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MARTIRI BR A NCO VENI
că.pe t«reî,de nevoie,

_iă- sa^părăsească nici- un'
drept a} ţării sale, a ştiut 
sidhlâtţira Stăpânirea ne-, 
condiţionată a creştinilor,

‘rihşl,:a-
,7aujj*â; pătft^tdlui rorhâ- 

ne*c“. (N, Iorga kVŞ16a.
. rea politica a iui Q. Brijm- 
ed^anu*, Vălenii de Mun- 

p. 5l). Biserica 
noastră biţodbxă cinsteşte 

• pe toţi sfinţii plămădiţi 
evlavia; neamului ro

mânesc, între care se nu- 
: mărfi şi „Sfinţii martiri 

Bt t a ţpygnX.- Constantin 
Vedo, cu cef patrd fii ai 

■ săi. Constantin, -Ştefan, 
Radu, Matei’ şi sfetnicul 
lah&tfie'V «are au strălu
cit şi au primit în cer 

'^esmfîhft' slavă. .-Soi îi

lăudăm şi cinsl. ,, pe 
~ purtăforîTungir pij:c mSI-
- ■ te * Î«pte7şi biruinţe du

hovniceşti, ea ,,prie
teni" tu hii Dumnezeiţ si 
Oii pe nişte «fraţi desăvâr- 

; | # ţ j  | i  jîeftFi jare  âor cu- 
y% noscut încercăfâe vieţii» 

pământeşti şi acunv în 
, apropierea Domnului .mij-

- locesc şi se roagă lui- 
pentru mântuirea noastră,

Întrunit la 20 iunie 1992, 
Sfântul Sinod al Biseri
cii ■ Ortodoxe Române, e- 
xaminând rezultatele Col 

. misiei sinodale a  fiotfirât 
că martirii Constantin Vo
dă Brâncovcanu, cu cei 
patru fii şi sfetnicul sân, 

precum şi cu binecredincio- 
sul Voievod Ştefan ccl

Şttjţţ
- Mare al Moldovei să fie 
'  ©ănontîăţi, „Sfântul" Sn 

nod, la 2© iudic 1992, 
ohemănrt iu ajutor pe Mi
lostivul Dumnezeu, a ho
tărât' în*' t'ljl» sobornicesc 
ca aceştia să fie cinstiţi ca 

t sfinţi în întreaga Biscrică 
‘4- Ortodoxă Română, să -fie 

înscrişi în calendar în 
zilele .care s.au rânduit, 

: întoctnîndu-li-se sinoxare. 
Slujbe şi zugrăvindu-li.se 
chipul în icoane (Act Si
nodal).

Pomeniţi între sfinţii 
^rom âni în ordinea, sincş- 
V xaruiui potrivit curgeai 

anului” bisericesc sunt şi 
„Sfinţii Martiri Brânco- 
veni Constantin Vodă, 
cei patru fii ai Sui. Con

stant iri, Ştefan, Radu, Ma
tei si sfetnicul Ianache —■ 
prăznuiţi la 16 august — 
s-au învrednicii * 0  Suferi 
moarte mucenicească pen
tru dreapta Credinţă , .şi 

- penfrii neamul românesc 
i. din care au fost odrăsliţi 

Scos din scaunul de 
domnie de Ştefan Canta- 

' cuzino în Joia Patimilor 
din anul 1714, a ţinut să-i 
spună vărului său, noul 
domn, şi celor din preaj
ma sa : >,Dacă accs*c ne
norociri sânt de la. Dum- 

j nezeu pentru p la te le  me
lc, facâ-se voia lut. Da
că sâni fr uctul răutăţii o- 
meneşti, pentru pioirca 
mea. Dumnezeu să ierte 
Pe duşmanii mei, dar pă-
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Dac». între unităţile tu- • 
ristice şi de agrement apar.

, ţm ândorieâror sisteme or.
* ganizatoricb sau de proprie, 

tate <fin-; judeţul Hunedoa- 
ra s-ar fi Intitulat, în urmă 
e,U 6—7' arii, un concurs 
„Mis Hunedoara Turism”, 
Staţiunea, balneară ». Geoa- 

, giu ©ăi -obţinea de m-mş- 
V re zjtwtanţâ acest qncîrant 

titlu. Avea • tonta şansele 
, să-,rămână jk; podium, pâ- , 
i nă ce s-ar fi ridicat altă 

„stea". daeă s_âr fi ridicat.
P-rdprieţari pe baza; ma

terială baiopnră, comer
cială. şi de âgrement : dirt 
stiţfUnie, erau până rin 
Mt&9: Ministerul Turismu
lui, prin reprfcafentantul 
său, O J T Hunedoara, 
UNCAP, RTT .şi- CF.NTRO- 
COpP. -'Activitate de goş- 
podăriv comunală şi loca- 
tivă desfăşura în staţiune, 
un sector aL RAGCL Orăş- 
tie. în ăc ieastâfo rm ulă , 
staţiunea- funcţiona cât de 
cât articulat, cu toate pri

vaţiunile pe care ni le im
punea tuturor •— indivizi 
sau sisteme - - regimul to
talitar. , '

1989, dar mai ateş anii 
care i-au urmat, au adus 
în staţiunea balneară ,oam 
ceea ce au âdus şi în agri
cultură^ Patru ani de acti
vitate aşa-zis turistică, au 
însemnat fărâmiţarea în 
multe fracţiuni a patrimo
niului staţiunii, sau a for
melor lui dc administrare. 
Societăţile comerciale , cu 
profil de turism au prefe
rat să contracteze în loca
ţie de gestiune tot ceea ce 
:s-ă putut contracta, sub a. 
ceastă formă de privatiza
re, care n-a fost- niciodată 
nici cal, nici măgar. Ase. 

' mănător a proeeidat' eoope. 
raţia de.,consum eu unită, 
ţile salef dându-le în ad
ministrare cu contract de 
asociere, adică aceeaşi Mă
rie, cu altă pălărie, în 
timp ce. baza fostâîiii BTT

a fost privatizată fără cos- 
metizări ale termenului.

De o-situaţie mai ferici-5 
tă — o spunem fără tea
ma de a greşi — se bucu- 

ION ClOCI.EI, 
DUMITRU GHEONEA

(Conlinuare în pag. a 1-a)i
V W .V

V'ai, Costieă, oare 
când te-au lovit farfu
riile zburătoare?

r— Aseară, când am 
venit de la b a r !... *

CURSUL V A L U T A R
16 AUGUST, 1995

*. t  dolar SUA
•  1 marcă germană
-• 19» yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 frâne elveţian •’
•  l  lpanc {raacez .
« lO^lir^ Halîcfa-

— 2047 lei*
— 1428 lei !
— 2187 leij
— 3227 lei*

—  1716 l e i .
—  415 le ij  

12» lei]
<■- >Cursuri de reierifiţi ale Căniţi Naţionali'

zeaseă_se de mâna teribi
lă şi răzbunătoare a ju 
decăţii divipe“, - i ; '

Sifpu« in ceîe +nai cum
plite; chinuri împreună cu 
fi îi şt' sfetnicul său. con- 
daninaţi la- moarte la 15 ■ 
august 1714, zi aleasă a- 
nume ca să le mărească 
şl mâi - ipult durerea, 
praznic împărătesc pen
tru creştini, când împli
nea 69 de ani şi era o- 
nomastica doamnei, sale 
Marica, Brăncoveanu a 
fost scos dih temniţă cu 
toţi fiii şi cu sfetnicul la- 
nâciie VJcărescu. i  -ţ

r Istoviţi de cumplite su
ferinţe,-desculţi şi în Că
măşi sunt decapitaţi pe 
malurile Bosforului in lo-

” dm nţmă* ÎA Ia y c u

•• P to  • - âte *
aruncate în apele Bosfo
rului şi âu Josţ culese din 
valuri de creştinii milos-

.......“r" _ irt insu-
ia Hâtel^iţ bi bTSericâ Mă
năstirii \jă îciirl^fnnuîui, 
njuintă nou multe daruri 
de domnitorul -martir. 0- 
seminţele lui Vodă Brân- 
coveanu au fost aduse în 
ţ^ră in anul 1720 şi în

mormântate la Biserica S i. 
Gheorghe Nou ,,Necubă a 
românilor1'.

în pace sfântă. Martirii 
Brftnoovcni şi-au regăsit 

odihna trupurilor lor mult 
pătimitoare in ' cinstirea 
de mărire a întregii su
flări româneşti, ; '

Dr. pr. I.O. RUDEANU

a României.
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Muntean vă invită 
„Sărbătnarea pădurenitor“

Dacă până: acum, cunos, 
oului interpret de muzică 
populară, dl Drăgan Mun
tean, ne-a obişnuit cu 
splendide evoluţii scenice, 
la Radio şi Televiziune, ia
tă că acum dânstii îşi ma
terializează un gând pur
tat cu grijă în adâncul su. 
flotului — acela de a or
ganiza irt satul natal Poie
niţa Voinii (Bunda) o ma. 
nifestare folclorică comple
xă în care nu dânsul este 
vioara întâi, consătenii 
şi invitaţii săi.

— Aşadar, dl Drăgan 
Muntean, după frumoasele 
filmări realizate dc Tele
viziunea Română cu parti. 
ciparea dv In decorul Po
ieniţei Voinii, acum mer
geţi mai departe iniţiind 
a'ci o ..Sărbătoare a pâdti 
renilor”. Ce .va cuprinde

— Trebuie să precizez că 
sărbătoarea va avea loc în 
zilele de 19--SC august a;c., 
adică «âmbătă şi duminica 
viitoare aceasta consti. 
tuindu-se într-un moment 
personal -de recunoştinţă 
pentru satul în care m_am 
născut, pe care l-am iubit 
toată viaţa -şi în care mă 
întorc de fiecare dată e-w 
drag. In iniţiativti mea un 
sprijin esenţial primesc din 
partea Inspectoratului Ju
deţean pentru . Cultură, 
Centrului Judeţean' Hune
doara al Creaţiei Populare, 
Consiliului local Bunda şi 
Căminului cultural Poieniţa 
Voinii — Ruda. Sâmbăţă, 
19 august, ora 18. va avea 
loc un spectacol concurs

. MINE© HOREA
7 i ' 7,.--. < .

NouaC clădire 
Deva.

___ ________

..... , iu AUGUST'

•  $f,‘ Martiri Constantin 
• Vodă Brâncovcanu cu

. ,-^ei. patru t’u, Constan
tin, .Ştefan, Radu, Matei 
ş! Sfetnicul lanache (de 
câpitaţi , în 1714, la 
Constantindpol):

»» S-a născut, în 1921, 
" cariticul literar OVID S. 

CROMMÂLNICEANU;
•  Soarele răsar-a la , ora 

6,19 şi apune la 20,20;
•  Aii trecut 227 de zile 

din ănf au lumaş. 138..

•  .•ilora“. Prezent la Festiva
lul Internaţional de folclor ..Ho
ra” organizat Şi găzţhht de Mu
zeul Salului din Bucureşti tara
ful Clubului copiilor şi elevilor 
din Hunedoara a avut o compor
tare meritorie. Aţâţ taraful con
dus de înv. Nicolac Herepcan, 
cât si saxofoniştii Doru Sparios 
şi Ciprian .Todea au obţinut bi- 

'nemeritate menţiuni prezentând 
folclor muzical dc pe Valea 
C’ernei. (M.B., l.V.) ’

•  21 °0». I,a acest total se ri
dică numărul contractelor indi
viduale de muncă înregistrate la 
Camera de Muncă. Ceea ce în
seamnă că cel puţin atâtor oa
meni le asigură capitalifl privat 
un salariu. Noi zicem că este 
încurajator. (I.C.)

•  Decepţia ansamblului „Ua- 
ţegana”. Cunoscutul ansamblu
folcloric al Casei de Cultură din 
Hunedoara s-a pregătit intens, 
timp de o lună de zile,-pentru 
a participa la un festival folclo
ric. ce -se desfăşoară jn  Franţa, 
După întocmirea tuturor formali
tăţilor cerute, însă, membrii an
samblului se văd nevoiţi să ră
mână acasă, Ministerul Culturii

nemaidispunând de fondurile ne
cesare undi astfel de acţiuni..; 
(G.B.) •

•  Şomeri în evidenţă. Numărul 
şomerilor în evidenţă la 20 iu- 
iie a.c., în judeţul nostru, se ri
dică la 29 152, între care 7665 
primesc ajiitor de şomaj, 5941 
în alocaţie de sprijin, iar 15 546 
persoane, se aflau în evidenţa 
oficiilor forţelor de muncă. (C.P.)

•  Se instalează apometrc. Se
ştie că, în ultimul timp, între 
RAGCb Haţeg şi asociaţiile dc 
locatari din această localitate au 
existat numeroase discuţii cu 
privire la facturarea apei. reci 
către cetăţeni. Tocmai de aceea

s_a luat măsura de a coiiforlza 
apa livrată la blocuri. Astfel, 
âu fost procurate apometre care 
se instalează la fiecare bloc. 
(N.S.) ' '

•  Căsătorii, divorţuri. Numă
rul căsătoriilor'pe semestru] 1 al 
anului 1995. se ridică la 1582, iar 
cel al divorţurilor la IUI. Ra
portat la 1000 de locuitori, situa- , 
ţia sn prezintă-astfel: căsătorii 
5,9 la mia de locuitori, respectiv' 
4,1 la mia de locuitori, la di vor- * 
ţuri. (C.P.)
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(U rm are d in  pag I)

cu participare interjude
ţeană pentru interpreţii vO- 
cali, iar la ora 22 recita
lul cunoscuţilor solişti şi 
prieteni Nicolae. Furdui 
IancU Mariană Atighel, A- 

. na Baneiji cărora mă voi 
alătura şl- eu. După care 
va avea loc un foc . de 
tabără şi jocuri de artifi
cii. Manifestarea este ur
mărită de personalităţi ale 
culturii şi artei româneşti : 
dna Marioara Murărescu, 
redactor şef la redacţia fol- - 
clor -a TVR, -dl Gruia St6- \ 
ia. redactor şef adj, al e_ 
misiunitor muzicale- TVR, 
dl Gelu Stan (Timişoara), 
dl Dumft'ru Buzoianu (Cluj- 
Napoca). Duminică,. 20. au
gust, va fi rândul pădure- 
nilor mei să arate ce pot.

— Cititorii noştri sunt
interesaţi să cunoască ce 
va cuprinde această a doua 
zi â „Sărbătorii pădureţii- 
ter", .

— Fiind sărbătoarea pă- 
durenilor, e firesc ca pă- 
dureriil să-şi descarce su
fletul de preş plinul lui 
şi al frumuseţilor pe care 
ie deţin. La oră 9 va avea 
loc o -slujbă dă pomenire 
şi dezvelirea unei plăci co- 
memorative realizată prin 
contribuţia mea, placă ce 
aminteşte de soldatul loan 
Preda, o rudă apropiată,

Muntean vă invita la \ 
pădurenilor"

care a căzut )'n 1944 pe 
frontul de la; Iaşi. Oaspe
ţii satyjuj Pqieruţa Vămii 
vor vizita apoi in premie
ră un muzeu al artei popu
lare -pădureneşti deschis în 
casa tatălui meu. în mu
zeu vor fi etalate inclusiv 
costumele cu care eu am 
evoluat cu diverse prilejuri, 

-v Ce va urma apoi ?
~~ începând cu ora 11 se 

va desfăşura o paradă a 
portului popular pădure- 
nesc, Gala laureaţilor con
cursului «le • interpretare 
muzicală, precum şi reci
taluri ale soliştilor Nîcolae 
Furdui luncii, loan Bocşa, 
Gheorghe Roşoga, fraţii - 
Petreuş, Mariana Anghol. 
Elena Sys-i. Mariana Deac, 
Aâla Bangiu, Bord şi Do_ 
ru .Sparias. Urmează apoi 
surpriza... J

—- Despre ce este vorba ?

— Urmează deplasarea 
din sat pe Dealul Corne
tului care se va face cu 
căruţele localnicilor fru
mos împodobite şi care 
se vor întrece să_şi invite 
oaspeţii,

— Vorbeaţi şi de unele 
„noutăţi".

— încercăm să realizăm 
un recital sub- formă . de 
concurs pentru taragotişti. 
La recital participă Pera 
Bulz, Ionel Coza, Dorel şi 
Doru Sparios, Domin Cor- 
clioş, Petrică Lupaş. Jenei 
Bulz, Cristian Bîrna, Do
rel Benea. După deplasarea 
pe Dealul Cornetului ur
mează la Căminul cultural 
din Poieniţa Voinii ,,NedeT 
ia pădufenşescă'* la 'care 

participă - fărmaţille „Cţj*i. 
Nou" din AJtţa I ulla „L, 
na Crişului" Brad, târâi 
din Va ţa ţie Jos..

î STAREA MEDIULUI
* Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor şi Agen. 
1 ţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din 
; România semnalează cazuri de intoxicare a fau-

I neî domestice şi sălbatice cu furadon < şi diafuran,
ci PYÎmHotSsn fnlncirli :inp«inr rt rnr? llţn rÎP

l 

I

precum şi extinderea folosirii acestor produse de |
’ v . -c- ■ “*■ - “ 4* *

1

\

eătrd comercianţi neautorizaţi.
Rugăm populaţia să nu folosească aceste produse 

decât sub Îndrumarea directă a organelor agricole şi 
să anunţe asemenea cazuri ia organele locale de 
politie şi la Agenţia de Protecţia Mediului Deva, 
la telefoanele 612911 sau 61®44S

lng.TEODQT BATCA, 
director A.P..W. Deva .

FM 89,3 MHz
Asigura spaţiu publicitar
p* postufllo de radio priva',
dht ttrtnatoarete «rase:
BUCUREŞTI
COWSTAMTA
TBiHSOARA
ClUJ-NAPOCA

TALON

OANCE MII SIC TOP TEN

BUZĂU
«iW Ctm
SE09<32lA

informaţii la telefon
- H f e t r

1 j
; t  -

4 .
5

; e .
7,*. 
8 . 
s  
10
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PRIMA ZI :

Fumătorul, ca şî alte 
feluri de drogaţi, nu-şi e- 
xercită regulat voinţa ca
re este deseori paralizată 
de dependenţa obiectivă 
şi subiectivă creată de ni
cotină şi obişnuinţă (atât 
de puternică încât a fost 
supranumită ă doua natu
ră). Foarte deschis, trebuie 
să reînvăţaţi să ascultaţi de 
propria comandă (actul de 
gândire şi de voinţa) Aşa 
cum un copil învaţă să as
culte de păţinţi sau . aşa 
 ̂cui» vă conformaţi Ordine
lor .directorului firmei la 

. care lucraţi.
Vâ-atenţiohâfn ‘ ca %  fie 

valabifă. acepstă decizie 
trebuig să fie personală şi 
sinceră^ luată' de dy, îh a.- 
cord cu dorinţele şi gân
durile proprii determinate 
de constatările asupra e- 
fectelor fumatului ş ih u  la 
«ojicitafea doctorului sat» 
partenerului de viaţă. Tot
odată, ea trebuie să fie 
realistă şi realizabilă în 
raport ca forţele şt resur
sele de care dispuneţi. Es
te motivul pentru care, 
pentru început, vă cerem 
să faceţi, alegerea Dg A 
VA LAŞA DE FUMAT 
DOAR. PENTRU 24 DE 
ORE. După care o veţi re
înnoi pentru eâ va trebui 
să rămână permanent va_ 
labilă şi nedegradată nici 

’ în vreun fel îritir.o promi
siune la care sq poate re
nunţa. Respectaţi_vâ -deci
zia, deoarece Incâlcârtd-o 
vă-veţi pierde prestigiul şi 
încrederea în dVs. veţi trăi 
descurajarea şi, odată cu 
acceptarea compromisului 
de â ceda tentaţiei vicioa
se, veţi abandona terapia, 
îh fine decizia trebuie să 
fie absolută, tn sensul de 
a fi unica direcţie dte con
centrare şi utilizare a re
surselor fiinţe?! dv. timp de 
o săptămână. Este, deci, 
„locomotiva* de Care se 
vor lega celelalte verigi
esenţiale âte reuşite»; âşa 
m  reoetati eu orice Ocazie : 

■AM ALES CU.ADEVĂRAT 
BA RENUNŢ LA FUMAT !

Deoarece nicotină este so
lubilă în apă. -vă.veţi

transfOrhla corpul . lntr_o 
maşină de Spălat şi clătit 
otrava respectivă. Pe lân
gă stoparea fumatului, cu 
cât se elimină mai repede 
toxina cu atât va fi mai 
tafe rezistenţa voinţei dvs. 
în momentele critice Şi cu 
atât m ai repede va dispărea 
dorinţa de a fumâ. Cum 
pierdem cea 2,5 1 apă pe 
zi, prin urină şi transpira
ţie, veţi bea cât puteţi mal 
mult peste acest strict'ne
cesar de 2,5 lj sub formă 
de apă de băut, sucuri de 
fructe, apă minerală. Azi 

: jju'vveţf ' eonsşşŞa' decât 
fructe apoSse there, pere,

* ' struguri, anangŞ, grepfrut,_
portocale, lămâii r Calciul,

- glucoza şi sâbuWle minerale 
le veţi lua dht Săminţe fc>- 
leaginoase: alune, arahide. 
seminţe de dovleac- . sau 
de floarea-soarelui. ,.Nu
mâncaţi alteevă, ' .

Căp» tcntoţla de a fuma 
revjftş presăttUţj; luaţi Uft 
■pahiUt eu suc dă lămâie gf 
betl-1 pe îndelete, cu în-

* ghiţttufî mici, . r^etâtod i 
AM' ALES SA NIJ FU
MEZ 24 DE ORE ! Nu ezi
taţi. mai ales că mâine veţi 
avea nevoie de vitamina 
untiobosăală eau vitamina 
tinereţii, cum este supranu
mită vitamina C, pentru 
un tonus suplimentar care 
să contracareze depresia 
ce va apărea mâine prin 
absenţa mcotinei;

Faceţi gimnastică «%s. 
pfratorie «le cej puţin,trei 
ori pe zj .şi in plus de fie- . 
care dăm când feVlne pof_' 
ta de fumat. Celula nervoa
să cerebrală consumă dê  5 
ori mai mult oxigen -d e 
cât restul celuletor din or
ganism, fapt pentru care 
omul consumă zilnic 70 f 
de oxigen. Respirând rit
mic şi profund timp de cel 
puţin 3 minute, tonusul ce
rebral creşte obţinăndu-se, 
implicit, o fortificare a 
voinţei. Aplicând tot ceea 
re aţi citit, veţi 'rezista eu 
succes până mâine, <Va 
nuna) .

IOAN CRIŞAN

m « » I *  * • * « * » * • •

î,«o La prtam « » ; 
9M  Santa Barbara
f r); 10JI5 lUbtrt «aii- 

»are (»/r); «*%•!&. 
cran de va 
KhJI aur , ,
Iaşi şi TVR 
16JW Actualităţi; IftlO 
âfagaain sportiv; 
Autografe nKztoale; 
17,15 Alfa f t Omega; 
18,00 Telediscut orartcii 
populare; lM o Desene 
animate; 19,00 Timpul
Europei. JMag^dj^ptollL

19,3» Fata şi băleţtt 
(sj; 20,00 Actualităţi, 
meteo, sport; 20,50 Fa
ta lui Mirtral (s., ep. 

W  2f;45 Nul litpnUere. 
Bn. de ştiiaţit 1; 22^5 
Total despre muzică 
'|ţs); 22‘,5Ş demtteenţc; 
33.45. întâlniri», de la 
miezul nopţiR f^5  Jazz 
Alive Magazin.

v m »
7,00 La prima oră; 

9,20 Ora de muzică; 
10»05 Caleidoscop; 11,30 
Da ; 12,00 Gong! (r); 
12,30 Caleidoscop mu, 
ztedl; 1.1.00 P « M  tă
cerii fdo); 14,00 Aetna. 
fltăţi; 14,10 de
vacanţă; 15,10 Serialul 
«mialelor; IM#
16A0 Pasiuni IMMtt 
(ş); 17,00 Mu»L.ecp;
17,40 Iubiri amaptoarc 
fs); 18.30 Eu, f»i Hm- 
br maghiară; 20,00: Pro 
Memoria; 20,39 > Turist 

.Club; 21,00 TV>f Me.
: şţger; 21.30 Tradiţii; 
ZUio Sania Barbara (s); 
22,45 I n secol de cine. 
ifit: Scrglu Ntebtâăeeu;

9,00 — 13,40 HUSări; 
I6J »  Post mertditmţ 
v m  G ala  T e te  7; i ţ i »  
D8eumeittar — . - t iu  
Rteu ştiinţei»* DM» De. 
se«cn9,00 litotă intti; 
30,00 „Trâteşto-ţt VL
sur* -  e*. M i M M
Doar o V erii-.; 
Teîejurirtil! 21,30 
ferii w i; 
ep, 5: 22,20

MBHMB tlMBlMl BMMIV MMtIM flMHIB BHPB ̂ M̂MB MBB

-ţf
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mu ..•■--..-..a SAT T mm®
6,30 Srriale, desene a- 

nimate; 9,03 Ambulanţa 
(s): „Cazul»; 10,00 Reluări 
seriale; 11,00 Frumos şl 

bogat (S>; JL30 Vremea do
rinţei (s); 12,00 Preţui' e 
fierbinte <cs); 12,30 Pue_ 
Iul familiilor (cs); l3j)0
Magazinul amiezii; 13,30 
Springfield Sîory (s); 
J14,i5 Santa Barbara (s): 
15,05 Pasiunea, ei c cri
ma (s,p.); 16,00 . Ilona
Christen talkshow; 17,00 
lians Meiser talkshow; 
18,00 Jeopardy! (cs); 18,30 
Intre noi <cs); 1 9 ^  Fru_ 
iu »  şi bqgat (s/r>; 19,45 ( 
Ştiri, spsrt, meteo; 39,40 
Vremuri lăute şi rcie <sţ; 
21,15 O femeie hipnotiza.

- ÎS (tihriller StîA J59î)j

7,00 Ştiri; 10,00 Casă, 
dulce casă (s); 10.30 Film; 
12,!M O blondă- pentru ta, 
ta (s); 13po Robinsonii (s); 
13,30 Casa Vianello (s);
14.00 Ştiri; 14,23 . Lecţii 
particulare (show); 14,40 
Beautîful (s); 15,10 A itt. 
bi (s); 16,00 Tata şi fe
tiţa (sf; 16,30 Tata (s);

17,00 Desene ânimate; 19,tw 
OK, preţui c corect (Cs);
23.00 Roata norocului (cs); 
213)0 Ştiri; 21,25 Paperi- 
ssima sprint (show), cu 
Gâbibbo,' M, Trevisan; 
21,40 Film; 23,15 Ştiri; 
0,15 N.YJML Blue (s); 
1,15 Ştiri; 1,30 Tatfet 
(mag.); 5,30 Arca lui Noe

' (30). ' T 2 . ■ • >;-■ --

6.30, Germania azi dimi-l 
nroţă; 8,30 UruiK-h — TV 
(mag. TV); t«,39 Gimnas
tica matinală; 11,00 Insula 
fanteziilor (s); .12,00
Schwartz ta pândă ($fţ);
13.00 Medicul insulei (s);
14.00 Fairon Crcst (s);
15.00 Cagney şi Lacey ( 
(s.p); 16,00 Star Trek (s. 
SF St A): „trucen roşie»;
17.00 Baywatch (s.o): „InTî 
sula rontenţei»; H,0O Să 
riscăm! (cs); 18,30 Ştiri;
19.00 Totul sau nimic (cs);
20.00 Ştiri, spart, meteo; ,, 
23,30 Roata norocului (Cs); ’
21.15 Comisarul Rex (ş);ţ 
22,»5 Chicago Ilope <s);!
23.15 Picket Feuccs (s.p.);* 
0,15 Salem trebuie să ar- 1
na ihTffcsnţf gr. •sua ).

6,30 SOri NBC; 7,00 
Ştiri ITN; -7,30 I.uMea a .  
facerilor, ştiri; 10,00 Cb- 
merţ ŢV; 11,00 Piaţa eu
ropeană; 15,00 Piaţa ame
ricană; 18,30 Pulsul afa
cerilor azi; 19,00 Azi — 

iniormaţii; 20,00 Ştiri ITN;
20.30 Goii. Turneul euro
pean Volvo PGA ~  O- 
pcnul ceh; «1,30 Dateline, 
cu Jane Puuley; 22JI0 
VVISO magazin german, 
cu Michaei Junghiul;
23.30 Showul serii. CU Jay
Lene; 0,30 Real personal 
-* talkshow; 1,30 Ştirile 
napţM NBC; 2,00 . Vidco- 
mnda; 2,30 Show.uJ şferii, 
cU jay Leno; 3,30 Drcpl 
înainte (do); 4,30 Jimmy’s 
(s); 5,00 Datciine —' re . 
trospeethr*.- -  •*-

-T**

9,30 Yachting. Mag. 
părând Prix; w ^o Euro- 
fim. Mac, distractiv; 11,00 
Afletism: CM/Gotriborg. 
Setecţiuni tdn ttfncurs; 
13,00 Aventura: Crocodile 
Trophy; 14,00 Mag. 
sporturilor C« motor; 16,00 
Snooker. Liga europeană 
*95. Finala play-offs-ului 
(r); 18,00 Auto. TrUck Ra_ 
eîng (r); 18,30 Schi nau. 
tic. CE 1095, Runda 1 — 
Belgia, runda 2 «a- Por
tugalia, runda 3 — Fran

ţa; 15,30 Moto. Mag. Grand 
Prix; 20(00 Auto. Mag. 
Formula i ;  20,30 Buletin 
de ştiri 1; 21,00 - Aerobic. 
Genoa Sport Show; 22,00 
Culturism. Campionatele 

Internaţional» ale Austriei.

10,00 Obiectiv ţr);
10.15 De re medica (r);
11.15 Videotext; 18,00 
Worldrtet — documen
tar; 18,30 ,Grey» <*. 
film de desetie anima
te (Japonia,
20.00 •
20,45 ObiectH 
Actualitatea 
(em. de Sorin Blada);
88.15 FRf» - artistic: 
„Misiune de pedeapsă" 
(arte marţian, BUA 
1991): 2330 V id eotex t.

10,00 V id eo tex t; 10,00 
Observator— Antena 1; 
19,00 Focus — ştiri din 
actu a lita tea  lo ca lă ;  
19,15 Noi — emisiunea 
redacţiei de tineret 
(reluare); 20,18 Film 
artistic : „Partea în- 

tu n ecată  a  lumii»; 22,00 
Film serial: „O altă 
viaţă" — cp. 39 şt 40; 
22,50 închiderea pro
gramului. * î M
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PARÂNGUL LONEA PE CELrMAI BUN LOC

• secţiei de fotbal şi cea 
tehnică, preocuparea spon
sorului —* EM Lonea — 
pentru continua moderni
zare a bazei materiale, 
refacerea după efort a 
Jucătorilor, condiţii bune 
de antrenamente Şi pre
gătire. Drept urmare, e- 
eftipa se exprimă co
erent In teren, are 
multă putere de lup
tă, este pregătită fizic şi 
psihic. Şi pentru acest 
an, conducerea asociaţiei, 
preşedinte ing. Fiorin 
Stan, vizează clasarea 
intre primele cinci echi
pe ale seriei a IlI-a şi 
dacă sunt şanse ehiar' pe 
primul loc i

Ştiind că de data aceas
ta va fi mult mai com
plicat, conducerea secţi
ei (preşedinte ing. Mihai 
Chiţac), împreună cu an
trenorul principal au pus 
un accent deosebit pe 
pregătirea fizică efectua
tă ia Lonea, dar şi intr-un 
cantonament de 12 zile 
Ia Voineasa, disputând şi 
câteva partide amicale la 
Artinoasa, Vulcan 'şi Lu- 
peni. Iată 51 lotul. Parân
gului : 1. Botezată, Bîzo- 
ianu Ciocan, Burta». 
C. Botezatu, Semianu.Mi- 
trofan, Cristea, Năcreală. 
Movilă II, Varga, Lazăr, 
Gavriluţ, Udrca, B. Po* 
pescu,. Stăncic. Se mai 
aflau ta pregătiri Moro- 
şanu* Henzel ş i " Fruroo- 
ca.

CAKOL GALL

xjintre echipele hune- 
. dorene, cel mai bun loc 
ocupat în clasamen
tul seriei a IV-a a Divi
ziei B Ciocul 4) J7a ocu
pat parângul Lpneg, cu 
«irtdăteareft linie do da* 
«unent : 38 20 4 14

*M$fM  •:; 64. Antrenată
d« funoscutui Cărei GăH 
luUitaoh- echipe pregătite 
*** Vega Deya şi CSSf 
KeţlţaV CC are q bună 
experienţă cojnpetiţionalâ, 

utahipâ' minorilor di* La*- 
: nea a fost' bine aprecia
tă. V> seria a I V-a, «  bu
nă perioadă de timp lup- 

' tând „umăr la umăr" cu 
«Rnaur Ztatnn , pentru 
promovare. '
. f a ta #  remarca, CPUlu-

">Pfoarte bună Intre 
ertMfeV AstxăaSei.

:/ _ ■ IVfjjjgERUL UBICANI, 

nota  m axim a  LA PREGĂTIRI

$i aici,: ca pw*9 ..lo t 
#m m ţit o atmosferă 
profli» jjregădrjlar gri* 

. e*.#;teWiitx»-t»Q&ce. An
trenorii Dorel Maria şi

..MM* — PUfue
bine cunoscute în fotba-

- kd-dfedjzienar — au în.
- cgftat devreme ă*t«t*- 

năpastele şe desfă
şoară w b  semnul unor 
exiaw»Ht crescute, cam 
să aducă 9 pregătire sa.

necesară îm
plinirii obiectivului pro
pus: rămânerea în Divi- 

; ida RL *Avem #  stabili.
fete fparte bună, atât ia 

s n lsţw . conducetH clu.
- bulti «ăi şi în lotul g» 

c h ip î *a. remarca Mi. 
hai Marian —■ ce l-am 
g lii- «aducând- un a*.

- trenament Intre 2 e-
- etape din lot ,pe un 

ti mg: ploios şi un teren 
foarte greu, denivelat,
X# ăjpă şt noroi •*- cec»

t ţ e  w e  ea de 3—4 ani 
Să ne bucurăm de o bu
nă-omogenitate a forma. 
|igi ,ce ne-a permis să 
•ă  situăm pe locul 6 In 

- dasament. Ş î . In acest 
an avem o singură mo. 
dtfiaare tn lot, Lam adus 

: pe Ştefoni de ta  Haber 
«»ţ©f“. Să subliniem că 
preşedintele de onoare 
al Asociaţiei este dl ing. 
lacob Stoica, iar execu

ţi* ing, Ftorfan Duml.
.. tru, preşedinte al secţiei 

de fotbal fiind su.bing. 
Viorcl Vesian.

Ara urmărit ş l  noi, o
bună bucată do timp, 
jocul ceior 2 echipe, 
p i  rfet in tram , ritm dră- 
cesc, fără menajamente, 
şi iţi» dat .dreptate a n . , 
trenorubii loa» Dosan,

ti  Ift Minerul - Ş t iu tă . .
Ulean ţDivizta C), a că# 

rai fimmaţie- a-Jucat ca o  
toate divizionarele B din 
Valea Jiului, i pe care 
l-am fntrebat care din. 
tre ele i s-a părut cea 
ştai bine pregătită la ' 
acest timp: „Hi s-a părut 
ş  fi Minerul Uricani, M ,’ 
ne • aşezată - k t teren, e .  : 
megenitate intre cam* ■ 
partimente ş i  o mare 

. poftă de joc". . .

. Cine va evolua în pri
mul ;,U“ la Turnu Se. 
verin în prima etapă- 
dintre cei' prezenţi la 
lot: MunteaniU Popcs- 
cu, SUyester, Nicoâră,
V. Roşea, Ştefanache, tri. 
muş, Grcctr, CL Roşea, 
Ceuţă, Sîrgtae, Flore», 
cu, Şaradi, Jlocanu, Şjte- 
foni, Bal, Mazilu, lor. 
dacfae, Mureşan,' Topor, 
Solomon, ' dorite, Mari. 
ncscit. Răspunsul: , cel 
mai burii dintre aceş
tia i

VA CONFIRMA VEGA DEVA ?

Iot, din care să ne adu
cem aminte Rahoveanu, 
Fartuşnic, Neagu, Bulga- 
ru, Stan, Tănase, Luca, 
Danciu, Ciobănit, Popa, 
Rădos, Elek, Berindei, D. 
Gabriei, Ciubotaru, Davi- 
doni, atunci când s-au 
aflat pe teren, au făcut 
totul pentru ca Vega să 
urce mereu in clasament.

Va fi greu în acest tur. 
Condiţia este să nu pierzi 
nici un punct, acasă, să 
câştigi şi să obţii câte 
un meci nul în deplasa
re. Componenţa .seriei a 
IlI-a este cunoscută, cu 
multe echipe valoroase-, 
puternice. Cu toate aces
tea, Vega Deva îşi poate 
asuma răspunderea de a 
supravieţui1 în B. Echipa 
a dovedit că poate. In 
pregătiri. - cu excepţia 
‘meciului din Cupă, a de
monstrat că e bine pre
gătit^ întrebarea este 
dacă conducerea clubului 
şi antrenorii reuşesc să 
menţină aceeaşi atmosfe
ră tonifiantă, de seriozi
tate, disciplină şi mun
că, de ataşament faţă de 
culorile clubului şi dacă 
TOŢI jucătorii vor do
vedi aceeaşi loialitate fa
ţă de club, de suporterii 
lor, de Deva. Atunci, 
Vega va birui.

IONEL STANCA

Despre evoluţia tinerei 
echipe Vega Deva în se
ria a IlI-a din Divizia 
B s-a scris mult, pe me
r i t /  în campionatul tre
cut. Şâ ajungi, în final, de 
pe un Ioc al retrogradă
rii pe locul 5,' cu o linie 
de clasament ce spune 
mult despre jocul echi- 
,pei, a fost o adevărată 
performantă: 38 18 4
16 82—5.1 58. Acum în
să altele sunt datele pro
blemei într-un campionat 
,t1e foc", r în care, Şn fi
nal , mai rămân în Di
vizia B doar 5 ejhipe 
dihtr-o serie ! E bine *.ă 
antrenorii deveni lenei 
Stanca şi Nicotac Atexiuc 
au la disţmzîţte aeefcşi

m inerul  lu pen i priv eşte  in  viitor

.o
.imul' ____ _____ . ................  . . .
ani, şimpaiizaaţu din Lupeni şi Împrejurimi având 
plăcutul pdlej să urmărească această echipă şi 
ta  prima .jdlvlaje a ţării când regreta tul Pa ras. 
ebiva şi repffltaful Crăiniceanu erau printre cei mai 
percutanţi atacanţi din Divizia A. De mulţi arii, o 
Seamă de jucători fac „rocada" Jiul-Mtaerul Lit- 
peni. Şi acum parcurgând numele ‘jucătorilor, a- 
flâfi în lotul Minerului sunt câţiva bine cunoscuţi 
in fotbalul divizionar : CâmpCanu,’ MWoş, Urigu- 
reâriu, Tutac, Qaîdă, Brăneţiu, Lumperdean, Oco. 

'Uijpxg,̂  ^ e c u ^ f i,; |^ u U lc Dobrş, ţloşşn, Spânu, N.
Păuni Măi .erau fopa

âm ta- ăhdk- A le»  Marian -şl J3ţge|. V «aa Sin Bucu. 
reşti şi Ştefan Pavloski din Petroşani.

Preşedintele clubului este ing. Mihai Basarab, 
uri ora de fotbal, de mulţi ani în conducerea chibu- 

iar taitrfneri «ynt Gh. Eixandru Şl CU» Cătaţi* 
Bioeîoţetes că nimeni, nici de la Asociaţie, nici din 
rândurBe ecMpei tal se gândeşte să joace in cam- 
piomatal viitor in Divizia 61 Pregătirile, antrena, 
mentele „In familie" sau în compania celorlalte 
fprmaţii din Valea Jiului s-ati desfăşurat sub exi- 
genţele impuse de condiţiile în care vor avea loc 
şi întâlnirile în campionat. O dovadă certă că şi 
aici conducerile Asociaţiei şi a secţiei de fotbal 
privesc în viitor şunt şi lucrările însemnate ce 
se fac la stadion, care de fapt este închis; efec- 
tutaîdu-se însemnate lucrări de modernizare. Diri 
acest motiv, Minerul Lupeni îşi dispută meciurile 
din tur pe stadionul din Uricani. _

Să niţ uităm că Minerul Lupeni — locul 9 în 
clasament —* se poate mândri cu cea mai bună 
galerie din Valea Jiului şi prieteni bună cu cea 
a Corvinului 1 Bine ar fi să aibă buciiria aplau
dării Minerului şi în anul viitor, tot in B.

BUN VENIT NOn PROMOVATE 

MINERUL CERTEJ!

cu vechi participări in 
Divizia B şi chiar în A 
Şi totuşi oamenii de 
sport din Certej, susţi. 
nâtorii şi echipa cred 
că sc pot antrenn în 
lupta pentru obţinerea 
unui loe „sub soare*./ 

•Echipa a foit preluată 
de uri; antrenor tânăr, 
temeinic pregătit , teo
retic şi practic, Gheor- 
ghe Ţurlea (vă_mai a- 
mintiţi — a fost securtd 
ai iui Hlzo la Inţer Si
biu), carg pune muţj pro
fesionalism şi suflet la 
pregătirea echipei, ce 
va fi conturată clirţ u r
mătorul lot: Tiliban, 
Clep, Iancu — Tîmovea- 
nu, Asâftei, Stroia, 
Sicoe, Cioclăuş, Lavu — 
Căpuşan, Mazilu, Mu
reşan, Mafholacbe, Ti. 
fnofţe — Pop, Zalojnir, 
Ungureanu, Stdorak, Bo- 
zan, Baciu. Până acum, 
s.au susţinut o seamă de 
partide amicale,: acasă şi 
în deplasare, care au 
permis antrenorului prin
cipal să-şi facă o ima
gine .asupra conturării 
formaţiei pe posturi, Iu. 
ctondu.se răn it: pentru 
omogenizarea şi creşterea 
vitezei în acţiunile ofen
sive şi a eficienţei aces. 
fora. Primul meci aca
să cu... Minerul Lupeni, 
ce a evoluat ţi, pe pri- 
ma scenă fotbalistică a 
ţării.

GHEOUGIIE ŢL’RLEA

Inimoasa conducere a 
Asociaţiei sportive Mi. 
nerul Certej, sponsorul 
echipei, jucătorii şi an. 
trenoril au reuşit în fi
nalul - campionatului Di-' 
vtelei C *94—‘95 o fru
moasă performanţă: pro
movarea în Divizia B 
Bun venit şi o evoluţie 
cât mai bună în B !

în vechile condiţii -L 
cu 4 serii hi această di. 
vizie, n-ar fi fost o pro
blemă pentru Minerul 
Certej ^ă-şi- propună să 
supi'â'rteţuiască .& Divi
zia B. Dar jum  se joa
că acum, cu' sabia Iui 
Damocles deasupra ca
pului, musai să te cla
sezi între primele 5 echi- 
pe, c greu 1 Mai ales că 
ai ' de jucat cu formaţii

ŞI A.S. PAROŞENI-VULCAN 

SE AFLA ÎN CURSA

'  în' campionatul trecut, 
AJS. Paroşeni s-a dasat 
pe Tocul 12, pentru că , a 
fost penatizată cu 4. pune. 
te şi cu o amendă sub
stanţială Astfel, echipa 
era mai sus CU 3—4 lo
curi. Oricum şi A Ş ., pa
roşeni se află înscrisă 
în cursa -pentau menţine- 
rea in Divizia B. ; >

..;Ţ3jspunând- de o/ spon. 
sob%re -din -partea mfi 
p er paroşeni, ciubttf {pre
şedinte dl Ionel Botă), 
anttenorul principal Mar, 
cu Buzduga se * strădu
iesc să pregătească cât 
mai ţememie evoluţia for
maţiei în noul campio
nat. Jucătorif care au dus 
şi în-anul trecut greul, 
Earceş, Opriţa — Doden- 
ciu, Cioară, , Ilanciuc, 
Toth, Vesa, fspir, Miclâ- 
uş, Creţu,, Constantines.- 
cu, Boldiş, Ciucă şl Ghi- 
ra se află la post, In fe-, 
bra pregătirilor şi a me
ciurilor amicale, de an
trenament. A plecat la 
Parângul Lonea Năcrea
lă, . Aldea şi Taloşi |şi

satisfac stagiul . militar. 
A fost legitimat — până 
acum — doar Toma 'de 
fe MetalurgfetBl Cugir, 
iar 3—4 Jucători aflaţi 
in probe au făcut „paşi" 
în alte părţi-

Atât ta pregătirile ge
nerale ala tatului, dk.Ai 
ta modurile disputate 
până acum, se Vede o 
preocupare*,Şt. conoentra- 
rg riraj tnar^' şi din par
tea jucătorilor, care rea
lizează că nu le va fi 
mai bine dacă retrogra
dează din Divizia B. Or, 
în noile condiţii este 
foarte greu sa afirmi că 
«prindem* unul dintre lo
curile salvării, când încă 
19 echipe şi-au stabilit 
acelaşi obiectiv şi luptă 
din răsputeri pentru rea
lizarea Iui.

Conştienţi că noua edi
ţie a campionatului va 
fi fulminantă, F.R.F, a 
luat măsuri de înăsprire 
a sancţiunilor atât pen
tru jucători, cât şi pen
tru arbitri. Să vedem 
ce va ieşi.

Pagină realizată dc SABIN CERBU

Anuf VII Nr. UIT. Miercuri. 16 aueust 1995



a "’%J0*) V AN TUL  l , Î B E E

((Jrni.ire din pun I)

ra zestrea anaterială răma
să după UNCAP A fost 
'dată 1 1n proprietate* şi vad.1* 
nurii stea re - ’ Mih iste ru Iul ' 
Mtînrfj şi Protecţiei '̂ So- 1 
ciale. Ncurmărind 'morţiş . 
profitul pentru sine, aces. 
ta, prin echipa manageria
lă, căreia i.a încredinţat ; 
fosta-.bază, de tratament 
a UNCAP, ţihe ştacheţă 
calităţii - serviciului la un 
nivel ridicat, tocmai pen
tru că a investit. Dar de
spre aceasta ne-am mai 
exprimat în ziar.

Turismul balnear mai 
este amplificat la Geoagiu 
Băi şi de posibilităţile pe 
care le oferă deţinătorii 
individuali de spaţii de ca. 
zare, o posibilitate demnă 
de luat în considerare, la 
orice evaluare a patrimo
niului turistic.

Ce arăta staţiunea în- 
tr-w zi de august, de la ju. 
mătatea • săptămâni^ o zi 
nici prea călduroasă, dar 
nici., răcoroasă ? Am avut 
curiozitatea s-o „batem" cu 
pâşUl, mai cu seamă prin 
iocurflfe mai ascunse vede
rii. Nu vom face un inveti. 
tar a ceea ce am văzut, ci 
doar vom puncta câteva 
imagini înregistrate în me
moria retinei.

Terasa „Parc", un loc 
către care, în zilele cani
culare, migrează mulţi din 
cei ce- nu caută ştranduri. 
Ie, atrage ; de la distanţă, . 
mai cu seamă, prin zgo
motul muzical pe care-1 
împrăştie în' eter, dar nu 
asta supără cel mai tare. îri 
vecinătatea ei, se află o 
mlaştină fetidă, care a fost 
cândva un lac de agre. 
mentj 'Unde se putea chiar 
pescui la undiţă. A ajuns 
ceea Ce am numit mai sus. 
li fac# concurenţă în ma
terie de mirosuri pestilen
ţiale vespasiana publică

din vecinătate. între terasă- 
şi hotelul „Flora", străbă
tută de firul de . apă eă se 
scurg© din mlaştina indi. 
guiţă, ,^şe aflăjjo pădurice.. 

.'parc.- avut banei,-* de pe 

. careva dispărut ceea ce era 
Iernă.'Tar ce l^ ra re  iriai 
pot fi socriţi te bănci ară
tă jalnic. „Parcul" a deve
nit, în schimb, loc de de. 
versareţ a gunoaielor ntetta” 
jere pentru dej ce înca
sează venituri din exploa
tarea vilelor de la lizieră 
— 5 şi 7. Alte asemenea 
imagini, nu mai consem
năm, căci nu au plecat dc

numai lg ieşirea din.ştran. 
duri", ne răspunde cineva,- 
ca Unora .căzuţi din lună. 
încă un an, îrr stittţl.de âd.

meţpe.'p ami 
rilc’dc la Gedhgi i 
ca multe alte utilităţi ‘ din 
staţiune, au fosţ date în 
locaţie d© gestiune dluj
Virgil. Gugerean. îl con
tactăm, pentru : o discuţie 
pe temă modului cum este 
exploatat şi administrat pa. 
trimoniul luat în locaţie, 
O cascadă de plângăreli, 
din care reţinem, totuşi.

lucrări mai temeinice de. 
cât de simplă, toaietar© şi 
igienizare .obligatorie"

:nte;- dl du .r^BaVricT.' 
i ' ' '  Adevărul^ este * că loca- 

i torul, în timpul-.cât: a ad- 
- mihişttatr’ - ştrandurile'; îşi.’te. 
afirmat, ca principală 
preocupare, realizarea de 
profituri, fără să- facă 
măcar investiţiile strict 
necesare. De altfel, desele 
intervenţii aici ale Poli-, 
ţiei Sanitare dovedesc toc
mai insuficienta preocu
pare pentru. întreţinerea 
şi gospodărirea patrimo.

Vine, pentru că spre a. 
eeastă soluţie I-aţi împins 
dumneavoastră, ." domnu- 

- Preparatul
. mancarii .^pTesupunie jnun,-

nimănui
acolo, pentru cine arc ochi 
să le vadă.

O intrare în .ştrand cos. 
tă lGOfl de lei. în zilele 
caniculare, intră în ştrand 
câteva mii de oameni, O 
pâine albă de mâncat, ce 
m ai! Funcţiona, miercuri, 
9 august, doar cu ştran
dul olimpic şi cfel pentru 
copii. S-au construit, îna. 
inte de 1989, în ştranduri, 
o mulţime de spaţii cu des. 
tinaţia de alimentaţie pu
blică, inclusiv o linie de 
autoservire, pentru masă 
caldă. Intrăm în singura 
unitate care mai- funcţio
nează. Ce altceva, dacă 
nu un bar7„Ceva de mân
care, serviţi ?*.' „Mâncare

că d-lui. ar fi investit in 
întreţinerea patrimoniu
lui, în modernizarea lui 
chiar, dar locatarul, G.S. 
„Germisara" S.A., n-a ac
ceptat să-i scadă din lo
caţie valoarea investiţii
lor făcute. „Şi-au luat cu 
totul mâna de pe patri
moniul pe care l.au ,dat 
în‘ locaţie — ne spune. Pe 
dl Barna {directorul S.G. 
Germisara —■ n.n.) .l-am 
văzut doar de două ori 
intrând în ştranduri, în 
sezonul ăsta".

„încasează riiilioane de 
lei zilnic, numai iientru 
intrarea la ştrand, » dar 
n.ar cheltui un ban pen
tru punerea la punct, prin

niului respectiv. Cât de
spre desfiinţarea, prin 
nefolosinţă, a liniei de 
autoservire,, dl Cugerean 
are argumente forte: 
„Domnule, clădirea aceea 
a- fost făcută pe mlaşti
nă. Plouă prin terasa ei 
(ce.o fi având terenul 
unde-i amplasâţă clădirea 
cu degradarea terasei hi- 
droizolate ? —- tul.), cana
lizările s-au înfundat? La 
linia de autoservire,, cum 
să-i dau drumul, când 

„trebuie să plătesc pentru 
asta 9 oameni ca să fac 
vânzare de câteva mii de 
lei 7 La Geoagiu la ştrand 
vine fiecare cu mâncarea 
de acasă". --p -v;’*;-Ş i

când*'bariîT vin plătind un' 
om să elibereze bilete de 
intrare în ştrand 7 
‘ Rezumând, staţiunea 
Geoa'giu Băi; luată în ar& 
samblu, a ajuns, după 
cinci ani de aşa-zisă eco- 
nomie de piaţă, ca un 
copil al nimănui. De ceea 
ce nu aduce bani imediat, 
nu se interesează nimeni 
Pentru personalizarea prin 
igienă, salubrizare puhli- 
-că şi amenajări exterioa
re, ar fi după părerea 
noastră soluţii. Oamenii 
nu vin.la Geoagiu Băi la 
agrement, ca să vadă sta. 
ţiunea şi să se întoarcă 
acasă. Vin ' să se foloseas
că ,o zi sau mai multe, 
de toate funcţionalităţile 
din staţiune, folosinţă 'din 
care, cei ce le asigură, 
realizează profit de .mili
oane pe zi. Ge-ar fi 'dacă 
Primăria din Geoagiu ar 
lua în atenţie această pro. 
blemă, ar încheia proto
coale cu toţi cei ce des
făşoară în staţiune activi, 
tăţi economice, pentru a 
suporta în cotă .parte cos
turile igienizării, salubri, 
zării, modernizării şi mo
bilării spaţiilor domeniu, 
lui public 7 ■

Cât despre paragina în 
care unii locatori de ges. 
tiune au lăsat timp de 5 
ani patrimoniul primit în 
administrare, în curând 
se va împlini sorocul. La 
predarea locaţiei, cei ce 
au _ realizat din acest pa
trimoniu venituri de sute 
de milioane să fie obli
gaţi — prin justiţie, dacă 
altfel nu se poate — să-l 
predea'cel puţin în starea 
în care l-au primit.

’aÂ sţ em, 
precis pe primele şase 
luni ţţaBUaric iu. 
ide), şilŞItejr.negjitî v al 
populaţiei este evident. 
Astfel, la nivelul ju- 

"deţului s-au înregistrat 
2 752 de naşteri, £n
timp ce decesele au în . 
registrat 3 292 de ca- 
zuri.

Făcând uri raport ai 
cazurilor înregistrate p e , 
primul semestru, popu.

ţ

Spor
negativ al 
populaţiei!

laţia judeţului Hune. 
doara a • înregistrat un 
spor negativ ce însu-| 
mează un minus de '540' 
de persoane, faţă de 
noii născuţi.

Dc remarcat şi faptul | 
că pe toate' lunile a. 
cestui an s-a înregis
trat un spor negativ al 
populaţiei,' situaţiile 
cele mai accentuate 
consemnându.se în lu
nile ianuarie (minus |30) 
şi februarie (minus 

j  UI). (C.P.)

JUDEŢ. EftTflA H 5-
KTAPA 1, duminică, 20 august ETAPA a 5-a, duminică, 17 septembrie ETAPA a 9-a, duminică, 8 octombrie

Mtb.. Livezeni — 
Iffcber Haţeg — 
Metalul Crişcior 

TT.B . Simeria -  
Mim Gbelari — 
Constr. Huned. - 
Dacia Orăştie — 
Min. Bărbăteni —

E.G.C.L. Călan 
Victoria Calate

-  Jiul Petrila
- Mia. Şt. Vulcan 
Favior Orăştie
-  Min. Aninoasa 

Minerul Teliuc/ 
ASA Aurul Brad

Jiul Pitrila — 
Victoria Călan - 
Min. Livezeni - 
Iiaber Haţeg — 
Metalul Crişcior 
CFR Simeria — 
Minerul Ghelari 

.Constr. Hd. —

EGCL Călan
-  Min. Şt. Vulcan
— Favior Orăştie 
Minerul Aninoasa
— Minerul Teliuc 
ÂSA Aurul Brad
— Min. Bărbăteni 
Dacia Orăştie

EGCL Călan — Favior Orăştie 
Min. 'Şt. Vulcan — Min. Aninoasa 
Jiul Petrila •̂ - Minerul Teliuc 
Victoria Călan — ÂŞA Aurul Brad 
Min. Livezeni — Min, Bărbăteni 
Haber Haţeg — Dâciar- Orăştie 
Metalul Crijci©* Constr.. Hd, 
CFR Siirieria — Minerul Ghelari

ETAPA a 2-a, duminică, 27 august ETAPA a 6-a, miercuri, 21 septembrie ETAPA a 10-a, duminică, 15 octombrie

Victoria Călan — Min. Livezeni 
Jiul Petrila — Iiaber Haţeg 
Minerul Vulcan — Metalul Crişcior 
Favior Orăştie — CFR Simeria 
Min. Aninoasa — Min. Ghelari 
Min. Teliuc — Constr. Huned.
ASA Aurul; Brad — Dacia Orăştie ■ 
EGCL Călan — Min. Bărbăteni

Min., Şţ. Vulcan — Jiul Petrila 
Favior Orăştie — Victoria Călan 
Min. Aninoasa — Min.- Livezeni 
Minerul Teliuc — Haber Haţeg 
ASA Aurul Brad — Met. Crişcior 
Minerul Bărbăteni — CFR Simeria 
Dacia Orăştie — Minerul Ghelari 
EGCL Călan —  Constr. Ild.

Min. Aninoasa — Favior Orăştie —  
Minerul Teliuc — Min. Şt. Vulcan —— 
ÂSA Aurul Brad — Jiu l Petrila ~  
Min. Bărbăteni ’ .Victoria Călan —— 
Daria Orăştie — Min. Livezeni —-f
Constr. Hd. — Ilâber' Haţeg * ~
Min. Ghelari —* Metalul Crişcior • 
CFB Simeria — EGCL Călan —

ETAPA a 13-a. duminică, 5 noiembrie

EGCL Călan - —* JM^erui Teliuc:
Min. AninbasH -<te ASA Aurite Brad 
Favior Orăştie — Miri. ENIriŞăteni 
Min. Şt. Vulcan — Dacia Orăştie 
Jiul Petrila — Constr, Hd. - - 
Victoria Călan — MBSieiel Ghelari 
Min. Livezeni — CFW SHneriâ 
Haber Haţeg — Mfetaful Crişcior

ETAPA a 14-a, duminică, 12 noiembrie

ÂSA Aurul Brad — Miri. Teliuc 
Min. Bărbăteni — Min. Aninoasa 
Dacia Orăştie — Fâvter Orăştie 
Constr. Hd. — Miri. Şt. Vulcan 
Minerul Ghelari — Jiul Petrila 
CFR Simeria — Victoria Călan 
Metalul Crişcior — Miri. Livezeni 
Haber Haţeg; — EGCL Călări 1

ETAPA a 3 a duminică, 3 septembrie ETAPA a 7-a, duminică, 24 septembrie .... ETAPA a 11-a, duminică, 22 octombrie ETAPA a 15-a, duminică, 19 noiembrie

Victoria Călăii. — EGCL Călan . —*— -
Minerul Livezeni .— Jiul Petrila — — 
Haber Haţeg — Min. Şt. Vulcan —--
Metalul Crişcior - -  Favior Orăştie — —'
CFR Simeria, — Minerul Aninoasa -----—’
Minerul Ghelari — Minerul Teliuc ———
Constr. Ild. — 
Dacia Orăştie

ASA Aurul Brad , 
— Min. Bărbăteni'

Min. St. Vulcan — EGCL Călan 
Jiul Petrila — Favior Orăştie 
Victoria Călan — Min. Aninoasa 
Minerul Livezeni — Mim Teliuc 
Iiaber H aţeg— ASA Aurul Brad 
Metalul Crişcior — Min. Bărbăteni 
CFR Simeria — Dacia Orăştie 
Minerul Ghelari — Constr. Hd.

EGCL Călan — Min. 1 Aninoasa ■■■ 
Favior Orăştie — Mirierul Teliuc ' 
Min. Şt. -Vulcan afe ASA A. Brad 
Jiuţ Petrila; — Min. Bărbăteni - 
Victoria. Călan — ; Dacia Ofăştie 
Min. Livezeni — Constr. Ild. ■ 
Haber Haţeg — Minerul Ghelari 
Meialul Crişcior * CFR Simeria

ETAPA a 4-a, duminică, 10 septembrie

Jiul • Petrila — Victoria Călan 
Min. Şt. Vulcan — Min. Livezeni 
Favior Orăştie ,— Haber Haţeg 
Min. Aninoasa — Metalul Crişcior 
Minerul Teliuc — CFR Simeria 
ASA Aurul Brad — Min. Ghelari 
Min. Bărbăteni — Constr. Hd. 
EGCL Călan — Dacia Orăştie

ETAPA a 8-a, duminică, 1 octombrie

Favior1 Orăştie — Min. Şt. Vulcan ——— 
Mim Aninoasa — Jiul Petrila — — 
Mineriil Teliuc — Victoria Călan ——— 
ASA Aurul Brad — Miri. Livezeni ——7- 
Miri.- Bărbăteni — Haber Haţeg r?
Dacia Orăştie — Metalul Crişcior — _ 
Constr.' Hd. — CFR Simeria — ~
EGCL Călan — Mineriil Ghelari —' ■ '»

ETAPA a 12-a, duminică, 29 octombrie

Min. Teliuc — Miri, Aninoasa —
ASA Aurul Brâd -7 Favior Orăşţie ——— 
Min. Bărbăteni — Min. Şt. Vulcan 
Dacia Orăşţie — Jiul; Petrik*
Constr. Hd. — Victoria Călan • ■— —  
Miri. Ghelari —" Mini Livezeni — -

.CFR Ş n e r i a ^  . Haber Haţeg ;\ —
Metalul Crişcior — EGCL Călan : ' ——

EGCL Călan — ASA Aerai Brad ■ " 
-Min. Teliuc — Min. Bărbăteni- -
Mfn. Aninoasa — Dacia Oc#şţie ■ 
Frivior Orăştie — Constr. Hd.
Min. Şt, Vulcan — Min. Ghelari. -  ■■ ■ .
Jiul Petrila — CFR Simeria - ........
Victoria Călan — Metalul Crişcior —— - 
Mim Livezeni — Haber Haţeg — 1 —

•  Echipa EGCL Călan va susţine jo
curile de acasă pe terenul CPR Simeria. 
* Echijia Mirierul . Livezeni „va susţine jo
curile de acasă pe terenul II Jiul Petra, 
ş'atîi. ' . - . .
- Etapa intermediară de joi, 21 . şe jt 
tembrie, se va disputa de la ora 15,06 ju 
niorii şi ora 17,00 seniorii. .. ..

. După încheierea turului, in data de 
26. noiembrie 4995, se va programa prima 
etapă din retur (în caz de timp favora
bil).
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REPERE SPIRITUALE
CRED IN  SPECTATORUL DE F IL M ...

— Ni se pare nouă sau 
ceva s.a întâmplat în do
meniul în care lucraţi, dle 
director Viorel Jianu ?

Schimbările care au 
avut loc din ’89 încoace 
în cinematografie sunt, de 
fapt, cele petrecute în în
treaga societate. Să reţi
nem pentru început des
prinderea cinematografiei 
din cadrul Ministerului 
Culturii, la începutul anu. 
lui 1990, sub presiunea oa
menilor de . creaţie. '  Prin 
Decretul nr. 80 al CPUN 
se înfiinţa Consiliul Naţio
nal al Cinematografiei ca 
dej artament guvernamen 
tal, autonom şi indepen
dent;''care'a preluat orga
nizarea şi conducerea crea
ţiei, a uifu irii * Im ului în 
România. In cadrul aces
tei structuri s.a înfiinţat 
Regia Autonomă „România. 
Film", cu filialele sale ju 
deţene. Elementele de 
schimbare, ca urmare a li- 
i erâlizf ii păt ur i rii f > 
inului pe piaţa româneas- 
:ă- pr . intern di ui cant 

Teler'TV, au produs un im. 
pâcţ ni consecinţe canti
tative şi calitative. Din 
punct de vedere structu
ral, un aspect negativ îl 

.constituie reducerea unită, 
i lor cinematografice în 
deţ ••(de la 24 unităţi în 
mediul; urban, la Î4 uni
tăţi). :Ş-a produs, de ase
menea, o scădere a numă
rului de, zile de -rulare: 
dacă' ■ în ’89 aveam peste 
12 000 -zile rulare, în 1994 
numărul lor s-a redus la 
4 00#, iar numărul specta
colelor a scăzut de la 
26 500 la 18 000. De fapt, 
numărul cinematografelor 
ce prezintă spectacole 7 
zile ;p.e săptămână a scă
zut în judeţ la 8, • restul 
mergând mai mult pe 
week-end (Călan, Uricani, 
Petri la, „Modern" Hune* 
doarg,v „Mureşul* Sâneriak 
adică vinerea, sâmbăta —

, un spectacol şi duminica 
— două spectacole.''Aceste 
.reduceri au fost determi- 
hate 4- ( n e  spectatorilor 
în sala de ■ cinematograf - 
(faţă de 7 _ milioane spec
tatori în 89, s.a ajuns sn 
1994. , la 900 000). Media 
de spectatori pe spectacol 
c nţ mat >grafi< i ic zut > 
ea . de la 150 la 54.

— Ce s-a întâmplat cu 
repertoriul de film ? -
'  — Acesta s-a îmbună
tăţit . substanţial, pe. pia
ţa  românească pătrunzând 
Ipîee efect a, c ;« mai 
bună calitate Dacă până 
In ’89, t im 70 x.. sută I»»i 
p 1 cuiele aflate pe eer li
nele , noastre erau de pro. 
lucţie « sevîeti ă Ut ţâri 
foste socialiste, din 1992 
aproape 80 la sută din re

pertoriu este film ameri
can. De altfel, filmul ame
rican ocupă ecranele din 
majoritatea ţărilor , lumii. 
Singură Franţa face 'ob
strucţie la pătrunderea fiii. 
mulul american, procentul 
înregistrat aici fiind' de 
doar 40 la sută, restul con- 
stituindu.l . producţia eu
ropeană şi proprie. . Din 
punct de; vedere al reper, 
toriului, România a fost 
beneficiara celor mai bu
ne filme din topul mon
dial: „Forrest Gump", locul 
X în topul american pe ’94, 
„Minciuni adevărate", pro. 
gramat la 2. luni după pre
miera în America, progra
mat concomitent la Bucu
reşti şi la Deva. Filmele 
ale căror protagonişti sunt 
actori de măre anvergură 
şi popularitate au venit 
rapid în România. în  timp 
ce italienii şi nemţii mai 
făceau încă reclamă la ast. 
fel de filme, în Deva ele 
rulau de mult.

— Ce a favorizat aceas. 
tă pătrundere a filmului 
străin de calitate ?

— Distribuitorii parti
culari, care au reuşit o re
laţie directă, fie cu pro. 
ducători, fie cu distribui, 
tori (Guild, Fox, Media 
Prc «Ci./

— Ce ne puteţi spune 
-despre pătrunderea la noi 
a producţiilor europene ?

-7- Acestea ajung mai 
greu, chiar foarte greu. 
Este vorba de' filirful fran
cez, , dar şi alte producţii ■ 
europene contu indu-se în 
rândul spe tătarilor chiar 
o reacţie de respingere fa
ţă filmul european. ’ A 
apărut o luptă concuren. 
ţială teribilă între produc
ţiile americane, pe de o 
parte, şî producţiile euro
pene, pe de altă harţe, ca.

re, deocamdată, oferă câş
tig de cauză âmericăriilor. 
A pătruns, în schimb, fil
mul italian de proastă ca
litate, filmul sexi, care, 
spre surprinderea noastră, 
nu a avut impact la pu. 
biic. Tineretul, în primul 
rând, a respins aceste pro
ducţii. vulgare. Aceasta nu 
dintr-o pudoare exagerată, 
ci dintr-un bun simţ • pe 
care îl are românul. Să 
mai menţionării relaţia cu 
producţia de film indiană, 
care apare ciclic. In gene
ral, la această " oră, pe 
piaţa românească şi în ju
deţul nostru apar cam 10— 
12 titluri de film în pre
mieră, pe lună. Pe un an 
se ajunge la 140 titluri, 
toate de calitate.

— Să ne oprim puţin, 
dlc director, la condiţiile 
de vizionare ce Ie oferă 
spectatorului cinematogra
fele hunedorene.

— Problemele de am. 
bient pe care le oferă ci

să amenajeze o terasă. In 
viitor, printr-o diversifi
care a programului, s-ar 
putea ca aici, seara, să ru
leze film, oferindu.se şi 
servicii de consumaţie (res 
taurant-bar), programe mu
zicale intercalate cu pro
iecţii de film. Ar fi o clics. 
liune de noutate. în rest... 

, — Ce se m ai. aude cu 
„pirateria" de film ?

— La „problemele" pe 
care le aminteam, trebuie 
să adăugăm pirateria de 
film (casece video). Nu in
tră ’ bine filmele importa
te pe aeroportul Otopeni, 
ca să nu mai vorbim de 
rularea lor pe marele e- 
cran, şi apar deja, trase, 
primele casete video. E 
vorba de o mafie care nu 
poate fi controlată. Acum, 
acest lucru s-a mai tem
perat, într.un fel. Dar a 
apărut TV prin cablu, in
criminată şi ea de o anu
mită piraterie, la noi ne
existând o lege a dreptu

Interviu cu dl VIOREL JIANU, 
• directorul Filialei Judeţene 

a Regiei „România Film"

nematografele noastre sunt 
cejfeţeare... sunt. Noi nu 

«fi facem 
investiţii prea mari ’h 3 
crist sens. Servicii de nivel 
occidental nu putem oferi; 
programe co îpl i.» n*a < 
servicii de cofetărie-bar. 
Din păcate, nu avem nici 
grădini <je vară, unde să 
se -proiecteze film... . , 

-j- Apropo, de Simcria ! 
-- Acolo se va putea fă. 

ce c r< i i  spaţiu ie a- 
dină, acum. închiriat. Ghi- 
riaşi noştri au încercat

lui de autor. în ceea ce 
priveşte difuzarea de film 
prin cablu, putem să spu. 
nem că am ajuns, în ca
drul judeţului nostru, la o 
înţelegere cu cei care ofe-§ 
ră acest Serviciu, în sen 
-.'1 că t  mul f rogr mu iâ 
noi să nu fie trsflbnîis de 
ei (Deva, Petroşani). 'P e . 
postul naţional ŢV se di
fuzează filme contractate, 
aşa că acestea ies din cau
ză. Apare însă o' altă situa
ţie cu efecte nefaste asu. 
p a ac - v iţ n - as -t

— Despre ce este vorba?
— Prin contractele în

cheiate, noi rieram angajat 
să plătim, în lei, distri. 
buitorilor fjlmeie ce rulca. 
ză, printr-o cotă procentuâ. 
lă din încasări, între 32— 
36 la sută, in funcţie de 
momentul difuzării filmu- 
lui. Pericolul apare în sen
sul că, scăzând numărul de 
spec tatori scad în .» • *, 
le, iar- cota pentru distri
buitori devine nosatisfăcă- 
toare. Am avut de curând 
o discuţie la  Siriaia, cu 
participarea tuturor dis
tribuitorilor. în momentul 
In care cota valorică este 
mică,- nu vom mai avea 
acces la filmele bune. Asttr 
es i valabil penlr 1 oi «s-v 
mici din judeţ, care înre- 
gistrea i o  feţe ă iată dc 
încasări ■ (Brad, ■ Orăştie, 
Lupeni etc.).' Un film ca 
„Forrest Gump", pe primul - 
Ioc în topul american, ru
lează la Vulcan cu 6 spec
tatori, la Gălan cu 15 spe c. 
tatori... Distribuitorul ur
măreşte zilnic ' încasările. 
Intrţo buna zi ne vă spu. 
he c > m ir si j *• te r r 
filmul întrucât nu.şj recu. 
pereaz cheltuielile

— în  cazai, ac jgfa, t * ţi 
pute ajunge ş* d* în şi. 
tuaţia unui blocaj finan
ciar...

Totul e posibil. Por
nind de aici, aş vrea să 
lansez un mesaj către 
spectatorii de film hune- 
doreni pentru a fi în. con

tinuare-alături de noi, spre 
a nu pierde prioritatea în* 
proiecţia de filme noi. 
Pentru aceasta trebuie să 
menţinem un nivel accep-- 
tabil ’ al numărului spec
tatorilor în sala de cinema, 
tografe Prin ' comparaţie, 
noi suntem puşi alături de 
occident, plătind acelaşi 
preţ pentru filmul achizi
ţionat. Iată şi câteva pre
ţuri care se practică ■ la 
această oră pentru un bi
let de film : în Germania 
— 7 dolari, în Austria — 
6,5 dolari, în Finlanda - 
8 dolari, în Suedia — 9 
dolari. Numărul spectato. 
rilor Ia ei este insă mult 
mai mare. Biletul de film 
la noi a fost în anul tre
cut de 0,40 dolari. Din pă
cate, producătorul nu tc 
întreabă ce salarii sunt în 
România. Iată şi indicele 
de frecvenţă a spectatori
lor: in '89, la Deva, era • 
de 10,5. Acum am ajuns 
la '1,8, în timp ce ameri
canii înregistrează 3,7, sue
dezii — 3,6..'. La creşterile 
de preţuri, noi nu putem 
umbla, prea mult, -întrucât 
spectatorul renunţă lă ţilm, 
la noi filmul aflându-se pe 
ultimul loc în bugetul fa
miliei. ... .

In ciuda greutăţilor

rt-Hşgzari in programarea.
v • ote1 >r 4, fii n redu 

ceri de personal. De La 240 
salariaţi câţi aveam • înain
te tun ajuns ia 60 de oa
meni, cu care desfăşurăm 
activitatea în toată reţeaua. 
Ponderea în structura chel
tuielilor noastre o au im
pozitele, care se ridică la 
peste 60 Ia sută; Pentru in
vestiţii în cinematografe, 
ne rămâne foarte - - puţin. 
Aş vrea să mai. menţionez 
că noi suportăm, în ace. 
iaşi timp, şi creaţia româ
nească, contribuind cu 10 
la sută din beneficiu.

— în condiţiile în care 
la filmul românesc numă
rul spectatorilor este foar
te mic.

— Cu filmele româneşti 
nu reali-zăm nici jumătate 
din spectacolele progra
mate, Aşadar, le susţinem 
si sprijinul se întoarce 
până la urmă - împotrivă: 
noastră. Şi apoi se mai a* 
daugă • ceva: creatorii noşţ 
tri făceau înainte filme ă- 
cuzaţoare, punând in evi
denţă superioritatea unui.- 
sistem. Acum, se cortturea-* 
ză reversul.. Să nu mai: 
vorbim de faptul că.-filme-’ 
le noastre înglobează uni 
vulgarism, cuvinte subur# : 
bane pe care , spectatorul

pc care Ic întâmpinaţi, vă 
rog să faceţi cunoscute câ
teva rezultate înregistrate 
de Filiala hunedoreană 
„România Film", pc care 
o conduceţi.

— Filiala noastră a ocu-
- pat în ’94 ■ locul - 7 pe ţară. - 
In fiecare an şi-a încheiat 
bilanţul cu • profit. Des
prinderea de Ministerul 
Culturii a însemnat a ru n .: 
earea noastră în rândul 
agenţilor economici care 
nu primesc un leu de la 
nimeni. Din păcate, politi-' 
ea fiscală şi de impozite 
a devenit de-a dreptul a- 
gresivă, după H.G. nr. .560, ■ 
prin reevaluarea pâtrimo. 
niului, care a  crescut de 
la 368 milioane, la 3,5. mi
liarde lei. în baza' -Legii: 
27, impozitul şi taxele au •

• crescut,; la • rândul lor, do 
la 3,7 milioane lei, la 47 
milioane.

— Le 'masad îaregis 
trează la cinematograf ele 
din judeţ ?

— Uricaniul • încasează
rxtn 200 800 . 300 000 lei/

lună plăteşte f*r imp<
. t ,i, 370 f i.'. Ic - pc iu ia:
In „Modern" Hunedoara se 
încasează 400 000 lei ' pe -,. 
lună şi se plăteşte un' im. 
pozit d-7 160 000 Ie pe lu. 
n î. ii? ic-'.>>■ c situaţ „ s '«> 
jumătate din einematogra- : 
fele hunedorene. Această, 
stare de fapt ne obligă la

nu it  ucceptă. Şunt şi fii. 
mă bune, realizate de Dan 
* iţ > >j. t~' j  Nici îaesc-u, dat 
publicul nu mai este dis
pus să le vadă ?.! Şi puţ 
Micul nu poate fi acuzat 
de lipsă de cultură," cum 
se mai întâmplă '  Uneori,# 

>— Credeţi, totuşi, în vil- 
torul îi'-'f-'f. te.7T->I,'*u4 "O, 
menesc,f .

— în ciuda’ tuturor greu- 
ttiior pi ::ars ie intân pi- 

nărn acum, rămân incre- 
t '  î ihe’matog rhJ 

românesc, în - - spectacolul 
dfe film %cun -aji<ra ani, 
atroric ■ iii erau speriaţi d? 
Ial ; preze U , spectato

rii iii » sate de cii emat >• 
,u . Rt a rm * t. * a?* f <" 

ame ieani > revenit la 
filmul j • marele cer n 
Sigur, şe vor produce moţ 
difieărt şi i i  repertoriu 
Filmul de producţie euro
peană işi va ocupa * din 
nou loeul ce i se cuvine in 
top (engleză, ruşii, f  -,o. 
ne t • bur c ş» -,-
ccs ueru este cunosc ti'. 
Cu timpul se vor îmbu- 
nâiâţî • njt ‘ ţ jle •im 
ncmatografe, se ■ va moder
niza reclama filmică. Aşa
dar, să sperăm !

Interviu realizat de 

MINEL BODEA
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'■' Congresul naţionalităţilor 
române, sârbe şi slovace, 
ce a avut loc la Budapes
ta, în august 1895, a con
stituit un pas important 
pe drumul Jtiptei pentru 
făurirea unei alianţe anti- 

, dualiste a celor trei na
ţiuni, pentru a rezista po- 

‘ liticii toţ mai accentuate 
de maghiarizare promovată 
de guvernele de la Buda- 

. pesta. Cu libertatea de ac
ţiune politică mereu dimi
nuată de, nereguli electo
rale, arbitrarii! adminis
trativ, cenzura presei şi cu 
însăşi existenţa lor etnică 
periclitată de legi şi dis
poziţii calculate să promo
veze ascendenţa limbii şi 
culturii . maghiare şi tot
odată să submineze auto
ritatea limbii române în 
şcoli şi biserică, românii 
âu încCtat să mai creadă 

" îri aşa-zîsa lege a naţiona
lităţilor din 1868 şi au în
ceput să caute aliaţi noi 
şi Un statut constituţional 
rioU In • cadrul monarhiei 

■ dualist.
r:- Colaborarea dintre naţio. 
!. nulităţile din Ungaria a 
. cunoscut o ■ intensitate re

marcabilă odată cu mişca
rea naemoraixdistă româ
nească- In cadrul Conferin
ţei Naţionale a Partidului 
National Român, din oe. 
tembrie 1890* se propune 
lansarea unui apel către 
naţionalităţi „ca să se de
clare solidare cu noi şi cu 
jwCftiigffiip noastre". Pri- 
taij \care au reacţionat la 
propunerea românească au 
teşţ Sârbă, care la începu
tul sn ’UUi 1891 sugerează 
Isglteterea Unei colaborări 
ratoin*-sârbo-,slovace. Re.

telor trei na- 
menţin. într-un 

permanent. Ca în- 
c m m  anului 1893. au a. 
*581 IN» i i  Hiena discuta 

iţii româ- 
. . stovaci-
«rea* cărora se tac 

extrem de inte- 
«Wante. printre care şi
----- « înfiinţării unul

«1 naţionali, 
oprimate". In ca- 

adwnărli populare de 
fa. iŞil îu, din 28 noiembrie 
||9 %  s-a adoptat o rezolu- 

C9jîg se cerea „în, 
congresului naţio- 
f, io care, pe bă

ga unul program comun,

însă cu menţinerea nealte.» 
rată a programului naţio
nal, să lucrăm spre binele, 
şi dezvoltarea culturală -i 

ir pali tică a fiecărui popor".
Se hotărăşte eonv.ocarea 

Congresului in aşa fel ca 
să coincidă cu deschiderea 
ConferinţePeuropene inter
parlamentare de la Bru
xelles, din 13 august, pen. 
tru a aduce la cunoştinţa 
Po’-opei ‘reulitate j gravă a 
naţicnaîitâţiler din Ungâ. 

■vTfia-.'-’-v- . :.:i
Apelul de convocare a 

Congresului, pentru data 
de 10 august 1895. a fost 
publicat in ziarele din 
Transilvania, Serbia şi Slo
vacia, Apelul a stârnit un 
deosebit interes, atât în 
rândul naţionalităţilor din 
imperiu, cât şi în Europa. 
Poliţia iţngară a aprobat 
ţinerea congresului, cu con
diţia ca la dezbateri să 
participe stenografi - ofi
ciali, un interpret şi un 
reprezentant al ei.

In momentul deschide
rii Congresului, în Buda
pesta au sosit aproximativ 
700 delegaţi aparţinând ce
lor trei naţionalităţi. După 
deschiderea lucrărilor, de 
către V.asile Mangra, s-a 
ales un prezidiu format din 
Mihailo Polit, preşedinte, 
Gheargha Pop de Băseşti 
şi Pavel Mudron, vicepre
şedinţi şi şase secretari: 
Ştefan Cicio Pop, Ştefan 
Petroviei, I. Cnejie, Ada- 
movic, Hnrban-Vajanski şi 
P. Holoba. Programul a- 
.lianţei naţionalităţilor a 
fost prezentat congresului 
in limbiîp. română, sârbă 
şi slo ve că. S-a aids un co
mitet executiv format din 
câte 4 reprezentanţi ai ce- 

. lor trei naţionalităţi -şi s,a 
votat programul ' .compus 
din 22 articole. Programul 
cuprindea principalele o- 
blective. ale luptei' politi
ce a românilor, sârbilor şi 
slovacilor şi anume; recâş- 
tigarea autonomlilor na
ţionale, desfiinţarea siste
mului dualist, acordarea 
libertăţilor politice, vot u- 
niversal etc.

Studenţii români, sârbi 
şi slovac* din viena şi Bu
dapesta au susţinut eu en
tuziasm hotărârile. Con- 

"gresuîui şl îndemnau la o 
colaborare şt mai strânsă 
întră cele trei naţionali.

w

tâţî. La 30 aprilie 1899, • 
Comitetul executiv al Con-ţ 
greşului a publicat un pro. 
test drastic împotrivă jşăr. 
bătaririî, cu işultă risipă, 
ă aniversării rhildriiulul. *-. v 
şezării ungurilor în Unga
ria. Alianţă naţionalităţi
lor se va concretiza în or
ganizarea unor acţiuni co
mune de rezonanţă pe 
plan european, printre ca
re mitingul româno-sâr- /  
bo-slovac de la Paris, mâ - 
nifestaţiile studenţeşti de 
Ia Viepa şi Budapesta, me
morandul comun din 1899 
etc.

Alianţa celor trei naţio
nalităţi va fi revitnlizată 
în preajma primului răz
boi mondial, lupta lor co
mună contribuind Ia des
trămarea imperiului ’ aus- 
tro-ungar. " .

Anul 1918 avea. sâ finali, 
zeze procesul de constitui
re a statelor naţionale in
dependente şi suverane 
pe ruinele fostelor impe
rii multinaţionale- Trăsă
tura dominantă şi carac
teristică este că toate ho
tărârile de autodetermina
re şi Unire au avut rin ca
racter plebiscitar, au fost 
ejrnahaţja . voinţei naţiuni, 
lo r în totalitatea lor.- Con
ferinţa de Pace de la Pa» 
ris (1919 —1920) a venit să 
sancţioneze faptele împli
nite, să dea o consacrare 
juridică internaţională ho
tărârilor naţiunilor.

La 4 iunie 1920, la Tria- 
non, a fost semnat Trata
tul de pace Cu . Ungaria, 
care sancţiona definitiv 
procesul de dezagregare a 
monarhiei bicefale, şi re
cunoştea printr-un aet ju
ridic internaţional dreptu
rile imprescriptibile ale 
poporului- român asupra 
Transilvaniei, Banatului, 
Crîşanei şi Maramureşului.

împlinirea unui secol 
de la Congresul naţionali
tăţilor st a 75 de ani de la 
semnarea Tratatului dc 
Pace d a  la THanon prile
juiesc Muzeului Civiliza» 
ţîei Dacice şi Romane or
ganizarea «met importante 
reuniuni ştHnttfice, ce se 
va desfăşură, i» Seva, în. 
ţre .18 S  19 august *c„  fi) 
participarea unor ei»oscuf| 
cercetători şl istorici di»* 
ţară şi tteăteătate.

Prof, lOACHfM I.A/.AS

—■ Dle preşedinte, Con- 
sumcoop Dobra are, cum 
ştfm. o activitate bună. 
Pe ce toc se situează în
tre celelalte unităţi de v- 

’ cest fel din Judeţ ?
— La recenta analiză a 

Biroului executw al Fe- 
î deralcoop s-a apreciat că 
I ne aflăm printre prime- 
v le cinci, în lumina ae- 
I tivitâţii desfăşurste '  în 
î prima jumătate a aces- 
I tui an.
* — Concret, cu ce re-

I zultate s-a încheiat pe- 
n noada ?

I — Am realizat, prin 
I reţeaua cu amănuntul,
; vânzări în valoare de a- 
I . proape .300 milioane lei,
* înregistrând o cTC.jt.’re 
|  de 131,7 ia sută faţa de 
, aceeaşi perioadă a anu-

I lui trecut. Rentabilitatea 
. în acesţ sector este de 

| 2,07. îh sectorul produc -
|  ţie —; prestări, servicii,
|  creşterea faţă de primul 
*. semestru §1 fui 1991. este 
I de 154; M  sută, prodtic- 
, ţia ajungând ia 133 mi- 
I iioane Tei, iar rentabiii- 
J tatea la 6,62. Pe total 
t unitate am atins o ren- 
I tabilitale de 3,54.
I - •  La ce nivel st si- 
I  tu cază profitul ?
J — La 15 - milio u.e lei 
• brut şi la 10 milioane lei 
J n e t ' '
I „ C e  a sfat şi stă la
* baza acestor rezultate,
I dte U&caiu ?
* — Câţiva factori foo-r-

les, cu cumpărătorii. în 
al doilea. rând, cunoaş
terea foarte bine a ce
rinţelor oamenilor. în re
ţeaua de desfacere, oa
menii trebuie să găseas
că tot ceea ee au nevoie.

— Comercianţii partl- 
eularf fac ee ocurenţă co- 
mcrţhtai eqojţeratişt1

— Da* dar nu ne. de-

D iseuţie eu dl 
R O M U tttS  USC ATU, 

preşedintele 
cooperativei

ranjează. Dimpotrivă,- ne 
determină t să acţionăm 
mai perseverent pentru o 
bună aprovizionare şi 
servire. * Concurenţa este 
foarte bună, cu condiţia 
să fie loială.

•w Ce adaos comercial 
practică Consumeoop Do- 
bru ? ■■

— 25 la vânz i rea cu 
amâ'nuntui şi 65 ia sută 
Ia «Htn*ntsţîa pubricâ. 
La nivel de unitate, a- 
dansul se ridică la '2-1 la 
sută Adaosul îl stabilim 
în, funcţie de eerinţeie 
de mărfuri ale. popula
ţiei, ceea ee «*» taseamnă 
că ia mărfurP® solicita
te aplicăm adaos comer
cial măre. Ne orientămte importanţi în activi

tatea comerciali, după şi după preţurile pracli-
părerea mea. In primul v
rând, seriozitatea în ‘« r ' cat^ de comer^UÎ de *  
laţiile eu furnizorii, cu °*"aşe, după preţurile 
colaboratorii şi, bjneînţe- pieţei. Urmărim, nu atât

uh câştig mare, ci 
constant.

9 - Aţi precizat câţiva
- factorl s» stau la baza 

rezsilaf^Or^oNRxde- Ca-

-iaw Respectare* întoc- 
mai a celor stabilite cu 
furnizorii. Na realizăm 
nici o întârziere In ce 
priveşte aelutarea măr
furilor primite. Am luat’, 
de pildă, un împrumut 
de  ia Bancoop Deva. 
;S#nle» absolpt, 1* zi cu 
plata ratelor, fără nici 

' o ; int&tziere. Repet, sie-' 
rlozitaţea în afeceri este 
o lege de bază în activi
tatea comercială, iar con
curenţa ne îndeamnă me
reu sâ fim -mai buni — 
mai prompţi şi mai se
rioşi în relaţiile le a- 
vem cu furnizorii şi cu
cumpărătorii.

■ Se zice* a scris şi 
presa (o anumită parte 
a ci). cum e i reţeaua 
cooperatistă de (a sate 
se îndreaptă spre dispa
riţie. Aşa este ?
, — Nici vorbă de aşa 
ceva. Cooperaţia de con- 

. sum are şi va avea un 
r d  .important în aprovi
zionarea cu mărfuri a 
oamenilor ce trăiesc în 
mediul rural. Pentru 
a realiza acest o- 
biectiv îpşă trcbpie sâ 
fim mereu aproape de 
oameni, dG cerinţele lor. 
în  acest sens, Consum- 
eoop Dobro se străduieş
te zi ■ de zi şi ceas de

- ceas.-. ' • • 1

TOA1AN BONDOR,
GIL L NEGRSA

f
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SIM#HEST S.A. SIMERiA
,în ba.
#  sPa-

cu des1

Anunţă închirierea prin licitaţie 
preretlorilor H.G. nr, IŞ ff lim  şi î ^ / ţ i  

jpqjţr d h iz h  ia Simeria:
«ti, Şos. Naţională, nr. 61* 114,4 mp 

tmoţte alimentaţie publică . _
: < - . — ulr. l  Decembrie, nr. 18, 13 *ip --- cu dă^teaţia

’ f f  j j  '̂ ■-
wc utr. r p  Unirii, bl, Sft/E parter, 36*5 *nP —; 

m  destinaţia cofetărie
'  " ' Atelierului, ar, 31, 43 mp w  tm destina
ţia h p iz ii fiu cin ^

Liritaţâa va avea loe Im dat* de 4 i *  1S*5* «rele:: 
9 jm  m m i  n.OO; 12,00, u  sedlur societăţii m» filme* 
ria, ţtr. 1 Decembrie, W. 1*3 parter, fnserterile pen- . 
teu âdtaţle, depunerea garanţiei de participare şi a - 
ederteter se fac până în data de: 1. IX. 1985, Ia se* 

societăţii. <453)

.«* Stimate dde Ilari* Butea», vă rugăm să vă 
prezenteti citttertter  riarnlui «mstru.
• t-  Ntj-mi fdae» pubhcRatea, dar dacă trebuie vă 

spun ; fac pâine la brutăria din l>obra «te peste
i i L r i ' x r r ...... .

14 pe consumatori..Ei au prunii drept 

«Mrhe de Bmdă pâî-

£i. Dar mai bine pe con.

* să ne judepe m aiis.

i  „ g - ă g o S ?  — * «
I W Dacă aţi aurit, aşa o

I w t  w .

J u  toate
grepili sunt
ale noffitre"

5 S laa l % PUS n e Ş  f  Î w Î S îS :

4. «  D ouâte»! #
t — Unde e  d i l  ■*m*»Hnr ?

— De ta »obr« la Deva*
J neţi, % falizuil rând
f  noastră, * cooperativei

CONSILIUL LOCAL ŞOIMliS 
Organizează licitaţie în data de 30 a  fiecărei 

tetui, p*»i la finele anului, pentru vânzarea -mijloa. 
ceter fixe preluate de la testul CAP. Relaţii supli. 
Atentare Ia sediul ConsUiului local Şounuş, telefon 
-------  '  ; ’ • <457)

omser

N oi n u  a v e m  n « v o io  

d e  re c ia m S

vfîdero
lonesco, director generuf 
al R.A43.C.L. ©ova, în lp- 
găturâ ou «reţinutul no
tei „Se restrânge arabilul*, 
publicată In ziarul- nostru 
nr. 1442* din 9 August a A* 

In context, ne-a precizat 
eă la ’rampa de gunoi de 
la Deva există un contră! 
strict asupra transporturi* 
lor fâcuţe de jpferi, efc 
roca Ii se confirmă dru
murile numai după intra
rea şi descărcarea reziduu, 
rilof in incinta rampei. Că 
urmare, depozitarea gu
noaielor sgu a  molozuţul

pâine.
. — Făină aveţi? Drojdie?

■— De re
Birted,
u i ........

tn fiunai Reţi- 
de 1» raza 

apoi dăm 
(naşte* noastră.
«rea mai ieftină

t§fi bună calitate. De la temi din 
futia. Eăină albă 

o vedeţi.
«veţi

Ionel Sul>a face pâine de 
de peste .29. Dar scrieţi 

sunt unul şi «mul...

CÂŞTIGURI BUNE

Consumcoop Dobra dis. 
pune de 12 magazine să
teşti. şapte unităţi de 
alimentaţie publică şi opt 
magazine spedalizaU». în 
reţeaua de aproviriona- 
re-desfacere lucrează 56 
de oameni, ce se stnădu. 
fese să asrgure unităţii •  
evoluţie mereu '  aşcen- 

i dtnlu. ■
Rezu lta tete bune ce le 

Obţine lună şe  lună şi tri
mestru- de trimestru uni
tate* i-au permis condu
cerii acesteia «ă asigure 
oamenilor câştiguri tot 
m*i mari. De Ia i  iulie 
a.e., eând a Intrat in func. 
ţîune noul contract ■ de 
muncă, salariile angaja- 

 ̂ ţilor au crescut eu 30 la 
sută, îşr cei ce pleacă în 
concediu de odihnă pri
mesc 50 098 lei premiu de 
vacantă. în  prezdnt, sa
lariul mediu şe situează 
în jur de 165 009 lei.

SOBRA m  ACTIVITATE

I Consumcoo© Dobra 
activitatea »  raz*. ş_  ...fi ......._......

pe suprafeţele arabile dte |  Irigare ̂
jur o pot face ş t Mţi 
feri, care nu aparţin 
R.A.G.C.I>„ ei altor, firme 
cu activităţi de construc
ţii sau de altă. naţyră. .

<N.T.)

rea unităţii su^ine o colaborare temi
cu consiliile locale şi cu primăriile din 
localităţile amintite.

... UNITĂŢI cu  VAN55ABE m are
ta  luna iujîe a-c., unitatea ce func

ţionează îp popasul turistic din Qbşba, 
illS iL  lucrează dl Dbrel Anucuţ*, co- 
muna Lăpugiu, a realizat vânşări in 
valoare de nouă milioane lei. Venituri 
importante înregistrează ş i . restauran- 
tul din centrul Dobrei, condus de dna 
Viorica Oprean.
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o c ie te t»  cu cap i ta j  in teg ra  1 p rxv*4.
arganiffeşza concurs de se le c t^ # . ' 

pen tru  ocuparea p o s tu lu i ,a# 
r.ur icu l uft vi tae  se. diptine îa  iredâaâ 

s o c i e t ă ţ i i  in  tivnen de A# z ile *  
in fo rm a ţii supl imerttore la  .t-elurişi , 

sau l-a se d iu l f i r « e i .

Tet61t261 *14983

N u m a i iiip e r io a d a  1 5  A ug

•  O POVESTE CU PUNCŢ ŞI DE LA CAPAT
In biroul p dlul Dumitru Cotar», manager al so

cietăţii- „Rusca**, purtăm un dialog grefat pe evolu
ţia firmei hunedorene de_a lungul ultimilor ani. Su- 
punându-se dezideratelor anului 1991, conducerea so
cietăţii a dat atunci peste 89 la  sută din patrimoniul 
societăţii în locaţie de gestiune pe q perioadă de trei 
ani. Iniţiativă care s-a dovedit mai apoi ea fiind foar
te neinspirată. între anii 1991 şi 1994 hotelul Rusca 
a evoluat sub zodia nefastă a dezinteresului mana
gerial şi degradării fizice. Lucrurile au mers din rău 
în mai rău, culminând cu decăderea hotelului de In 
alegoria două stele. Acestei Stări Mi lucruri i s_a 
pus punct, nu fără oarecare dificultate, la începutul 
acestui a», prin expirarea contractului de locaţie de 
gestiune. Aproape întreg patrimoniul â revenit fih 
•administrarea conducerii societăţii- „Rusca**. Şi s-a 
început, de la capăt,, munca de reîmprospătare fi 
reabilitare a unităţilor ce "constituie ponderea cea 
mai importantă a firmei de turism hunedorene. Este 
vorbit de Hotelul Rusca şi Restaurantul Turist. Pe 
lângă acestea, date în locaţie de gestiune şi având 
o pondere mai , puţin importantă, societatea Rusca 
măi deţine Motelul Cinciş, Campingul Cinelşj Cabana 
Izvoarele si Braseria Parc. ‘ . -
4  PAS CU PAS SPR0 DEŞÂVĂRŞI8EA 

IMAGINII
REp.: Dlc Co z an, ţinând seama fte experienţa pe 

care o aveţi în turism, care credeţi că este lucru! cel 
mai important în această ramură economică ?»

D.C.: Imaginea. Aceasta, bineînţeles; ■■susţinută de 
calitate» şervieiildr oferite. -Clientul este .6 p&fţs>an& 
foarte suspicioasă- Este destui de greu jgp a-i câşti
ga încrederea. Bl trebuie sfy#8 şimţâ, iod#tă s i te i  în 
hotel, în siguranţă, să beneficieze de un confort a- 
nume care să_i impregneze dorinţa de a reveni, Pen
tru a realiza acest deziderat trebuie să existe, din 
partea noastră; a oamenilor de turism, un adevărat 
cult pentru amănunt, pentru a nu se ştirbi în nici 
un fel imaginea care se dobândeşte extrem de greu 
şi se poate pierde Intr.p Ulipiţă;'

REP.: Şi, începând cU luna ianuarie a acestui 
aut, aţ» Pornit în a vă crea o nouă imagine. Care sunt 
pârghiile asupra cărora acţionaţi ?

. D.C. : Pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre da 
la începutul lui 1995 până în prezent au fost investi, 
te sume importante din încasările acestei perioade. 
Practic au fost refăcute tonte condiţiile ce se recla- ‘ 
mă a fi îndeplinite pentru reîncadrarea hotelului Rus. 
ca la categoria două stele. Dintre elementele refăcu
te pentru a ne sluji clienţii aş aminti punerea în 
funcţiune, 24 de ore din 24, a centralei telefonice 
(desfiinţate in anii locaţiei de gestiune), înlocuirea în 
totalitate a lenjeriei de pat precum şi reabilitarea 
jardinierei şi braseriei^ ale căror terase w» fost în
zestrate cu umbrele, vitrine frigorifice precum şi al
te dotări. De asemenea, am angajat o orchestră care 
contribuie prin vălul sonor, picurat* CU meladioăse 
armonii, la buna dispoziţie şi antrenul mesenilor.

REP.: Se poate spune că hotelul Rusca începe să 
trăiască o nouă viaţă?

D.C.: Cifrele ne arată că aşa ştau lucrurile. Pe 
vrernea locaţiei de gestiune, 15, maximum 20 la -su
tă din capacitatea hotelului era ocupată de clienţi. 
Iii acest an, fără falşă modestie, pot «pune că am, 
avut perioade când am fost pUşi în situaţia de a nu 
reuşi, efectiv, să satisfacem toate cererile.
O DIFICULTĂŢILE GENERATĂ 

DE INFRASTRUCTURA SUNT,
TREPTAT, ÎNLOCUITE ,

* REP.î însă oricâte cheltuieli s_ar face 
îmbunătăţirea condiţiilor de cazare într-o 
hotelieră, acestea sunt. anulate, din Mart, 
unei infrastructuri âdeevate.

D.C.: Noi, aici ia Hunedoara, suntem, Intr-un fel, 
vitregiţi în ceea ce priveşte apa caldă şi încălzirea 
imobilelor pe timp de iarnă. Agentul termic nu a- 
junge la beneficiar mai niciodată la parametrii no
minali. Frigul în'•camere şi Upsa apei calde, e clar 
pentru oricine, nu sunt de natură să atragă clienţii- 

Aşa stând lucrurile readucerea S.C. „Rusca** Ş,A. 
a hotărât ca, atât cât depinde de ea. să înlăture ne
ajunsurile generate de starea precară a infrastruc
turii. Un prim obiectiv de îndeplinit: apa caldă non- 
stop şi căldura pe titnp de iarnă în camerele hote
lului. Dar să dăm cuvântul interlocutorului nostru.

D.C.: Pentru realizarea aceştui prim ohiccliv «joi 
am încheiat yn contract, cu o Urmă specializată, în 
vederea construirii unei microcentrale termice care 
să deservească exclusiv hotelul Rusca. Investiţia, su
portată din resurse proprii, va fi alcătuită din cazan, 
coş de fum etc. • având complexitatea necesară şpre 
a ne oferi .o oarecare „autonomie**, ca să zic aşa, 

“•faţă de reţeaua termică a oraşului şi a parametrilor 
anemici ai agentului termic ce trece prin această re 
ţea. Vom spune, ia finele lucrărilor, adio lipsei :de 
âpâ caldă şi căldură. Tot de teff®stmetură ţin şi 
căile de acces, drumurile şi parcările. Am reuşit, 
te acest sens, să amenajăm, în spatele hotelului 
„Rusca", o-parcare ce permite staţionarea a peste 
20 mijloace de transport mari, autoeare, microbuze 
ete. Vf5au să amintesc, pentru că^-tot ara ajuns afeî, 
ajutorul -substanţial pe care 1-aaa priaiit d ia  papea 
Primăriei Hunedoara, a dlui Remus Mariş personal.

pentru 
unitate 

a  I,ips&

Tot cu ajutorul acestei instituţii am reuşit, cât de 
cât, amenajarea spaţiului verde precum şi un ilumi
nat corespunzător pe timp de noapte în juxul hote
lului.
»  O HOTĂRÂRE DE GUVERN CU BUCLUC

Urmând tendinţele reformatoare ale vremurilor 
şi coi de la S.C. „Rusca** S.A. au apucat calea lungă 
şi dificilă a trecerii proprietăţii de ia Stat în mâinile 
particularilor. Dar...

D.C.: Aveam întocmiţi toată documentaţia în 
vederea privatizării prin metoda MBBO. Am trecut 
prin toate „furcile caudifte" ale întocmiri! acestei 
documentaţii, cuprinzătoare de evaluări şi para-eva- 
luări. Fireşte totul contra cost. Pe urmă, conform 
HG 834 din 1991, am obţinut actele doveditoare ale 
proprietăţii asupra terenului. întocmirea acestora a 
înseninat alte două milioane lei adăugate la buche
tul cheltuielilor. Şi pe urmă. a căzut ca o lovitură 
de trăsnet HG £90 din toamna lui 1994. Aceasta ne-a 
obligat la reevaluarea capitalului social, Ănliearea

Ui» ambient plăcut, o servire ireproşabilă : Ho
ltei Foto PAVEL LAZA

coeficienţilor rectificatori a crescut, . artificial, 
valoarea patrimoniului .nostru de la 320 
milioane lei la nu mai puţin de 2*7 
miliarde lei. Ca element anecdotic, aş aminti 
că după reevaluare o autofurgonetă de-a noastră, 
fabricată în 1990, a atins un preţ superior uneia noi. 
Aşa stând ‘ lucrurile, noua valoare, mărită, a capita
lului social ă sfărâmat 'poşibţMtăţils celor 4# de an
gajaţi de la S.C. „Rusca" S.A. ds a fi protagoniştii 
privatizării prin MEBO a firmei. Şi atunci am spus 
stop privatizării aşfepţ&ruf o nouă opattnnitate de 
înfăptuire a ei. -

BRP.t Ce poziţie aveţi faţă de posibilitatea ofe
rită de privatizarea de m isă ?
‘ D.C.-; Am studiat şi feeaştă variantă constatând
anumite aspecte dezavantajoase.' Consider c$ efectul 
de pulverizare a  acţionariâtului, generat de acest tip 
de privatizare, prin ofertăpublică, ar avea efecte ne-

• faste la. «şiwltd. deeizieî îiţ irrterimtil firjhei. Vă Mâţi 
seama, numai adunarea tuturor acţionarilor la an 
loc, ei putând fi 10 sau 15 mi|, ă r cere'uh spaţiu ex
traordinar de larg. S-ar putea Ca AGA să se ţină 
pe stadion în aceste condiţii. ,
•  LEGEA TURISMULUI,

SINGURA «TRAMBULINĂ"
L SPRE UN TURISM PERFORMANT

La fel ca întreaga economie românească a mo- 
■ meniului, nici turismul nu face notă discordantă In 
concertul anii productiv generat de lipsa unui cadru 
legislativ clar, înţelept şi coerent. L-am întrebat pe 
dl Dumitru Cozan, cunoscător. cu* experienţă In tu
rism, «are sunt, privife i îh  interior, şansele relan
sării acestei-numtei ecpn#mi£e 4nRomânia. - 

DJS.: Atunci «And li&m în (calcul şanse, acest 
lupru Şe; face în raport fu  p buză reală -tevurabilă 

j de la  care *e porneşte. Ri bine, consider că această 
bâză se va constitui odată cui pţ0*n«|g3IS» MgŞ Tu- 

bj-işmmui. Potenţial %vem; ţară frumoasă m m , dar 
ny avem Legea. Turismului. Aceasta trebuie să fie Sti
mulativă. âjutându-l pe rei -ce întreprihd te turism 
să prindă cheag şi să se dezvolte. Actualul vid le-

* gislatjv te  materie a dus ..la ’p  permanentă degradare 
, a turismului românesc permiţând afaceri -necurate,
. distrugerea patrite°hiWhii. şi, în ultimă instanţă., în- 
■. depărtarea clienţilor. Avem iievoie de' Legea Turis

mului şi este foarte rău că ea nu exiriâ încă, sau‘- 
din raţiuni oculte nu şe ţdofeşte încă punerea el In

; vigoare, având în vedere că între cele două războaie 
mondiale România a fbsjt prima ţaţă care a avut o 
asemenea lege.
•  AMBIENT PLĂCUT, DESERVIRE 

PROMPTĂ, TOTUL. LA
UN PREŢ PERTINENT 
IHEP. ; IHe Cozeat, ce «Ser* în prezent hofelul 

„Rusca" retor care-î fere pregud ?
D.C. : Ne străduim să oferim clienţilor noştri un 

ambient plăcut, ne instruim pfersohalul să reacţione-. 
ze prompt la solicitărte: celor cazaţi în hotel şi nu în 
ultimul rând practicăm preţuri' pertinente. Aş spu
ne că preţurile noastre sunt rele mai mici, atât la 
cazare cât şi Ia alirnentaţie publică, comparativ cu 
alte unităţi similare,

REP.: Un gând pentru cflenţlî dumneavoastră ?
D C .: Le doresc multă sănătate, prosperitate şi 

un sejur cât mai plăcut la Hotelul „Rutea-**.
ADRIAN SALAGEAN

« r e e A f e i M ' ş n

I

S.C. m iM lCA S.A. Î)RA$TW 
Anunţă persoanele care au ăepus 
CARNETE CU CERTIFICATE DE

la sediul societăţii în număr mai ma
re de 4 carnete să se prezinte începând cu 
data apariţiei anunţului la casieria socie
tăţii pentru depunerea sumei de 50 OQO lei 
pentru fiecare carnet peste numărul de 4 
(patru) carnete conform regulamentului 
stabilit de societate.

Menţionăm că de suma respectivă vi 
se acordă acţiuni S.C. CHIMICA S.A. O- 
RĂŞTIE.

SOCIETATEA TERMOŢEEnK-A 
ALBA IULIA .

. prezintă celor interesaţi CONVERTIZORUL 
ELECTRONIC PENTRU SUDURA

de înaltă performanţă şi fiabilitate, la 
preţul de 6 000 000 lei. factorul de putere 0,99 
şi randamentul 0,87.

Cei interesaţi sunt invitaţi joi, 17 August 
1995, ora 10, la Auto-Scrvice Deva ţlângă 
tipografie), împreună eû  un sudor car-e să 
aibă âsupra lut electrozi de orice tip, cu dia
metrul până7!a 5 mm. Invităm pe această cale 
şi presa pentru a consemna performanţele 
deosebite ale acestui aparat (5003)

. S.C. „PREMAGkANu S.R.L. 
SMERI A 

str. Biscaria, nr. 1
ANGAJEAZĂ MECANIC Mfe t fWe  

moţostivuitoare şi muncitori nemlţftedţi, 
vârsta mb 30 de ani. t » :̂

Interviul în 17 august 1995, ora 14- 1
(9«U  !

CONCURS D E  M A N A G E R

SC SUPER MARKET SA 
45EVA

BO. Deceba• 
te  le  fon-fâ '

•Socie ta te  
orgenij 

p en tru ?

3î 1

QUASARS.A.
*  Televizoare color.
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, - V Â N Z Ă R I  —
' . CUMPĂRĂRI

•:• "■’■! ■/. ■■’ ■ ' ■' .... .■'■■■■
•  Vând^ Ford Sierra 1986 

— înmatriculat sau- schimb 
cu apartament confort I. 
Tel. 618799, după ora 19.

•  Vând apartament • 2
cainere, confort I, zona
gări), Hunedoara. Fele -
fon 718260. ■ :

(5927)
•  Cumpăr olane (ţiglă) 

vechi. . Telefon 615729.
•  Cilmpăr teren 50— 

lOO. mp cu : acces la stradă 
central (eventual în curte 
perîtfu construcţia' a două 
garaje).; Tel. 619232.
' . ' (583.: i
■- «  Vând*casă, Ady Endre, 
43. Informaţii 628729 (du. ■ 
pa ora 21) sau acasă..
, 1 (353622)

» Vând casa, curte, gră- 
dină în Veţel, nr. 234, preţ, 
negociabil.. (5932)

•  Vână mobilă tineret
dbiiu petsokne şi două bi
rouri. ml. 624331. . <5933!

«. Vând. apartament 2 
' camere, ultracentral,- său 

schimb eu similar, plus di
ferenţă, tei: 618399. (S924)

•  ŞC vinde tablă zincâ- 
tă „(Galaţi), 0.4—0,5. tel. 
7.15942, după ora 20.
;  v i- (5923)
/ •  Vând ’ tractor U-630, 
cultivator, maşină, erbicr- 
dat. maşină împrăştiat- în
grăşăminte. Tel. 715026. dui. 
pă ora 18. (5925)

■ ", «  Vând ARO 10, fabri
caţie 1989, preţ convenabil, 
tel. 618635. (6314)
, » lângă gară, vând» re- ' 

„Xiedc casă, grădină, gâze 
(prăvălie, birouri); 616885.
\ — ---------  (6313)
. •  Vând 3 ha--teren pen
tru .acli'utate industrială cu 

: - Acces ia gaz, energie .elec
trică, Streiui Mic. " şosea 
asfaltată îh Tâmpa şi 7 ha 
terAn agricol în -Băcia, tel. 
617473. (5928)
, 4  Vând remorcă izoter-, 

. mă, 7 m (pavilion apicol 6# • 
-farâilii), Mercedes 200 D, 
p p f  1 Kadett -1978, Opel As_ 
ţona 1-978, VW Passât ne- 
Şniftatrieillăte, barcă pneu- 
inâ'tică cu rnotor Mercury.i 
talon rchibrcă transport au
to.'‘te l-  735263, - ■ (5929)
t •  Vând Dacia 1310 fa- 
lirTcăţîc’‘"Î09'C D?Vâ % - ţ d ;  

.612188,, zilnic. * - (5907)
•  Vând ’ apartament î. 2

camere ultracentral. Infur-Ş 
V. maţii ţel. '6,16569. * -(5963)

/  « Vând televizor Sinus 
si canapea eu ’ ijouă^lotoll), 
■tel, 621081," d u p â ff iS im  i ’
> ,■ . (iîsTli

, Vând urgent Dacia 1300, 
ci (•mente 1310, stare~bună, 
pr&t cdnvenabih Telefon 

. 723097, orele 17—20. (5936)
« Vând casă, grădină, în 

conv -Văiişeasa,-: -Informa
ţii, magazinul Lunca — 
Băiţa. - (9954)

•  Vând caroserie' .Audi 
8(i şi parbrize. Informaţii 
magazin Lunca- - Băiţa,

(9955 j
•  Vând apartament cu

3 camere sau schimb cu 
două garsoniere. Informa
ţii, tel. 626916. <9951)

•  Vând grajd din cără
midă. cu grădină, pomi, 
vie sau separat. Valea LcŞ- 
nicului (ieşire).. Informaţii 
Suciu loan. (5908)

< •  Vând VW Transportor
, înmatriculat, motor 2100 

cmc, injecţie, lub 100JI90 
' km, tel. 688218.“ (5911)
‘ •  Vând loc de casă, cen

tral, negociabil Deva, tel. 
623426,. , (5913)

' *r#  Vând Dacia 1410 TLX>, 
an fabricaţie 1989, cu rtnuL

te ^îmbunătăţiri. . Informa
ţii Deva, bl. 3§, sc. B, ap: 
38. cartier Dacia. (5914)
, •  Vând apartament 2- 

camere. Informaţii la tel. 
623751, permanent. (5915) 

. •  Vând bibliotecă Di
plomat, tel. 623257 după o- 
ra 17. . (5918)

« Vând apartament 3 
camere central, 615304, 
612841. Deva. v  (5919)

•  Vând casă în Simeria,
1 str. Horea nr. 4, zona Ur

sul Negru. (5920)
•  Vând apartament mo

bilat sau nemobilat, vând 
armă vânătoare americană,

- Deva, Al. Armatei, bl. .7, 
ap. 18. Informaţii, orele 6 
—10 şi ,20—22. j (5921)

•  Vând apartament 2
camere. Deva, Gojdu, bl/ 
F 3 sc. 1, ap. 5. (5945)

•  Vând mâşină de 1n-
.gheţată germană, cu două 
braţe. Tel; 613162. (5942)

•  Vând Renault 21, an
fabricaţie 1986, , 6200 DM. 
tel. 621553. (6317)

•  Vânff casă Simeria, sat 
Uroi, nr. 23, preţ 30 000 000

. negociabil. Informaţii zil
nic, orele 10—19. (5958).

•  Vând- ARO 18, stare
perfectă de funcţionaro, 
3300 DM, negociabil. O- 
răstie,. Kogălniceahu. 28, 
tel. . 641014 : . ;(5507)

•  Vând apartament 2 
camere, praştie, Pricazului, 
38/1 parter, tel. 641481.
. . ;  V , ,(65508)

•  Vând casă, grădină, a- 
pă, gaz. Hunedoara, Lâ- 
tureni, 86, tel., 72i455.

(6115)
, f  Vând mobilă pentru 
bucătărie, la preţ avanta
jos. Hunedoara, telefon 
720214 (6131)

•  Vând camionetă Bar- 
cas, 1,5 tobe,-fabricaţie 84,, 
înmatriculată, tel. 723365.

- v  (6112)
•  Vând pompe benzină,

centrale, platini, bujii noi 
pentru maşini străine, bloc 
motor Dacia 1300. Telefon 
713420. - (6111)

•  Vând apartament • 2
camere, îmbunătăţiri, te
lefon ' parter. Informaţii, 
tel. 718427. ' (6110)

i ; l •  Cţtmpăr'-Renault 9 şah 
11, -■ Diesel, înmatriculat; 
Hunedoara, tel. 720637.- }

- - - . . . . .  . (6109)
•  Vând Moşkviri 408, 

•..ZdrăptKnr.- 238j?--

fp iV d E R n E  .

•  SC Biâau Prodex SRL 
Hunedoara notifică prac-

, ticârea «adaosulţii comercial 
de . 0—50 lâ sută, comerţ 

: an gros, şi 0—100 Ta oştită.
‘ comerţ cu amănuntul, în
cepând cu 16 august 95.

'  .(6108)
•  Declar adaosul comer

cial la SG Alim BkV. Exim 
SRL Simeria ţntre 0—
200 %• - ' (5931)

•  Mulţumesc domnului 
dţetâr Petrul loan. secţia 
Pheumoiogie, Spitalul ju 
deţean Deya, care prin 
profesionalismul şj Omenia 
sa mi-a salvat viaţa’şi să
nătatea, Chiriac - loan.

• ' ' (raio)
•  SC Agrocomb SA Şoi_ 

muş anunţă intenţia consti
tuirii asociaţiei salariaţilor 
şi membrilor conducerii, 
conform Legii nr. 77/1994 
în vederea privatizării. So
licităm pe cei interesaţi 
conform Legii. nr. 77/1994, 
cap. I, art. 3 să ia legătu
ra cu conducerea SG Agro
comb SA Şoimuş, n r . . 58, 
tel. 668225. Adunarea gene
rală constitutivă are loc

»• sâmbătă, 2 septembrie, ora 
10, la 'sediul societăţii 

\  v.:-CV‘ (9321)

OFERTE Dfe 
SERVICII

•  Angajez şoferi ' cătcgV 
D, în Deva, str. urigores- 
cu. nr. 21, tel. 611618.
; (5906)

•  Societatea GARANT 
CONSULTING — De
va, tel. 616449, inter
mediază vânzarea —

cumpărarea —' îhchirie- 
raa apartamentelor,' ca
selor, terenurilor.

CUMPĂRĂTORII 
SUNT SERVIT! GRA
TUIT! (5661)

S C H IM B U R I  
D E  L O C U IN Ţ E

. •  Schimb apartament <mi 
casă (şl la Iară); Simeria,. 
ţel. '660091. (5934)

; Î N C H I R I E R I *  r
-  •  Caut pentru închiriere 
apartament, două camere 
sau. garsonieră tel. 612883.

(458)
•  Tineri căsăforiţ-i fcău- 

tăm garsonieră sau aparta
ment , pentru închiriat.; ţ e l  
611.121. . 0$62) 

9 'Ofer de închiriat spa
ţiu fcmţccial în Cugir, zoi 
nă centrală. Tel. 058/753033.

/  (5963)

' COMEMORĂRI

•  S-au împlinit, la 
15. august, 6 luni 
de' când' ne-a 'p ă ră s it ' 
cel ce a fost un soţ şi 
părinte minunat, un • 
om de o aleasă noble- ■" 
ţe sufletească 

- RADU BAl.AN 
Slujba de parastas a 

avut loc ieri, la Bise
rica . Sfântul Nicolae 
Deva. Familia în
doliată. \

•  Surorile Ileana 
Comşa şi Isac Maria a- 
nunţăm cu profundă 
tristeţe slujba de po
menire de 6 săptămâni 
care va avea loc 7 în 
comuna Roşia Monta
na,' ' la* 17T 08.;T§95" a ' 

.dragului şi bunului 
nostru frate : , . „

sa n d u  b q ta r
a „ căruţ amintire o ■
vom pşstra: veşnic. în 
sufletele nd&stre. (5922)

D E C E S E *

•  Colectivul salaria
ţilor din cadriil S6  
Asar Grup SRL 'şi SG 

>r Asar Construcţ SRL 
DeVa Anunţă dispari
ţia- fulgerătoare a ce
lui care a fost 

- WICQARA 
ANDRONIC: 

om de aleasă omenie. 
Transmitem sincere 

condoleanţe familiei în
doliate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I 

(5059)

’•  Familia ihg: Balo- 
sin, Nicolae anunţă cu 
ădancă durere dispari
ţia fulgfi|ăto:ire... din 
viaţă a fiului lor , 

O.VIBIU BALOSIN 
î nmormânta rea Va a- 

vea' loc joi, 17 au
gust 1995,' ora ’ 14, în 
satul Pricaz Orăstie. *.

■ (5954).

•  Studenţii anului 
V al Facultăţii de aii- 

toinatizâri şi calculaloa- • 
re Timişoara deplâng 
dispariţi.a fulgerătoare, 
a drâgiilui lor coleg 

OVIDIU BALOŞIN 
Nu te vom uita nici

odată, dragă Ovidiu.
' . . (5954)

‘•  In plină tinereţe'
• s-n stins d intre. noi 
o ' lumină, s-a duş,' a 
apus; lăsând în urrhă 
durere, plâns şi regre
te. Pe omul de 6 fru

museţe sufletească deo
sebită, care a fost 

OVIDIU HALOSIN 
. 23 «ni * ■

student anul V în 
Timişftara, îl plâng 

; salariaţiT de ia Bancă 
Comerrială Română 
Devâri^olc'gi ui mamei 

înduicrât#..i5>irM;ere 
doţeanţe familiei 'în-

•  Fiica' Ir'imia Ma
riana,-ginerele Vale-' 
rian, nepoata Alexan-

. dra - a iu in ţăcu  -ţurere. 
în suflet încetarea din 
viaţă a jscumpei jnoâs- 
-triâ- V -Ă : . t
IOANA NICULESCU 

(SAIZU) '
înmormântarea va ă- 
Vea;loc ari, 16 august 
1995, la cimitirul Be- 
jan,- ora 13, (5939)

•  Familiile Bălici şi
Pănoiu sunt alături de 
familia îndoliată Co- 
valiu la : greaua pier
dere a celui care a 

-fost. : '':4 :■
NICOLAE COVALIU 
din Hunedoara, (5955)

■ •  Familia • :..Vâjdea
ţ Gheorjgfie" şj Mărioara 

din .Căl'ah mulţumeşte 
radelor, vecinilor,- co- - 

legilor de serviciu, prie
tenilor, tuturor cunoş
tinţelor care i-a spri. 
jihit în încercarea grea, 
prin care au trecut, 
pricinuită de moartea 
cthicăihRssîia:'- ...rriri 

. CIPRIAN ALIN
• „ i -(5652)

•  Fa|hilîa îndoliată ' 
anunţă ‘ inceţatea din 
viaţă a celui- cp re a * 
fost

EMIL FURDUI -
iii vârstă de §2 ani,4 
Iflmbrihâhtărea va ă - ; 
vea' 16c în dată de J7 
august ‘ 1995, ’qrâ ; r 14,; 
în . Cimitirul Ortodox 
din str. Eminescu, De
va. Odihneşte-te în 
pace! '(5946);

tâmpa*,». •a»;®#) '

NOU» G EM SM hEO E AUTOTURISME
- 1); ;__ ____ ..

} t

9E  PIA ŢA  ROMÂNEASCĂ

c o n s u m  r e d u »  

p r e t u r i  t e n f a r t t e ,  
r i v a l i z â n d  c u

■*. w

COMPLEX COMERCIAL
Deva - SântuhaWn (lnt«r*ectia spr« Hunedoara) 

tel /fax  05 4 -6 2 6  2»4 ; 621/386

I

SeClE-TĂ COMMEnCi'AL-E ITALO-ROMENA, / t

FILIALA
JUDEŢULUI »

HUNEDOARA ~  DEVA \
«Ir. M. Eminescu, nr. 2, |

tel. «34 -61 :»71 I

Va rezolvă toafe problemele de'*' 
PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR

_ , Oferind u-vă 4
' •' i.. ' ■■■ ■''
-;S fji CONSULTANTA SI- ASISTENTA ' TEII NfCA 
DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA:

e întocmirea documentaţiilor- 
e  execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

(noi, extinderi, modernizări, reparaţii’ capitale etc.)
:■ •  exploatarea elădir.ilor, instalaţiilor.*; utilajelor 

existente , - - -' ■ - , |

e întocmirea de documentaţii pehtru obţinerea do ‘ 
avize: şi. autorizaţii P.S.I.

•  acordarea de asistenţă tehnică ; Ia întocmirea 
planurilor de apărare, instructaje P.S.I. etc.

•  întocmirea de scenarii de siguranţă Ja foc.-
Specialistul nostru : ing. Andrehl Bâluta — te

lefon : 054'- 611749. ■
§  LUCRĂRI DE IGNIFUG ARE interioare şi ex- 

|  terioare pe lemn şi textile, ,cu : -
'  •  VOPSfeLK DF. TERMOPItOTECTIE DE PRO.
I DUCŢ1E PROPRIE )

•  UNIC» Şl DE MAXIMA EFICIENŢĂ !
♦ ţ  •  GARANŢIE ÎNDELUNGATA ui termen stabi

lit în contract !

\

i
i
. N -

i

i
4

i

i

•  RECUNOSCUŢI DE COMANDAMENTUl. TRU 
PELOR DE POMPIERI!

I

* ~ 9  Lucrări dg tratm'ea structurii0^; meţalVe pen-1
* tru asigurarea limitei de rezistenţă la foc prevăzută
|;d e  legislaţia sfţecifică '  ’ *

i TO

I
Repararea, verificarea şi încărcarea STINGĂ-' 

ţELOR DE TOATE TIPURILE |
I #  Livrăm lâ cerere stingătoare noi şi altă apee. i  
v soriiţ,S .I. ■ ■■'' • - I
|  CONTACTAŢI-NE CU ÎNCREDERE! .

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ

hu n ed o a ra

A N U N Ţ Ă '
Sistarea furnizării apei potabile în munici

piul Hunedoara în perioada 17.08.1995, ora 7,00 
—, 18.08.1995, ora 6,00, in Vederea executării 
unor lucrări iu sistemul de alimentare cu apă al 
municipialui. <580)

:T  ' * h a r  •editat de. ■ * ■ . '
“J. .' • . CASA 0B PRESA ŞIEDNUHĂ / 
j  ..CUVÂNTUL t/BER'l &(?VA *
I .societate pe acţiuni cu capital privat 
f  înmatriculată la Registrul Comerţului Deva. cu 
1 nr J/20Ă818/1991 Cont - 40726131108C.R Deva 
j Cod fisca! : 2116827 
1  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
J Dumitru Gheonea. pceşechnte jietiacio' seb.
* tibenulstrate v»cepresedlrne(tedar̂ O' sftbadiunrj)
I Virgil Crisan contamt set. Minei 8ode» Nicolae I

I
1
t
t
I
I
r
i

Tîrcob. - ,  |
întreaga răspundere pentru conţinutul |  

articolelor o poartă autorii acestora Adresa ■  
redacţiei: Deva. 2700. str i Decembrie, nr 35. .  
judeţul Hunedoara Telefoane 611275.612157  ■  
611269. 625904. Fax 618061 , , g  I

Tiparul executat la S ^ -  ̂ olidava-LS A  Deva |
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