 
spiritul legii. Fără îndoială - 
Insă că şi situaţia grea din, 
ţară, criza economică, soţ. 
ciaiă şi politică pe care;, 
o parcurgem se datorează^ 
In mare măsură, şi accs- . 
tei crize de autoritate. ;

— Vă mulţumim, dlc de
putat, şi vă aşteptăm in 
continuare colaborarea.
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BERBEC
La servieiu vă va ajuta o femeie; înclinaţie spre 

cheltuieli dezavantajoase. Atenţie la cuiriy manevraţi 
aparatura elcctrocasnică şi la cum conduceţi maşină. 
Deveniţi" sensibil şi .impresionabil. Veţi fi solicitat să 
ajutaţi-o persoană mai în vârstă.

T A U R
Veţi găsi o soluţie optimă la o probtemă deli

cată. Prietenii vă vor asalta. Mediul social pe care,l 
frecvtotaţi se suprapune perfect aspiraţiilor dv. 
Schimbări Importante in spaţiul locuibil Păziţi-vâ 
banii l Marţ», o zi bună, vă aflaţi sub semnul sta
bilităţii. Sunteţi stăpân pe propriile dv. mişcări

GEM ENI
Nu este exclus să apară o problemă de schimb 

de locuinţă. Nu Vă pripiţi In decizii. Călătoriile vă 
avantajează. Dorinţă mare de manifestare. Vă inte
resează în mod deosebit problemele sentimentale. 
Copiii au nevoie de sprijinul dv. Posibile probleme 
de sănătate. Este posibil să fiţi soiicîţarisă rămâneţi 
Ia program după orele de serviciu, semn că vi se 
recunosc meritele. *

Relaţie de afaceri chiar cu partenerul de viaţă. 
Sorţii se arată în favoarea dv. Veţi câştiga pe toate 
fronturile. Sâmbătă apar.câteva dificultăţi de trans
port. Luni, deveniţi suspicios cu toate că cei din jur 
va înconjoară cu amabilitate. O persoană înţeleaptă 
vă dă un sfat bun şi-i bine să fiţi receptiv. Veţi fi 
invitat la o -aniversare care vă va energiza.

L E U
Vă p-ride un câştig material care va rezolva o 

serie de probleme, Veţi face planuri de viitor. Do
vediţi generozitate şi veţi fi răsplătit Ia fel, Sâm- 

i bâtă, zi de primit şi de oferit cadouri. Pentru dumi
nică vi se potriveşte dictonul „Dar din dar se face 

j Rai“. Aplicaţi-11 Marţi, tonus excelent, mină radian- 
itâ. Doar diplomaţia vă lipseşte. Disponibilitate de a 
? râ face noi prieteni.
1 FECIOARĂ

O „persoană de sex opus vă protejează. Câpaci- 
tatc de a vă pune în practică ideile. Vă veţi face 
planuri de viitor. Timiditatea vă împgedică să : vă 
ăfirmrii- Sh-i exclus ca o persoani;- nepunosc t̂â. şă 
vi sară în ajutor. Nu primiţi bănii pe care vi-i offcfă 
cineva, până când nu vă sunt clare condiţiile pe c&re 
le puhe aceasta. Doriţi să "călătoriţi, dar totul Vă este 
iwtriyiiic. s

BALANJA
înţelegere excelentă cu copiii. Inspiraţie în sfera 

de aplicare a creativităţii. Duminică, prezenţa unei 
persoane vârstnice va fi necesară în luarea uhor de
cizii. Ştare de încordare; marţi, o zi reuşită, eter "cu 
tel opţimismul tot singur veţi rămâne dupâ-amiază. 
Simţiţi nevoia upei activităţi prăctice care să vă so
licite mai mult imaginaţia. , ...........

SC O R PIO N
încăpăţânarea vâ- poate duce la pierderi mate- 

■ riale .în schimb, copiii vi aduc mari tocurii. Din 
punct de vedere al realizărilorv profesionale, totul 
este. biiie. Sâmbătă, e evadare din tumultul Vieţii co- 
tidSwie v-ar prhtoe bine. "Şelafîâ cu o persoâhă de 
sex opus capătă hol dimensiuni. S-ar putea să vă 
rotunjiţi bugetul, participând Ia' jodtfri de notoc. |n- 
cercăriie de a pleca la drum se izbesc de obstacole 
incredibile. v.„„:

SĂGETĂTOR
Spiritual sunteţi-în ai nouălea cer. Vineri, for

maţi o echipă pentru o excursie. Luaţi-vă şi paşa. 
portul, căci nu se ştie... Sâmbătă, se-anunţă chef, e- 
moţii. Luni, un telefon vă scoate din casă. Multiple 
posibilităţi de petrecere a timpului Hber; va wsi o 
persoană de la mare distanţă, cu care vâ veţi petre
ce câteva zile. Stare de spirit „aşetotă".

CAPRICORN
Obstacofe în tot ceea <?e veţi întreprinde,; Veste 

.4$ la Cineva aflat la dejpărtare. Sâmb|tăr aveţi chef 
de o 0imtore, Fiţi pradent în a accepte su^Jtille. 
Q veste bynă vă face să vedeţi .viitorul In roz; dar 
;to-i ceea ce v-a|i darit. Energia dv. este minimă- Nu 
vă suprasolicitaţi că nu-1 in avantajul dv.

VĂRSĂTOR
. Creşte apetitul dv şi h-ar fi exclusă h indigestie. 

Epergia vă este pe sfârşite şi ar fi bine să vă me
najaţi. Sâmbătă, o ieşire cu persoana iubită v.ar 
aduce multă linişte şi. iubţre. Farmecul personal vă 

,, face-panvingător, ’ Veste bună de la: cineva plecat în 
străinătate. Sunteţi tentat să începeţi:© relaţie clan
destină, dar riscul e prea mare...

PEŞTI
. Azi veţi incaşa bani, dar şi o veste rea, legată 
ţte îmbolnăyiţreâ unei persoane din familie... Apti
tudini de-a-deveni /cap de afiş". La serviciu_ se pare 
că cineva ;vă pune beţe. in roate. Fiţi’ diplomat I A- 
'veţi -w manevrat ,bani, colaboratorii vă cer sfatul în 
legătură cu bunul mers al afacerilor. Sunteţi In plin 
proces de transformare a personalităţii.

(
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i e  Fotelor „ S a rm iz e p tiis *1'
| (Urmare din pas- I)

 ̂ vine aproape inevitabilă, 
cu toate eforturile care 
s-au cerut făcute.

Spectacolul folcloric ce 
a urmat a fost un real 
prilej de încântare şi 
destindere pentru cel 
prezenţi. Şi chiar dacă 
ploaia s_a abătut - peste 
cei aflaţi în Piaţă, deter
minând mutarea, spectaco
lului fn sala mere a Ca. 
sei de Cultură, acesta s-a 
desfăşurat In continuare 
conform programului sta
bilit* iar loeurHe din sa
lă au devenit insuficiente 
pentru spectatorii dornici 
să asiste la spectacol.
- Primul ansamblu ce a
urcat pe scenă — ,,D’
Ybbsilzer Schuhplatter“ 
din Ybbsitz (Austria), 
compus în totalitate din 
tineri între 16 şi 25 de 
ani, şi-a însoţit dansuri
le de chiotele lor speci
fice şi de sunetele acor
deonului.

- China a fost reprezen
tată de grupul „Tianjin 
Folk Art“ din Beijing, 
care, prin programul pre
zentat, a fost răsplătit cu 
numeroase ropote de a- 
plauze. Cele 9 componente 
ale grupului s-au distins 
prin graţie şi sensibilita
te, Jar „Dansul evantaie
lor" şi „Dansul umbrele
lor colorate*4 au redat e_ 
locvent momente de tra
diţie şi. cultură orientală, 
de un exotism aparte. Un 
program, variat şi com
plex a desfăşurat ansam
blul „Authentie Folklore" 
din Pleven (Bulgaria). 
Laureaţi ai numeroase 
festivaluri, cei 38 de mem
bri aii prezentat un re
pertoriu cu dansuri au
tentice din zonele folclo

rice ale centrului şi nor
dului Bulgariei, ritualuri 
vechi populare, obiceiuri 
săteşti, cântece, de re
marcat fiind şi bogatele 
lor costume populare,-cit 
numeroase accesorii. Gru
pul folcloric „Ramso“ din 
Gadstrup (Danemarca) a 
intFat pe scenă precedat 
de steagul naţional. Dan
surile lor vechi', tradiţio
nale, asemeni costuma
ţiei pdrtate, foârte pito
reşti, pe o' muzică vioaie, 
ritmată, au fost însoţite 
de aplauze la fel de rit
mate ale spectatorilor. In 
pofida zbuciumatei vieţi 
socio-polltice a vecinilor 
noştrj din âud_\ţest, Ju- 
goslavia a participat la 
acest festival, cu ansam
blul de cântece şi dan
suri „Kostolac", care s-a 
remarcat prin omogenita
te şi sincronizarea miş
cărilor coregrafice. într-ro 
costumaţie autentică, an
samblul „Dragoş Vodă'4 
din Cernăuţi (Ucraina) 
şi-a început repertoriul 
printr-un cântec cu ac
cente -de patriotism, con
tinuând cu cântece cora
le şi populare, evocând 
prin dans obiceiuri popu
lare din partea locului. 
Chiar dacă a evoluat spre 
finalul spectacolului, a- 
preciatul ansamblu fol
cloric .rPantl&a44 dinCsor" 
na (Ungaria) a susţinut 
un program plin de âf- 
namis ~,p ifk de -fi. 
fel tinerilor care-1 al- ' ■ 
cătuiesc.

Număr ându-se printre 
gazde * am lăsat la urmă 
ansamblurile folclorice 
din România Fiind mai 
aproape de sufletele noas
tre, asupra prezenţei lor 
în festivi vom reveni pe 
larg, iriir-un alt feateriai.

\

s
S O dansatoare din China învăţând să danseze ro- 
 ̂ mâneşte alături dc oTetiţă deveanâ,

m m -

SRitM«ahiMniMi

S.C. „APRO TERRA* S Jt* SÎM ERIA  J j  

str. Depozitelor, nr, 1, jud. Hunedoara ) |
ţff-
ILivrează agenţilor şi persoanelor fi

zice la cele mai scăzut? -preturi următoa
rele :

•  Acumulatori auto 66 Ah, la preţkl 
de 76 010 lei, cu garanţie de un an, acu
mulatori de 12x180 Ah, la preţul de 
196 390 lei, cu garanţie de 6 luni. Acumu
latorii se livrează încărcaţi cu electrolit, 
sunt din producţia ROMBAT - BISTRIŢA 
şi asigură service-ul în perioada de garan
ţie, la SC „APROTERRA« SA SIMERIA..

. - Cantităţile de acumulatori simţ limi
tate, întrucât,producătorul a întrerup pro
ducţia până la 31 august 1995 (vacanţă).

De asemenea, reamintim că livrăm 
toate Upo-dimensiunite de anvelope .şi ca
mere pentru autoturisme şi autocamioane 
din producţia SC „DANUBIANA“ şi 
FLQREŞTI: uleiuri motor de import din 
BELGIA, marca „UNIL* 15 W40 şi 20 
W40 la preţuri cuprinse între 4000 şi 
5080 lei/litru, în funcţie de capacitatea am
balajului.

La noi găsiţi tot timpul cel mai com
plet sortiment de piese auto, rulmenţi, cu
rele trapezoidale, piese pentru tractoare, 
remorci, maşini agricole, precum şi toată 
gama de utilaje agricole pentru orice tip 
de tractor.

Relaţii la telefoanele :■ 660424; 663966; 
661090; Fax: 660191.

I

omser XEROX
Dtstf&ttttor

Noi nu avem nevoie 
de reclami

! ■

ţ f j  Cel «Si mare 

^  distribuitor 

en greedta 

tară de
îm br ă c ă m in te  balo ta  ta

IMPORT VEŞT 

vâ oferă:

îm brăcăm inte  so r t a t a
— ofertă bogată în sortimente de sezon 

BALOT! MARI NESORTAŢI en greutate! la
tre 350—400 kg. 
fMBRACAMINTE, NESORTAT/I
— colectare originală In pungi Intre 5-15 kg
— cantitatea minimă, de vânzare lOO kg. 
ÎMBRĂCĂMINTE n o u a  imn c h in a
— şl rluae din bumbac
— bluze mătase. |
La preţuri accesibile. I

N O U î NOU/  NOU!  j
Preţuri foarte avantajoase la cantităţi marh |  

s — peste 5 tone — 3000 tei + TVA/kg, '  ; 
r Adresa birourilor: Ctuj-N., str. luliu Mfe>} 
1 niu, nr. 6. Telefon/Fax: 064 — 193493. 194036 I 
j (luni-vineri t 8— 16J- |
I Orar depozit; satul Vlaha, intre tuni-sânv I 
|  bătă, 8—16. (437) |
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REGIA AUTONOMĂ ROMPIRO, 
SUCURSALA ORĂŞTIE

strada Codrului nr. 25, 
organizează în data de 16 

1995, ora 8, la sediul regiei,

LICITAŢIE DESCHISĂ

august

I

pentru vânzarea mijloacelor fixe propusa 
la casare.

Listele cu mijloacele fixe supuse lici
taţiei şi relaţii suplimentare se pot obţine 
la serviciul Mecanic şef, telefon 64759B, 
int. 31.

în caz de nevânzare, licitaţia se reia 
în zilele de 23 august şi 30 august 2995, 
ora - .1441)

|
r

I

I M P O R T A  N T  f

Conform prevederilor Legii rir. 55/199S ari.'16 alin. /  si 
Legii nr. 31/1990 y deţinătorii de acţiuni la S.C. COMAT 
Hunedoara S.A. sunt invitpti ta

i  ̂•

* m MM a reţbn t #<-* s- ;
t fenţia |K tf& evtv ’ AwJ.t şt a oaspeţilor 'fjtstzvaiha* ■ 
(.tai „Sarmizegclusa44. FOTO PAVEL1AZA

Va rugam sa reţineţi !

IDaca in 19 august 1995, ta prima convocare prezenta adio  - 
narilor nu va repre*entet*3/4 din capitalul social, a doua 
^convocare se anunţa pentru 21 august 1995 ora 14 ?
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•  Cu ocazi.j împli
nirii vârstei de 45 ani, 
colectivul SC Agro- 
Compjiny SUI. Deva u- 
rează un călduros ,,La 
mulţi ani1', cu săiiăta. 
tc deplină, domnului 
Gergely Vilhelm. (5704)
.mmm:0 mima â "****: * isăş'.*’

*—*—*—

• Vând făină pani
ficaţie., calitate supe- 
ridş>r5'. 460 lei-'k;’.. ‘ţiu 
include tTVA; Te! efon 
054/041918 (5675)

» —♦ —♦ — *  -  • —» —

« Vând apari n ent 
.camere, etaj 8, koşâînicea- 

. an (K.4) 10 060 60# lei,
tel. 615703. SKtfiK. .după 
'ora 17. . (5715)

•  Noul la Sântuhalm de
pozit en gros de'băuturi di
ferite Calita;e excelentă, 
^preţuri bunel. T e i.  626378, 
626307 • (5737)
. •  \'ând .Renault • tispace 
TXR, 1991,' li» 500 DM. ne
gociabil. Orăştie, Moţilor 
11. ' (355613)

•  Vând urgent casă, 
grădină, Ilia, str. A. Vlai- 
eu, nr.. 1, tel. 239.. (5747)

•  Vând casă patru ca.
mere, două băi, bucătărie, 
două intrări, gaz. apă, ca
nalizare, preţ fi x 90 000 00T» 
■iei. Tel. 620535: (3750)..

•  Vând apartament 4 
pan\ere parter, bl. B. 21, 
cu toate autorizaţiile obţi- 
pute pentru modificări irf- 
?ţerioare şi exterioare pen
arul comerţ, cartier Gojdu. 
iVând modul comercial fi
bră de sticlă, dotat cu do
zator 'Tec, pop corn, con
gelator îngheţată, apă cu
rentă. curent 220 V. vitri
nă Coca Cola, piaţa Ko_ 
gălniccanu, tel. .616322.

(5752)
O Vând combină recoltat 

ĵ ereale C. 70 „Semănătoa
rea". Informaţii Brad. tel. 
$516&0, luni, vineri 7—15, 
«aza Victor. (5753)

•  Ofer garsonieră Băl-
eescu şi autoturism pentru 
Apartament două camere, 
«el. 613255. (5755)
t  * Vând tractor cu re
morcă, Idealitatea \. Vlai-
cu, 137,' Ştefart Silvîuţ.

(5756)
•  Vând Fiat Uno Die

sel 1987, 3 usi, Deva. tel. 
612212. (3756)

•  \ Iad ap u amei ,_j
două camere. Deva, tel.
626022. (5772)

•  Vând frigider .Arctic,
. 850 000 lei. Tel. 628750.

7 (3757)
. •  Vând Lada 1300» tel , 
625178, dupăe ora -17..

■
«# Casă de vun/are în 

Orăştâe. informaţi!, telefon’
■ 620493. (3706)
L "9 Vând convcnab.l pâ_ 
fuţ şi -cărucior impur. oen- • ■ 

"  tru copii. Deva, 624977'.'s
(.3738)

? •  \  A n  1 A e fa a • n ■ î t r  t i 
v<»r tt t.W ■; pc str ţ 1 ’*ui- . 
ior- Deva. Informaţii'.* 
627048. (5759) \

•  Vând Fiat Cromâ Tur- f 
tio Diesel 1987, sau talon 
i-431,. motor alte piese.

-t'el. 051677.' (5787)
•  Vând apartament 3 *

: camere în Hunedoara. In
formaţii la tel. 620297.

( .. . ...' : .5785)
\ • Vând Citroen CX Die
sel, îm uia m or dej 

jjfect, preţ 2000 mărci, ne- r 
&dci!ibiî. Informaţii Orăs- 
l«e, tel. 647562. (3495)
' *  â r i ,  a p a t  a i i . ; n t
jgamerc, cu lio! central, O- 

Crăştîe, Pricazului, bl. 76/
. 88. (5496) '

!•  Vând apartament 2 
camere cu. telefon <; îm

bunătăţiri. Informaţii tel? 
718427. ’ ’(5079)

*" t ' VW Derbi l£ , 
talon nou, 2500 mărci, ne
gociabil Tel. Î2w.ii,

? (5078)
• X nd cariisbuetâ Bar_ 

eus: fabricaţi®, 85, 1,5 to
ne, stare bună. 711510.

(5077)
• Vând casă,’ grădină, a-

n e . , ies I* »rd V  ̂’>> t 
talon. Tel. 723255. (5076)

• Vând Dacia 1310.
viteze, zero km. 91. Tel. 
722710. (507

•  V and casă, gaz, , apŞ,
grădină, strada Lăturfejji 
86. tel 72)453 _ (5006)

, ,1 •  Vând congelator cu 
s tare «l * eh. maş ri ci 
spăl ît . u pr >gr m 
tor t ticul .le” HE\V i : r'r 
PACKARD u 711107

(5072)
• Vând casă, grădină şi 

aste a i rec iu pi >pi, şi 
garsonieră în Haţeg. etaj 
I. pentru ambele,'informa
ţii în Plopi. nr. 72. Anto- 
neseu„.Mârloara. (8745)

•  Vând casă, curte, şi
grădină, cu spaţiu corner- 
• ial a*.* hajat. Hat r ,», 
770816. ’ ' (8746)

« *. £ ud i . ia p c ne 
' gociabîl, to- Sintâmâria Or- 
lea,_nr. 96. . (8748)

• 'Vând apartament 3 
camere, Brad, tel. 651406.

(M.P.)
•  Cumpăr garsonieră în 

Hunedoara. Tel. 714042. i
. (5071)

• Ofer pentru închiriat 
garsonieră, nemobilată, te
lefon central, tel. 722288.

: (5074)
• închiriez • spaţii co

merciale. Pentru informaţii 
sSnaţi la 61GST;t.  ̂(5762)

•: închiriez spaţiu co
mercial hală 118 mp tel. 
627929. (5783)

• Caut masă biliard pen
tru închiriere. Vând com
bină pentru treierat. Re
laţii tel. 624067. între ore
le , 20—22, (5786)

•  Pierdut carnet şomaj,
pe numele Ghioc Carmen, 
îl declar nul. (5073)

• Rom West Euro
angajează agenţi co
merciali pentru pro
duse Henkel Frics- 
land, Galinna Blanca.
Se acordă comision 
din vânz-ări. Trimiteţi 
curriculium vi tac. la 
fa.k 069-229631. (5770)

• Incomex Orăştie e- 
‘ ctueaz; ir o- , ,z 
marfă în camioane în
chise de la 3—16 tone. 
Informaţii la telefon 
034/647529. (4836)

•  Cu aceeaşi du e_ - 
n suflet C i. via. so- 

‘ -  - t  T- ’ i n i , î ’ » a -  
nunţâm împlinirea a 
şase săptfiintai de la 
n aşteptata t eceru :n 
•« jni . a lt - f 
nostru.

IO A \ l)EAC'
fie a cărui dragoste si 
fif rotire vom duce.
t hda aurs» lip t V ■*>' 
păstra heştcarşă amin
tirea frumuseţii chipu
lui, a bunătăţii, ■ no
bleţei sufleteşti si dra
gostei >ai<? de oams'n 
Dumnezeu să-l odih
nească şi sâ-l aîbă în 
.oază. Slujba de*pome-i 
nire va avea loc sâm
bătă, 12 august, ora 
12, la mormânt. (5751)

f ' , '2202

lipseşte dragostea
bunătatea lui, Ia dpcî ‘
ani de lacrimi’ şl' ne-
mărginită -durere. . de
când a plecat dintre
noi minunatul fiu ŞI
frate
; CORNELIU

IAC ossl.xrf
Părinţii şi fraţii. (5772) •

- •  Ptort InJăeri n:r» 
şl neştearsă amintire 
I.» Împlinirea a 6 săp 
târnâhi de la trecerea.-, 
în eternitate - a celui 
care a fost un soţ deo
sebit şi un tată 

" m m tH 'M  
GHEORGHE 

Soţia Nastasia, fm~ : 
preutiă «u celb trei 
fiice ' '<
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cu:sediul în, Orăştie, str: Piaţa Victoriei, 
nr. 19, judeţul Hunedoara

•în boxa H.G. 140/1991, republicată 
în 1992, scoate ia

«wner Şutii Şlmpria i-
mmţă inţenţia de-majorare - 
c prt ţi riîor de a 30 % î*‘ 
200 !’’t, ncepând < > «ar..., ■
de 10 septembrie .199».

(5789) '

COMEMORĂRI

următorul spaţiu touterda! s'vdnt in 
strada Nicolae Bălcescu nr. 21 (fosta Con
signaţie), de 29,25 mp, pentru profil „Pa- 
petărie“.

Licitaţia va avea loc în data de 23. 
08f 1995, ora 9, la sediul R.A. „Actlvita- 
tea“ Orăştie, în conformitate cu H.G. 140/ 
1991, republicată în 1992.

Garanţia de participare la licitaţie es
te ; 13 785 lei, conform H.G. 140/1991, 
republicată în 1992 — art. 6. Odată cu 
«hitanţa, ofertantul va depune actele- do
veditoare privind bonitatea sau garanţiile 
materiale de care dispune, cu cel puţin 3 
(trei) zile, înaintea datei de ţinere a lici
taţiei. 1 (440)

STAţIUNEA DE CERCETARE Şl 
PRODUCŢIE POMICOLA GEOAGIU

Anunţă pe membrii asociaţi că înce
pând cu-data de 20 august 1995 acordă 
drepturile de asociat pentru anul 1995.

Drepturile se acordă în grâu*; ţuică 
pentru jumătate şi restul în bani, iar în 
caz excepţional numai în bani la solicita
re. ......

Pentru ridicarea drepturilor fiecare 
asociat trebuie să prezinte

■— extras de carte funciară:
— b u le t in  id e n t i t a te ;  

t -  p ro c u ră  le g a la  p e n tru  ce i ce r id i 

că d re p tu r i le  a lto x  pe rsoane . ( 4 * 2 )

mmujm

.H s fe  E feetfw rtaig  Seva ,.
Anunţă, locuitorii şi a- care In-perioada 7 august 

genţii economici din mu- _  3 septembrie 1995 este

la’ instalaţiile de termofi- tului termic.
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S.C „C0RAuA-S.A: HUNEDOARA 
Piaţa Li rt iţii, nr. 13 A l 71 ,2 4 : 

Nr. cameră comerţ ri industrie 
J/20/69/i&9i 

O RGANî Z EAZ Ă  
în data de 28. 08. 1995

pentru închirierea următoarelor spa
ţii comerciale : - , i

42 mp. 

4 2 mp.

mp.

Mag: ţesături nr. 21 Ghelari —
‘ -ix.' -'.'A-'- . , 1

Mag. parfumerie nr. 18 Ghelari —

Mag. 34 tutun Hunedoara — 16 mp.
1 Mag. 54 ţesături Hunedoara — 217

Mag. 78 parfumerie Hunedoara —
50 mp,

•  Mag. 69 parfumerie Hunedoara —
167 mp. -

•  Mag. bî. 56, str. E. Mărgineanu 
350 mp.

în data de 30. 08. 1995, licitaţie pu- l 
? bZicâ pentru închirierea următoarelor spa- ţ 
} ţii comerciale : ţ
1 ' •  Chioşc nr. 110, Pţa. Obor — 24 ţ
l mp. \
I •  Chioşc ,nf. 111, Pţa. Obor — 24 
 ̂mp.
| •  Chioşc nr: 39, Pţa. Obor — 24 mp.

•  Chioşc nr. .96, Pţa. Dunărea — 24
mp. *

•  Chioşc nr. 106, Pţa. Dunărea — 24
} mP-
| •  Chioşc nr. 43, ’Bdul Troian — 4 mp
J, •  Spaţiu comercial (lângă mag. 85 
1 Romarta) 4 mp.

•  Spaţiu comercial bl. 7B MV — 62
mp. ' : ■  *

1 . Licitaţiile vor avea loc iu sediul- so-
î cietăţii la dateţe mai jss menţionate, <gm 
 ̂9. Documentaţia se poate procura de la 
* secretariatul societăţii, zilnic între orele 

9—15. Informaţii mpUmentare se pot ob- = 
ţine Ut secretariatul societăţii, telefon 
712244, . • .

-îneăesle VARĂ
m W N M

U I

-la n e i

_______
“ fofâniitâţi f ^plij^em«i*ă>d^îs 

DevStr ,  22 £)acem$

Anul VII •  Nr. J4V> Joi. Jf) aufnisţ 1<H)S


