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SPRE TRECUT 1

Speranţele puse de po- rile care-i'avantajează. ei I 
porul român în Revolu- sunt solidari şi nu.şi vor |  
ţia din Decembrie 1989 ridica unii altora barie-1 
se împuţinează continuu, ra de a fî*aduşi în faţa I 
Locul fostului partid • u. justiţiei. I
nic îl joacă acum alt Mai mult. pentru căi

! I 'partid unic, celelalte for. presa le ştie şi le spune I 
maţîuni politice — mul- pe toate, parlamentar»] 
te şi mărunte — nereu- au găsit cu cale să în- J

I

tşa se face că PDSR, considerată periculoasă, I 
icat de trei forţe fi. şi care se bate zadarnici

şind să se impună în asprească sancţiunile îm .l 
nici un fel, potriva acestei puteri*

Aşa
flancat uc ... 9. u,., uu,c .uum,.,».
dele — RSM, PRM, PUNR cu morile de vânt. Pen-1 
— formează majoritatea tru a-i stopa elanul, par-! 
parlamentară şi face jo- lamenlul a. adus modifi-1 ' 
curile după cum doreşte, cărl articolului 206, din S 
îşi pune oamenii de în- Godul Penal, în sensul I 
credere în funcţii impor- măririi pedepsei pentru-■  
tarite la toate nivelurile calomnia prin presă, res-1 
(până la ' birouri de or- pectiv închisoare de la ■  
ganisme judeţene, insti- 6 luni Ia trei anî, sfi-1
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tuţii şi regii autonome), dând articolul 16 
dirijează conduceri de. Constituţia României, ca-| 
instituţii importante. re stipulează că toţi sun. I

Pe de altă:: parte, co- tem egali în faţa legii. |
rupţiâ, hoţia, minciuna, De aceea apare de ne-1 
încălcarea legii,' jaful, înţeles de ce presa este...| 
afacerile veroase au ca- „mai egală" decât alte |
le liberă până la nivelu. instituţii şi trebuie pe-1
rile cele mai înalte, fiind depsită mai drastic. Pro-| 
oblăduite chiar de cei babil că aleşii noştri vor» 
care fac legile. Mai cad să fie feriţi de ochii jur-1 
în plasă găinarii, şperţa- naliştilor pentru a-şi tă -| 
rii de talie mică, dar ia cu cuţitul lor. ' din |  
nici un parlamentar sau pâinea ţării, feliile cele |  : 
demnitar n-a dat soco. mai mari, cele mai groa. |  
teală pentru fărădelegi- se, chiar dacă nu li se |  '* 
le comise, deşi presa le cuvin, de a-i ţine la dis-1 
spune pe nume de ani, tanţă pe curioşi /de ma-1 
de zile. Prevalându.se de trapazlâcurile pe care le

La orizont — aeroportul 
ele la Aurel Vlaicu

imunitate parlamentară, fac. I
deputaţii şi senatorii fac Alunecarea’ periculoa- I 
şi desfac legi, case, so_- să spre trecut rezidă şi I 
cietăţi, magazine, valori • din faptul că aşteaptă la * 
naţionale, dau buzna în I
vile şi în* AGA, ştiind DUMITRU GHEONEA ■
că nimeni nu-i va putea ———----.--- — I
opri, deoarece, în aface-{Continuare în pas. a 2-a) ■

încă din anul 1990 a 
apăr.ut ideea realizării u. 
nţii aeroport în judeţul 
nostru, -din necesitatea a- 
sigurării unui mijloc de 
transport rapid şi sigur 
cu Capitala. Atunci s-a
studiat amplasarea aero
portului la Bîrcea Mare — 
Deva, elaborându.se un
studiu de amplasament. 
Pe filiera avizării acestui 
studiu s-a ajuns la con
cluzia câ este mal eficient 
un aeroport comun judeţe
lor Alba şi Hunedoara.

Reprezentanţii celor două 
judeţe (care s.au întrunit 
în mai multe şedinţe co
mune, ultima -fiind a ce
lor 'două delegaţii perma
nente, în luna martie 1995), 
împreună cu proiectantul, 
IPTANA Bucureşti, au sta
bilit ca viitorul amplasa
ment al aeroportului să fie

Distribuirea cupoanelor nominative 
de privatizare-pe ultima
'Ap mai rămas puţine zi

le până la încheierea dis
tribuirii, conform Legii 
pentru accelerarea priva
tizării, — 30 septembrie, 
a cupoanelor nominative. 
Se poate considera deci 
că acţiunea a intrat în 
ultima turnantă sau mai 
bine zis, în linia dreaptă 
a cursei — aşa cum este 
înfăţişată şi în reclama te
leviziunii române — ma
mă. Pentru a consemna 
în ce stadiu se află pro
blema la care ne referim, 
cum se derulează lucrurile 
şi alte aspecte ale aceste
ia, reporteri ai ziarului 
nostru s-au deplasat, în 
prima zi a acestei săp. 
lămâni, prin câteva loca
lităţi ale judeţului. Iată 
ce au consemnat în carne
tele lor.

LA NIVEL I)E* JUDEŢ ŞI 
DE LOCALITĂŢI

înainte de a prezenta 
constatările de pe teren 
redăm o situaţie ce ne-a 
fumiza'-o, la solicitarea 
noastră. Direcţia judeţeai 
nâ de poştă. Serviciul ex
ploatare poştală, prin dl

RAID PRIN CATEVA 
LOCALITĂŢI DIN 

JUDEŢ

Octavian Breazu, şeful a-
cestuia £?'■■■ ' ?v

— Până în prşzent s-au 
distribuit celor în drept 
la nivel de judeţ peste 85 
Ia sută din cupoane. Pe 
principalele localităţi si
tuaţia se prezintă astfel: 
Deva — 79,8 la sută, Hu
nedoara — 84,5 la sută, 
Petroşani — 84,2 la sută, 
Călan — 85 la sută, O- 
răştie — 83,6 la ^ută. Ha

ţeg — 86,8 la sută, Brad 
— 87,1 la sută, .

înaintată este -activita- 
tea şi în comunele Baia 
de Criş,- Balşa, Tofceşti, 
Bretea Română, Ghelari, 
ş.a. înmânarea cupoanelor 
distribuite până acum şe 
ridică la 91 la sută în 
mediul rural şi 83 la su
tă In mediul urban. Şl 
acum să redăm constată-' 
rile de pe teren./

SINCOPE ?

în Deva funcţionează pa
tru centre de distribuire, 
cel mai mare fiind cel 
de la magazinul filatelic 
de pe bdul Decebâl. Am 
fost la faţa locului şi am 
văzut pe uşă un lacăt

TRAI AN BONDOU,’ 
Gh.I. NEGREA

(Continuare în pag. a 7 -a)

în apropierea graniţei din
tre cele două judeţe, în 
zona satului Aurel Vlaicu. 
S-a întocmit un proiect în 
faza studiului tehnico-e- 
conomic. în anul 1991.

Sa urmare a apariţiei 
Legii nr. 50/1991, proiecta
rea a trebuit refăctltă, fiind 
necesară elaborarea unui 
Plan de amenajare a te
ritoriului zonal. La coman
da Consiliilor judeţene Al
ba şi Hunedoara, s-a în
tocmit de către Institutul 
de proiectare Hunedoara' 

Deva documentaţia 
„Planul de amenajare a 
teritoriului zonal pentru 
Aeroportul Aurel Vlaicu, 
comun judeţelor Alba şi 
Hunedoara, proiect nr. 
7192/1994".

Documentaţia a fost pre
cedată de realizarea planu
rilor urbanistice generale 
ale localităţilor aflate în 
cercul aviatic cu raza de 
5,1 km, descris de un a- 
vion aflat în aşteptarea a- 
terizării, respectiv - Aurel. 
Vlftta lelmar — co- 

Romosi 
— co

m una Romos. djn judeţul 
Hunedoara. Şibbt, Şalo- 
rairu da Cîmp, Băcăinţi şi 
Saracsău — comufta Şibot 

localitate «wn- 
jpdnentă a oraşului Cugir 
— toate dip judeţul Alba.

Documentaţia analizea
ză -teritoriul aferdnt cer-

• Arhitect şef,
ION CON STAN TINESC U

(Continuare in pag. a 2-a)

urs pe zi
Refren actualizat:

,,Mi te-ai lipit de su
flet ca marca germa
nă".

• • • • • • • • • • • • •

Comerţul cu legume-fructe sub 
semnul incertitudinii!

Cernafruct S.A, Hune
doara a luat fiinţă în a- 
nul 1991, prin divizarea 
fostei întreprinderi Jude
ţene de Legume-Fructe şi 
are în subordine 18 uni
tăţi, în municipiul Hune
doara, oraşele Haţeg şi 
Călan, precum şi în loca
lităţile din împrejurimi. 
Ultimele luni au consem
nat nenumărate stări con- 
flictuale, între salariaţii 
societăţii şi conducerea a* 
cesteia, precum şi lipsa 
unui fond de marfă adec
vat şi de strictă necesita
te pentru populaţie.

EXPLOZIA A FOST 
DECLANŞATĂ 

DE O SCRISOARE
în luna iunie, dl M.I 

s-a adresat presei cu e 
scrisoare, prin care semna
la o SCfie de încălcări ale 
legislaţiei, privind cali
tatea produselor, fapt con
firmat îri perioada ime
diată, de către controlul 
efectuat de Poliţia econo
mică şi Oficiul de Protec
ţia Consumatorului Hune- 
doara-Deva, Astfel, în 
urma verificării celor se
sizate, la una dintre secţii

le din Haţeg, conform 
procesului verbal nr. 232/ 
395 din 29.06.1995, a fost 
identificată cantitatea de 
2 220 1 oţet alimentar — 
oţet cu parametrii calita
tivi departe de cei nor
mali — care avea valori 
între 0,25—0,46 faţă de 
9 + 0,3 grame acid acetic 
la 100 cmc pfodus, cât pre
vede STAS-ul 157/’83.

Faţă de situaţia ivită, 
organele de control au luat 
măsuri de oprire -defini
tivă a comercializării şi' 
retragerii oţetului de pe 
piaţă, iar societăţii i s-a 
aplicat o amenda de 300 000 
lei. ., •- . ;

Întrucât falsificarea pro
duselor alimentare consti
tuie infracţiune, conform 
Codului Penal, dnei Mar
gareta Mihalcea i s-a- în
tocmit doşar penal, timp 
în care managerul , societă
ţii, dl Gheorghe Mihalcea 
(soţul dnei), prin nota in
ternă 1615, a interzis tu
turor salariaţilor de a. da 
informaţii privind activi-

CORNEL POENAK 

(Continuare în pag. â 6-a)

C O N V O C A T O R I

! Consiliul judeţean PDSR Hunedoara | 
| invită pentru data de 30 Septembrie 1995, j 
| ora 9, în sala festivă a Prefecturii, to ţi! 
* delegaţii ş i  invitaţii pentru a participa la | 
I Conferinţa judeţeană PDSR. j

CONSILIUL DE COORDONARE \ 
A PDSR HUNEDOARA

I

27 SEPTEMBRIE

•  Sf. Mc. Calistrat. Sf. 
Ierarh Martir Antim 
tvireanul;

' •  Onomastică : Adalbert;

• #^27 sept./lO oct. .1914 ţ-  
'a murit regele Româ
niei, GAROL I (n. 1839);

•  Soarele răsare Ia ora 
7,08 şi apune la 19,05;

•  -Au trecut 269 de zile 
din an; au rămas 96.

X — 
V f

• Şedinţa Comisiei administra
tive a Prefecturii. Ieri, la Deva, 
a avut Ioc şedinţa Comisiei ad
ministrative a Prefecturii. Cu 
acest prilej au fost discutate o 
seamă de aspecte legate de a- 
sigurarea condiţiilor necesare 
desfăşurării noului an de învă
ţământ, mobilizarea economiei 
de apărare din judeţ, realizarea 

• lucrărilor de gospodărie comuna
lă în sezonul rece, descoperirea 
şi combaterea evaziunii fiscale 
şi respectarea legalităţii în con
strucţii. (V.N.)

• Protecţia rezervaţiei şi bios
ferei Retezat. Ieri, la Sîntămă- 
ria-Orlea, în organizarea Socie
tăţii „Progresul Silvic", din ca
drul Filialei Silvice Deva, a a- 
vut loc un simpozion — cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani de 
la constituirea Parcului Naţional 
Retezat — temele aflate în dez
batere vizând protecţia rezerva
ţiei şi a biosferei R tezat. Pe 
lângă membrii societăţii amin
tite la ■ simpozion au participat 
reprezentanţi din partea Re
giei Autonome a Pădurilor, In
stitutului de Amenajări Silvice, 
Academiei României,' Clubului 
UNESCO „Pro-Natura", Admi
nistraţiei judeţene şi . locale, pre
cum şi ăi mass-mediă. Gu acest 
prilej s-a iniţiat şi uri proiect

de lege vizând protecţia Parou 
lui Naţional Retezat. '(N.T.)

» Acţiuni ale Asociaţiei Pro 
Democraţia. Dl Daniel Pascu, vi
cepreşedinte al Filialei judeţene 

* Hunedoara a Asociaţiei Pro ’ De
mocraţia, a fost la redacţia zia
rului nostru pentru a ne comu
nica două acţiuni iniţiate de or
ganizaţia “ amintită. Astfel, as
tăzi, 27 septembrie a.d, în ho
lul hotelului „Dec^âl" din De
va,, la ora 17, staful asociaţiei 
invită ziariştii la o conferinţă 
de .presă. Mâine, dintr.un mi
crobuz ce va staţiona în faţa. 
Casei de cultură din municipiul 
reşedinţă de judeţ se vor dis
tribui cetăţenilor materiale de 
educaţie civică, (Tr.B )

•  Turism autumnal. Pentru 
trimestrul IV a.c., Agenţia do Tu
rism Sind România Deva oferă la 
preţuri foarte avantajoase bi
lete de odihnă şi tratament la 
Herculane, Felix, Olăneşti, Go
vora şi în celelalte staţiuni Un
de sindicatele au hoteluri. De 
asemenea, agenţia organizează,Ia 
sfârşit de săptămână excursii 
la staţiunile de pe Valea Oltu
lui, Felix şi Herculane. Se or
ganizează seri distractive. "Şi 
încă ceva! începând cu 15 oct, 
a,c.,_ se reiau excursiile în Uni 
garia. Polonia şi Turcia. (V.N.)

W.VJW.V.W.VW.VA
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930 Dansuri sportive. 
M" de dansuri latine (r);

7.00- $0sfc. 9.14. Sboifc-uJ, 

14,25 Cotidiene (show);
m o  m m m

"JBSKSŞtg-
, T^UptUefi atac#! 
, HbOth Camar* Tlţîj 

■ :■ Mafia, earnnpanăi 
1 MMI arf>ftctcan$fc 
{ Pufsuţ- afiftcerilor

m  0 s«Ban& «ai %
nuneaţă; 830 Brunei — 
TM lmags W*kWm<*Şk- 
m m ' ^^-lÂSbuAi th3° Ci.

(rc*):I tS IM p »  Sporturilor eu
1 ş ş rrmbtf rothăi. au.

pa UEFA turul 1. mân- 
9 * »  «  f i  $fih. 

ţ  C»ft a0W«tata4N«toYoH<; 
I lAOtt Belotă. 6M de laŞ4r

sjpnefc ek ^  crima, fD-B| ţi prietenii SAL (fţl; 1845 
Şansa cântecelor; 18,45 
CtaiM»nuU«a4; WWSS-Hţrt 
nat; 20,00 Luminile Pa- 
riaâbit 20j3». Jtumlfe « ■ 
veţiani 2®O03 SUfe mt vi. 
sâtn (rep.); 22.00' fimp 
prezent ( « . ) ; .  23,4̂  w .

tauw;. 2^0 Cotidiene 
(dtoxK/m %*5 BlţPep, 
ssima sprint. (showjr); 
3.90 Cin. cin (s); 4,30
Cei cinci de la etajul- 
5 (s); Arpa lui- Noe

garitt ollmiiiieî Câ-
«We; CM; miO Watlpn. 
dML UCU: 1930’ Moto.

h^ig. Bftrmula 1; 
Uox. Prim© Time 

fipo& Y  234Kţ Ciclism.

I norocului.JVfeiscr talkjditnv; 18,00 
Jeopardy! (cs); 1830 In
tra tini (i); li»,!»; O:, ţa. 
milic foarte drăguţă,ft|r);
f  Ştiri, sport, meteo; 

Vremuri hune. şi 
'«£ * ■

* nat Annoi Voss (fe 'EV. 
f Germania ‘95, p, VJ); 
i 38,05 Piultat Feucen. Oâ#r 
f SWA); Ofl$ Martorul* m, 
$ cular (I;ă» s m  Jâtofi cm 

Vlfllanv S u n t <  '
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Alunecare spre trecut

i
I*I
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(Urmare din pag 1)

mantinelă legi importan
te — cum ar fi, de e. 
xemplu, Legea asigurări
lor sociale şi a pensii
lor —. că aplicarea al
tora se derulează cu În
cetinitorul — şl este ca
zul Legii fondului fun
ciar, eliberarea titlurilor 
de proprietate ţinând ţă
ranul în nesiguranţă —, 
că se promovează legi 
care vor pune sub se. 
chestru şi cele mai ne
vinovate ştiri care ar 
putea deveni publice. Es
te Vorba de Legea pri
vind apărarea secretului 
de stat, aflată pe ordi
nea de zi a Senatului, 
altminteri necesară, însă 
şi ea, după cât se pare, 
o barieră In calea presei.

Sigur că presa nu este 
împotriva legilor, dim
potrivă militează pentru 
aplicarea lor, consec
ventă. în egală măsură 
pentru toţi cetăţenii ţă
rii, indiferent de funcţie. 
Presa nu apără calomnia 
sub nici o formă, însă

termenul trehtoie înscris 
In nişt# limita precis», nu 
lăsat la aprecierea jus. 
tHiemafilor — şi ei oa
meni, .şl supuşi greşelilor 
sau patimilor — sancţio
nat cu aceeaşi unitate de 
măsură, indiferent ci- 
ne-1 proferează.

Şi încă unele tendin
ţe de alunecare spre tre
cut, potrivit Cărora din 
1989 încoace nu prea s-a 
mai făcut nimic în ţară, 
dimpotrivă s-au stricat 
multe, opţiuni generate 
tot de slăbiciunile .. ac
tualei puteri, care nu se 
implică mai hotărât In 
respectarea legilor şl cur
marea severii a • răii» 
lui, din toate domeniile 
şi de- la toate nivelurile, 
care nu dă cetăţeanului 
nici o speranţă concretă 
în mai bine, cl doar ' îl 
hrăneşte cU promisiuni.

Privită mai atent, rea
litatea poate dezvălui, 
însă, celui ce vrea s-o 
vadă bine şj exact, că 
lumea s-a mai mişcat, 
s-a mai schimbat. Şi nu 
doar în urmă, nu doar 
în râu,

'< <f«r * mm. • mm * <
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libe ra lilo r în
dinamism-lozinca 

viitoare

.. (Uţmăţe pag- *>
-m>Ti■•maţ:-*»*.

cuiul aviatic, mar9Lqază 
«erect, axa pistei aeropor
tului şi limitele acestuia 
în teren, prevede. im
plicaţiile determinate, 
de apariţia aeroportu
lui, a autostrăzii Nădlac 
— Bucureşti şi a regulari
zării şi amenajării râului 
Mureş.

Aeroportul (pista, aero
gara, construcţiile şi insta
laţiile aferente) se 1 află 
integral amplasat pe teri
toriul judeţului ’ Hune
doara, pe m  teren apar
ţinând comunelor Geoagiu 
şi 'Roinpş. Suprafaţa tota
lă a aeroportului, cu zo
na de protecţie şi radiofar 
de apropiere şi ghidare a 
avioanelor, esip de, circa 
160 de ha, in&zân^ piste;

%V2L*&
staţia.

Documentaţia, a fost ţn- 
aintaţă -. prganţşmţ;ior: te- 
ritoriale şţ centraJâ: mi«re- 
sate, de la care s-au ob,
ţintţţ avizele; <®Wgj#ile- 

Pentru a se putea trece 
la următoarele etape de 
proiectare, conform pune. 
tuhii 2, capitolul A din A. 
HEXA,' la Legea nr, 50|
1991, documentaţia; trebuiş 
şUpîiSă aprobării Consilii
lor judeţene Alba, şi. Hu
nedoara. ' : .f

In continuaiv. es^ ne
cesară ei^r^rea Sţudjijor 
de prefezabilitofe % ^za. 
bilit&fe, pentru â, f% şuaRUse
apEoMrii
programe investeţig pubMcş 
şi expertizarea Investiţii-' 
lor publice din Câdjyl Mi* 
nisţeruhii de Finanţe şi 
Gonialiulul interministerja) 
de avizape lucrări publ|ce 
de infeto^’ ăidMşbal şi lo- 
' i * .

L« sfârşitul, tăptănţâ^l. 
trecui», la îteVa a ăvut 
kw: şedinţa Gdwtetuluţ ife 
xecutiv al filfadei judeţe
ne Hunedoara a Partidului 
Naţional Liberat (Quintus). 
Eartrelpanţii la şedinţă 
au dezbătut, vreme de mai 
bine de trei ore, activita
tea desfăşurata în ultima 
perioadă, cele două deela. 
raţii politice ale Comite
tului Executiv Centrai al 
PNL adpptate da conduce
rea partidului la întâlnirea 
din 16 septembrie a.c. de 
la Alba Iulie, strategia în 
alegerile viitoare şi mă
suri organizatorice.

Prezentând activitatea 
din ultima perioadă a Co
mitetului executiv, dl Con
stantin Şlejan, preşedin
tele filialei, a relevat, prin
tre altele, că PNL este 
singurul partid din Bp- 
mânia care reprezintă li. 
beralisjnul autentic, are 
un trecut istorie bogat, a 
participat — ea factor di
namic -» la marile eveni
mente ale istoriei mdier- 
oe a ţării. Est», df ăto- 
m«nea, unul 4i»trţ şei 
mai puternici pilc# ai 
Convautiei eemocjaţice. 
ţteşi B-a intrai in Parla
ment, HHL «pe gg .. ge- 
datori şi deputaţi, in , ca
drul {diatei va acţionat 
pentru; păstrare’ şi eon- 
solidarea structueite» exis
tente. Deşi au pteCMr mulţi 
dţn cadrul filialei, aceasta 
s-a întărit şi sporeşte me

reu numărul adeziunilor 
de a intra în PNL, Din 
păcate, nu sa ştie precis 
câţi membri PNL sunt în 
judeţ, întrucât nu există ■> 
o evidenţă strictă a aces
tora. S-a subliniat, de a- 
semenea, ca divizarea miş
cării liberale în aripi şi 
aripioare dâmteasâ influ
enţei d  o tu ideii» libe- 
fâle şl derutează eîectora-

Va merge în alegeri în 
cadrul CDR, Vizavi de a-
Ceastă precizare s-â expri
mat dorinţa ca hi «mărul 
convenţiei să se poarte 
tratative făt mai corecte 
pentru ca PNL să nu fte 
înşelat de aliaţi, ţi In 
special de PNŢCD, care 
nu ş*a dovedit întotdeauna 
un partener sincer şi loial.

Pparte interesante ni

tul.
Anunţându.se începerea 

campaniei electorale pentru 
alegerile locale, parlamen
tare şi prezidenţiale ce vor 
âvea loc în anul viitor, 
dnii Bărlic, Macaveţ şl 
Mngheru au prezentat cele 
două deciaraţiţ politice a- 
le Comitetului EXpcutiv 
Ceatraţ al partidului »  
întâlnirea «te 1® Alţm ţw- 
lia de la mijlocul acestei 
hau, «Uitedată „Prlp w>i 
înşine, pentru voi înşivă"
Şi „Stabditeţe prin 
mism". precum şi strate
gia PNL la eatapania e- 
leetorală viitoare. S.a « -  
hefat eă formaţiune» res
pectiva, feri» «eenUft şa 
fetarteâ, ?st« simgiwa HMtă 
politia ce penate să «tete 
condiţii
pentru redreaatea situaţiei 
eu care şe confrunte »o- 
mânşa te această perteadă 
de inofundă criză, PNL

s-au pârlit discuţiile ce
âU urmat -r- sincere, la
obiect, marcate ae un pu
ternic ataşament la mtşsare 
liberală şi dezvoltarea a. 
cesteia. Dintre ideile sub
liniate de vorbitori spi
cuim: 31 Bunea: Cred 
că ar trebui să mergem 
pe liste proprii in viitoa
rele alegeri, deoarece 
PNŢCD hu este cinstit în 
tratative. Dl Bucur: |n 
cadrul CDR putem atrage 
de part»» noastră un eiec- 

MUU numeros. Dl 
; Actualul preşedin- 
PMiatei juştetene a 
*»* .«teş Iţţ Bpşa ii-- 

beraldor. La aioferite vii
toare aamţnli vor alege o- 
mul, nu partidul, aşa eă 
trebuie să ne prezentăm 
cu candidaţi ce se bucu
ră de respectul şi încrede
rea oamenilor. Dl Andrei: 
Filiala judeţeană trebuie 
să se zbate pentru obţi

nerea isaui sediu. Frfflssnâ) 
Devei- deşi membru al «n«B; 
partid aflat în 008, Be-a!; 
văduvit de fostul sediu, I 
fără să ne dea altul, fi» 
viitoarele alegeri să fhef» 
gem cu personălfţaţi Case 
să fie, în acelaşi timp, «1 
caractere. Dl Craoclova > 
Să atragem mai mulţi ti
neri |n rânduriie partidu
lui, iar legătura între ce*. 
tru şl filiale să fie mai 
strânsă, permanentă. OI 
Râdutescu: Să fim atenţi 
că pentru coaliţia d* par
tide pragul de intrare in 
parlament creşte mulţ. Dl
Ticlu ţ în propagând» «“
lectorate să sc relavO ro
lul partidului nostru In 
istoria României. Ol Stan
ca ; PNL ar trebte- *ă ăfc- 
seaseă o formulă pentfu 
atragerea cupoanelor de 
privatizaret ©L :
Să acţionăm maţ mţjt Jn 
două. direcţii: pregătirea 
politiei) a electoratului şi 
uniîkasaa mişcării sindica
le.

Prin conţinutul său, prin 
dezbaterile sincere şl des. 
chase-, recenta Plenară a 
Comitetului Executiv 
Eaiatei judeţene 
sa a Ffi*L s*a 
fi o »W»»tă si «V» 
doim eâ va fi 
cum s-a" apreciat — 
trit exrinderea şi 
darea toaşcăr» hberaie. 
jitoeţui nes**», în 
tiva viitoarelor ateaserb... • •"■;■ :- v •

mAIAN BONHOB

t MBFoto FAVKf

7,00 Casa Deschcnes (s); 
7,30 'Feledimineaţa: 9*35 
Bibi şi prietenii săi (s);

(r);'''1^ S  Moda
134& fiumd. F3; 14.05
Luminile..." (r); 1430 E

j interaj» să> ştii,
«r; WtSftî BÎbi
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ÎN LIGA CAMPIONILOR

3UVENTUS — STEAUA

Azi, miercuri, 27 septembrie, ora 
HM, cea mai bună formaţie de fotbal 
a ţării noastre de până acum, Steaua, 
se află în faţa unui serios examen c®4 
va susţine In compania puternicei for
maţii Italiene Juventus, actualul lider 
al oţasaiftetţtulul in campionat, fi «are 
In prima etapă din Ligă a învins in <4e- 
plasare, cu 3—1 pe Borussîa Dortmund. 
Meciul este aşteptat eu un mare interes 
te ţara noastră. Steaua, cu mulţi tineri 
te formaţie, după ce a învins te primă 
mani»,, ia Bucureşti, pe Glasgow, este 
locrndtoar*. Conducători, antrenori fi 
jucători «. Alexaadresou, Tiţi Dumitriu, 
Lăcătuş, Stelea, P rodam Doboş «1 alţii) 
au «predat că meciul de azi « greu, că 
Indiferent de echipe ce va fl aliniată de 
italieni, are mart valori şi că se aHâ 
într-o formă foarte bună. CStt teste #• 
«stea, Steaua «»te decisă să-fi facă jo
cul său colectiv şi că’ dacă am parte f i , 
de puţină şansă, poate realiza un Joo 
frumos, «are să aducă şi un rezultat bun. 
Oricum, meciul nu cate dinainte Jucat. 
Optimismul robust, dar ponderat, exis
tent tn rândurile fotbaliştilor noştri, ţie 
dau speranţe intr-o comportară «preeta- 
t>Hâ a steltştiior, «are sperăm că vor iace 
0 bunâ propagandă fotbalului românesc, 
dând o replică corespunzătoare italie
nilor. Nimeni O-a dat nici un proneş^s, 
pee» ee «* f«c« toi credem că militarii 
Pled eu picioarele pe pământ, eă nu se 
hazardează in • aprecieri lipsite de rea- 
lăun, Totul 0 ea Steaua -să ne aducă 
bucuria Unui meci frumos, spectaculos, 
pe placul numeroşilor telespectatori ce 
VOT urmări această partidă. Baftă 1

doi, la Ploieşti, Petrolul itttâlnaşte in . 
retur pe Rapid Viena (în tur scorul a > 
fost de 3—1 in favoarea oaspeţilor^ în - . 
cadrul Cupei Cupelor. . . '

SABIN CEE8U

Constructorul Hunedoara a 
câştigat a doua oară *C upa  

Rom âniei" la  karate
In zilele de 16 fi 17 

brie, Hunedoara a fost
17 şeptem- 
gagda ce- 

Cupei Rolei de-a doua ediţii a Cupei 
mâniei la karate do tradiţional. 
Intr-o companie selectă si nu- 
neroaai (21 echipe, eu 108 spor
tivii, echipa de kăi«ţe a A.S.G. 
reuşeşte să păstreze pentru încă 
un an preţiosul trofeu. Ş.C, 1CSH 
SA. Hunedoara susţinătorul fi
nanciar al clubului, a depus efor
turi deosebite pentru organizarea 
acestei competiţii, apreciindu-se 
condiţiile foarte bune de des
făşurare a Întrecerii. In prima zi 
a concursului sui avut loc între
cerile pentru eaUfteări, în fina» 
leie.de a doua to, karateka hu- 
nedorenl reuşind să se calific* 
te 7 din cele 11 probe.

A doua zL finalele s-au des
făşurat In sala pregătită ca pen, 
teu o mare sărbătoare prin in- 
tonărea Imntgui de stat al Ro
mâniei, după care a urmaţ în 
acordurile unui marş defilarea 
«chipelor participante. Au fost 
decernate CU acest prilej me
dalii de onoare unor personali
tăţi prezente te sală: dlor Sen- 
sej Pan Stupara 5 dan, preşedin
te «xeaţtiv ai federaţiei Romă* 
ne de karate-rto tradiţional; Ra
du Vaslleseu, secretar general 
ai Federaţiei Bornă»* de kara- 
te-do tradiţional; Remus Wa, 
riş primaruLpfaşului Oory Gaiţa 
director generai al |CSH, §i altor 
personalităţi.

Lupt* peaferu cucerirea tro
feului pus ia joc 8-a dat Între 
3 echipe: AJS£, Hunedoara, 
Sakura-Hana Ploieşti şi C.S.M. 
Brăila, acestea trecând pe rând 
te fruntea cteaaamntului com
petiţiei. Punctele care au depar
tajat pe A.S.C. Hunedoara de 
restul campetetoarcter au foto 
obţinute In finala de casă**, ţa 

dlşpîitgţă dc 
către C£tâlfo" ^ruteami §1 land? 
«m g fambit «te ia AM-Ci, oSş-;. 
tigatâ de ,1Wtir**i. clubul iause-
oopeon ODţiţKW|c* yş şţunvw m

• • r i a l ' D i v i z i a  9  « g  M h 1

această probă. Victoria din ul
tima probă, kumite echipe, mas
culin (lanoş Sinţo, Cătălin Pru- 
teanu, AcU Tronciu, Nechifor 
Mânuşi), asupra echipei GS.H. 
Brăila (In componenţă cu M r 
şat Cornel, Campionul European 
en-titre la kumite), nu face de
cât să consfinţească izbânda e- 
chipei liunedorene aşteptată şi 
primită cu aplauze şi urale de 
publicul entuziast care a umplut 
până la refuz tribuna Sălii Con
structorul din Hunedoara. Cla
samentul final în competiţia do
tată cu trofeul Cupa României 
la karate-do tradiţional 1995 a- 
f9tă astfel; 1, AŞ.C. Construc
torul-Hunedoara 306 p. ?. Saku- 
ra»Hana Ploieşti 256 p. 3. C.S.M, 
Brăila 246 p. şi 4. ’ ENPI Iaşi 
130 p. Merită menţionată par
ticiparea la întreceri a încă două 
echipe din Judeţul nostru, res
pectiv Jodan-Oeva şi Heian-Deva.

Iată şi membrii echipei care 
au câştigat Cupa României 1995 : 
lanoş Simo 3 dan; Cătălin Pru- 
teanu 1 dan; Adi Tronciu I dan; 
Mşnuel Heehlfpr :j. dan; Vjprel 
Pţicaş î kyu} Pana ă|arin#şcu 
1 dan; Sorina Steavu l kyu; 
Cupcţ Alina j kyu; Anca Pă- 
dureanu l kyu şj Irina Graore 
2, kyu,

în partea superioară a clasa- 
montului general individual, pe 
Jocurile IU, IV la egalitate, ş«au 
clasat sportivii de la AAC-, 
lanoş Simo ţi Cătălin Prutoanu 
«u 88 p„ Adi Tronciu, locul X 
cu 35 p.; Meritorie obţinerea me
daliei de bronz la kata echipe 
feminin de către: Sorina Stea
vu, Alina Cupeţ şi Anca Pădu- 

toato trei junioare, într-o 
competiţie de senioare.

întreaga competiţie, prin ca
litatea. meciurilor fi spectaco
lul Oferit publicului spectator 
s-a oanriituit tefrao pâăjioari* 
«are demopstmază frgmusetea a- 
eestul fantesţi* spori oriental.

STEAVU MIKCEA,
■ ■ - Himodsara

W'J.ă ..... ':i ' -1' -"O"

DIVIZIA C -  juniori
REZULTATELE ETAPEI : Min. Şt. Vulcan — 

E.G.C-L- Călan 4—1 ; Jiul Petrila — Favior Orăstie 
4—2; Victoria ’SQ Călan — Min. Aninoasa 0—0; 
Min, Livezeni — Min. Teliuc 2—1; Haber Haţeg _. 
A_â A. Aurul Brad 1—2; Met. Crişcior — Min. Băr- 
băteni 1—3; C.F.R. Simeria — Dacia Orăstie 1—7; 
Min. Ghelari — Construct. Hunedoara 1—1.

C L A S A M E N T U L
1. Minerul Bărbătcni 7 7 0
2. Victoria Călan 7 6 1
3. Minerul Aninoasa 7 5 2
4. Minerul Livezeni 7 5 |
5. Minerul Şt. Vulcan f  5 0
6. Minerul Tcliuc 7 4 3
7. Dacia Orăştie f  4 O
6. Favior Orăştie 7 3 1
9. A5.A. Aurul Brad 7 2 1

10. Constr. Hunedoara - 6 2 1
11. Jiul Petrija 7 2 1
12. Mrialid Crişcior 7 1 3
13. Minerul Ghelari 7 1 2
14. C.F.B. Simeria 7 1 0
15. Haber Haţeg f  9 1
16. EG.C.L. Călan - 6 0 0

0 45— 3 21 
0 23— 3 19
0 23— 7 17
1 26— 9 16
2 19—16 15 
0 21— 5 14
3 19— 5 12 

27—13 
11—14
5— 11 
9-20

19—15
7— 80
8— 53
6— 37 
8—30

10
7
7
7
6
5
3
«
0

ETAPA VIITOARE: Favior Orăştie — Min, Şt. 
Vulcan, arbitri: Pintilei V„ Lagu, Căpoteseu (Hu
nedoara); Min. Aninoasa — Jiul Petrila; JCelento*»
L. , Iacob, Hanzi (Deva) ; Min. Teliuc — Victoria 
Călan: Zlate P., Dandreia, Popescu (Lupeni); Au- 
rul Brad — Min, Livezeni; Munteanu fi. Clrstoiu,
Precupaş (Deva); Min. Bârbăteni — Haber Haţeg s 
Dănilă C., Pană, Clinei (Hunedoara); Dacia Orăştie 
—  Met, Crişcior: Gergely Mîndru, Torok (Hu- 
ned,); Constr. Hunedoara — C.F.R. ămeria: Coste
M. . Chlfor, Petoic (Deva); E.G.C.L. Călan — Min. 
Ghelari : Mititelu, Avram, Dineş (Petroşani şi Brad).

tn Brazilia
F.B.E, a răspuns invi

taţiei Braziliei pentru a 
susţine un meci amical 
cu echipa olimpică şi luni 
lotul a şi luat drumul 
spre Belo Horizonte, sub 
conducerea antrenorilor 
Gbeorghe Staieu şi Ion 
Balaur, lată şi componen
ţa lotului; Blid, -David, 
Zegrean, V. Popa, L. Co
tor», Glăvan, Sâlăgeen,

Săsărman, Zanc, Zotincă, 
Maier, Iftodi, Vase, Bu
toi u şi C, Bărbii, Koyacs, 
Nu Se prezentaseră ; ja] 
convocare li. Lucşscu şi j 
Şumundică de Ia ^sortul, 
fiind opriţi de conduce
rea clubului.

Meciul se va desfăşu- j 
ra azi 27 septembrie la] 
jaelo Horizonte.

. .m tm m im js  m a m  ■ aro cim-
wrtung — Boem § S ;  Metrom — Oţe- 
Int Tîi*. 3—3; jttecfwiMrtere — D- 
te 4—4; w m m  4R fiMttoa 3te* l  § &

m m . — Htet *—l; Gl. Buzău
K P . S 8 P #  » - l ;  GpWtant — Dacia 

I â **.i i  Pnrttd C*ţa — Dunărea Că- 
2—0; S te rn  MizB — Tractorul 
■Î-IL ,

■0 M f A Ş E N  ‘T UL
J, idecteoFutere 
2. f*ajana «mp,
‘ F4I.

.... iiNste».

t i  o 110- t u .  
$ 3 1 1  6— 9 »  
Ş« 1 1 
f t » i
3 3 09

e t  m o
Ut Dunfcrea 
f4. Tractorul 
15. Metalul Plopeni 
IB. Constant fteteji 
11, r.c. UEEUF 
Uţftetetea Tg. N,•• t :■ . : . . . .

etapa v irm A ^: jstobăţă. sq
tetnbrie): Dunăre Călăraşi — ClcaJa 
Buzăty Otelul Tţĵ govişte — Portul Coji- 
stănţa; JPada Piteşti — Metro» ftafo 
şov; WC. IEELIF — ARO 
Gtftetea <*ş. «teteaţ — F.C. 
m r — R>t
— Eaeetroputere; Baeia Unirea —I 
Mizil; Tractorul Braşov 
Gattoi.

REZULTATELE ETAPEI; Mei ana Sâ- 
vineşti — Min. V. Dornei 3—0; Petrolul

ei 5—0; Sp. 
icart Adjud 
Petrolul Berea 

— AS. Prod. Cîmpi- 
neanca 1—4". Mureşul TepHţa — *om- 
gal Romanu 4—0; Acord Focşani — Ra- 
firiăria DărmiaHtet .

CL AN A M S B T U L  .
1. Petrolul MMIa f  f  « 1 96- J  18 
L Peteolul ‘ _
t  MfiiBttn SfcHffurti 

Chtetera Ttenăv.

loineşti
năveni —
Brăila —« Hari 
Manicinal V; 
Î-S ; W". Co 
2—0; Letca Bacău

l 7 6 9 1 16— 3 18 
9*1 î  5 j  1 1 6 - 4  16
şt* 7 f  1 4
r, f  6 9 1  l W | | i  
i % 4 * 1  t U l  *3

..

j

D t v b i a  * m»r i «  «  M »

. HBZULÎATÎ3JS JSTAPP : Reteafol «.
4* M  Chţmla Buc. 0—4; Gompref. 
©teist. — AcvBa Gisr^iu l—i;  Gimeomi. 
Fteai — Juventus Buc. 5—1; Panutean» 
Buc, — n  MareiU 4- 1; Faur Buc. — 
Agrariana Braniştea 9—1; Cailetts Mang, 
— Constr. Buc. 9^19; PetroM Teteajen 
m+ G htim tm  EtedgWia i —i i  . Ptefol, 
Boldeşti — Midia Năvodari 4—3; Gforia 
CeMeştl — Astea .'Rteiefti 2—1; Aversa 

: Elnctro. B w . 3-4. . ...:
C l ă « A M 2 ) I f 6 &  ' '

7 3 I 4 » — 9 «6 
7 5 9 2 M—»  *5 
7 4 12 49— 9 13 
7 4 1«  14— 7 «3 
7 4 1 2 19— 7 t t  
7 4 0*. „«*— 9 «9 
7 4 0 3 8—5 12 

7—19 12 
I M *  *2 

7 3 2* 7—4 te 
7 3 1 8 45— 8 40 
7 3 11 9 - t t  *9 
7 3 13 7—42 te 
7 3 0 4 11-14 9 
7 3 04 *-*« 9

8. Constr.
9- Juventus 

19. Jf*rtr, 38,
IL Acvila "
12. MacSra
13. Cimentul Medg. 
14-15, Cimentul Pteni

Astra Ploiefti 
16, Cajlatîs ManS- 
1J. Petrotlstal UoM. 
ţ». Coapref. C- 
1*. ^rarteBÔ Bran.

; ETAFA VHTO, 
mentuî; Acrite 
na — Corupref; Astra 
ttd — Gloria Gemeşţi;

Itoariar 
; Citnen-Fawr;

Chimia Buc, 
jen; Midia — Petrolul R. 

de Jos; Constr. — Petrolistul Boldeşti; 
Etectromagariiea — Callartis; Juvenţu»
— Averea Sac,

D ivizia  B

REZULTATfiLfi fiTAPfil; UJU, Ti
mişoara — La minorul Zalău 4—4; Min,
B. goma — sttote Tdcda 3—H Mm»M
B. M, -  Motorul Arad 5 -4 ; r m m m  
A nd — l i» .  Ştei .4—0; Min, Arnna — 
Vulturii Lugoj fi—J: Olunpi* SatotBa 
Mia, Cavnic 1—0; Furnirul Eteţa — Ind. 
Sfirm, G- Turzii 3—3; Mcteturg. Cugir —
C. F.R. Cluj o -4 ; A rm ii Zalău — Met 
Bucşa 4—1; West ftetrar Jm m  «» M- 
ghetu Marmatici nu s-a

C L A S A M MHW
«. UJML Timişear 
2. Telecom Arad 

• CJPJt Cluj
l

7 5 9 4 49- 4 if  
î ă l I M w i  ' 
U I  ‘

fi, âfcnaral Anina . 
- 6. Armatura Zalău 

ţ, ¥h9mm IA Mare 
8. imt, S, £, Surzii

• Wr ţBPVSrS?»
40, FMfternl Bote

Gdn8pia
43, Mtoaum, Cuete
44, Wesţ P, Pectea
45, Minerul Stei
16, Motorul Arad
17, Minerul gavnlc
18, S^ltetu Marm. 
j.9, Lamto. Zalău 
20. rtdfori» Lugoj

ETAPA VII rCJARE: VuU»rij 
teluri. Cugir; Motorul — Mto. Anina; 
Met. Bocşa — Phoenix; Min. Cav^c
Armătură; AJŞ. şţghet ttt •Olimpia Sa? 
lonta; Laiainonil — W, P. Redea; Min.. 
Ştei — UM. Timiş.; Sttda Turda — 
Telecom Arad ; Ind. S. G. Turzii — Min. 
B. Borşa: C.F.R. Cluj — Furnirul.
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Adânc înfipţi în solul Munţilor Apuseni, moţii „re
prezentanţii cei mai tipici, cei mai curaţi ai rasei noastre 
daco.romăne", aceşti „copii ai codrului, suferinţelor şi 
victoriilor", purtători ai „dorului de libertate11, cum îi. 
caracterizează Octavian Goga, oameni simpli, dar neîn
fricaţi, consideraţi pe bună dreptate o „stâncă de granit 
care a rezistat tuturor uneltirilor, au înscris în decursul 
veacurilor pagini de glorie nepieritoare în cartea de-aur 
a istoriei românilor".

Trecutul moţilor constituie un nesfârşit lanţ de su. 
ferinţe şi jertfe pe altarul libertăţii naţionale. Luptele 
purtate pentru libertate, pentru apărarea gliei strămo
şeşti, A- leagăn şi mormânt în care părinţii şi înaintaşii 
lor, din moşi strămoşi, cu cruntă sudoare au tras braz
dă pentru alţii, mulţi în postură de slugi şi iobagi — 
se încadrează organic în zbuciumata istorie a neamului 
nostru. , - '

/Morţii de pe Crişuri, Arieş şi Ampoi,- din culmile şi 
văile Munţilor Apuseni, au fost dintotdeâuna conştienţi 
că fac un singur trup şi suflet cu românii de dincolo'de 
Carpaţi, că soarta lor va depinde nu de capitalele din 
ApUs, ci de Bucureşti, de fraţii lor din România liberă 
şi independentă. întotdeauna," locuitorii Ţării de Piatră, 
alături de ceilalţi fraţi transilvăneni, şi-au îndreptat pri
virea „plină de nădejde la soarele călduros pe care îl 
aşteptau să răsară din Bucureştiul speranţelor".

FILE DE ISTORIE

Nici o singură clipă acele nădejdi nu au putut fi 
întunecate de suferinţele grelei aşteptări. Gloria stră
veche a ostaşului român străluce biruitoare peste cape
tele tuturor intriganţilor şi. ale tuturor duşmanilor nea
mului românesc. Primirea triumfătoare, cum nu s-a mai 
pomenit în istoria popoarelor, de care a avut parte e. 
roica armată română, când a trecut peste câmpiile Tran. 
silvaniei, va rămâne pe veci dovada dragostei de frate 

"şi a recunoştinţei în sufletele noastre, faţă de acei în 
care noi totdeauna am văzut o călăuză a realizării idea
lului naţional.

Nenumăratele lupte purtate pentru o . viaţă demnă, 
de către oamenii Munţilor Apuseni — unde spiritul răs
coalelor-şi revoluţiilor de la 1437, 1514, 1784, 1848 — 
şi-au găsit o strălucită încununate in realizarea unită
ţii naţionale din 1918.

• Marea Unire — act just, legic şi progresist, rod al voin
ţei şi acţiunii întregului nostru popor, care â încununat nă
zuinţele seculare de unitate ale românilor, a idealurilor 
pentru care au luptat şi s-au jertfit numeroasele gene
raţii de înaintaşi — a însemnat şi pentru locuitorii 
Munţilor Apuseni o binefacere din toate punctele de 
vedere. Are loc şi în-această străyeche zonă româneas
că o dezvoltare a economiei, învăţământului şi culturii.

Eterna v durere cuprinsă atât de plastic în versurile 
„Munţii noştri aur poartă/ Noi cerşim din poartă-nr 
poartă", a început să se risipească, în locul ei răsărind, 
după cum se subliniază într.un document de arhivă, 
„steaua luminoasă a nădejdii de mai bine". De aceea, 
moţii şi-au pus întreaga lor putere de muncă şi de crea
ţie în slujirea cu devotament, a patriei întregite, au fă
cut legământ .solemn că vor „apăra ţara şi pământul", 
alături de fraţii lor de pretutindeni, chiar cu preţul 
vieţii, dacă e nevoie, au luat poziţie fermă împotriva 
politicii revizioniste, revanşarde, duse de cercurile os
tile României. Edificatoare în acest sens sunt întruni
rile orgânizate în anul 1938, pe întreg cuprinsul Apuse
nilor, care se încadrează, Îrî mod organic, în amplele 
acţiuni cu caracter antifascist şi antirevizionist, desfă
şurate în ţara noastră. în adunarea populară din loca. 
litatea Mănăstireni din judeţul Cluj, de pildă, la care 
au participat/ locuitori din mai multe aşezări moţeşti, 
s-a condamnat vehement politica revizionistă dusă de 
puterile fasciste, şi s-au exprimat angajări pentru apă
rarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii terito
riale. In moţiunea votată cu acest prilej, în aclamaţiile 
mulţimii, se arată: „1. Protestăm cu energie împotriva 
iredentismului maghiar, care prin minciună şi viclenie 
căuta din nou să sape la temelia păcii universale., 2. Ho- 
tarfele actuale ale ţării noastre au fost croite cu preţul 
Sângelui a 800 000 de eroi şi nu cuprind nimic străin.
3. Aceste hotare nu pot fi de nimeni atinse, fără ca să 
întâmpine rezistenţa eroică a moţilor din Munţii Apu
seni, urmaşii lui Avram Iancu, Horea, Cloşca şi Crişan.
4. Astăzi suntem mii de moţi gata a nc apăra graniţa 
şi glia strămoşească împotriva oricărui duşman".

Şi după această dată, în condiţiile când deasupra 
ţării planau norii negri ai pericolului fascist şi revizio
nist, moţii, asemenea întregului popor român, şi-au ma
nifestat hotărârea fermă de a acţiona cu toate forţele 
pentru salvgardarea şi consolidarea independenţei şi su
veranităţii naţionale a României.

Prof. IOAN FRAŢILA

DURA LEX,

în pofida ’ diversificării 
Soluţiilor şi a implicaţiilor 
economico-politice, nu exis. 
tă perspective de unifor
mizare a practicii judici
are, întrucât instanţele de 
toate nivelele au propria 
Orientare, oscilatorie de la 
o perioadă la alta, fără a 
se respecta criteriile de 
natură juridică. . " :;,

în anul 1994 practica ju
diciară â oscilat la unele 
instanţe în aceeaşi cauză, 
înregistrându-se trimiteri 
în judecată pentru infrac. 
ţiuni contra avutului ob
ştesc, .condamnarea de că
tre prima instanţă pentru 
infracţiunea în paguba a- 
vutului privaţi menţinerea 
aceleiaşi soluţii prin res
pingerea apelului parche
tului şi casarea primelor 
hotărâri de către Curtea 
de Apel, care a aplicat 
prevederile referitoare la 
avutul obştesc.

Au existat şi situaţii în 
care practica judiciară - a 
fost unitară la, nivelul ju
decătoriei, tribunalului şi 
Curţii de Apel, menţinân- 
du-se până în final încă. 
drarea în categoria infrac
ţiunilor contra avutului ob
ştesc, prin uniformizarea 
practicii în acest sens pe 
întreg teritoriu al unor 
curţi de apel.

Practica a fost eterogenă

în unele perioade şi la 
parchete din cauza atitu
dinii indecise a Parchetu
lui General, neapelându-se 
la- principiul subordonării 
ierarhice şi la infirmarea 
soluţiilor ce ignoră preve
derile Codului Penal.

Ulterior a fost greşit în
ţeleasă invocarea existen
ţei proprietăţii ' colective 
private de către coopera
tivele care solicitau o mai 
mare protecţie împotriva 
fraudelor, motivându-se că 
autodeclararea caracterului 
privat al proprietăţii jus
tifică scoaterea din sfera 
de acţiune a infracţiunilor 
contra avutului obştesc. 
Aceasta a determinat con
fuzii, dispunându-se une
ori soluţii de neîncepere în 
eaiul infracţiunilor ce vi
zau patrimoniul coopera, 
ţiei, cu motivări eronate, 
de genul „paguba a fost 
creată unei unităţi coope
ratiste şi ca atare nu poa

te fi apreciată ca .fiind în 
dauna avutului obştesc con
form Deciziei nr. 1/1993", 
sau „cooperaţia, de con
sum de care aparţine bu. 
fetul gestionat de Învinu
it. îşi constituie patrimp- 
niul din sume aparţinând 

. avutului particular, astfel, 
că fapta' acestuia, prin ca
re a cauzat un prejudiciu 
do 2 338 000 lei, nu întru
neşte elementele constitu. 
tive ale infracţiunii". în 
aceeaşi perioadă s-a dispus 
trimiterea în judecată a 
altor gestionari de lâ sub
unităţi ale cooperaţiei, ca
re au fost condamnaţi pen
tru- infracţiuni de delapi
dare şi neglijenţă în ser
viciu, determirtându-se a- 
pariţia unui regim sanc- 
ţionator discriminatoriu.

Orientarea instanţelor a 
fost, în general,, determi. 
nată de atitudinea parche
telor, menţinându-se înca
drarea iniţială şi citându-se '

uneori şefii unităţilor pre. 
judiciate în calitate de 
părţi civile, deşi acestea 
făceau parte din sistemul 
cooperatist

Atitudini oscilatorii s-avl 
manifestat şi în privinţa 
căilor de atac, promovân- 
du-se uneori apel împotri
va soluţiilor în care au 
ignorat Decizia nr. 1/1993 
şi fiind retrase acestea 
când s-a observat că in
culpaţii nu au uzitat nici 
o cale de atac. In foarte 
puţine cauze s-au pus con
cluzii de înlăturare a pre
vederilor referitoare la a- 
vutul obştesc, iar instan
ţele. âu împărtăşit aceeaşi 
opinie.

Soluţiile expuse demon
strează diversitatea opiniL 
lor şi imposibilitatea so
luţionării legale a cauze
lor pe baza Deciziei Ple
nului Curţii Constituţiona
le, în cuprinsul căreia se 
comit erori cu privire la 
interferenţa dintre pro
prietate şi noţiunile spe
cifice dreptului penal.

ALEXANDRU
IOTOVICI,

prim procuror adjunct, 
TIBERIU MEDE AN IJ, 
procuror criminalist, 

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara
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Ca să ajungi astăzi la 
închisoare pentru 1000 de 
lei, nouă hi se pare mai 
"mult decât penibil. Trea
ba asta aduce a prostie. 
Păi cum să spui altcum
va dacă pui In balanţă 
valoarea a 1000 dp tei 
amărâţi şi preţul liberr 
tăţii pe o durată ce se 
ihăsoară în ani ?

Şi totuşi se întâmplă 
aşa ceva. O să vedeţi 
oameni altminteri Ia lo
cul lor dau dovadă de 
naivitate şl inconştienţă, 
fără să se gândească o 
clipă, la ce va urma.

Desigur, cei despre ca
re vom vorbi astăzi nu 
sunt nici primii şi nu vor 
fi nici ultimii lucrători' 
ai CFR-ului (despre unii 
dintre ei este vorba) ca
re încearcă să agoniseas
că nişte bani necinstiţi. 
De fapt, bani murdari, 
pe care de multe ori scrie 
„MITA", Iar mita iiu 
poate duce decât la puş
cărie. Sau aşa ar trebui 
să fie, nu ?

Şeful de tren
Şl BANII DIN 

PERETELE VAGONULUI

Intr-o recentă zi de 
septembrie, personalul nr. 
2380 care circula pe ruta 
Arad — Simeria îl avea 
ca şef de tren pe Dorel 
Ioan Meseşan, angajat al 

1 Staţiei CFR Arad. Are 37 
' de ani, iar de loc este 

din satul Somoscheş, co
muna Cermei.

Toate sunt bune şi fru
moase până în staţia Ilia. 
De âici, în tren urcă şi 
Tipor Lazăr, fără a avea

] legitimaţie de călătorie..

Pe la Brănişca, in tim
pul controlului, şeful de 
tren constată acest lucru 
şi îi spune călătorului că 
taxa şi suprataxa pe tra
seul Ilia — Simeria este 
de 3 100 de tei. Omul zu 
ca că nu are însă decât 
1000, de lei, bani pe care 
îi dă fi care ajung în 
portmoneul ceferistului.

în portmoneu (!?), după 
care a fugit, aşa că nu 
a măi 'apucat să-i dea 

- bilet. Frumoasă poveste, 
nu 7 De altfel, el va re
cunoaşte; până la urmă 
fapta comisă, iar în pre
zent este trimis în jude
cată pentru luare de mi
tă. Şi asta, pentru 1000 
de lei I

bancnota de 100o de Îşi , 
scria clar — „MITA". ’

La Închisoare pentru 
1000 de lei!

Nu după multă vreme, 
Tibor este depistat de 
lucrători ăi Poliţiei TF 
Simeria, iar la întreba
rea de ce nu are legiti
maţie de călătorie, călă
torul spune povestea.

Imediat, poliţiştii se de
plasează spre ultimul vâ- 
gon, unde şe afla şeful 
de tren. Acesta îi- obser
vă, intră în WC-ul va
gonului şi ascunde banii 
în interiorul lămpii fi
nale încorporată in pe
retele vagonului. Poliţiş
tii găsesc banii, dar ce
feristul nu recunoaşte, nu 
ştie nimic de ei! Mai 
târziu, cu ocazia audierii, 
va spune următoarea ver
siune. A depistat intr- 
adevăr un călător fără 
bilet, căruia i-a spus va
loarea taxelor, după ca
re şi-a continuat treaba 
până în ultimul vagon. 
Aiqi - a venit călătorul, 
i-a introdus 1000 de lei

BANCNOTA 
CU JWITAM

Să trecem pe un alt 
traseu îndeobşte , cunos
cut: Simeria — Săvârşin, 
pe care circulă trenul 
personal nr. 2381. Con
ductor este aici şi Ion 
Neagu, de 28 de ani, an
gajat al Staţiei CFR Si
meria. La Deva, în res
pectivul tren urcă şi doi 
călători' fără bilete. La 
momentul controlului, cei 
doi îi dau conductorului 
1500 de lei. Ca un domn 
ce este, acesta le resti
tuie 500 de lei, păstrând 
doar 1 000.

Nu dUpă multă vreme, 
lucrători ai postului de 
poliţie TF Deva îl sur
prind pe dl. conductor. 
Pentru a ascunde săvâr
şirea faptei, în haltă Min
tia aruncă banii sub va
gon. Nu-i va folosi însă 
la nimic, mai ales că pe

! vijulan arunca
BANII

Pentru a nu se supă- ’ 
ra nimeni, s-o luăm şi 
către Petroşani. De la 
Simeria, până la Lupepi 
circulă trenul personal 
2710, care îl are conduc
tor şi pe Ion Vijulan, de 
39 de ani, angajat al Stă. 
ţiei CFR Petroşani. Din 
Simeria Triaj şi până la 
Petroşani vrea să se de
plaseze şi Mircea Lucian 
Cioară. Fără bilet- însă. 
Acest lucru îl constată 
conductorul, . care este 
îmbiat cu 2 000 de leL 
Nu îi primeşte, dar spuT 
ne că după efectuarea 
controlului va reveni. Aşa 
şi face, numai că în com
partiment, cu primul că
lător fără bilet, au mal 
apărut doi ca el. Pentru 
â nu le întocmi procese 
verbale de contravenţie, 
cei trei pun. în palma con. 
ductorului 2 600 de lei. 
Şi asta în timp ce numai 
amenda ce urma să fie 
aplicată celor, trej este 
între 50 000 şi 60 000 de 
lei !

Ga şi celălalt conduc
tor, şi Vijulan încearcă 
să scape de bani în mo
mentul în care dă cu o- 
chii de poliţişti. Degea
ba îi va arunca pe gea-. 
mul vagonului în timp ce 
trenul era în mers, ul
terior va recunoaşte că 
a primit banii. Şi aceas
ta tot luare de mită se 
numeşte.

VALENTIN NEAGU

'

-naşa
Miercuri, 27 septembrie 1995



pentru uri

înainte' de discuţia propriu-zisă cu dl Ovidiu 
Miheţ, cunoscut om al catedrei şi, deopotrivă, al sce
nei, am încercat o întoarcere în timp, reamintindu- 
ni-1 pe învăţătorul Cornel Miheţ din Blâjeni, acum 
pensionar, nimeni altul decât tatăl învăţătorului Ovi
diu Miheţ. Ol Cornel Miheţ, învăţător fiind la Blă
jeni, pe lângă faptul că a conduşi o şcoală, a fost su
fletul unei activităţi culturale întinse de-a lungul a 
iseiCi de ani. Â pregătit formaţii artistice de teătru 
pentru căsătoriţi şi, separat, pentru necăsătoriţi, .gru
puri vocale, forriiaţii de dansuri, texte satirice care 
aveau o mare priză la public. Să adăugăm şezăto
ri le organizate acasă la localnici, unde se strângea 
aproape întreaga suflare a satului când participa în
văţătorul Cornel Miheţ cu nelipsitul său acordeon. 
Tradiţia familiei a f&st sădită, credem firesc, In su
fletul tânărului Oviditu Miheţ, care a îndrăgit acelăşi 
instrument ca şi tatăl său. Dar a făcut şi un pas mai 
departe, spre... oraş, devenind un mânuitor extrem 
de talentat al orgii electronice. Cu timpul a reuşit 
să reunească lângă dânsul câţiva oameni de valoare, 
instrumentişti care interpretau cu aceeaşi dezinvol
tură muzica populară românească adevărată, dar şi 
cea uşoara, de cafe-concert. Aceştia se numesc: Ionfel 
Coza, Nicolae Savu, Ionel Pop, Lakatos Francisc.

— Cum aţi reuşit să alcătuiţi repertoriul bogat 
şi inedit pe care dv. şi, implicit, formaţia pe care o 
conduceţi îl abordaţi în momentul de faţă ? :

— Ne-am străduit să depăşim „muzica comer
cială" pe care sunt tentată majoritatea formaţiilor să 
o interpreteze, căzând pradă gustului îndoielnic al 
unei mici părţi a publicului. Căci publicul adevărat 
se îndreaptă spre muzica autentică, care rămâne peste 
ani. Noi am ales piesele de valoare din folclorul tu
turor regiunilor ţării, melodii dificile care nu stau 
la îndemână oricărui interpret, preluarea lor impu

nând efort, studiu, înţelegere, ore de repetiţii,.. Io
nel Coza a venit cu un repertoriu valoros din zona 
Bradului, la care am dat şi eu o. mână de ajutor} 
Savu este un tehnician desăvârşit al muzicii de Ba
nat ; împreună cu ceilalţi s-a cristalizat repertoriul 
de care aminteaţi şi dv.

■ — ta  care s-a adăugat tactul şi priceperea create 
de coordonatorul formaţiei care nu este altul decât 
Ovidiu Miheţ.

— Nu ştiu dacă în cazul nostru poate fi vorba 
de un coordonator de formaţie, fiecare aducându-şi 
contribuţia la buna evoluţie în scenă. Revenind Ia 
armonia pieselor, menţionez că fiecare dintre aces
tea se dezbat'cu chitaristul formaţiei, Ionel Pop, cu 
Feri Lakatos şi cu ceilalţi, laolaltă dând viaţă inter
pretării aşteptate de public. Să mai adăugăm elemen
tul de longevitate al formaţiei noastre, aflându-ne în

Interviu cu dl OVIDIU MIHEŢ, 
apreciat om al catedrei şi al vieţii 

culturale hunedorene

aceeaşi formulă din anul 1981. Deci, pe lângă fap
tul că fiecare component al formaţiei este un instru
mentist de valoare, e necesar să amintim experienţa 
dobândită împreună, faptul că ne înţelegem ca în- 
tr-o familie... •

— Dle Ovidiu Miheţ, sunteţi deopotrivă un a- 
preciat om al catedrei, îndrăgit de elevii săi. Poate 
de aceea şi rezultatele Ia învăţătură ale acestora 
sunt deosebite. Să fie vorba tot de tradiţia familiei 
care v-a îndemnat să vă apropiaţi de copii ?

—  Am găsit normal acest lucru. Contactul cu 
şcoala de mic copil, cu elevii, participarea la lecţiile 
tatălui meu au făcut să mă apropii foarte mult de 
această nobilă profesie de educator.

— In ce măsură încercaţi să puneţi accentul 'pe 
aspectul -educativ al muncii desfăşurate in şcoală ?

— Un lucru este cert: pe lângă Instrucţie, elevul 
trebuie să fie educat. Poţi să transmiţi doar cunoş
tinţe, iar finalitatea să fie nulă. Un elev trebuie să 
fie şi educat, să cunoască, un ansamblu de norme 
prin care tânărul încearcă să fie acceptat de socie
tate. Poate să dobândească informaţie cu carul în 
şcoală, dacă nu ştie să se comporte în societate. Prin 
educaţie muzicală am încercat şă formez oameni a- 
devăraţi, capabili să-şi exprime simţămintele, să 
transmită emoţii celor din jur.

— Aţi alcătuit şi pregătit numeroase formaţii 
artistice în Şcoala Generală ‘Nr. 4 Deva, de cele mai 
diverse genuri, în care elevii au evoluat cu plăcere, 
punându-şi în valoare talentul.

— Da, in Şcoala Generală Nr. 4 am încercat noi 
genuri de formaţii cu elevii, cum au fost obiceiurile 
folclorice „Cunună grâului*. „Popelnicul", „Albitul 
pânzelor", formaţii greu de realizat intr-un centru 
urban, cu copii care nu au fost în viaţa lor la hora 
satului, dar care s-au apropiat cu mare dragoste de 
folclor, reuşind performanţe de invidiat. Cu aceste 
ansambluri am obţinut doar locuri I pe ţară.

— Aţi încercat cu succes şi Un alt gen în pre
mieră— revista şcolară.

— Revista montată cu elevii este un gen artis
tic extrem de -dificil. Presupune muzică, dans, sa
tiră şi un mare număr de interpreţi — aproximativ 
60, plus faptul că trebuie lucrat cu fiecare în parte

fiecare moment. Trăiesc satisfacţia succesului când 
mă gândesc la reviste ca: „Cânt un cântec vesel", 
„Nu e tânăr numai cine-i tânăr" ş.a„ care au obţi
nut locuri 1 în concursuri naţionale. Colaboratorii la 
montarea acestor reviste au fost regretatul Eugeni 
Burza (texte), Ştefan Răduţ (muzică), precum şi co
legele mele Rodica Marincău, Emilia Carasiniu, cu 
sprijinul dnei directoare Marioara Seeosan, Cu suc
ces am abordat grupurile satirice dintre câre amin
tesc „Ridendo" (locul I pe ţară) ş.a:

— Cred că e bine să mai menţionăm, de aseme
nea, serbările oferite de Şcoala Generală Nr. 4 din 
Deva, Ia care regia v-a aparţinut.

— Serbările oferă copiilor punerea în evidenţă 
a unei alte laturi a personalităţii lor. Mulţi elevi fer 
motivi la clasă se debarasează de emotivitate urcândşu 
treptele scenei.

_ — Aţi ajutat nu o dată în pregătire formaţii ar-, 
tistice ale maturilor de pe lângă aşezăminiele ,d#. „ 
cultură. Cu acestea afi fost prezent pe scene din ju
deţ, din ţară, dar şi peste hotarele ţării. 7 ' :

— Am colaborat la ansamblurile: „Getusa", „Sil- : 
vana", iar acum, alături de colegii mei de-la „Uni
vers grup", la ansamblul „Doina Crişului" al Casei 
de cultură Brad. Ansambluri cu care am participat 
la turnee în Spania, Franţa, Austria, Germania, U- 
craina ş.a. Peste tot, folclorul românesc s-a bucurat 
de o caldă primire din partea publicului. Folclorul 
este o carte de vizită pe care stau scrise elementele i • 
tradiţie, virtuozitate, pasiune, ce exprimă longevita
tea unei culturi ancestrale.
!- — Aţi acompaniat, mai precis aţi pus în valoare

o-serie de solişti ridicaţi de pe aceste meleaguri. »
— Pot să amintesc, mai întâi, pe un cunoscut ini-

terpret care, la început, a evoluat alături de noi a 
practic n fiîoiif ririmîî nne» rw nfî***+•*a făcut primii paşi pe calea afirmării 
turi de noi. -Este vorba de Drăgan Muntean. Anojţ 
amintesc o altă interpretă de valoare a folclorah» - 
hunedorean — Elena Evsei. Apoi, Lidia Benea Ma
tei...

— Aţi manifestat o maximă exigenţă faţă de so
liştii pe care i-aţi acompaniat.

■ * — Un solist .trebuie să. se impună prin calităţi 
vocal-interpretative, prin valoarea ş» reprezentativi- s 
tatea repertoriului abordat,, dar cel mai. important 
lucru este calitatea intrinsecă a omului. Acest lucru 
decide în final I

— Timpul pe care-1 dăruiţi muzicii afectează în
vreun fel viaţa familială? . ,

— Este un aspect delicat al vieţii, pe care îl tră
ieşte un om al scenei. In cazul meu, acest aspect şpp- • 
reşte în intensitate dacă ne gândim că un număr în
semnat de ore trebuie să stau in şcoală, apoi... scena. 
Munca mea nu poate' fi înţeleasă decât de cineva 
care participă efectiv la viaţa artistică. Poate a fost 
şansa vieţii mele să întâlnesc un,om ca soţia mea, 
Genovica, care, la rândul ei, a fost membră a an
samblurilor „Getusa" şi „Silvana". Cert este că ne 
înţelegem foarte bine, avem o viaţă de familie armo
nioasă şi, .conform tradiţiei, cel mic, Alin, este elev 
la Liceul de Artă Deva, la clasa de pian a dnei Man 
riana Onţan. Parafrazându-1 pe marele Ertescu, a- 
firm, la rândul meu, că intr-un suflet în care îşi are 
sălaş muzica, nu este loc de ură.- Şi-mă bucur nespus 
de acest lucru! Poate, de aceea, ţin'atât de mult c4 
şi elevii mei să iubească muzica, Ia fel cum şi mie 
mi-a fost transmisă această dragoste de profesorii de 
la Şcoala formală „Sabin Drăgoi" din Deva, în pri
mul rând de dnii Gheorghe Bercea şi Nicolae Ţîrlea.

Interviu realizat de 
_■ MINEL BODEA

A

Intre cei 6 copii ai 
preotului Vizante Pop din 
Densuş se numărau şi două 
fete, Iulia şi Elisabeta. 
Iulia se căsătoreşte cu 
preotul Dumitru Darie 
din Răchitova, punând 
bazele unei solide; fami
lii prin cei 6 copii ai lor: 
Elisabeta, Iulia, Iuliu, 
Septimiu, Pompei şi Va- 
16ria. Călăuzindu-se după 
exemplul mamei sale, 
Iulia depune mari efor
turi pentru a-şi întreţi- 
iîe copiii prin şcoli şi a 
le oferi o educaţie alea
să. La 26 iulie 1883, Iu
lia fi scria fratelui său

ŞAPTE FOTOGRAFII INEDITE DESPRE 
FAMILIA DENSUSIANU

Iulia, sora Densusienilor (?-1
Nicolae, descriindu.i si
tuaţia materială dificilă 
prin care trecea, „având 
6 copii, dintre care trei 
a trebuit să-i ţin până a- 
cum la şcoala din Blaj".

Prin sacrificiile sale 
materiale, şi modestele 
sume trimise de fraţii 
săi Beniamin şi Nicolae,

Septimiu. şi Pompei ter
mină liceul din Blaj. Sep
timiu trece în România, 
unde lucrează ca redac
tor la ziarul „Universul" 
şi „Voinţa Naţionale". 
Pompei îmbrăţişează ca
riera didactică, devenind 
învăţător. Sel deal trei

lea băiat, Iuliu, pe care 
mama sa spera să-l va. 
dă preot-în Răchitova, 
în parohia rămasă vacan
tă prin moartea soţului 
său, înceta fulgerător 
din viaţă în timpul stu
denţiei la Blaj.

Sora Densusienilor; Iu. 
lia, îşi exprima deseori,

în scrisorile sale, dorin
ţa de a-şi revedea fraţii 
plecaţi în România. „Ţa. 
ra Haţegului a rămas fă
ră Densusani şi Densuşa- 
nii fără ea", îi scria Iu
lia lui Nicolae Densusia- 
nu, în decembrie 1888.

în ianuarie 1894, Iulia 
înceta din viaţă cu do
rinţa neîmplinită de a-şi 
revedea fraţii, dar cu sa
tisfacţia că reuşise să o- 
fere copiilor' săi o edu
caţie în spiritul „densu. 
sienesc" al familiei din 
care provenea.

Prof: IOACHIM LAZAR

Anul VII •  Nr. 1477 Miercuri, 27 septembrie 1995



Se va supăra, din nou,
dna primăriţă?

:V;«iţ comuna Burjue, în 
lumina Legii fondului fun- . 
’ciar, ar trebui să se dis
tribuie celor ce au drep. 
tul asupra pământului în 
jur de 500 de titluri de 
proprietate. Până în pre
zent , cum ne-a spus dna 
Eugenia Mariş, primarul 
localităţii, s-au înmânat 
150, alte 50 fiind în sta
diul completării. O să se 
supere oare din nou pe 
noi dna primăriţă dacă a. 

/fiOBten că în Burjue apli- 
câroa Legii pământului este 
întârziată ? Nu avem cum 
ştii Par adevărul acesta 
este, ţinând seama de fap
tul e i In comune mult' mai 

- mari, cum este, de pildă,
; Şoiowşul — această impor- 
, tantă acţiune se apropie 
de sfârşit. .

Situaţia In care se află 
[ Burjucul se datoreşte mai 

multor factori. Ba Tisa, 
ţ cel mai «are sat al eo- 
tnunoi, comisia de aplica.

. re a Bagi! fondului funciar 
s-a schimbat de mai mul- 

; te ori. $i de câte ori s-a 
produs acest fapt s-au fă
cut din nou măsurători. 
Papă fiecare măsurătoare, 
uolî cetăţeni erau mulţu- 

f, alţii nu. Aşa că a-

Păşind

eeştia din urmă au venit 
cu reclamaţii la organele 
judeţene — au fost şi la 
„Cuvântul liber", de câte
va ori.’Aşa că se trimiteau 
specialişti la faţa tocului 
care procedau la alte mă. 
surâtorl. Din nou unii se 
declarau satisfăcuţi, ceilalţi , 
nu. Aşa că timpul a tre
cut, iar în sat nici acuma 
situaţia nu este limpede. 
Apoi, sunt oameni care au 
teren în mai multe sate 
- de pildă ţisenii au pământ 
şi în ţarina Burjucului. 
De aceea completarea ti
tlurilor de proprietate nu 
s-a putut face. Ba cei doi 
factori mai poate fi adău
gată lipsa de topometrişti, 
dar şi o oarecare lipsă de 
strădanie din partea Co
misiei comunale în frun
tea căreia se află chiar 
dna primăriţă Eugenia Ma
riş.

Se va supăra din nou 
pe noi dna primăriţă a 
Burjacului? Am vrea să 
se întâmple aşa, iar supă
rarea să determine, atât 
primăria, cât şi consiliul 
local să acţioneze cu mai 
multă strădanie pentru a. 
plicarea legii pământului.

TRAIAN BON DOR

omeniei...
curând în ziarul nos

tru a apărut pe prima pa
gină un articol, încadrat 
eu o fotografie, intitulat 
„XiţjSBempriam", Striaţii 
nuşţrt cititori au luat la 
cunoştinţă .că era vorba 
despre neuitaţii români pa- 
trioţl Doina şi Ion-Aldea 
tBwăeievid, din «ora noas
te* Basarabia, care s-au 
datfc* veşnicia intr-un ac- 
cidnnt tragic. Facem o 
completare la articolul a- 
mtatit. De fapt, « Bice -dl 
Dumitrii Crăciun, preşedin
te# Mialei din Deva a 
Fatemfiei Naţionale a Re. 
vcteţionariîor din Romi-

. vpceişîOrie ? •
— Monumentul din mar*

. # * * * • *  t  t  * • «  » r *

mură albă, ridicat pe lo
cul unde au murit cei doi 
români fraţi -? Doina şi 
Ion-Aldea — In memoria 
şi cinstirea Ier veşnică a 
fost contribuţia de inimă 
şi suflet a membrilor fiiia. 
lei noastre. Lucrarea a fost 
executată la „Marmoşim" 
Staieria, "■ transportată şi 
montată pe locul unde cei 
doi au închis ochii pentru 
totdeauna. Ba Inaugurare 
şi sfinţire au participat 
fiul lor Cristian, neamuri, 
prieteni; admiratori, auto
rităţi, precum şl dl Con
stantin Bebe Cvenovici, de
putat, preşedintele Fede
raţiei Naţionale a Revo
luţionarilor din România,

CULTURALE. Stăteam 
pe gânduri dacă e cazul 
să consacru un episod a- 
parte aspectelor culturale. 
Pentru că, în Occident, 
cultura, crescută organic 
prin veacuri, n-are un. 
sector al ei, delimitat. 
Occidentul e impregnat 
de cultură; Cultura face 
parte din cotidian şi ni
căieri mai bine decât aici 
ntt se verifică definiţia 
civilizaţiei ca fiind cul
tura pătrunsă in toate 
compartimentele vieţii 
sociale. Intr-adevăr, de 
îa aspectul toaletelor pu
blice, până la modul în 
care e receptată cutare 
-expoziţie de pictură, to
tul este aici produsul 
culturii şl, In ultimă in
stanţă, ai educaţiei capa
bilă să genereze mentali
tate culturală. Estetica 
magazinelor, a străzii In 
generai, a mijloacelor de 
transport, a vestimenta
ţiei, politeţea şi grija per- 

I manentă de a nu-i Inco- 
* moda pe ceilalţi, respec*
I tal faţă de imnul public 
s sau faţă de credinţa al- 
I tuia, chiar dat* iu nu 
|  ereri oe crede eh sunt 
j expresii ale unei culturi 
I profund asimilate. La 
; mai bine de un metru 
) în faţa tuturor ghişee- 
i  lor, fie că sunt fa gări,
| pentru bilete, fie că 
« sunt bancare, e trasată o 
|  linie roşie (sau galbenă),

din iniţiativa căruia s-a 
ridicat acest monument.

— Stimate dle Dumitru 
Crăciun, este ua gest do 
mare nobleţe, dă inimă şi 
suflet, pentru membrii fi
lialei pe care o conduceţi, 
pentru contribuţia dum
nealor ia ridicarea acestui 
monument care ; va vorbi 
peste vreme despre cei doi 
dragi români — Doina şi 
Ion-Aldea. Dumnezeu sâ-i 
aşeze în rândurile drepţi- 
fort

GU. I. NEGREA .

dincolo de care se aşteap
tă ia rând. Astfel, in faţa 
ghişeului te afli întot
deauna singur, nimeni 
nu te înghesuie, nu se 
freacă de tine, nu-ţi su
flă în ceafă, nu ţi te uită 
peste umăr, nu trage cu 
urechea. Culmea e că ni
meni nu încalcă această' 
cutumă semnalată doar 
de o linie. Confidenţia
litatea, respectul pentru

cum e Speyer, bunăoară, 
îşi datorează nu numai 
celebritatea, cî şi prospe
ritatea (chiar opulenţa 1) 
Catedralei datând din 
sec. X, monument al ro
manicului aflat în plină 
florie, coloşii prin gran
doare şi dimensiuni. Deşi 
intr-o stare excepţională, 
Domul a fost recent spă
lat ia propriu, curăţat 
de patina veacurilor, o-

MENTALITATI

individualitate sunt' tot 
atât manifestări ale cul
turii da şi respectul faţă 
de trecut. Şi, pentru că 
veni vorba: peste tot 
unde mergi, dai de monu
mente, case memoriale, 
muzee, statul, fântâni, 
străzi sau întregi locali-  ̂
tăţi. istorice întreţinute 
ireproşabil. Pentru câ aic; 
s-a descoperit de mult 
că, dincolo de valoarea-i 
spirituală, un monument 
competent administrat a- 
duce o grămadă de bani. 
Singurele cozi pe care 
le-am văzut au fost la in
trarea în Muzeul Farma
ciei Germane de la Hei- 
delberg şi la o expoziţie 
itinerantă Beonardo da 
Vinci, care tocmai poposi
se la Speyer. Un orăşel

peraţiune care trebuie 
să fi costat enorm. Şi to
tuşi,. vizitarea «a nu * 
supusă nici unei taxe pe 
considerentul că miile d® 
turişti asigură bunăsta
rea întregii localităţi, câ*> 
re-şi poate permite ast
fel întreţinerea monu
mentelor sate (căci Do
mul romanic nu e singu
rul), Alt exemplu dintre 
nenumăratele posibile e 
Michelstadt, In munţii 
Odenwald, ia 65 km est 
de Worms, Un sat (vor
bă să fie i) medieval, păs
trat intact, exact ca in 
urină cu 450 de ani, ÎP- 
tuşi, locuitorii duc © via
ţă normală, dosi ia fie
care colţ de ulirioară te 
aştept* să dai ochi cu 
THi Buhoglindâ. Alături,

la câţiva km, e Erbach, 
CU ai său m m  «I fil
deşului, vujic -in teme. 
Graţie acestor Hotel lo
calităţi, toate sa te #  din 
jur, intre nesfârşite pă
duri de brad, au devenit 
Sate turistice, pline de 
mici şi cochete pensiuni 
unde afli toate facilită
ţile urbane. De Michel- 
stadt mă leagă insă 6 
imagine de o delicateţe 
aparte. Când am plecat 
de acolo era cam zece 
seara. Mica piaţă, ca un 
decor de teatru de păpuşi, 
rămăsese aproape pus
tie, dar luminată a gior* 
no. Doar pe o bancă, sub 
un felinar de epocă, o 
fată şl un băiat, „tâmplă 
fierbinte lângă tâmpiă 
citeau tăcuţi din aceeaşi 
carte, pe care o ţineau 
CU mâinile împreunate. 
Oar® această insignifian
tă scenă cotidiană nu ţi- 
ne şi' ea tot de universul 
culturii ? Parafrazând, 
aş zice că, în lumea ci
vilizată, cultura e in toa
te. La noi, vreme de a* 
proape o jumătate d« 
veac, partidul a fost in 
toate. De aceea şt sun
tem acum unde suntem. 
Cu minima speranţă ca 
guvernanţii noştri de 
şcoală veche să descope
re curând importanţa ca
pitală a culturii,

RADU CIOBAN U

Gâştele din 
CMmindia, ~ comuna 

la plimba re fiatUtote.
asfalt.

PAV|£L BAZA

|
«

comercială, situaţie 
la «are organele de con
ta* Ml întâmpinat greu- 
tfH fii ira e teea  cauzei 
fi reetiv pentru care s-au 
- -- ■;' JtofetfiirU; iadâ-

Hunedoara, Direcţiei 
le şi F.P.5. 
specializate fii co

merţul cu leguthe-frucio, 
S.C. CemxiBruct SJu a  avut 
mari discontinuităţi ttt a- 
provizionarea cu produse
mBr WBwWc': xrtmfp
produsele momentului lip- 
stadrile ta atr de pe pla
tă. sau, în cri mai fericit 
tetei  ted tearlfi «an-£mM± ^inîmr . IViwifmiimil
» tetea

cu - accente 
ta special. In 

’dtlrid 
(mul

te temători nu m  depă- 
it m ~m  m  de lei.
I*  unitatea nr. i  din 

'  ‘ (Piaţa Obor), în
tehe—august, .vto- 
1  oscilat Intre â— 

t e a e  ite te, deşi 
»d normal, cu toate 

«ft «te» o zonă extern de

luare» froreneu 
lunar peste,5 milioane de

M ilK
tel. Motivul prindfiai S-a 
reprezentat, ta opinia dpei 
Lmana Şei iceanu, şefa 
unităţd, preţuri# mai 
mari, stabilite de societate, 
decât cele de pe pîaţa li
beră, cu W M fi de lei/ 
Tcg de produs. La momen
tul dialogului nostru, în 
magazin (18.09’95) lipseau 
ardeii, gogoşarii, castra
veţii, vinetele, mere, pera 
etc.

Situată de asemenea în. 
tr-o zonă cu afluenţă ma
ne de cumpărători, unita
tea nr, î  din ffimwoara a 
cunoscut o situaţie iden
tică. De două-trei săptă
mâni Insă lucrurile par 
a fi pe d cate mai bună. 
A fost şi aici o perioadă 
când „ne-a fost jenă să 
stăm în faţa rafturilor a- 
proape goale şl să nu pu
tem veni în fntftmpinarea 
clienţilor noştri din car
tier cu legume sau fructe 
-p- cumpărători «are se a- 
provizionează la noi de 
ani de zile* — ne-a preci
zat dna Agmi* Trif, vân
zătoare la această unitate.

Corrffictuj de îa Cerna- 
Iruct Ronedoara are imptl- 
cftţii dintre pete mal gra
ve şi la zectofal din 'Ha
ţeg. „Dificultăţile* nu ne 
ocolesc nici pe cei din 
Haţeg — opina dl Gruia 
Opric, coordonatorul ac
tivităţii «U« Haţeg —, iar 
aprovizionarea cu legume- 
ftuete este deosebit de s- 
cută. La 14 septembrie ’95, 
Pe piaţa haţeganfl iteMre 
de circa opt..zîle ardeiuj, 
cartoful, merele, vinetele, 
castraveţii etc., fără a mai 
vorbi (N alte sortimente. 
In urm* cercetărilor d» 
la sectorul Haţeg fia sco
ţia de oţet şi sucuri), efec
tuate d» către Poliţie, OPG 
şi Poliţia Sanitară, mana
gerul societăţii ne-a in
terzis aprovizionarea maga
zinelor prin depozit, di
minuând In acest fel vân
zările nu aproximativ 50 
milioane de te. Genă ce 
se tatâmpjâ nu mi te par» 
normai, întrucât ţiu se ur
măreşte altceva din par-

conduceril societăţii 
decât desfiinţarea «nităţi- 
l «  — cum este şl cazul 
magazinelor 25—28, sau «I 
celor de ia Baru Mare, Or- 
lea şt Garaj — magazine 
«Hsbile şi Otite pentru 
populaţie, fără a mai lua 
ta discuţie disponibiliza
rea s.14 peraosne, para
lizarea sistemului de trans
port şi multe altele, in 
timp ce la secţîa condusă 
4a «btia dlui Mihaicea. 
sunt patru salariaţi fără 
a svea activitate, Arest# 
măsuri, a rna menţionat in- 
teriocutarul nostru,na fao 
altceva decât să demoleze 
din temelie comerţul cu 

k t zona Haţegu-
M.

TOATE PLEACĂ 
DE LA BANI

ivită fa ecr
an» «tetei un răş» 

pure şi din partea man*. 
m m M  societăţii, » diu| 
Gheorahe Mihalcea. „Di- 
fiWffiăţile existente câtcât «{ 

le -a »
nroinovat sau sunt in curs 
d« daruiare, site » conse
cinţă, In opîrria d

r e u i i m i i i !
Iul unităţii, a implicaţiilor 
financiara moştenite de la 
fosta conducere. La pre
luarea mandatului P9 oct, 
ISPfi, sorietatea a m  pier
deri înraniate la 230 mi* 
Hmm, credite la 25fi mi- 
lirem» de lei, furnizori ne- 
achrtaţi în valoare de 120 
d» mMmm- In prerent, 
S.G. Cemafruct are de 
rambursat 206 milioane de 
Iei, cu dobânda file!, Iar 
măsurii# luate de condu
cere surit dictate de crite- 
riite de rentabilizare1*.

Gât despre cele întâm
plate la Haţeg — cu oţe
tul şi cu Brifcorul — ca» 
a fost identificat, de ase» 
menea, sub reţetar, dnui 
Mihalcea contestă modul 
de prelevare a probelor de 
către, organele de contrei, 
acestea făCându-»e In mod 
tmeoraspanzător»

EPILOG
de faţă ridică, fără 

mult mâi 
întrebări, ale cărpr 

răspunsuri Se »o» da or
ganele tn drept. Grav este 
Ins* faptul că in viitor

est? puşi sub semnul ■în
trebării aproyîzionareâ eu 
legume şi fructe a două 
Zone importante ale jude
ţului — Hunedoara şi Ha
ţeg, — tar jocurile d e cu
lise privând falimenţarea 
taior <nags rine sau 
sectoare «ere- re velucw* 
loază, ta diverse medij, gr 
putea deveni fapte reale, 
cu implicaţii grave pen- 

' bte locuitorii celor două 
aşezări

Cât despre dosarul pe
nal întocmit managerului 
unităţii de către Poliţia 
ratmleipWîtii Hunedoara 
pentru abuz în serviciu, 
constând în deturnarea 
destinaţiei tuiul credit; 
privind aprovizionarea de 
iamă,' ta *94, folosit In alte 
scopuri decât destinaţia 
iniţială, fşi vor spune ou- 
vântul oamenii kgii. m  
in ultimă instanţă, Fps-u!, 
al cărui aratajte «sie mana- 
gerub Vizavi de cefe sem
nalate |# societatea Cerata* 
fruct S-A. Hunedoara, pre- ' 
cum şi la impiartanţa so
cială a unei asemenea u* 
nităţi, privind aprovîzio* 
aurea cu legume şl fructe 
a municipiului Hunedoa
ra Şl' oraşului -Haţeg.

va • ni* im Miercuri, 2 î  septembrie 19Ş5
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nominative
{Urmare dirt pag. I)

zdravăn, iar Uri bileţel li
pit pe geam anunţa că 

' personalul (sau persoana) 
ce lucrează aici se află 
In „concediu recreativ". 
Nici o altă înştiinţare cu 

t privire la locul unde să 
se ducă oamenii arondaţi 

' la acest centru să-şi ridi
ce cupoanele. Am aflat mai 
apei că în această situa
ţie, cupoanele au fost îm
părţite pe factori care le 

.duc la domiciliul celor ce 
■ nu şi le-au ridicat încă. 
Dirigintele oficiului poş- 

„tal Deva I ne-a spus că 
unitatea se Va redeschide 

: miercuri.
* Na-a frapat un fapt: 
la toate cele patru oficii 

1 ce distribuie cupoane ope
raţia începe abia la ore
le 14,16 sau chiar 18. De

minaţi ve şft ridică de la 
oficiul poştal din localita
te, între ■ orele 8—16 zil
nic. Precum -Şi Sâmbăta şi 
duminica Intre 8—12. Au 
mai rămas puţine cupoane 
de distribuit. Par pentru 
a încheia acţiunea în ter
menul Stabilit, din prima 
Zi a acestei săptămâni la 
această activitate au fost 
angrenaţi şi cei 7 factori 
poştali din localitate. Dna 
Livia Pop Ce se ocupă de 
această treabă ne-a spUs:

—r Se merge din casâ-n 
casă, la cei bolnavi sau 
care n-au venit încă du
pă cupon.

— S-au întâlnit situaţii 
de refuz a cuponului ?

— Nu.
Interlocutoarea ne • spu

nea că s-aw scnstţitat pu
ţine greşeli în listele cu 
tei ce au drept la priva
tizarea în masă, iar Indd.1 ce aşa târziu? In zilele _

ce au mai rămas^ până la vertenţc-Ie au fost lămuri- 
■ fiinele acestei luni, ar te urgent cu sprijinul po
ttebul ca acţiunea sâ în
ceapă mai devreme şi să 
se treacă masiv ia utiliza
rea factorilor poştali.

ORGANIZARE
EXEMPLARA

Din discuţia purtată cu 
dj. Fiorin Nicolae Goştiaft, 
dirigintele Oficiului poştal 
Ssteria, am reţinut că au 

• ..ipai'tAma» de- di,Mrib?)i.t mal. 
Hiţia d«- 2 ,opo d«. cupoane. 
Interlocutorul ne-a - spus 
că buna- desfăşurare a 
acţiunii se datorează u- - 
nor factori, şi anume : i- 

. tpedîat dvipă sosirea -cu
poanelor, acestea am fost 
distribuite pe străzi, se 
realizează o bună colabo
rare cu Consiliul local şi 
Poliţia pentru lămurirea 
Brtor situaţii încâlcite, I-a 
acţiune participă lucră- 

v tort ai'oficiului; ţri timpul 
lor liber, "si 'toţi' dovedesc 
maximă răspundere. ■ De 
lunea trecută a început 
distribui re .̂ de. cupoane, şi 
prin cei şapte factori ai 
oficiului care le duc la 
oameni acasă. Operaţiunea 
se desfăşoară de dimineaţa 
până seara, inclusiv sâm
băta şi -duminica, înainte 
de masă. Dl F.N. Gostian 
ne spunea că sunt condi
ţii ca acţiunea să se în
cheie până la 30 septem

brie a.e., dar este încă 
'întunecată situaţia eeipr 
ce au venit în localitate 
în ui tîm-H ani şi nu şi-au 
făcut mutaţia ia buletin 
sau a celor care au plecat.

TAlVKI AMAPitţ 
E SUp AjRÂTA

Oprim in satul ' Bâcia, 
îh. fpta unei porţi unde se 
afla o ■ femeie în vârstă. 
Am aflat rttai apoi că se' 
numeşte Anudia XnŞpan.

— ■ V.aţi, ridicat cuponul?, 
am." întrebatei».

-— Da. acu, cpteva zile 
Da’ să vedeţi ce-am păţit.

— Ce-aţi păţit ?
spus un vecip. 

,,i\|iîgiio, du'-te repede la 
Primărie sâ-ţi ie>: cuponul 
epu a, venit o făta din Sî- 
meriâ”. M.arn îmbrăcat re-.. 
pede şi m-am dus. Da 
upyu îucet, că. ami 88? de 
ani şi mă dor picioarele. 
A«hzaj»ns- ia Primărie când 
dpţşţfâ} vroi» săi plece, ,,Ae 
bia acuma vii ?", m-a cer, 
tat. „N-ai avut vreme pâ
nă acuma ?“ „Acuma, mai
că, că-s’. bţtrâpă şi umblu,, 
încet*:' Cu mare greu am 
făcut-o să-mi dea actul. Vă 
njţÎEturisvsc, că m,am su
părat tare.

DIN CASA-N CASA
La. Călan., cupoanele, no-

îlţiei şi ai consiliului local.

— AGLOiVÎ|RAţlE
LA GiltSEE

La Hunedoara fu«c|io- 
nsazâ tot pâtftt! centre de 
distribuire şi, cum am 
constatat, la fiecare era, 
luni po la ora Vf, o oa- 
n-care aglomeraţie. Se a. 
Rad, desigur, ÎZ: râM cei 
ce au amânat să-şi ridice 
actul,sau au. lisat această 
treabă pentru- ultimele zi
le ale Iui Septembrie. Am 
stat de vorbi eu un cetă
ţean ce tocmai ieşea din 
centrul aCBenăjâţ in clădi- 
'rea ’’ pOştei ’ centrale. L-am 
întrebat.

— Aţi stţd uruit ]» rând?
— Vreo 25^30 de mi

nute. Treaba merge re
pede fiindcă îrtâawtfu, in 
ghişeu, sun tdouă.' doaiine' 
care lucrează, cu operafivi- 
tate.

— Ce aveţj de gând şăţ 
faceţi cu cuponul ?

— Am studiat lista so
cietăţilor ce se vor priva
tiza şi m-am gândit laţ 
câteva- | ţ '  ©g a» caz, $ânl| 
Ia • 1 octombrie o să mS 
hotărăsc. ‘

Acestea sunt- constată
rile de pe teren. Nu ie1 co
mentăm, dar ţinând seama 
de faptul câ pG>a la 1 oc
tombrie mai sunt câteva 
arfe, facem un 1:
DoamnalnB şi domnilor, 
luaţi-vă cuponul nomina
tiv de privatizare cât- mag 
repede, căci ăcţiurtaa să 
află pe ultimele sute de 
metri!1

VIWTA 0E LUCRU A 
PREŞEDINTELUI 

ROMÂNIEI IN SUA

Washington, 26 septem
brie — Corespondentul di
plomatic al KOMPRES 
transmite : In vederea în
tâlnirii cu preşedintele Sta
telor Unite ale Americii, 
dl William Clinton. dl 
I0n iliescu, preşedintele 
României, a sosit luni, la 
amiază, la Washington. Din 
echipa care îi însoţeşte 
fac parte dnii Teodor Me. 
lescanu. şl Florin Geor- 
gescu, miniştri de stat, ex
perţi în diferite domenii, 
ziarişti.

O ceremonie, militară a 
marcat începerea momen
telor cuprinse în progra
mul ofţfteţ gl vizitei şe
fului statului român în 
Capitala federală, La Ci
mitirul Naţional Arliflgton, 
a avut loc depunerea u- 
nei coroane de flori la 
Mormântul Eroului Necu
noscut. In faţă obeliscului 
de marmură, dedicat eroi
lor dih primul război mon
dial, a plăcilor albe me
nite sâ amintească de os
taşii americani căzuţi pe 
fronturile deschise după. 
catastrofa de la - Pearl 
Har bour, în războaiele din 
Vietnam şi Coreea, erau 
aliniate, în conformitate 
cu protocolul militar, dra
pelul naţional, steaguri 
de luptă ale diferitelor u- 
nităţi. întâmpinat de ge
neralul lîobert Foley, co
mandant militar al Distric
tului Washington, preşe
dintele României s-a încli
na j  în faţa Mormântului 
Eroului Necunoscut. Au 
■fesf trase 21 salve de tun, 
Şjt sdirm ’ de salut. Şeful ' 
statului nostru a oferit ge- 
MfăNdulnr iR tf  şteMNf. fto- 
mâniei. -- ■ ■ ■ ■ ■ ■

Au fost Trttenato imnu
rile de stat âle eetor două 
ţări. ■; { ■ •

Ereşediwteie llieSea . a 
depus un buchet de flori 
M mormântul fedtuîui pre
şedinte american John
-mmmâ?i

Lrtni după-arăiftzăf, dem
nul- Ion Weseu a viîdtat 

Biblioteca Congresului SUA, 
considerată a fi eca tnai 
mare din. lume.

Oaspetele a primit expli
caţii din partea directoru
lui bibliotecii, Jărhfe Bi- 
llington, privind zestrea, de 
carte de aici, funcţionsirea. 
serviciilor-, electronice.- pre
cum şi în legătură cu- u- 
nele colecţii, speciale. Pre
şedintele riiescu a putut 
veefea o seamă de lucrări

legate de cultura română 
— volume din scrierile lui 

. Dimitrie. Cantemir, o scri
soare către George Enes- 
C«, o hartă a anului 1930, 
având România şi struc
tura ei demografică- De 
un deosebit interes se do
vedesc manuscrisele păs
trate din lucrări realizate 
de foştii preşedinţi ai SUA, 
Lincoln, Wilson şi Jeffer- 
son. între cărţile expuse 
erau si volume tipărite de 
Editura Tehnică din Bu
cureşti, pe vremea când 
domnul Iliescu era direc
torul acesteia. Unul din 
volume are prefaţă sem
nată de Ion Iliescu.

Domnul Iliescu s-a în
tâlnit cu -preşedintele In
stitutului World Wardl; 
Lesler Brown, binecunoscut 
la nivel internaţional pen
tru cercetările sale asupra 
problemelor, globale cu ca
ro se confruntă la sfârşit 
âe secol, ©menirea. Cei 
doi interlocutori au abtir- 
dat d tematică largă, refe
ritoare la provocările la 
adresa umanităţii decur
gând din insuficienţa re
surselor, modificările cli
matice, din interdependen
ţa diferiţilor factori de 
însemnătate vitală.

Şi aici, ca şi la Biblio
tecă Congresului, preşedin
tele Iliescû  ă făcut dona
ţii ,de cdfte românească.

Seara, şeful statului nos
tru a fost oaspetele Am
basadei române din Was
hington, unde s-a întâlnit 
şi întreţinut cu diplomaţii 
aflaţi la post şi familiile 
acestora.

ROSS PEROT ANUNţA  
CREAREA UNUI NOU 
- ' PARTID IN STATELE 

UNITE
. Washington, 26 septem
brie (Itompres), Miliarda
rul texan Ross Perot. can
didat independent M ale
gerile prezidenţiale ame
ricane dirt 1992, a anunţat 
crearea undi nou partid, 
în perspectiva scrutinului 
pentru Casa Albă din 1996, 
din care ar urma să facă 
parte 62 la sută din ale-

f" :ori. caro, potrivit lut 
rot. ffu se mSi recunosc 

fldfeî dim: partea deiŞocraţi- 
ior,- aici de cea a- repu
blicanilor.

Activitatea mdi forma
ţiuni poliiiee, deţţuiriită 
„Partidul  ̂ independenţei" 
său „Partidul Reformei",;va 
demara săptămână Viitoare 
în California, jşt o cam
panii' di destinată
alegătorilor „independenţi*, . 
urmând sâ f!P Contirfuată 
-H&oi în statele Mâine şi 
Ohto, până' la sfârşitul a- 
nului.- a declarat Perot la 
o .emisiune a. postţţlui de 
televiziune CNN, citată de 
France Pressi. -

MUNICIPIUL DEVA 
VICEPRIMARUL

- SCRISOARE DESCHISĂ 

Către
RENEL-FE MINTIÂ

La această dată graficul de 
a plăţilor de către RAGCL Deva spre 
RENEL-FE Mintia nu este respectat din 
următoarele motive :

Subvenţiile la energia termică nu 
sunt încă det^beate. -

Rectificarea la buget devine opera
ţională începând cu 2. 10. 199$.

Debitele Asociaţiilor de locatari au 
scăzut în 25 de zile de ta 1,07 miliarde ta 
809,3 milioane lei, deci foarte puţin, Aso
ciaţiile cu restanţe încă nu au început 0  
le achite.

Deoarece peste 50 la sută din cetii* 
ţeni sunt buni platnici şi având în vedere 
eele de Urni Sus> cerem REHEL-FE Mţillf# 
sâ nu sisteze furnizarea agentului primti&î 
In cel mai scurt timp fdupă primirea .re* 
surselor băneşti de la Guvern) se va tre
ce lă intrarea îh graficul de plăţi. Aten
ţionăm pe agenţii economici privaţi să*$ 
achite de urgenţă debitehe.

Ihg. VtRGIL BOGÂ

Oislnhuitor
1

otnser

Moi 'Uf. avem nevoie 
de reolâmS
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Elpetitotttăleriu l pţe adresa: "Radio Deva', .s s tf L SfaQ a.nf 1ft

|  S.C. AGROMEC S.A. ClRNEŞTÎ

\ Anunţă vânzarea dă .Pidşini 
ţ  Şi tractoare scoase, aih funcţiune prm 
t citaţie publica. Licitaţia se va ţine ţăljfe- 
V djăi societăţii în fiecare zi de VINBRi, * 
\ ora 10 dim., începârid cu data de 29 J 
) tembrie 1995, până la epuizarea lotv&Ui î 
\ de utilaje. f f t ®  J

SCCF TIMIŞOARA S.A. — j
ŞANTIER 34 iM DEVA j

A N U N Ţ A

Angajăm maiştrii ctiMtiiccidr de d f  
mwti şi poduri, ch vechime minimă de . 
dtâ; fkŞd pensionar.

Relaţii la telefon 625890 sgu la si 
diul unităţii din Deva, stf. Horea,
12'14. , (7769)
Mim mmm  ■  ■ ■ ■. f< ■

MÂŢINA PRODlMPEX 
Bdul Armata PoporuldUt rin. _

. telJfax 4104377 ; 7715768 f  Mt.

LFtflf OOMPl ETE
ŞI PATISERfâ :

•  Căptoare electrice
•  rhalaxodre 

|  : •  âo&pito&re
4  apkttizocrrc
•  pG - • . '. Pp
Asigurăm thanspori, i:........... .

| instrui > p m l şi sdtjS&fâr
Pe lângă'preţui foartaCmvehal 

ţsf&rim metode avantajoase de pfodUl (

V

i

AftttlVU^Nr* 1477, m a m m m îercuri. 27 septembrie 1
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VÂNZ ARICI) MP AR ARI

• Vând apartament 4 
camere, centru Simeria.

- Vând teren 1,78 hectare, 
la Şoseaua Naţională. In. 
formaţii la toi. 660874.

(6714)

• Vând apartament 2 
; camere, sţr. Scărişoara, bl.

16;' sc. 1, ap. 13. Relaţii 
după ora "8. (7599)

•  yând bibliotecă1 „Di
plomat". Deva, tel. 623257, 
după ora 18. (6702)

•  Vând garsonieră zona 
Dorobanţi, Informaţii De
va. telefon 028511.' (67011)

• Vând rulotă comercia
lă. Relaţii la tel. 730676, 
după ora 16. (7683)

•  Cumpăr 200 mp teren 
intravilan, posibilităţi pri
vatizare Relaţii la telefon 
627519. după ora 22.

o ■" (7576)

•  Vând garsonieră, De
va, bl. 6, ser 4, ap. 7, Da
cia. (9982)

• Vând urgent aparta
ment 3 camere, central, 
lemn . construcţii. Tel. 054/ 
612934. (6712)

• Cumpăr talon Merce
des 200 D Cobra. Infor
maţii telefon 627440. (7682)

• Vând televizor color
marca „Profex Fideiite". 
Telefon 625691. (7598)

•  Cumpăr taljn Dacia 
1310 (1300) sau maşină a- 
variată. Tel, 618264. (7597)

•  Vând Lada 1200 ne-
Jnmatricuiată, Tel 611727, 
între orele 17~l9 *(nego- 
ciabil). (7596)

•  Vând (schimb) apar
tament 3 camere cu două. ■ 
Tel. 628985. (7593)

•  Vând piese Renault
16* teL 618391, între orele 
10—18 sau 613937, între 
orele 18—22. (7679)

•  Vând. sau schimb ca
să, anexe, grădină în Bă- 
la’ta nr. 13 cu apartament

două camere Deva, tel. 
619442.̂  • (7678;

• Vând casă cu grădi
- nă. gaz,' dependinţe. De

va, Grigorescu, nr. 12. tel. 
617073; 616636.' (7677)

•  Vând grădină cu ca
bană. str. Aurel Vlaicu, 
tel. 626516. după ora 16.

(7591)

• Vând moară ou ciocă
nele trifazată cu capacita
te motoare 1,5 + .7  kw, 
Tel. 065/163488 ; 054/731497.

(7588)

• Vând Fiat Crorna, pie
se din dezmembKire, tel. 
651077. : -(6481)

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

• Vând casă Orăştie,
Plantelor, 49, Informaţii 
Petresti, Sebeş, 743614, Sa. 
vu, (5594)

•  Vând ARO 10, stare 
perfectă de funcţionare, O- 
răştie, 641014, după ora 16.

• (5590)

•  Vând apartament 3 
camere, bloc 52, Orăştie. 
Informaţii tel. 641866.

(5596)

• Vând garsonieră Ha
ţeg, etaj I, gaz, telefon 
770656. (Relaţii după ora 
16). (7072)

• Vând casă şi pământ,
sat Pojoga, negociabil tel. 
7168?4. (7270)

•  Vând urgent casă, ’ trei
camere, gaz;, garaj, fiune- 
doara, tel, 720016. (7269)

•  Vând apartament 3 
camere, mobilă, negociabil, 
etaj 10. Tel. 728321, (7268)

•  Vând garsonieră cen
trală, maşină spălat, stor
cător, video nou. Tel. 
717051, (7267)

•  Vând Renault 5, 1700
mărci talon Renault 5, ■ 
-tel. 714446. (7266)

•  Vând Dacia 1410, »3
viteze, -1990, 6 milioane,
negociabil. Tel. 716645.

(7264)

•  Vând apartament 2 
camere, preţ rezonabil, e-

ventual rate.. Tel 738190.
(7265)

Fiecare motor are 
uleiul său preferat

r a r
io n 11; a

Uţ pri

• J1 *•  1

face cele mai exigente cerinţe 
^moderne , oferind ava * ' ‘ ‘ 

carburant, 
jri convenabile.

* •  Vând Dacia 1310, fa
bricaţie 88, stare foarte
bună.' Tel. 714896. (7271)

• Vând BMW 728 1986
si Renault 30, înmatricula
te. tei. 651579. (6484)

• Vând casă, ideal gos
podărie sau vacanţă. Bu
cium -Poieni, jud. Alba.
Tel. 651579. (6485)

• Vând . combină re- •
coltat păioase pentru spe
cialişti, frigidere, congela
toare, preţuri minime. Inf, 
tel. 712339. (7275)

•  Vând 2880 mp pă
mânt arabil, DN 7 şi gră
dină Cârjiţi. Deva telefon 
■611737. (7573)

•  Vând apartament 4 
camere, etaj 4, zona Gării 
sau schimb 3 camere. In
formaţii tel. 615487. (7574)

•  Vând tractor cu remor
că auto de 5 tone. Tei. 
628629. (7578)

•  Vând combină muzica- 
~lă, raşchetă electrică, a-
bricht. Deva, str. Mărăşti, 
26, (7580)

• Vând Peugeot 305 în
matriculat. Tel., 618990 ol 
rele 19—22. (7583)

•  Vând garsonieră car
tier Dacia, cazan ţuică, 
armă de vânătoare. Deva, 
tel. 614961, orele 18 -20.

(7587)

• Societatea GARANT 
CONSULTING Deva, 
tel. 054-616449, inter
mediază vânzarea — 
cumpărarea — închi
rierea apartamentelor, 
caselor, terenurilor.

CUMPĂRĂTORII 
SUNT SERVIŢI 

GRATUIT I
*— *— * — • - •-*—*—*—*-

OFERTE DE SERVICII

•  SC Agrotur SRL 
. Deva, Hotel Bulevard
angajează fochist. In
formaţii- la administra
ţia hotelului. Telefon 
611976 Deva. (6705)

ÎNCHIRIERI

• Ofer pentru în
chiriat spaţiu comer
cial sau depozit en 
gros, în Deva, Oituz. 
Informaţii tel. 629331; 
622137. (7755)

•  SC caută spre închi
riat apartament sau casă 
în Deva. Informaţii te
lefon . 625283 între orele 
14 si 19 (6710)

•  Caut să închiriez ur
gent apartament mobilat, 
2 3 camere, telefon 042279; 
Orăştie. (5597)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament
4 camere cu apartament 2 
camere plus diferenţă. Te
lefon 624192. (357136)

PIERDERI

•  Pierdut carnet şomaj
pe numele Nap Ioan. îl 
declar nul. (5599)
. •  Pierdut' legitimaţie e- 
liberată de AFDP, pe nu
mele Luca Voicu Constan. 
tin. Se declară nulă. (7579)

•  Pierdut legitimaţie ne
văzător H 103530, pe nu
mele Lucaciu Nichifor, e- 
liberată de Asociaţia ne
văzătorilor Hunedoara. O 
decalr nulă.

DECESE

•  Cu adâncă durere, fa
milia îndoliată anunţă în
cetarea din viaţă a emi
nentului profesor

GROSU VALENTIN
înmormântarea va avea 

loc la Cimitirul ortodox 
din Orăştie, miercuri ora 
16. (5598)

• SCCF TIMIŞOARA 
(fost ICCF) este ală-. 
turi de familia îndu
rerată şi aduce un ul
tim omagiu celui care 
a fost .

ing. DAKKO GAVRIL

Odihnească-se in pace!
(6707)

•  Colectivul • Şan
tierului 34 Deva este 
alături de familia 
greu încercată prin 
pierderea după o lun
gă şi grea suferinţă.

. a celui care a fost

ing. DARKO GAVRIL

om de aleasă omenie 
şi înaltă ţinută pro
fesională. Odihnească- 
se în pace ! (6707)

•  Cu adâncă dure
re - în suflet, familia 
îndurerată anunţă în
cetarea din viaţă a 
dragei lor

BUCIIMAN EVA

în vârstă de 76 ani. 
Nu te Vom uita nici
odată. Odihnească-se 
în pace ! înmormân
tarea are loc azi, 27 
septembrie, ora 15, la 
Cimitirul Romano-Ca- 
tolic de pe strada M. 
Eminescu, din Deva.

(6713)

ICONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
MĂRTINESTI

din gama CAKRiER corespund crite riilo r 
mpuse de standardele internaţionale.

Nici un kilometru fere CARRJER!
S C  M O fs iD O  T R A D E  S R L . 

054 / 626.372

Organizează licitaţie în ziua de 26‘.ţ 
10. 1995, ora 10, la sediul unităţii pentru* 
vânzarea unor mijloace fixe preluate de1* 

;jZa fostele CAP-uri Dineu Mare şi Jele->\ 
]dinţi şi ale fostului sediu Sfat Popular Dîn-\\ 
"cu Mare. Lista se poate consulta la sediulT 
Consiliului Local Mărti'neşti, unde se de- 

| pune şi garanţia de participare de 10 lai 
sută din valoarea bunurilor. (527);

; ÎN ATENŢIA POSESORILOR DE 
AUTOMOBILE DIN ZONĂ BRAD 
S.C. AGROMEC LUNCOIU SA . 
str. V. Lungă, nr. 1, tel. : 650529 
EXECUTĂ :
•  lucrări mecanice 

: " •  tinichigerie
•  vopsitorie ;
•  vulcanizare auto N
Pentru lucrările executate se asigură 

garanţie 6 luni.

SOC COM. „REFRACTARA** S.A. 
BARU MARE 

Str. Principală, nr. 314.
Comuna Baru — judeţul Hunedoara. 
Anunţă că reia

1

j

pentru următoarele mijloace fixe:
•  Aro 244 D
•  Tractor rutier U 650 .
•  Motoear 3,2 t — 2 bue. t
Licitaţia va avea loc la sediul S.C. „RE- ţ

( FRACTARA** S.A. BARU MARE, str. Princi- \ 
• pală, nr. 314, in data de 2 octombrie 1995, ora ţ 

10. Vv ‘ I
Participanţii la licitaţie vor depune la ca- ; 

sieria societăţii o garanţie de 10 la sută din 1 
Valoarea mijlocului fix. J

ţ Relaţii suplimentare la tel.: 054—716916; \ 
\ 054—544231; 054—543645. (7757) (
■ ----------- ----------- --------------------ţ

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ INSTRUIRE \

\t
\

i
ţ

i
| • pentru ocuparea următoarelor pos-
i turi, în data de 5 octombrie 1995 :
) •  2 post contabil şef la Casa de Co-
l pii Nr. 1, Deva
j •  1 post contabil şef la Inspectora- 
ţ tul Şcolar Judeţean — Deva

•  2 posturi revizori contabili la In
spectoratul Şcolar Judeţean — Deva.

Actele necesare,' bibliografia, precum 
şi alte relaţii suplimentare se obţin la se
diul Inspectoratului Şcolar Judeţean — 
DEVA. str. Gh. Baritiu, nr. 2, tel. 613315. f

(515)1

S.C. S1DERMET S.A. CĂLAN ’ 
cur sediul înCălan, str. Furnălistului nr. 17. 

judeţul Hunedoara >■

ŞI INfclNERIE SOFTWARE 
„CONSOFT — COMPUTER** S.R.L. SIBIU 

Anunţă deschiderea în Deva, începând cu 
1. *0. 1995, A CURSULUI POSTLICEAL DE 
SPECIALIZARE IN INFORMATICĂ, cu du
rata de pregătire de 1 an şcolar.

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

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

ANUNŢĂ CONCURS /

Organizează în data de 16 octombrie 
1995 concurs pentru ocuparea postului de 

•  DIRECTOR LA DIRECŢIA TEH
NICĂ DE CALITATE

La concurs se pot înscrie absolvenţi 
ai învăţământului superior fehnic, cu o 
vechime minimă de 10 ani în activităţi 
specifice metalurgiei.

Dosarele de înscriere se depun la se
diul societăţii, până la data de 13 octom- 

; brie 1995.
Relaţii suplimentare la telefon 0541 

730560-561, interior 525. (514)
iş
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