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care pot atinge 40—60 J 
km /oră. Izolat e posibil |  
să - cadă . grindină. Local * 
cantităţile de apă căzu- |
te pot depăşi 15—20 li tr i»  

I pe m etru pătrat. Tem- |
* Vremea va fi instabilă, periaturile minime vor fi » 
|  cerul mai m ult noros. Vor cuprinse între 9—14 =G, |  
» cădea averse de ploaie ja r  ce|c m axim e în tre  17 î  
I însoţite de descărcări e- -—22'C. (RA1SA PLETER) |
* ■ lecbrice şi rafale de vani »
1 _  I

- una pe zi
O  — Visul soţului meu ă fost să se 

căsătorească cu o femeie frumoasă. /  
— Da ? Păcat că nu şi l-a îndeplinit...

8 PAGINI 250 LEI •

Partide politice - în dialog cu alegători hunedoreni
PAC se. teme de 

alianţe şi de... prag

Sâmbătă, 25 mai, jude
ţul Hunedoara a  ţe s t abor
dat în cadrul, cam paniei’ 
electorale de Uniunea So
cial Democrată (Partidul 
Democrat (FSN) şi Parti-

I I

alegătorilor candidaţii USD. 
f P rogram ul dlui . P etre  < 
Rortiân a inclus O răştia /şl 
reşedinţa judeţului.

La O răştie ,‘domnia sa a 
vizitat S.G. „Favior" S.A.

■î— Dle preşedinte, guver
nul R om an ' rezultat din 
alegerile de la 20 m ai 1990 
are m eritul tfo a fi declan
şa t reform a în  România. 
Că în  orice Început, S-au 
produs şi erori.' A ţi putea 
face o evaluare a  erorilor 
de. la începutul reform ei ?

— Eu cred că în ceea 
ce priveşte m ersul refor
mei. în  tim pul guvernării 
noastre, am făcut corect 
ce trebuia făcut în acea 
etapă. Nu aici au fost e- 
rorile noastre de guvernare. 
Ele au fost legate mai a-

ce se legiferează şi hotă-» 
ras te, nu să dea in terpre
tă ri proprii legilor şi ho
tărârilor.

— Societatea românească 
este arhibirocratizafă, în 
special; în  ce-priveşte pu
terea executivă. Ca viitor 
preşedinte, dacă veţi fi a- 
les, cum vedeţi dfebiroera- 
tizarea  acestei societăţi ?

— în lă tu rarea  b irocraţi
ei înseamnă, în primul 
rând, -simplificarea proce
durilor. Trebuie elim inate 
mulţim ea de ordine şi in 
strucţiuni, care tiu sunt in

<iut Social Democrat Ro
mân). USD a „atacat" ju 
deţul cu „piesele" sa-le 

' grele : şefii celor două par
tide, respectiv dnii ~ Petre 
Roman şi Sergiu Cunescu 

Program ul dlui Sergiu 
Cunescu în  judeţ nu a- 
vem posibilitatea să-l 'r e 
latăm mai în detaliu. Dom
nia sa a fost oaspetele o- 
raşejor Simeria, Călan şi 
Haţeg şi a l .c â to rv a  comu- 

• ne din zonă, unde au fost 
organizate în tâln iri eleeto-. 
râie şi {au  fost prezentaţi

Sâmbătă, 25 m ai a.c., în 
ju d e ţu f nostru a  fost p re 
zent şi" dl V ictor Surdu, 
preşedintele Partidu lu i De
m ocrat A grar din România. 
Gu a^eşt prilej)' la  Orăştie. 
şi Deva au  avu t loc în tâ l
n iri electorale, la  care au 
participat candidaţii la 
funcţiile de p rim aţi ş ico n - 
silieri, memttgtogi p a r c u 
lui, simpatizanţi} invttaţi.

S t i "m unicipiul, ‘i O ra ţie , 
acţiunile au  început cu 
depunerea unei coroane de 
flori la M o n u m e n tu l Eroi-, 
lor d ih  Idealitate, după pa
te, în  cadrul întâlnirii,-«dl 

-MIfce*U' MOIpţ, i d irectorul 
cam paniei - electorale : a  
PDAR, a  prezentat can
d idatu l la  .funcţia de p r i
m ar, în  pej-soana d iui Ioan 
M ircea Homorodean.*

O . situaţie din- punct de 
vedere organizatoric a 'fi
lialei Judeţene a partidu 
lui a  adus-o în  atenţie dl 
Gheorghe Dreghicir  preşe
dinte a l filialei, preşedin
te al Consiliului’ judeţean 
Hunedoara. S-a re ţinu t că 
în 34 de localităţi s-au -de
pus liste cu 'candidaţi la  ' 
funcţia de prim ari, Iar în

şi Spitalul municipal, iar 
la încheierea program ului 
de la  Orăştie, — s-a des
făşu ra t un m iting electoral 
„la scenă deschisă", din 
care n-a lipsit nim ic din 
ceea ce înseam nă o pro
pagandă electorală şocantă; 
inclusiv focul de artificii 
(doar în  O răştie s e . a îlă 

. ROMPIRO, nu ?). '
Tot la  Orăştie, d l Petre 

Rom an a- organizat o con
ferin ţă  de presă, în  cadrul 
căreia ar» adresat urm ă
toarele în tre b ă ri:

'-Ies de 'aspectul politic. Nu 
ara reuşit Să asigurăm spri
jinul politic şi cel public 
pentru  , - reform ă. , Nu a- 
junge ca un guvern de
mocratic să aibă drep ta 
te; '  el trebuie să şi con
vingă că a re  dreptate.

O altă, nu  neapărat e- 
roare, a guvernului nos
tru  a fost legată d e p u 
nerea în  aplicare a hotă
rârilo r pe care ierarh ă- 
doptat. * A dm inistraţia de 
sta t există pentru  un sin

gur motiv;, să aplice ceea

temeiul ̂  legii Fuacţ-nle^Şbi 
rocraţiee, ■ care., mehii#-. :si
deschid porţi, sunt Strâns 
le g a te , de aceste aşâ-zise 
acte normative.'

în încheierea misiunii 
electorale în judeţ, delega
ţia USD a organizat, şi la 
Deva, ia cinematograful 
P atria , o reuşită întâlnire 
electorală. f . ,

ION CIOCLE1

id de centru cu
doctrină agrariană

17 >; c6rrftine,. m unicipii şi 
oraşe, liste 'com plete de

. consilieri. -
; A tât la O răştie,—cât şi 
la Deva, au  fost prezen- 

îă ita te  poziţia PDAR fa ţă  de 
■ situaţia -economică a  Româ

niei, conceptul partidu lu i 
faţă  de econom ia de pia
ţă, situaţia dip a p ie u ltu -  
rff’- ş i  poziţia PDAR faţă  
de ..politica externă a 

- României. -în Jurul acestor 
prob lem atici"«s-au d ţrfijă t 
şl discuţiile, exprim âftdu-şe 

; opinii şi unele poziţii cri
tice fa ţă ' de acestea.

Tot cu aceste prilejuri, 
.în  u rm a în tâln irii rlelega- 

", ţiei PDAR cu preşedinte
le României, dl Ion Iliescu, 
a fost prezentat şi un eo- 
munîcat, 'd in  cară arh re- 

. ţ in u t u rm ă to a re le : alege
rile parlam entare şi p re 
zidenţiale să albă loo la 
3 noiem brie a.c,; adopta
rea în  regim  de urgenţă â 
modificărilor la  Legea ale
gerilor generale şi stabi

lirea « rag u ly i m inim  pen
tru  abcesul partidelor In ' 

.P arlam en t,. de patru  la 
sută; prezentarea In m axi
mum două săptăm âni de 
că tre  guvern a calenda
ru lu i electoral; participa
re a  reprezentanţilor parti
delor politice la întocm i
rea program elor de urm ă
rire  pe * calculate»- a des
făşurării şi a  rezultatelor 
alegerilor; înm ânarea de 
urgenţă a  cărţilor de a le 
gător etc.

In  ceea1 Ce priveşte po
ziţia PDAR fa ţă  de Situa
ţia  actuală d in  agricultu 
ră, adusă la cunoştinţa p r i
m ului m inistru, s-a a ră 
ta t- c ă  sun t 'necesare m ă
suri pen tru  atenuarea de
zastrului ce se poate pro
duce în securitatea alim en
ta ră  a poporului român. 
D atorită unor greşeli de 
finan ţare a lucrărilor a- 
grieole în 1995 şl acest an, 
prem isele ^ obţinerii unor

recolte norm ale de cereale 
de toam nă sunt ex trem  de 
nesigure, mai ales lâ  cea 
de grâu,, unde există pe
ricolul real de a nu se a- 
sigura producerea semin
ţei pen tru  însâmâwţările 
din toamnă-, ‘ ,

Pentru- a se preveni de
zastrul d in  acest an şi 
pentru  as ig u ra rea . produc
ţiei de cereale în  1997, se 
cere in tre  a l te le : oprirea 
oricăeui fel de export de 
grâu  şi a oricărei utilizări 
în  alte scopuri a  seminţei 
de " grâu, disponibilizarea 
fondurilor necesare punerii 
î i t  'funcţiune a sistem elor 
de irigaţii ş.a. ■

• In cadrul • în tâln irilo r 
electorale s-a .mai afirma* 
necesitatea integrării eu ro 
pene a  României, precum  
şl fap tu l că România par-' 
ticipă în prezent la  u'n- al 
IV-lea război m ondial,; dar 
de > natu ră  • economică. Ma
rile învinse din ai doilea 
război m ondial sun t în 
prezent m ari p u te r i ,. eco
nomice., Este vorba de 3a- 
poitia, Germ ania şi Italia.

VALENTIN NEAGU

La sfârşitul săptăm ânii 
trecute S -a  afla t în jude
ţu l nostru, în campanie e- 
lectorală, şi dl prof. uhiv. 
dr. Nicolae Manolescu, p re
şedintele Partidului A lian-’ 
ţei Civice. Îm preună cu 
alţj reprezentanţi „Ia vârf" 
a i ,, partidului si cu cdn- 
ditcerea Organizaţiei regio
nale Hunedoara a PAC. 
vineri cfupă-amiazâ dl fti- 
colae Manolescu s-a în tâl
nit, în sala mari* a Casei 
de Cultură .Deya, cu  mem
bri şi sim patizanţi ai par
tidului. Au v en it,ş i repre
zentanţi ai a ltor form aţi
uni politice,, dem isionari 
din unele partide, curioşi. 
A fost invitată la dialog 
şi p r e s a . V  -V;

, . D l'p ro f. Siroion Moln ir, 
preşedintele Filialei PAC 
Hunedoara, i-a prezentat 

: pe şefii, de la centru, apoi 
"pe candidatul ia funcţia 
de prim ar ai municipiului 

, Devii, dl \  irgil Roca.
Cu siguranţă, şi încrede

re în  sine, şi de pe pozi
ţia de v icepnm ar al De- 
yei, dl. Virgil Boca a in
form at asistenţa- cu câte ' 
va date’ autobiografice şi 
elem ente „ din programul 
cu care se prezintă în în 
trecerea - electorală de Ia 
2 iunie, apoi, a . dat citire 
listei cu candidaţii de con
silieri locali Şi judeţeni.

A luat cuvântul dl N i
colae. Manolescu, activul 
lider al PAC în tum ultuoa-' 
sa noastră viaţă politică, 
al cărui discurs, elevat şi 
interesant, a captat inte
resul asistenţei. Din dis
cursul şi din discuţiile pur

tate cu cei prezenţi, sunt 
sloganurile PAG — Cu noi, % 
viitcţrul începe astăzi, Ima
ginaţie, inteligenţă, răspun
dere, Lucrul bine făcut 
trebuie continuat ■—, s-ău 
desprins câteva idei care 
pbâ da * unora siguranţă, 
altora nelinişti ; •  In lil- 
tinţa vrem e a .apărut un 
npu term en, acela de „pe» 
deserizare'M.'U care l’DSR a 
îm bogăţit nefericit limba 
română; •  Zvonul că 
PDSR ar urm a să facă a- 
liariţă cu PNŢCD. pare că#, 
va deveni realitate, după - 
alegerile locale, lucru ex- 

'trem  de grav pentru* soar
ta -viitoare a ţării; PAG 
consideră norm ală puz
deria de partide  de la noi, 
ca un 'drept, firesc de a- 
sociere a  tu turor c ţlo r ce 
'îm brăţişează . o doctrină 
politică sau alta, în schimb . 
nu este de acord c u ' pra- 
gdl electoral de 5 la sută 
p en tru ' accederea în par- ,
iamenl, acceptându-1 pe cel 
de 3 la su tă : •  în  această 
perioadă de derută şi in e - , 
chitate socială, care accen
tuează mizeria şi sărăcia,

. au apăru t, m iliardarii au 
tohtoni, iar viitorii pritnari ; 
se cumpără, d- -g -d;' ' -:

Sâmbătă, d l Nicolae M a
nolescu s-a a fla t îh Valea 
•Jiului, unde a avut, de a- 
semenea. în tâln iri electorâ- 
ie*Jar la Petroşani l-a p re 
zentat pe candidatul la 
funcţia d e ' p rim ar al m u
nicipiului, dl inginer pen 
sionar Ca rol Sclireter.

DUMITRU GIIEONEA
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•  LANSARE DE CARTE.'M iercuri, 29 mai, 1996, la 

Casa C ărţii (Mag; Muzica) Deva, va avea loc lansarea 
rom anului „Gânduri". Autorul, care are deja 30 "de cărţi 
tipărite şi publicate până în  prezent, este preotul OfiT- 
VIAN BIND1U. Toţi cei care iubesc litera tu ra  şl religia 
sunt rugaţi să participe la această în tâln ire  literară  şi 
de suflet, la ora 16, a lă tu ri de organizatorii acestei ac
ţiuni : S.G. Bibliofor, S.G. Destin SRL şi afţl prieteni 
apropiaţi părintelui autor (ec. L.L.).
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I marfcă germ ană 
100 wmi japonezi 

— -T iră sterlină .
1 franc elveţian 
1 franc" francez

— 2946 lei
— 1909 iei
— 2745 lei
— 4453 lei !'
— 2324 iei s'
— 564 iei
— 189 lei•  100 lire italiene »■
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Timp de două zile, dl 
Mircea ionescu Quimus, 

reşedinţele Partidului Na- 
lonal Liberal, împreună 

cu dnii Radu £«tarem , 
membru In Biroul Bârfite- 
llent Central, Laurenţiu 
Pricepuţii, debutat .P.NX. 
în- Parlamentul României 
şi dna Mo»a Muscă, direc
tor cu imaginea al PJHJ*, 
au fost oaspeţi ai jude ţ»  
luţ nostru. Vineri, dl M.I. 
Quintus s-a întâlnit cu ce
tăţeni ai oraştllui Haţeg 
şi ai comunei Peştişu Mic.

Sâmbătă, la Casa Cărţii 
din Deva; a avut loc, în 
prezenţa autorului, lansa
rea volumului „Liberal din 
tată-n fiu“, de Mircea Io- 
nescu Quintus, apărut în 
acest an la Editura Vitru- 
viu. După această, mani
festare, la Casa de cultu
ră a municipiului, preşe
dintele Partid ului Naţional 
Liberal a avut o scurtă 
dar fructuoasă întâlnire cu 
ziarişti din presa locală 
şi centrală. Reprezentanţii 
ziarului nostru au adresat 
oaspetelui câteva întrebări 
foarte concise la care am 
primit următoarele răspun
suri : « Conducerea Par
tidului liaţiorurf Liberal nu 
ştie nimic despre pregăr 
firea unei alianţe intre

. • • • • • •  •  •  •  »  •  •  •

Partidul Democraţiei So
ciale din România şi. Par
tidul Naţional Ţărănesc 
Creştin Democrat. Aceas
tă treabă pare a fi doar 
zvon, care poate fi foarte 
periculos pentru unitatea 
Convenţiei Democratice di» 
România. In orice caz, Ia 
nivelul conducerii C.D.R. 
np s-a discutat pe această 
temă sau, mai precis, P.NX. 
nu a luat parte la aşa ce- 
vş. •  Ziceţi că dl Nico- 
lae Manolescu a  lansat O 
asemenea veste ? Posibil. Dl 
Manolescu este un foarte 
bun scriitor, dar un slab 
politician. Asta este păre
rea mea. Cred că se În
cearcă îndepărtarea P.N.b. 
de P.N.Ţ.C.D., ceea ce ar 
duce la destrămarea CDJR. 
•  Marele scandal provo
cat de prăbuşirea SAFI 
este o cursă abilă întinsă 

vederea compromiterii 
poziţiei. în  concepţia mea, 

Oamenii de afaceri trebuie 
să se ocupe de afaceri şi 
nu de politică. •  Partidul 
nostru Susţine da pragul 
perttj-ti intrarea t»  Parla
ment să fie «te 5 la  sută. 
Eu tared că ara depăşii fa
za cppiiăriei democraţiei şl 
este vremea -ca ftt Româ
nia să se constituie for
maţii politice puternice. •

Intr-adevâr, exist « t a  te r i  
multor parafe literale ml 
este firească :şi e» susţin 
că singunţ formaţiune au
tentic liberali este P.NX. 
al nostru. Noi ai» între* v  
prins audfe acţiuni pe*ţru 
unificarea* mişcării libera
le, dar, din păcate, n-ani 
reuşit- •  Ideile liberale — 
aveţi dreptate — au mare 
audienţă în public, dar 
fărâmiţarea mişcării libe
rale derutează • electoratul! 
care nu ştie cu cine să 
voteze.

în  continuare, dl Mircea 
Iontacu Quintus a  avut o 
întâlnire cu membri şi

cest fip s j, a fost anunţa
tă candidatura CJD.R. la 
primăria municipiului De
va, a  Steli ing. Mircea Mun
tean, căra şi-a p n  auriri 
platforma electorală. în  ca
drul întâlnirii dl «fel. 
«minţi» «t rostit o sBUCCin- 
tă cuvântare în ca r^a  pre- : 
zentat tactica şi Strategia 
Convenţiei Democratice di» 
Români» în alegerile lo
cale, precum şi ’ ta  cele 
parlamentare şl p t r i f e »  
ţiale.

TRAIAN SONDOR

CONFERINŢA DE PRESA A 
„CARAVANEI ELECTOR A LE* ‘

£ a -o

»î
în patra i a

Cu puţine zile înaintea prezentării electo
ratului la urnele de vot —-  la 2 iunie 1996 —* 
am adresat unor candidaţi la funcţia de primar 
următoarele patru întrebări:

1. Vreţi să vă prezentaţi pe scurt?
2. S pera ţi în  reuşită?
3. Cu ce atuuri veţi atrage electoratul?

,4. Ce părere aveţi despre adversari şi de
spre argumentele lor?

AZI NE RĂSPUND CANDIDAŢII:,
1. Mă numesc ALEXA 

IOAN MIRCEA, am 47 de 
ani, sunt inginer informa- 
tician, lucrez la DGFPCFS, 
locuiesc de 35 de ani In 
Deva, sunt căsătorit, soţia 
este. profesoară, avem doi 
copii şi candidez la func
ţia de primar al munici
piului Deva din partea 
PL’ 93.

2. Dacă nu speram să 
câştig nu mă angajam în 
această cursă electorală.'

3. Principalul meu atu 
este acela că timp de p a 
tru ani am fost consilier 
local la Deva şi deci am. 
putut cunoaşte majorita
tea problemelor primăriei, 
ale oraşului, ale locuito
rilor lui, Apoi cred că 
sunt' la o vârstă de plină
tate a forţelor, de maxim 
angajament şi totală mo
bilitate, de iniţiativă şi ac
ţiune. Sunt ardeleap sută 
ia  sută, cunosc spiritul oa
menilor şi ştiu că mă pot 
baza pe gândirea şi pe 
sprijinul lor, încât, împreu
nă, să rezolvăm tot ceea 
ce ne propunem.

-  4. Nu-i cunosc pe con
tracandidaţi,- decât într-o 
mică • măsură. Iar progra-

1. Mă numesc NEGESO 
JMIHAI, m-am născut in 
satiil Ruşi, comuna Bre
tea Română, am 51 de ani, 
şi trăiesc de 37 de ani în 
Călan, unde am muncit 
în marele combinat side-

' rurgic şi în domeniul gos
podăririi localităţii. Sunt 
căsătorit şi am patru co
pii. Candidez la funcţia 
de primar al oraşului Că
lan pe lista Uniunii So
cial Democrate (PD plus 
PSDR). '

2. Sper, bineînţeles. Sunt 
primar al Călanului în le
gislatura ce se încheie în 
curând, perioadă în care 
am avut mplte reuşite. Oa
menii mă cunosc şi 11 cu
nosc foarte bine.

3. în  cei patru arti şi 
patru luni, de când sunt 
primar, am avut — cum 
Spuneam — .multe- împli
niri. Introducerea gazului 
metan, o nduâ centrală ter
mică, punerea la punct a 
şcolilor, a parcului, unde 
s-ău montat bănci noi, a 
băilor oraşului, simt nu
mai câteva dintre acestea. 
Deci, îi prezint electora-

mele şi opţiunile lor îmi tulul fapte, ml vorbe.
■ simt şl mai jpuţlfi cpnos- 4. Ii c»nosâ foarte bi- 
cuţe. De fapt, în această ^  pe .fiecare dintre cei-
pdsturâ de- Concurent, d u .- lalţl 11 contracandidaţi la 
m ă'interesează ceea ce
sunt, ceea ce spun şi ceea 
ce speră să facă alţii. Eu 
am încredere în mine şi 
în oamenii cu oare voi lu
cra, în cetăţeril şi sper ca 
împreună să rezolvăm tot 
ceea ce ne propunem, spre 
binele general al comupi- 
tăţii, al oamenilor muni
cipiului Deva.

DUMITRU GHEONEA

" \n u l VuTS^N r. 1643

prifriăria Călanului. încă 
nu şi-au făcut publice o- 
fertele. Eu, în -cazul când 
voi câştiga alegerile, am 
în plan foarte multe o- 
biectîve, în continuarea ce
lor aflată în derulare sau 
poi. Totul depinde de e- 
lectorat.

. TRAIAN BONDOIt

Aceasta ar fi «esenţa dis
cursurilor electorale "rosti
te la mitingul de vineri, 
24 mal, organizat de Ca
ravana electorală a  PDŞR,

dar şi a spiciului de „pu
nere In temă" prezentat 
de senatorurVasite Văcar», 
vicepreşedinte al, partidu
lui de guvernământ, fii des-

organttaiâ după m*. 
I; Nu s-a mal SpUs dte 

M PDSR îşi » su ta i;|l gr*»' 
«NI de Sărăcie la care * 
ajuns poporul — «el mta 
nu nu cri rate fit invâte 
tiţilor şi profitorilor re- 
vteuţiei — tot plătind fm » - 
ta l rteterael:- Oumneate» 
h-au «pus, ziariştii n-ou' 
tatrebav şi a  rltnas caua. 
tren, co-n stata noastei 
cea t a  toate zilele, adică.

Ceea ce am sriîşit să fi*» 
trebăm noi, întrucât «ta 
ravana se afla în criză de 
tlfcp şi pierdere de vite
ză, o fo st:

L Aţi aflraaot cft PDS* 
participă pentru Prima da
tă  la alegerile locale, ceea 
ce «ste foarte adevărat. 
Socotiţi aceasta un alţi 
sau iu i 'handicap ?

2: Aţi mai afirmat că 
în 1990 şi In 1992. poporul 
român a volte sentimen
ta l: preşedintele Iliescu şi 
FSN, preşedintele Iliescu 
şi PDSiL Este o recunoaş
tere care văonorează. Pen
tru anul electoral 1996, fl 
socotiţi pe preşedinte- ţo t , 
ca „omul locomotivă" al 
PDSR ?

#râ pre 
. d # d il , t a f t  t a  aH 
fel teci hu se Impuneai 
au fOist- date de taaatorv 

Văoaru, «ontacăto 
tarteranel:

pş frapted fii Itoriidpăii 
pentru prima oară la •  
jegerile locale este şl tu 
atu şi un / handicap. At 
pentru că nu iţi se pot re 
proşa nici greşelile, nlc 
neimplinirile administraţie 
locale, din cei patru an 
de mandat. Handicap, pen 
teu că, deocamdată, cei ma 
mulţi primari care se fi 
cupă t a  organizare* ale 
gerilor t a l  teritoriu m 
sunt al noştri. !

2. Preşedintele Iliescu : 
avut un rte determina» 
In victoria în  alegeri i 
'FSN, dm i m  şi în ce: 
a PDSR, din 1992 (alege 
rile parlamentare — nn.J 

Şl în alegerile din acta 
an, domnul preşedinte . ţi 
avea un rol foarte mari 
pentru partidul nostru, dji 
partea dăruite a  afirma 
domtea sa, va candida h 
un nou mandat pentn 
funcţia de preşedinte.

KW CIOCLEI

comerciale, a început con
struirea şipului sediu al 
primăriei, realizarea <  se
diilor parchetului şi jude
cătoriei, ce se va termi
na până la finele aceri»! 
an, repararea de străzi şl 
trotuare, modernizarea'pie
ţei agroalimentare, elibe-

piile ce ml-au călăuzit via
ţa şi activitate* şi ţin la 
ele foarte mult. Sunt un 
om simplii şi adeptul ideii 
că suntem prea săraci ca 
să facem lucruri t a  mân
tuială. Tocmai de aceea 
cred d  tm''priptatorete»ie 
să gândească ca un  bun

Discuţie cu dl MARIUS CONSTANTINESCU, 
candidat Ia  funcţia t a  primar al oraşului Haţeg

— Cine sunteţi, dle Con- 
stantinescu ?

— M-am născut In lo
calitatea Drăgăneşti, Jude
ţul Dolj, şi trăiesc în Ha
ţeg din 1972, aşa că mă 
simt şi mă consider om 
al acestui ,oraş. Sunt ha- 
ţegan prin tot ce am fă
cut şi fac în interesul Iui 
şi al concitadinilor mei. 
Am 46 de ani.^sCnt căsă
torit- şi am o fată care . 
este studentă. ;

— Aţi fost ales primar 
al Haţegului la scnitinul 
din 1992. Ce s-a reUşit în 
oraş, în perioada cât Laţi 
condus?

— FQarte multe, deşi, 
cum bine ştiţi. In lipsa 
autonomiei, în special fi
nanciare, banii au fost pu
ţini şi daţi cu ţârâita. Am 
să le enumăr numai pe 
cele mai importante: o 
centrală termică nouă, con
struirea a 92 de aparta
mente, introducerea- gazu
lui metan în 720 locuinţe 
din blocuri şi p e ' străzi, 
s-au înfiinţat 249 societăţi

tarea, a 525 titluri de pro
prietate asupra pământu
lui. Acestea sunt cele hiai 
importante şi mă opresc 
fiici, întrucât, «tocă le-aş 
enumera pe toate, v-ar 
lum foarte mult spaţiu în 
ziar. ''
'  — Aţi înregistrat şl ne
reuşite, dle COttMahtines- 
cu? '

— Da, recunosc treaba 
asta. N-am reuşit să înce
pem construcţia unei noi 
case de cultură, a unei noi 
şcoli generale şi moder
nizarea suhsplurilor tehni- 
ce a le . blo'ciirilor.

— Pe lista cărei forma
ţiuni. politice candidaţi şi 
cu ce slogan ? .

— Candidez ca Ihdepen- 
dent, iar sloganul meu este 
„Fă cel mai bine posibil, 
acolo unde eşti, cu mij
loacele pe care le ai la în
demână, realismul dat de 
experienţă, - dorinţa t a  a 
face temeinic, convingerea 
că doar faptele, nu vor
bele, ne deosebesc pe li
nii de alţii". De fapt, Ideile 
de mai sus sunt princi-

gospodar in interesul lo
calităţii, şi al oamenilor el.
Sigur, trebuie să gândeşti 
pe termen scurt, dar şi în 
perspectivă.

—s Oamenii Haţegului vă 
cunosc. Este acesta un a- 
vantaj său nu, în alege
rile viitoare ?

— Este, dar şl vicever
sa. Este" pentrif că văd cu 
ochii lor ce am făcut pâ
nă acum ca primar. Dar 
feste şi * ‘un dezavantaj, 
fiindcă îşi pun neîmplini- 
rile proprii în seama pri
marului. Să nu mal vor
besc de fapf|ţl Câ ţoate 
reuşitele ultimilor patru
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ani şi ceva unii ş i l |  a 
sumă in hume propria.

— Ce le terdmitejl danie 
nilor Haţegului că veţ
face» tacă v i  tace» la I 
tenie, sau perie t a t a  t a  

- tentari t a i  a w  te  t e n  
.fc» oraşului?

— Nu le promit — fişa
cura as» făcut-o şi I» cam
pania electorală anterioa
ră — ci le propun. Şi te; 
tă efi: •  finalizarea dru
mului de centură; »  intro
ducerea gazului metan în 
tot oraşul; fi începerea 
construcţiei noii ease ta  
cuhură. de care oraşul 
hostru are atât de t a s  
nevoie; # amenajarea S- 
nei baze fie agrement; M 
instalarea unei centrale te-: 
lefoniee digitale cu 2 590 
de numere ete„ ete. \

— Dle Măritiş Consta*-;
tinescu vă urăm sucCes la 
viitoarea funcţie t a  p fe ' 
mar al praşului Haţeg, c 
va dura până în anul 20fi0 
şl să implteiţi tot ceea 
ce vă dorip în viate şl te 
activitate! !

— Mulţumesc.

. TRAIAN BONDOB

■
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CANDIDAŢII U.S.D. PENTRU FUNCŢIILE 

DE PRIMAR ŞI DE CONSILIERI 
AI COMUNEI TEUUCU INFERIOR

Uniunea Social Democrată o propune pentru funcţia 
de primar al comunei- Teliucu Inferior pe dna Emilia 
Codrean, iar pentru funcţiile de consilieri pe următo
r i i : juristul Ştefan Danda Zăvoianu, ing. Vaier Zaha- 
ria, sing. Stelian Huma, Armie Vlad, Ioan Malea, Ing. 
Dan Oprişa, Ioan Anuşca, Nicolae Betea, Ioan Căta, 
Cornel Prejban, Maria Toma Şi Aurica Toma. In oferta 
electorală a candidatului la funcţia de primar şi la cea 
de eonsilier se înscriu: o  finalizarea aplicării Legii 
fondului funciar, » continuarea introducerii gazului me
tan, o asfaltarea drumului din satul Cinciş, •  îmbună
tăţirea transportului în comun, o re vitalizarea activi
tăţii culturale şi sportive ş.a.

e d ita t de

C A SA  D E  P R E S Ă  Ş l J5DITDRA 
CUVÂNTUL LIB ER  — -d e v a

ţiîd.io'e p» acţiuni tu pf<*oţ
inoatricnlat» la Reşijtrsi Co-p-iţului Seva tu ţu, ! /2 9 /5 lf/t9 ? l 
Csftî: *.0726131ÎO BCR Dsvs, Cod fî.tfi ÎM M Î7

CCNSiUlil DE -A0«INiSVRA]i£
% nuvrsu  CHî OMA, ţrsşsdiat» ir«!e<t*r ţ«f> 
ât TtSCRiw !r<îR£T!, {rtdstlor ţ t f  sfj.j
X S»m ilP.Hl, MiXît 80DIA, KlCOUÎ TÎSCCS, aaofei 

Adresa leautîi*;: 2700 -  Davs, »«. t 0*t»«6n», sr, 
33, iadaţsl Hanedaors, îo’eioon»: 21!273; 71215.7; i l i îo v ,  
625904 (torotturo). toi: 2 *S061
O întreaga rdrfsupde»- pentru «osfiss'si «rfiteîtîor ® ţ tK '. î  
aulorsi arertera.
fi Rcdstjia .â!ş«<td« rastsfiat *«« vor.ţ! şestr» 
RMsntractat* trimii* lioiului Jir pteşris ins nativă s ssiafearaMrilst. 

Masiusaisel- (publicate saa mtj an u  isspaistd aiiioriiar.

iiftjrui eieîuîc! i« 5.C. „PoSidufo" P«ve

Programul de lucru cu publicul: zilnic, de 
luni până vineri, între orele 8— 18, la seditrf 
redacţiei şi la telefonul 211275.

Marţi, 28 mai 1996
r
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După pregătirile de la Seefeld
Divizia Ar seria a ll-a

Divizia B seria a IlUa
SI LA JEUROFEN E“, 

HÂNDBALIŞJII NOŞTRI 
DEZAMî

TRICOLORII VOR SUSŢINE 
ULTIMUL TEST CU 

' REPREZENTATIVA 
MOLDOVEI

-î£ ' • 4 '••• -.v .' -.-.V-
După o perioadă de pregătire In 

Austria, la  Seefeld (13—25 mai), 
tricolorii prezenţi la lotul repre
zentativei României pentru Euro 
'96 s-au reîntors duminică în Ca- 
pi«Wâ. In Austria, fotbaliştii r »  
mâni au avut condiţii dintre cele 
nuSt bune de pregătire * şi refacere. 
Antrenamentele au fost dense, in
tensive şi au avut loc şl câteva 
întâlniri cil 'echipe din liga a treia 
şi chiar de arhatdri; în care s-au 
repetat scheme tactice preconizate 
de selecţionerul Iordănescu. S-au 
înscris multe goluri (in două me
ciuri s-au înscris câte 14 goluri în 
fiecare şi intr- Unul 6 goluri), toţi 
jucătorii dovedind multă pbftâ de 
joc. Iată şi jucătorii folosiţi la pre
gătiri : Primea,'.. Stelea, Tene (câte 
20 de minute fiecare), D. Petrescu 
(Contra), tio boş (Curt), Belodedici 
(Mifcali), Selymeş (Prodan), Filipes- 
cu, Gâlcă,’ Ad. Ilie (Dănciulescu), 
Lăcătuş (D. Şerban), Răducioiu, 
Vlâdoiu. '; .».

9in păcate, (Hagi, Gică Popescu' 
şi Sabău — piese de bază în angre- 
najrul echipei --,nu au putut partici
pă ' la pregătirea centralizată, Iar 
Ilie Dumitrescu şi Viorel Moldo
va» rar au fost disponibili.

Dar iatâJ ce a declarat selecţio
nerul Angheî Iordănescu la intâar- ‘ 
cerea in ţară : „A fost un stagiu 
de pregătire absolut necesar echi
pei noastre naţionaje. Din păcate,

■ deşi au participat foarte mulţi din
tre jucătorii din afară, regretul 
meu, este că totuşi nu am reuşit 
să-l averii pe toţi jucătorii pe care 
intenţionăm sâ-i luăm *în Anglia, 
pefttru Euro ’96. După cum ştiţi, 
pe data de 1 ftinie, are loc ultimulJ 
nostru' test, la Bucureşti, cu re
prezentativa Moldovei, după care, 
in ziua de 3 iunie, va avea loc 
placarea In Anglia, pentru Euro. 
’9j4 In programul nostru de pre
gătiri ap avut loc zile de antre
namente cţp trei şedinţe de lucru,

. cu două. şl mai rar cu un an
trenament. Mă declar satisfăcut de 
modul î» care jucătorii, noştri au 
participat şi au răspuns la acest 
program ele antrenament. Din pă
cate Ilie Dumitrescu acuză încă 
dureri la piciorul bolnav. Vom a-' 
flăî situaşi»; exactă, după vizită * 

.medicală, la 'care  vor fi supuşi şi 
V. Moldovan, Gh. Craioveanu şl 
ceilalţi jucători care' n-au fost pre
zenţi la convocarea lotului. Abia 
după aceea vom clarifica componen- 
ţa lotului”. •

i s a e s m m m m m m m m m m m « • • • « •
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A- r e z u l t a t e l e  u l t im e i ETAPEi

F.C. Bucovina — Jiul Petroşani 3—0 ; 
CE.M. Reşiţa -  Unirea Dej 1—1; Fo- 
resta Fălticeni — AŢ3.A. Tg. Mureş 2—1; 
Gaz Metan Mediaş — Unirea Alba Iu- 
lia 4—2; F.C. Bihor —' Gloria Reşiţa
1— 1; Minerul Motru A  U.T. Arad £—0; 
Olimpia Satu Măre — F.C. Maramureş
2— 2 ; Minaur Zlatna C.F.R- Timişoa
ra 5—1; Corvinul Hunedoara — F. G. 
V âlcea 7—0. ■ .

CLASAMENTUL FINAL

A / l i
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

: 8. 
9. 

10.
-. W u .  

.12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

j iu l  p e t e .
Foresta 
A.S.A. Tg. ăi. 
Gaz Metan 
U.T. Arad 
Bucovina 
Unirea Dej 
C.F.R. Timiş.*; 
Corvinul 
C.S.M. Reşiţa 
Mia. Motru 
Olimpia 
F.C.‘ Maram. 
Minaur Zlt. 
Unirea Alba I. 
GJ, Reşiţa 
F.C. Bihor 
F.C. Vâlcea

34 23 4 
34 22 2 
34 17 4 
34 15 9 
34 15 8 
34 17 2 
34 16 4 
34 17 4 
34 13 8 
34 14 5 
34 13 7 
34 14 3 
3* 13 6 
34 13 5 
34 13 4 
34 12 5 
34 9 4 
34 5 4

7 59—20 
1» M—29 
13 58—37
10 48—38
11 59—36 
15 51—51 
H 5 6 —42 
13 50—44 
13 52—43 
15 45—44 
44 33‘—40 
17 46—53
15 48—55
16 48—42
17 49—58 
17 30—58 
21 33—74 
23 26—78

73
68
55
54
53
53
52
52
47
47
46
45
45
44
43
41
31
21

* Echipă penalizaţi} cu 3 puncte.' .* ,

PRONOSPORT

REZULTATELE CONCURSULUI
DIN 26 MAI 1996 :

Cesena — 'Saleţ-nitana (p) 2—1 4
CCsena — Salernitana (f) 3—2 .1 '
Chievo — BresCia 2—0 1 ■
Cosenza — Avellino 3—3 QC
Genoa — Foggia 1—1 M .
Luchese — Verona (p) 0—0 K
Lnchese — Verona (f) l —l X
Palermo — Bologna 1—2 2
Pescara — F. Andria 5—1 1
Pistoiese — Reggina 0—2 a
Reggiana — Ancona 2—1 î
Perugia — Venezia (p) 0—0 as
Perugia — Venezia (f) I—0 c

Fond de câştiguri : 101 646 862 ICI.
,:rÂ

Ploaie de, goluri la Hunedoara

CORVINUL —  F.C. VÂLCEA 7—0

Deşi sâmbătă şi la Hunedoara a fost 
timp frumos pe terenul, de fotbal, a 
plouat cu... goluri. A trecut ceva timp 
de când Corvinul nu a învins la acest 
scor. Pentru cei care i-au urmărit în ul- 

; timele meciurj din retur, e cât se poate 
de clar că hunedorenii ‘ s-au aflat în 
creştere de formă, dovedită şi în de
plasare la Fălticeni, Petroşani şi Dej.

Şi ultima partidă din campionat cu 
Viloea a fost începută şi încheiată 

. cu aplomb, cU poftă de- joc, neoprind 
motoarele nici când scorul a început să 
ia propofţii. E drept ,că şi adversarul nu 
a putut opune o rezistenţă prea mare, 
dar şi hunedorenii au alergat şi combi
nat mult şi cu folos... pe tabela de măr. 
gaj ! Chjar in minutul 2, după ce Ste- 
rean, ăfîat în careul oaspeţilor, trage în 
portar şi după ce mingea ajunge la Pă
curar, acesta reuşeşte golul; l—0. Gu
„motoreta" Corvlnului in prim plan 
(Ciorea),* acţiunile gazdelor curg mereu 
spre poarta lui Croitoru' şi in mi»- 16, 
„voinicul*4 Ciorea se avântă spre careu 
cu balonul la picior şi din apropierea 
porţii, puţin lateral, centrează ca la car
te lui Aniţa şi acesta reia în plasă : 2—0. 
După alte faze bine „lucrate” de Bardac, 
Ciorea şi Păcurar, în min. 29, SterCan, 
din nou bine plasat'tn careu, la o lovitură 
dg colţ, înscrie al treilea gol al gazdelor.

Şi repriza a II-a începe tot în nota 
de dominare' a gazdelor. In min. 52, Cicw 
rea creează- o fază de toată frumuseţea, 
îi „răsuceşte" pe 2 apărători şi el îm
preună cu un adversar •cad, dar „moto- 
reta“ reuşeşte o pasă înapoi la Bardac, 
ce ridică scorul la 4—0. Hunedorenii unj 

'm inut piai târziu beneficiază de o lo-‘ 
viţură de la 11 ni, Bardac trimite min
gea' în bară, însă ir} min. 60 Ciorea . şu- 

-teâză; .‘prin. surprindere şi scorul devine 
5—0. In min. 70, Gabor se află la origi
nea golului şase, înscris de D. Dăscăles- 
cti, pentru ca apoi, M. Dăscâlesdu, în . 
min. .86, să stabilească scorul final: 7—0.

A arbitrat la centru Titi Doroi; din 
Herculane.

CORVINUL 1 Lobonţ, MOcioi, Sterean, 
Gireş, Petroesc, - Ghezan (7» Spânu), Ani
ţa, Bardac, Giorea (79 Gabor), Păcurar. 
(46 M. Dăscălescu), D. Dăscălescu.

- - - - - - -  SABIN  GERBU

După un meci disputat 
MINERUL CERTEJ —  

I.C.LM. BRAŞOV 
2— 0  (1— 0)

Pentru că braşovenii veneau la 
Certej după un adevărat tur de for

ată care i-a propulsat de pe locul 
49 pe locul cinci' şl pentru că e- 
Xista — cel puţin teoretic — posi
bilitatea nedorită ca, după această 
ultimă etapă, Minerul Certej să a- 
jungă cea de-a patra echipă retro
gradată, antrenorul principal Gh. 
Ţurlea şi-a pregătit devii săi cu 
mare atenţie pentru această * par
tidă. In plus, găsind înlocuitori 
rezonabili pentru titularii acciden
taţi miercuri în partida cu Vega, 
minerii au Intrat foarte decişi pe 
teren să obţină victoria.

După dquă şuturi ale lui Achim 
fl Hegy, care l-au întins pe Cer- 
nica, In minutul şapte Preda a re
cuperat o minge la marginea ca
reului mare, a pătruns şy de la 
şase metri, a trims plasat în stân
ga portarului, deschizând scorul: 
1—6. A urmat apoi un adevărat 
asediu la poarta braşoveană, dar 

«rând pe rând Almăşan (min. 10 şi 
! 30), Hegy (min. 13), .Ohâi (min. 24 
r şi 45) şi Dobla (min. 44) au trecut 
j.Ţpe lângă majorarea scorului. 
fi La reluare, stimulaţi de o uşoa- 

1 ră relaxare a minerilor, oaspeţii «au 
l Echilibrat jocul, ocaziile lui Rus 
i (47), Keresteş (49) . şi Ghindaru 
J F (min. 50), eotistifuind adevărate du- 
\ j;.şuri reci pentru gazde. Totuşi, du

pă alte două utSâşe posibilităţi — 
Pop (min. 59) şi Bozga (min. 63) —• 
în mittutţtl 74 .minerii şi-au mărit 

T’rgvwrtajutr- F ţ^ i î  a .pătruns pe 
stânga, a centrat: ideal pentru A- 
chim, care de la la  metri a şutat, 
dintr-o bucată fii colţul scurt aT 
poiţii lui Cernica şi 2—0.

Până în final, pe fondul unui 
joc disputat, cu multe faze fier
binţi Ia arabele porţi, nici o echipă 
nu a mai reuşit să marchezeT 

A arbitrat bine o brigadă forma
tă din Dorinei Iaco'b (Băile Hercu
lane), la centru, ‘ Gigei Gherşa (Ca
ransebeş) şi Mircea Medar (Reşi
ţa), la cele două linii.

MINERUL: Groza — Dobra,
Ilie, Bozga, Ciotlăuş (76 Lavu) — 
Pop, Qhâi, Âehiffl Preda — Almă
şan (63 Perţa),-Hegy (56 Ov. Ma
rin). A  " A  >

I.C JJd .: Cemica — Fefiete. V. 
Mureşan, Negoiţă, Catincuţ — Pa- 
nâ, Keresteş {50 MaclavelaL Nan 
(75 Solomon), Dociu, Rt», Ghinda
ru. Antrenor Adrian Szabe.

CRISTIAN MJHA1
REZULTATELE ETAPEI : Pre

cizia Săcele — Constr. Craiova l«-0; 
F.C. Tr. Severin r̂ ~ Un. Alexandria 
7—0; Şoimii Sibiu — Petr. Videle 
6—0; Min. Mătăsari — Vega De
va 4—2; Min. Certej — IC1M Bra
şov 2—0; Min. Uricani — Petrolul 
Stoina 5—3; AŞ. Paroşeni — Mi
nerul Lupehi 3—2; Mine-Ral Ro- 
vinari — Petr. Ţicleni 4—2; Me- 
talurg. Sadu — . Nitramonia Făgă
raş 2—1; Petr. Drăgăşani '— Parân
gul Lonea 2—0. 1 ~

CLASAMENTUL
1. Precizia S. 38 25 5 8 70- 33 80
2. Drobeta 38 24 4 10 80- 36 76
3. Şoimii Sib. 38 23 3 12 73- 40 72
4. Parângul 38 20 1 17 70- 66 61
5. Min. -Măt. 38 19 2 17 64- 50 59
6. ICIM Bv. 38 19 2 17 60- 53 59
7. Petr. Vid. 38 19 2 17 53- 6a 59
8. A.S. Paroş. 38 19 1 18 56- 61 58
9. M. Uricani 38 18 3 17 76- 5? 57
10. Vega I). • 38 18 3 17 71- 61 57
11. Petr. Stoina 38 19 0 19 63- 62 57
12. Min. Certej 38 18 2 18 55- 54 56
13. Mine-RAL 38 18 2 18 56- 69 56
14. Min. Lup. 38 18 1 19 68- 54 55
15. Nitramotiia 38 17 3 18 57- 56 54
16. Petr. Ticl. 38 17 3 18 58- 68 54
17. Petr. Drăg. 38 16 3 19 58- 64 51
18. Constr. Cv. 38 15 5 18 47- 53 50
19. Metalurg. S. 38 11 3 24 31- 77 .38
20. Un. Alex. 38 1 4 33 18-116 7

.ren" ^  >00' «■»»■ itB»1.

Şi la actualele campionate europene 
din Spania, handbaliştii noştri au dez
amăgit. După înfrângerile suferite în 
faţa echipelor Cehiei şi. Suediei, iată că 
şi în cea de-a treia partidă din grupă, 
cu Franţa, românii au părăsit dine nou 
terenul învinşi cu ' 27—201 Trei înfrân
geri consecutive, un „palmares** sumbru 
la această ediţie a C.E. Urmează încă 
două întâlniri, cu Spania şi Danemarca 
(ultima tot cu trei înfrângeri I). ;

BOX LA CONSTANŢA
* A a AA A .A  ■';> ].

„CENTURA DE AUR“

Cea de-a 25-a ediţie a turneului in
ternaţional de box „Centura de aur" a 

.adus pugiiiştilor noştri 6 titluri din cele 
12 puse în joc. Ceea ce ne bucură foar
te mult este că au confirmat aşteptări
le componenţii iotului olimpic al Ro
mâniei, califiţaţi la Olimpiada de la A- 
talanta : -Sabin Bornei, Leonard Dorof- 
tei, Francisc Vaştag şi Marian Sfanion. 
Alături de. ei, au urcat pe cea mai Înal
tă treaptă a podiumului şi tinerii Mi- 

. hM Dragutescu şi Constantin Lazăr. (S.C.)

A

^ Li al doilea m ecide baraj 
pentru Divizia B

DACIA ORAŞTIE —  .
ELECTîaCÂATMIK. 1—3 (0—1)
Ceea ce putem afirma după primat 

partidă de la Timişoara, tinde Dacia a 
pierdut cu 5—2, că promovarea in Divi
zia B a fost ratată, a canfirmat-o pe de
plin meciul de duminică, de la Qşâştie, 
unde gazdele au fost învinse cu 3—1 pe 
propriul teren. Ca să fim sinceri, fotba
liştii din Timişoara au abordat şi jocul 
din deplasare cu mult aplomb şi dorin
ţa de victorie, gazdele acţionând cu in- 
cetinitorul, fără idei prea generoase de 
acţiune, o seamă de pase mergând spre 
adversari, nelegând nici pe departe jo
cul, cum • iu  -făcut-o y la_, • Timişoara I 
Dezorientaţi, fără vlagă (pritnii lâ min
ge, cu un angajament fizic lăudabil au 
fost fotbaliştii de la Electrica^ gazdele 
nu au mai ajuns aşa des şi periculos la 
poarta apărată de Muraru. f

Primul şut pe poartă al fotbaliştilor 
localnici a fost în mfndtul 10, câttd un 
apărător, Jolvinschi, a şutat de pe stânga 
sub (ară, dar portarul a scos peste bară. 
Abia în minutul 35 semnalăm o acţiune 
a vitezistului Eşanu (izolat când pe o 
eirtremă, când pe Alta), când a intrat în 
careu, dupâ ce a driblat doi apărători 
şi in loc să paseze lateral lui Chira a  
întârziat şutul, iar portarul a ieşit şi i-a 
agăţat balonul. Peste un minut; Ilici. 
de la. gazde greşeşte, dar Stan se pre
cipită şi trage pe lângă portar. Cu 7 
minute înainte de pauză, oaspeţii deschid 
scorul prin Voloşciiid, dintr-o „diagona
lă" acesta şutează puternic şi-l surprin
de pe Dumitrescu-: 0—1.

La reluare, gazdele par ceva mal ho
tărâte să egaleze dar lipsa coeziunii în
tre compartimentele de joc, greşelile în 
pase (date aiurea) fac ca puţinele lor 
atacuri să rămână fără rezultat. In 
schimb, Electrică reuşeşte desprinderea 
în min. 77, prin Ilie Rotariu, care a re
luat direct in plasă, dintr-p centrare a 

- lui Roth şi 'în  min. 80, prin Voloşciuc 
(care a fost inteligent • deschis de Eduard 
Kovacs, un jucător din Deva. actualmen
te student la Timişoara), scorul deve
nind 3—0 pentru oaspeţi. Golul de onoa
re al gazdelor l-a realizat dintr-o lo
vitură de la 11 m Dumitreasâ.

Neconcludent arbitrajul lui Aron 
Huzu, din Sibiu, care a privit prea de 
sus un meci din...‘liga a treia.

La Dacia, au evoluat: Dumitrescu 
(80 Blaga), Ştefan (46 Firu), Corneâ, Ilici, 
Jolvinschi, Mureşan (53 Neagu), Chira, 
Căpuşan, Dumitreasă, Eşanu. Zalomir.

SABIN CERBU
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1 - UN MANDAT PENTRU MILENIUL TREI

• Patru ani decisivi pentru cum va arăta România si pentru locul 
pe care-1 va ocujjg în comunitatea internaţională;

• C andidaţii hbştrf candidaţii anului 2000. Ei reprezintă 
România mileniului trei, forţa interioară a comunităţilor 
locale si purtătorii programului de schimbare ce va fi realizat 
în următorii patru ani, , / .

• Perspectiva anijluî 2000 ne ambiţioneze:' urţ vast program 
global de schimbare faţa a localităţilor şiljudeţclor ţării;

• Cei 40,000 dc candidaţii reprezintă larrivcf hational o forţă 
uriaşă care trcbuiqjsă integreze multitudinea dc probleme 
locale într-un proces naţional dc schimbare, generând 
transforţnarca Romăhiei44 dc jos îirstS? "

2- DE MOCRAJIE ŞLDEZVOLTARB

•  Două.dircclii dare în perspectiva anului 2Q0.0: democraţie şi 
dezvoltare

> Scopul nostru; comunităţi locale autenlice şi să-şi asigure
propria dezvoltat©

• Democraţia locală = comunităţi autentice în care populaţia îşi
defineşte şi îşi ţbzplă ca însăşi problemele, jar administraţia 
coordonează şi gcsttopcază. ' ' - » -

• Dezvoltarea Unei ţ|ri jeste rezultatul; dc^vojţării şi dinamicii 
, contunilăţilor sahţj —

• România nu se pciilc schimba decât odjită cir fiecare judeţ,
1 fiecare oraş, ficcarfeeormwă, flecareletăţcan.

i i  3 V UN EFORTCQERENT H i 4 - DIRECŢIILE DEZVOLTĂRII LOCALE

.Realizarea programului se face prin conjugarea eforturilor ia 
nivel naţional cu cel€ de la nivel local.

9 Promovăm colaborarea în plan local între localităţi, între 
judeţe şi chiar întrcţtcgiuni.

• Ne preocupă două<Atrdbări:
1) Cum trebuie să arajte COfVUihltăfik' locale peste ani ?
2) Cum trebuie să ar&c administraţia locală peste 4 ani ?

•  Vrem ca localităţile noastre să fie prospere

.  Vrerii ca localităţile si producă şi să asigure servicii de calitate

•  Vrem Oăd m i n i str afletlojcalâ puternţdPii responsabilă, aflată
sub controlul cetăţenjlor. “ 1

i

1

5 -  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ }
4"Obiectivul central: crearea capacităţii economici locale dc a asigura o 

Creştere economică stabilă
• Inventarierea şi mobilizarea resurselor locale: naturale, financiare, 

îpanageriale şi de forţa de muncă V

•  Stimularea iniţiativelor şi investiţiilor private,-
• Sprijinirea firrhplpr existente şi formarii dc noi firme;

• Parleneriat real filtre Administraţii localiLşi reprezentanţii capitalului 
jocal. Dialog irttre c amerele dexQfrpe^flşt organizaţiile locale ale 
patronatului;

•  -Concentrarea bug&feLot iacale a&updi dpzvniiării-'iViYrasim^iiirilDr necesare investiţiilor privată
. şi până la serviciile financiare şi pregătirea forţei de muncă.

Atragerea dc capital naţional şi chiar străin. RCoricntârcâ 
relaţiilor,cxlcmc cxislcntc de la activităţi protdccţjarc spre) 
cooperare economică eficientă;
Milităm' pentru integrarea în cominitalc a firmelor şi

instituţiilor, conştientizarea lor ca prosperitatea nu este 
posibilă în cadrul,unei societăţi sărace; -

Vom încura ja dialogul social cu participarea sindicatelor, . 
organizaţilor prqfesi opale, a biluficii, â tn>iversilăţifor, â 
organizaţiilor ncgujveriiamenlaic-,ă ctj jofrcivice, cu 
obiectivele ecologie, umanitare sau culturale,

ii, transporturi', energie

6 - DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA 
SERVICIILOR :  .

Principalul produs al administraţiei locale sunt serviciile 
oferite cetăţenilor şj comunităţii ;
Starea actuală a serviciilor este precară din motive financiare, 
din lipsa de interes a administraţiei sau din reprezentarea 
exclusivă de către aceasta a  intereselor producătorilor de 
Şervicn şi nu a cetăţenilor
Vom schimba radical acestă situaţie. Amil 200G=scrvicii 
esenţiale asigurpte-şi îmbunătăţire lamaflvă a serviciilor- 
sociâle, culturale, deMimp liber şifeconglrruce
1. voui analiza şi utiliia mai bine cecal Ce deja cilstă t

2. vom declanşa-piORiatue locale-ti regionale bgptrfl icfaceica
şi extinderea servichlm esenţiale ■■

T  vom privatiza serviciile publice în  domenii cjjm ar fi lians sorturile. curăţenia, 
comunicaţiile şi-vom sţabjli jirogratue în  domjftn precum asistenţa socială.
recalificarea forţei dc uR

Totul va fi făcut în folosul cetăţenilor stabilind obligaţiile şi 
sancţiunile producătorilor de servicii

O ADMINISTRAŢIE LOCALA PUTERNICA, 
CONTROLATĂ DE CETĂŢENI -  '

. • Scopul cslc preluarea dc către comunilăţi a patrimoniului
propriu şi deciderea liberă a modului în care să-l folosească . 

pentru propria dezvoltare' -  - # , -t

, Este un proces treptat de retragere a autorităţii şi controlului 
administraţiei centrale pe măsţira dezvoltăm.capacităţii 
manageriale şj a eficienţei autorităţilor focale ^

• Vom promova un fvots tip de relşfli între administraţie şi 
cetăţeni: tratjpârenţă, dialog pcţmancpfşt un control efectiv

* Vom stabili cu claritate drepturile Cetăţenilor în relaţiile lor c£  
administraţia localFşî voin elabora şi. vom pune.în funcţiune 
un statut al funcţionarului public din administraţia locală .

f

LA ALEGERILE LOCALE, VOTAŢI CANDIDAŢII ‘ 
PARTIDULUI DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN ROMANIA!

•a
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PA R T ID U L  UMA N IST

.Candidatul nostru la 
funcţia de primar al 
municipiului Orăştje

. tcază în condiţii de mo- 
• nopol (salubritate, încăl

zire, apă, canalizare,
" transport); '

— schimbarea radica-
'lă a atitudinii funcţio
narului public faţă de 
cetăţean, acesta fiind în 
slujba cetăţeanului şi nu 
i n v e r s . , ,<

— , eliminarea anoni
matului şi amatorismu
lui în gospodărirea do
meniului public, împăr
ţirea municipiului pe zo
ne de responsabilitate e- ' 
dilitară şi urbanistică 
precis delimitate; .

— adoptarea unor pro-

2  r  pT truaSeefeftuarre;

“  f  f? Ur r-e? i  dinii şi liniştii publice,
anul Î984 fiind in pre- revitaI?zarea vieţii cui- -  
zent d irector coordona- turaJ arUstice şi. spor-
tor al unităţilor de îft- tive • ? ^  ^
văţământ din comuna lărgirea bazei ma-
Geoagiu Se considera teriale a  sistemului de 
reprezentativ pentru mp- învăţământ, gospodări- 
jor-tatea locuitorilor mu- rea m  răSpUndere a re- 
nicipiului Oraştie, deza- SBrsclor bugetare desti- 
rnf f 1̂1 de mizeria gene- n£de instituţiilor sanita- 
r fda ln ,Pţan, Iî ateT re şi asistenţei sociale,
nai* cat şi spirţtual, fnftd — dezvoltarea econo- 
convins că într-un vii- wicg a municipiului 
tor apropiat societatea prinţr_Q privatizare o- 
romăneasca poate paşi pestă şi echitabilă, în- 
cu încredere pe dru- curajaj-ea tuturor acti- 
ipiul unei democraţii Yităţilor creatoare de 
reale, m care să dom- jocuri de muncă şi
neasca pnncxpxde urna- bunăstarea generală, 
nişte, sa fie recunoscu- fă ră  îndoială că agen
te şi promovate valorile da de lucru a primăriei
autentice şi dezavuat sti- conduS€ de Un primar al 
Iul politid clientelar ca- partidului Umanist poa
re încurajează oportunxs- tfi £. complet9tă şi cu 
mul şi nonvaloarea. aite probleme rezultate

Pentru ca in cadlfu| din propunerile cetăţe- 
alegenlor locale votul nilor increzători în «ti
se acorda celor pe care de jucru transparent 
electoratul apffciaza -ca al acesteia;  toate aceste 
ii; reprezintă se conside- obiective putând re-
ra, reprezentant şi can- ^ ivate  printr-o '• bporţu- 
didat al celor mulţi şi na distribuire a resurse- 
necunoscuţi, care doresc , . elimifiarea fa-
SGHIMBAREA ACUM S i t S ^  ş U ^ r u p -  

Mesajul sau adresat yei unor funcţionari, 
electoratului este pătruns p rjn urmărirea exigentă < 
de convingerea ca lipsa fl îndeplinirii responsa- 
de voinţa şi de implica- Kiiitâtilor 
re ce a caracterizat ad- aUfel angaja-
ministraţia actuala, a fa- R al său în
rut ca cea mai mare. - :--v-
parte a ” angajamentelor faţa cetăţenilor. 

fă c u te

Candidatul rjostru la 
funcţia de 

oraşului
primar al 
Haţeg

Domnul MĂRGINEAN 
NICOLAE, de profesie 
inginer silvic, a  funcţio
n a t ca şef al Ocolului 
Silvic Haţeg tim p de 
peste 30 de ani. Este 
m em bru al Partidului 
U m anist din Rom ânia şi 
candidează la  funcţia de 
prim ar a l oraşului H a
ţeg, având ca m otivaţie 

- ‘nem ulţum irea personală 
şi generală fa ţă  d e  sta
rea' actuală â  oraşului, 
de slabele realizări pe 
tă râm  ‘econom ic,. u rba
n istic şi edilitar.

Oraşul Haţeg, fiind 
situat la  poalele m unţi
lo r Retezat, a r  trebui să 
fie o oază de sănătate, o 
staţiune cu parcuri, zo- 
pe verzi, nepoluat şi cu
rat. In  toţi aceşti ani 
nu s-a în treprins nimic 
pen tru  realizarea aces
tei dorinţe *jnanime, ba 
şi unele lucru ri bune au 
fost distruse. ,

>  P ătru n s, de convinge
rea că, în  aceste condi
ţii, a  sta deoparte consti
tu ie  dovada dezintere
sului şi chiar a laşităţii, 
consideră că este nece
sar ca toţi cetăţenii o- 
raşului să fie atraşi la 
dezvoltarea şi buna gos-

PUBLICITATE ELECTORALA

Un liberal convins
'**TVr", *

— dr. Constantin
Blejan

şi prom isiunilor xacuxe, ; o 8 S * o * ^ ş o i j « t * # o # # g » e * a ş m M * « « 0 « « 9 0
la alegerile precedente '
sa ram ana nemdoplimte, .. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA
aproape , nimic din ceea 
ce în mod norm al vizea
ză omul ... cu doleanţele,

1 nevoile şi aspiraţiile sa-
• le nefiind materializat;. 

Tocmai de aceea, candi
dând la funcţia de pri- - 
m ar al unui municipiu 
nou, cum este OrăştiC, 
şi-a, stabilit un' program» 
dş m anieră umanistă, 
curajos dar p e r fe c t rea
lizabil, principalele p re
vederi referindu-se lâ :

— garan ţia unor ser
vicii publice de calitate 
şi la tarife reale, curm ând 

-jecm ănirea cetăţeanului 
de către cei ce le preş-

Oriunde va fi ales candidatul Parti
dului Umanist din România, va, respecta 
•principiile fundamentale ale concepţiei 
um aniste: VALOARE, ONOARE, DE
CENŢA.

în spiritul acestor principii, al respec
tului faţş de electorat, Partidul Umanist 
din România a propus înscrierea pe bule
tinele, de vot a unor candidaţi recunos
cuţi pentru calităţile lor, pentru perfor
manţele realizate în timp, cetăţeni oneşti 
şi capabili să conducă destinele localită
ţilor. ' 1 . '

podărire a acestuia, o- 
biectiv ce poate fi rea- 

.lizat num ai de o, adm i
n istraţie publică fornja- 
tă  din oameni gospodari, 
care prin  hărnicie, - p ri
cepere şi voinţă au rea
lizat ceva în  viaţă.

Adept al principiilor 
umaniste, cpnsideră că 
este necesar şi este si
gur că va găsi soluţii 
pentru, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale 
cetăţenilor, cu referire 
concretă^ la asigurarea 
în permanenţă a apei în 
locuinţe, eliminarea in
filtraţiilor din / subsolu
rile blocurilor,' , sursă de 
infecţie şi inconfort, a-
menajarea . Unei pieţe â-
groalimen t are civilizate 
în zona blocurilor, re
organizarea şl dotarea 
16curilor de joacă pen
tru copii, atragerea spri
jinului necesar pentru- 
urgentarea introducerii 
gazului metan, intensi
ficarea ritmului de exe
cuţie a clădirii adminis
trative, a drumului de 
centurii menit, s i  elimi
ne circulaţia vehicule
lor grele prin oraş, ter
minarea lucrărilor Ia 
clădirea destinată jude
cătoriei,. scutind cetă
ţenii. do călătorii inuti
le la Deva, Peţroşani sau, 
Hunedoara, regăndirea 

.întregului sistem de ca
nalizare.

Este adeptul unei ac
ţiuni hotărâte şi urgen
te pentru încurajarea în
treprinzătorilor mici şi 
mijlocii, cu efecte pozi
tive. în asigurarea de 
noi ■ locuri de mxincă, 
pentru asigurarea tutu
ror condiţiilor de desfă
şurare a unui comerţ 
bogat şi civilizat, acor
darea titlurilor de pro-
prietate_celor care au
dreptul să primească te- |i 
ren agricol şi pădure. /

Desigur, acestea sunt 
num ai câteva din preve
derile program ului său, 
perfect re'alizabile chiar 
în  condiţiile unui buget 
auster 'a l  prim ăriei, dar 
cu sprijinul real al ce
tăţenilor, a l societăţiler • 
com erciale şi âl institu 
ţiilor locale, \

înc red in ţa t de faptul 
că m ajoritatea alegăto
rilor îl recunosc ca bun 
organizator, exigent şi 
com petent,. ignoră total 
aşa zisele sondaje de o- 

•pinie subiective şi păr
tinitoare despre care se- ‘ 
Vorbeşte prin oraş, adre
sează tu tu ro r cetăţenilor 
m ulţum iri pentru  votul 
acordat.

PUBLICITATE
ELECTORALĂ

REPORTER: Stimate
dle Constantin B lejan ,.' 
credem că în  Brad ş i- în  
comunele din ju r  vă cu
noaşte toată lum ea. Oa- . 
m enii «.au apelat, apelează 
la  dvs. ca medic, d a r de 
ce a ţi in tra t în  politică ?

Dr. C .B .: Este norm al 
să fiu  cunoscut ca medic, 
deoarece, în  cei peste 30 
de ani de practică m edi
cală, m i-au trecu t - prin 

n tf tn ă  zeci, sute, m ii de 
bolnavi. Conştient că este 

■ vorba de bunurile cele 
m ai’ de preţ-- ale om ulu i; . 

i - -  sănătatea şi v ia ţa  — 
am încercat să-mi fac me
seria cât m ai bine. Dacă 
am  rţuşit, răm âne lâ  a- 
precierea bolnavilor pe 

- care. i-am  îngrijit. De ce 
am încejDut să fac politi
c ă ?  A r necesita m ai 
m ult timp. P e scurt, ; aş 
putea > spune că m otivul 
principal este acela că 
dinlbtdeauna am fost ne
m ulţum it de faptul că ra- 
mânul', .deşi trăieşte în- 
tr-o ţa ră  bogată, a  • avu t 
şi ’ are parte de o viaţă 
plină de lipsuri şi uneori 
de mizerie. Şi asta — din 
cauza nepriceperii şi dez
interesului celor de la  
putere. .Se invocă ţnereu 
lipsa de resurse m ateria
le şi de bani. N-am fost 
şi nu  sunt de acord in  
totalitate cu acest lucru. 
Dacă ştii să gospodăreşti 
bine resursele şi bănii; 

.pu ţin i câţi sunt,' poţi face 
lucruri deosebite. Aşa am  
reuşit să ream enajez şi 
chiar să construiesc o clă
dire la fostul spiţal Baia 
de Gris.

REPORTER : De ce spu
neţi fostul spital ?

Dr. C .B .: P en tru  că 
spitalxii din Baia de Griş 
nu  m ai există. El a  fost 
desfiinţat ca un itate  cu 
personalitate ju rid ică şi 
s-au luat- jum ătate  din • 
paturi. De altfel, puterea 
actuală . nu a  desfiinţat 
num ai spitale, cum ' sunt 
şi- cele' din lila, Gălan, 
Ghelari etc., d a r  şi uni
tă ţi > industriale.

REPO RTER: Să reve
nim  la  în trebarea: „De ce, 
faceţi po litică?" . ■ f

D r. C .B .: F iind convins' 
că poporul rom ân a r  pu
te a  tră i mai bine, dacă 
.ţara a r  fi gospodărită du- 
pă alte criterii, cu accent 
pe eficienţă m axim ă -eu

i ca proprie- 
i, pen tru  caţ 
imurile cândf

costuri m inime, şi m al.
ales având • jierm anent' 
în atenţie^ nevoile c e t ă 
ţe a n u lu i  de rând, m i-ai», 
şpus ieă trebuie să a ju ţ s» ! 
ia  .pu terea  cei care crecf 
că pot face să fie m af 
bine.,.. >■

REPORTER; Şi cre
deţi că  a r  putea' să fie şi- 
tn  Român'ia m ai bine ?

, Dr. C .B .: Sunt absolut i 
convins.

REPORTER : Ce vă fa 
ce să fiţi aşa convins ?

Dr. JC.B.: Cele ce voi. 
spune’  ar putea fi califi-* 
cate ca fantezii,"dar, pen
tru  mine, au fost vis®» 
care. s-au transform at; !]%; 
realitate. Să mă explio. 
In 1983 am cum părat «f 
parcelă de păm ânt de j 
ari, Nu se puteau faceri 
acte de vânzare-cuiApăra-j ■ 
re ; pentru că păm ântu j 
e ra  al Statului. P rin . în ţe 
legere şi acte de mână* 
cu m artori,, am încheiia# 
acest târg, dar am \ afir
m at cu toată convingerea^ 
— şi cei care erau  p re?  
zenţi pot s-o confirm e 

că acest păm ânt îl va 
putea Intabula ca 
ta te  personală, 
vor vehi. vrem urile 
se vor da păm ân tu rile  
înapoi ţăranilor. Cei c a s &  
M®au auzit a tunci au spm! 
că este o utopic şi că Sr, 
cest lucru nu  se va întâm
pla . niciodată. Peste şase 
ani, acest v is a devenii» 
realitate. Am. m ai v is m  
ca magazinele s ă  fie., 
ne cu to t felul de 
se, aşa cum ie 
eu prin  occident. Şi «gea$ 
vis s-a îndeplinit, M ,  
su n t îndreptăţit- să e re #  
că se va îndeplini şi vi
sul când sa laria tu l mediu» 
(muncitor, funcţiona^  in 
giner etc.) va avea» un  
salariu  cu care să poată 
să , trăiască decent. Acesta 
este m otivul p rincipal 
pen tru  care fac  politică.

REPORTER: Ştim că
vă costă destul de mult 
această opţiune politică."

Dr. G.B.: iEste drept, 
am avu t de suferit m ult 
pen tru  fap tu l că sun t şef 
al unui partid  d in  opozi
ţie, am  fost înlocuit din 
funcţia de d irector al u- 
nui sp ital ̂ renum it in- ju 
deţ, âu  încercat să-mi 
însceneze şi a lte  acuzaţii, 
ba au m ers până  la  îţi- 
cercarea de a  m i sq lua 
drep tu l de prac tică m edi
cală, ca incom petent pro
fesional. D ar toate au tre 
cut, sper. Am convinge- 

. rea că opoziţia , poate 
schimba s ta re d -d e  lu c ru ri 

.actuală.
Gontractul cu România 

al G.D.R. este u n  ' pro
gram. care, dacă va fi pus 
în  aplicare, poate rezolva 
în m are parte problem e
le prin  care treee ţara.

De aceea, fac apel Ia 
toţi . alegătorii să. voteze 
cheia. i ;: ; ă :  L ■

Personal, candidez ;p e  
lista G.D.R. pen tru  con
silieri jpdeţeni şi îi rog 
pe cei care ştiu  că am  • 
fost alături de ei, la  ne
caz, ca şi pe to ţi ceilalţi 
care doresc schimbarea» 
să voteze. această listă,

DiScutie consem nată de
DUMITRU GHEONEA
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VEŢI ÎNVINGE

sfinţeşte locul . I n  «fomenitţl economic
•  Oprirea procesului de destabili

zare economică şi socială, repunerea 
în  funcţiune a capacităţilor de produc
ţie în  industrie şi agricultură, care pot

fost alături de funcţiona şi realiza bunuri materiale,
idă elocventă în *' ' ♦  Sprijinirea «Octeruiui privat,-«tât
tituie însăşi «o- ®â* este necesar, creşterea numărului
merge In rauhi- agenţilor economici, crearea de poi u-
ându-1 că-1 vor ăiţăţi productive; acordarea de spaţii
nar acolo,, unde pentru cetăţenii cate doresc să încea-

pă acţiuni şi activităţi utile pentru 
este bun şi ne- oameni* şi pentru societate, 
unde organiza- •  Atenţie deosebită identificării şi 

4, l-a propus vafârififcării tuturor, resurselor de ve
ţi a de primar nituri proprii, în vederea majorării bu-

/ getului local. * f
•  Crearea de noi locuri de muncă

| | | |  J l  î pentru activităţi productive, desface-
_âj rea produselor şi lărgirea sferei ser-

viciilor către populaţie.
a.- \  •  îmbunătăţirea organizării pri-

măriei, participarea funcţionarilor la 
* programele de instruire şi perfecţiona- 

re> realizarea unui climat de ordine,
, ,ţ disciplină şi responsabilitate.

In domeniul relaţiilor cu publicul
•  Rezolvarea de către funcţionari 

wWfc. Xi S* '■«* a problemelor cetăţeanului într-un timp

« H H  'h * , a'x •  „Bunăvoinţă şi profesionalism”
va fi deviza celor ce vor lucra în 

_.Hp " primărie.
•  Iniţierea de acţiuni care privesţr 

asumarea responsabilităţii tuturor ce'tâ- 
ţenilor in vederea promovării binelui.

In domeniul administrării publice
•  Concesionarea de terenuri unor

parteneri rom âni (străini), pentru  con-
stru irea de pieţe şi superm arketuri in
afara oraşului (Micro 15, Gojdu, pen- 
tru  aprovizionarea pe o perioadă de

BBBBHBH cel puţin 1 săptămână).
•  Protejarea agriculturii, astfel ca

prea căi î*1}- aceasta s |  so menţină cu un potenţial 
aleşi, cu ceta- gât mai mare în aprovizionarea popu-
îrumoase aşe- lâţiei, sprijinirea proprietăţii private

era ea aceeaşi şi asociative, >fn vederea creşterii pro- 
patos, dedican- ducţiei agricole vegetale şi minerale.

Şi pbbri* .*de •  o  stradă sau un bulevard din mu- 
, oameni vrea- nicipiul _Deva va purta numele Radu
lor;să devină. Bălan. *

- cea mal tru- « Reînfiinţarea târgului <Je animale?
a Ardealului. de ja Gristur.
personală, un j n  dom eniu l urbanism ulu i

i insistent pe « Stimularea activităţii de construc-
™on,st â P , * ţii de locuinţe proprietate personală în
5 JîSlui 3  perimetrul DeVa-CIrjiţi.
J fată Sprijinirea agenţilor economici în

. . . . . .  construirea de locuinţe fie serviciu, re-
prooiemete partizarea cu prioritate familiilor tine-

J L * ?  re a spaţiilor de locuit, 
ada când s-a în  dom eniul gospodăririi
Drimar şi gos- . com unale
il a rămas a- •  începerea lucrărilor de moderni- 
jodar şi avem zare a» arterelor de circulaţie din mu-
în municipiul nicipiu. -r
exemple de •  Vor fi impulsionate, lucrările de

ător vrednic, investiţii, extindere şi finalizare a in
troducerii gazelor naturale în Viile Noi, 

n şi-l asigu- Ceangăi, Gristur, Bîrcea Mică.

•  M odernizare^ .capacităţii de pro
ducţie şi a  sistem ului de term ofieare a ; 
m unicipiului Deva, prin elim inarea 
strangulărilor in  reţelele de distribuţie
a  apei. ap ă  caldă şi reoe tot timpul.

•  începerea acţiunii de conterîzare ;
a apei şi căldurii şi u«de este cazul a 
gazului motan, cu finalizare în  anu l 1 
*998, ' T '

In domeniul învăţământului, 1 • 
culturii, sportului şi turismului, 

al protecţiei sociale
•  T rebuie în treprinse acţiuni deo- N 

sebite în  direcţia cuprinderii în  şcoli
a tu tu ro r ţinerilo r de v ârstă  şcolară, 
pentru a  evita analfabetism ul. în tre ru - • 
perea studiilor şi d iferite trepte, înca
drarea  în  toate unităţile şcolare cu ca
dre. de Specialitate. Anual se vor igie- 
niza toate unităţile şcolare prin repa
raţii interioare şi exterioare, astfel în
cât fiecare nou an de învăţăm ânt «ă 
înceapă in condiţii civilizate. ■

«  Facilitarea şi stim ularea .obţinerii 
de către  elevi şi studenţi a unor lo
curi gratu ite în  tabere ş i staţiunile rit 
destinaţie pentru tineret. v ,

•  în fiin ţarea ' unei universităţi de 1
s ta t  ... ;V î£'. .

•  Efectuarea unui studiu privind
starea actuală a  -monumentelor istorj- ' 
ce, naturale, sociale şi a statu ilor; •- pe 
hpza căruia .se Va întocmi un program  
fle m enţinere a  acestora In condiţii 
bune şi realizarea d e  noi obeliscuri şl 
statui. , , ‘?;r 'v

•  In  unităţile spitaliceşti de toate 
categoriile, Se im pune luarea unor mă
suri de reparare a celor deteriorate, 
continuarea acţiunii de dotare cu apa
ra tu ră  de specialitate, com pletarea p e r 
sonalului acolo unde se sim te nevoie

unirea fac* puterea!
ţ :  -;i •  Experienţă în administraţie
î--,,.-' •  Competenţă şi profesionalism ~
1 'V : •  Iniţiativă şi cutezanţă
§ >; #  Cinste şi corectitudine
! •••*»*’ B  Hărnicie şi eficienţă în muncă

|  , ţ ’* Iată numai câteva din trăsăturile
* l** i Caracteristice ale omului propus pen-
|  ’te». funcţia de primar al municipiului
f *•' |  Deva, din partea organizaţiei P.S.M. 
t .• t de aici. ^

Cîsife Se numeşte ION RESîGA. şi s-a 
ts . ţ  născut în oraşul fiu peni, în februarie 

|  . trn. 4944, unde s-a şi introdus In viaţa so- 
t -V; ; - cială şi în muncă. A început-o eu mi- 
/ V- neritul şi, concomitent, a urmat şi lî-
* ţ ceul seral, după care â fost recrutat
1 ,'■ * r  - pentru satisfacerea stagiului militar, e- 
' - ‘ irberfindu-se cu gradul de subloeote-

\ nent.
■ T ' In anul 1968 vine Ia Deva, aici, a- 

j * - proapo de plaiurft» natale ale părinţi- 
i  \ lor — mineri şi ei , — unde urmează 

! • 4 cursurile postliceale în specialitatea
i ' centrale, staţii şi reţele electrice. După

\ câţiva ani, Ion Resiga se încadrează în 
i activitatea organizaţiei judeţene de ti- 

; i nepet, timp în care frecventează şi fi- 
jT h nattzează, cu rezultate foarte bune, In- 

■ ! \  stitutul de subingineri din Hunedoara,
t  tn  sfârşit, tânărul şi proaspătul şpţ şi 

-• *■ tată a doi copii (băiatul student la In- 
”.0 ' ŞHtutul Politehnic din Timişoara, iar 

fata In clasa a XHI-a a Şcolii Normale 
■s t  <Hn Deva), acel tânăr deci absolvă şi 
h ■ Academia de Studii Economice d ih , 

Bucureşti, speciallzfindu-se in manage- 
y.i j taent, to economia industriei, transpor- 

tarilor şi construcţiei- In  această cali
tate lucrează şi tn prezent la S.G, ,CA- 

' i SlAL* Ş.A. Deva (Chişcădaga), unde se 
bucură de 6 evidentă apreciere şi pro
bitate profesională, de un înalt presti
giu şi comportament social exemplar.

De altfel, In întreaga sa activitate; 
ion Resiga s-a dovedit un om harnic, 
cumpătat şi preocupat de bunul mers 
al treburilor; 'peste tot unde a lucrat 
a lăsat în urma lui rezultate incontes
tabile. tn  mod succesiv a ocupat func
ţia de primar al oraşului Dupeni, apoi 
al municipiului Petroşani, timp de 
peste * ani, înscriindu-şl numele pe o 
seamă de lucrări şi obiective' majore 
care au Înfrumuseţat şi ridicat la cote 
superioare gradul Urbanistic al tuturor 
localităţilor miniere ale Văii Jiului. A 
fost preocupat îndeaproape de buna

STIMAŢI ALEGATORI AI MUNICIPIULUI DEVA !
Au mai rămas puţine zile până păşim în faţa urnelor, pentru a ne alege 

primarii şi consilierii. «
Sunt multe oferte dih partea partidelor care se confruntă în campania 

electorală. Unele dispun de mai^mari resurse 'financiare*şi îşi permit să 
tipărească tot felul de afişe în care înscriu o seamă de promisiuni care de 
care mai strigătoare şi mai pompoase. Prin orice mijloace^ vor să obţină 
votul, călăuzindu-se după principiul' „Dacă nu poţi să-î convingi, zăpăceş-

iTANTUL L!

CANDIDATUL LA FUNCŢIA DE PRIMAR 
AL MUNICIPIULUI DEVA

„Dacă voi primi mandatul funcţiei la care candidez, întreaga mea acti
vitate o yoi dărui realizării dezideratelor, majore ale cetăţenilor municipiu
lui Deva, cauzei lor comune, împlinirii dorinţelor şi aspiraţiilor spre o viaţă 
nobilă,- umanitară, în care să trăiască şi să muncească cinstit, rodnic şi efi
cient, alături de cei dragi**. * '

P.S.M. nu doreşte să vă promită nimic nerealizabil; platforma sa este 
clară şi limpede; o platformă şi un program drept, cinstit, menit să înlăture 
criza în care ne aflăm şi să instaureze un trai omenesc, pentru toate cate
goriile de cetăţeni,—» " ,:-V ^ :îf
_ Pe meleagurile noastre trebuie să apară un soare strălucitor, care să 

- împrăştie lumină, căldură, bucurie şi o viaţă prosperă, aşa cum o meritaţi 
şi o merităm cu prisosinţă.
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SC \

AtPREST SERVICE INTERNATIONAi
3400 ®M-Nopoco, tel. 064-438586 

sau fet-ZÎQx; 064- 124580

vinde Pasta d.e Tomate,
lîn -£ţ»ii 30g ţfc .borcane 420mJ,«QOiriI)

B ulion şi

S.CAAITM)TEBEA SJL S JM M A  '*
•  Informează clienţii că a deschis fia ea* 

drufi Complexului EURQVENUS din ^ o ta h id a  
an magadn prin care s- vând anvelope, acu* 
ranlatoire, piese w  scMnkb pentru autBtartsne 
DACIA şi ARD» Averse accesorii» î*  y-zeţasf 
accesibile.

AH;

•  Vinde din stoc, la pfeţţiri avantajoase; 
—  anvelope de toate tipurile;

acumulatoare de 55, 6$, §8, 150 şi 180

— folie de polietilena de 10 m lăţime; . 
—■ piese de schimb ante, tractoare şi ma*

sini agricole;
—  rulmenţi, cureţe trapezoidale de toate 

tipurile;
—  carbid, electrozi etc.

Oft*
IMPORTATOR DIRECT VINDE:

•  PAL mefaminat, diverse culori şi modele 
Ş  canturi
•  bl atu r* pentru
Relaţii: Alba Iuliâ, telefon 058/836766; fttx

■ 1931» î

ANGAJAM

AGENŢI COMERCIALI
|  dinamici, cu iniţiativă, vârstă maximă 35 an&

I

preferatei autoturism.
Oferim posibilităţi .nelimitate de câştig: 

salariu plus comision, plus aRe cheltuieli» 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 2J9167, 

zilnic între orele 12—16. (9587)

FRE DEVA

Organizează în dat^ de 20. 06. 1996 con
curs pentru ocuparea unui post de jurisconsult.

Condiţii: absolvent învăţământ superior, 
cu minim 5 ani vechime în specialitate, 

încadrare: 'conform CCM.
Informaţii suplimentare: telefon 215750, 

interior 121, 132,
|  -  înscrierile sc primesc până la data de 14.
1 06.1996.
i____ ____  . , ________________ ________________ţ

.

m q d e x

C d  mai mare distribuitor ea  gros S a  ţară de
T

W ttM Â C M m TE BALOTATĂ IMPORT VEST»
r >

v a  o f e r ă î
i__ t  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună ţ 

calitate, bogată In sortimente de sezon f
tricouri» că n işi î

— pantaloni, etc.
9  baloţi mari, presaţi, între 300—350- kg.

CDM5ILJUL LOCAL AL MUNIOPiULUI DEVA
PIAŢA UNIRII, NR. 4, TEL. 213435 !

O iţaidteazi ttdtafle publică in vederea conce* 
«feririi terenurilor pentru constmcfi^ situate In in-, 

A travilannl municipiului Deva, pentru realizarea e - 
; WeeOvriar prevăzute iu . documentaţia de urhaeisŢu, 

aproba** in condiţiile Legii 50/^991^ ari. 19—15,

1) Amplasament situat In zona intersecţiei zer, 
M. Eminescu eu str. Scărişoara, pentru amplasarea 

chioşc, în suprafaţă de ttf 'ita® , cu dmOnalia 
comercializare g rd u se  alimentar* ambalate. Mmm 
anuală- minimă '  de concesionare ţT.A.!W.€rj şale de 
se «H» hclfmpjan. Amplasament aprobat cu Bstb lw »  
nr 51/1996 w Contrai Iţii fecd

etc.

OFERTA NOASTRĂ SPECIALĂ /
In atenţia atelierelor mecanice, tipografii f

LAVETE DIN BUMBAC, Ia cele mal a - î
vantajoase preţuri. r

f

Amplasament situat la str. Nuferilor 
•E. O r ib i l  pentru amplasarea unui garaj, ..,
âNt" de 2*.70 mp- TANJC. este d e ' 10900-. 
Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 52/1906 •  
Consiliului local.

or («avOar

3) Amplasament- situat în a n d  blocurilor 40i şl 
« .  str. w ş*?*  Dacia), pentru amplasarea, ţi
nui garaj, în suprafaţă'  de 24M  mp. T.AJU.C. este

Adresa birourilor: CIuj-N., ştr. Iuliu Ma- »
niti, nr. 6» Telefon/Fax: 064 - 194<>30 (ltml — 1

Orar depozit: 
r vineri 8—18.

vineri: 8—16). î
satul Vlaba» înţre luni şt

ATENŢIE! — sâmbătă, 
i —14.

program scurt

t S. C- CHIMICA S.A.

Vinde la licitaţie publică in ziua de 05. 06» 1 
1996 şi în fiecare zi de micţjpuri următoarele f

1. Dafcla 1316 — I buc., an fabricaţie 199*

2. Dacia BREAK TLX — 1 buc., an fabri- 
ţeatie 1991

I 3. Maşini de injecţie diferite tipuri 

4. Alte mijloace fixe

Relaţii suplimentare Ia telefon 641670 sau 
641250, int. 228.

Ş.C. PERAiyiI PROD S.A. ORADEA
J

•  c a u t ă  s p r e  În c h ir ie r e  spaţiu cui
, o suprafaţă de 70—100 mp in municipiu.

•  ANGAJEAZĂ COORDONATORI 
' TRIBUITOR. pentru Vânzarea de băuturi alco- f

oKce în municipiu şi judeţ. Se solicită garanţie t  
rtiatfirială Satarirarp. deosebită t ’ ' ' I

...............  _ i’.AJU.C.
de 1(1 MO lel/mp/an. Amplasament aprobat m  fio-

11

tărşump 50/1996 a Consiliului local.
Ofertele se depun până la data de 25 iunie i t t g  

«  r t  5» m$bm CtenOtuhd *®e»l, camera 6 etajul J. 1 
Documentaţiile licitaţiei se vor ridica c o a m  csst 

de b  sediul Consiliului local, camera 26, parter» te> 
cepind cu data de 7 Iunie 1996,

t i  mx% 4b p l a  Heiteţi* s»*4 
f» *m  t> «gală c a  tax a  «&L

nimă de concesionare, ce» de-a .două 15 009 ic i fă  
ste var depune a stfe l:

.. — prima în  contul nr. 50064374393, . cea de** 
doua în cantul nr. 210302304374393, pentru 
ne brice, respectiv nr. 210902364374393 pentru . 
ne juridice, deschise la Trezoreria Deva, până 

de 25 iunie 2996.
. Qeotru poziţiile 2 şi 3 vor participa la licitaţie 

, numai posesori de autoturisme, care domiciliază fee 
blocurile din zonă, dar nu posedă garaje.*

Licitaţia va avea loc la data de 26 iunie I6M, 
ora 4  la sediul Consiliului local, sala mare.

de concesionare a  terenurilor este

11

— 5 ani pentru poziţia I ;
— 25 api pentru poziţiile 2 şi 5.

%

i
1
■\

•  CAUTĂ SPRE ÎNCHIRIERE maşină de .’ 
1—5 tone, cu sau fără şofer. Informaţii la  teL' 
059 - 436058, tel./fax : 059 - 436042. }

\

V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL!» 
HUNEDOARA

Organizează licitaţie publică pentru vănzared U- 
mijloace f e e  ,» agrozootehnic), î*rviţ6fct«

in bază Legii nr, 18/2991 de la fostul C.A.P. gfcşşU» 
Destinaţia bunurilor scoase Ia licitaţie este sta 

bilită pentru profile de activităţi agrozootehnice şi 
ajgroahmentare.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10; la 
sută din valoarea mijloacelor fixe. *

Listele acestora, precum şi informaţii suplimen
tare se pot obţine de la Consiliul local a l mumci- 
piului Hunedoara, bd. Libertăţii, nr. 17, canto* 12, 
tel. 712877, începând eu "flata de 30. 05. 1996»

Licitaţia va avea foc la Complexul agrozootehnic 
Zlaşti, în ziua de 18. 06. 1996, ora 10. .

-

A N U N Ţ  IM P O RTA N T

OFICIUL FOfŞŢE DE MUNCĂ Şl ŞOMAJ
acordă ' -

ÎNTREPRINDERILOR MICI Şl MIJLOCII, CREDITE cu. dobândă
de 28%..în baza Legii 1/199^ repţijabcafă pentru crearea de noi locuri de 

muncă. în special pentru şomeri
Beneficiază de-această facilitate agenţii economici .care desfăşoară 

activităţi de
producţie 
prestări servicii 

- turism
şi şe obligă ca 50% din noii an9aia|i să provină din rândul 
şomerilor aflaţi în plata ajutorului de şomaj, alocaţiei de sprijin, 
şi integrare profesională.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la D.M.P.S.* 
O.F.M.S.- BIROU CREDITE str 1 Decembrie njr >12\

Telefon 216T51/123 
219094/123

'S tructu ra  p o rto fo liu lu i F o n d u lu i M u tu a l A R D A F  
fa d a ta  de 21 m a i 1996

Depozite bancare 

58,57% din aetiv

Valoarea iniţiala T1A: 10.600 lei 
Valoarea unitara neta, conform 
Ihstruct CWVM rtr.6/28.03,96:11.935 tel 
Activul n e t: 24.686.002.957 lei 
Numărul de titluri in^ircuUMe: 2.067.494

Cont curent 

23,14% din activ

Acţiuni necolate  
laB V B

I

15,24 % din activ

Acţiuni cotate ta BVB 

3,05 % dtn activ
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•  Vând garsonieră, pal
ier, şi VW Polo, înm atri
culat, Orăştie, tel. 642745,

(7984)
•  Vând casă, dependiry- 

ţe, g rădină m are cu pomi, 
com upa M ărtineşti, infor
m aţii 730905, Călan, (7986)

•  Vând (Toyota Corola, 
1991, înm atriculată, telefon 
'i 11882. după ora 18.

. ..v <7988)
0  Vând societate înfiin 

ţată 1994, Orăştie, telefon 
647410, după ora 20.' (7987)

•  Vând loc de ţasă, apă,
gaz, proiect." F ia t Croma 
1987, Aurel V laicu ,. Deva 
Telefon 615957. (9599)

•  Vând apartam ent trei 
camere, Orăştie, Eroilor,, 
bloc 2 bis, tel. 641702.

> o- -(7989).
•  Vând m asă sufragerie, 

12 persoane, 6 scaune tâ- 
piţate, gu piele* roşcat, nuc 
masiv, sc u lp ta t,. pian» cpa- 
dă scurtă, m arca Petrov, 
vienez. S tare foarte bună.

. Tel. 770366 (7061)
•  Vând Raba. 10 tone, ,

cu prelată, fabricaţie 1992. 
Tel 713620. ^ (9447)

•  Vând, apartam ent 2 ca
mere, Deva, bd.„ N. Băl- 
cescu, bloc 3, ap. 68. In 
form aţii tel, 620645, după 
ora 14. ' - ..

? •  Vând «apartament două
i’; camere, Bălcescu, telefon 
]-621345. <8851)

•  Vând urgent, la p re 
ţu ri convenabile, mobilă

|  bucătărie, aragaz, colţar su
fragerie, paturi suprapuse 

. popii, dulap cu vitrină, te- 
fievizor Telefurfken, conge- 
lla tb r , aspirator, pick-up 2 
5boxe, candelabre, ţa rc  co
pii, biciclete copii, pături, 
p lapum e, perne, covor p e r 
san  (3 , k  2,50), ceas d e ş - , 
tep tător electronic, , p ră ji- 
to r pâine, f iltru  cafea, cân
ta r  bucătărie, fier călcat,

■ tel. 216483. (8838)
•  Vând Renault 18 Die

sel, m otor avariat şi d u 
b ită  Nissan. Inform aţii, tel. 
212221 şi 212527. (8845)

•  Vând casă,' grădină, 
în satul Săuleşti, inform a
ţii Săuleşti, nr. 123. (8841) '

„ •  Vând motocicletă m ar
ea, VeShed, 175cm.'c, sta 
re perfectă, Simeria; Plev- 
nei, nr. 15. (8837)

•  Vând garsoniera u ltra 
centrală, posibilităţi firm ă, 
Simeria, str, Grişan, bl. 19, 
sc. G, ap, 33, p re ţ 14 000 000 
lei, negociabil. Aştept, o- 
ferte la  adresa H aja Liviu, 
localitatea. Deda, bl. 2, ap.
8. jud. -Mures. cod 4229.

18834)
,6 •  yând apartamentAlouă 

camere în Hunedoara, tel. 
218908, , după ora 18

1(8871)
•  Vând gafaj m etalic de-

monţabil. tel. 627984,, în 
tre  orele 19—22. (9590)

•  Vând dozator Magic,
2 capete, suc plus 1 cap 
bere, tel. 661296, 661699.

(8829)
V •  Vând Convenabil- apa
ra tu ră  gim nastică dg. în tre
ţinere (bodv building). te l. 
054,-230508 său 770421, sea- 

• ra: (8847)
, 0  Vând m aşină electrică 
220 V, pen tru  tă iat faian
ţă, gresie, m arm ură, orgă 
Vermona, televizor color 
Sa ba şi închiriez (vând) 
rochie m ireasă deosebită, 
Dacia, „ Ai. Romanilor, bl. 
20, sc, 2, ap. 26, Deva.

1 (9490)
•  Vând convenabil tele

vizor Color, congelaca: cu

sertare, m aşină de spălat 
automată. Teh 2124632 V 

(8873)
•  Vând casă njaye cu 

curte şi grădină în Dobca. 
Str. Trandafirilor, nr 245, 
inform aţii tei. 633141

(.8811)
•  V ând Dacia papuc,

motor 1992, fabricaţie 1-987, 
stare foarte bună, telefon 
618738, 229025. (8793)

DIVERSE
* W '.V A ’.MW

•  d p o p g ra ţiv â  . de 
consum Beri-u anunţă 
'm ajorarea adaosylui 
comercial de la zero 
ia 50 fa sută la des
facerea cu am ănuntul, 
la alim entaţie . publi
că de la zero la sută 
la sută, iar la produ
sele de . pâine cu 20 
la sută. (7985)

W / .V W .W .V .W A " .’,

OFERTE >
DE SERVICII

executăm
TRANSPORT MARFĂ
cu camioane închise 

de 2,5; 8 şi 1 4 1 
Tel: 647529 creb 8 -17

0  Producem la comândâ 
mese b iliard  cu compo
nente englezeşti, p lata în 
raţe, tel. 673271. Sîntan- 
drei. (9489)

•  Angajăm  personal pen
tru  spălătorie şi vulcani
zare auto. RelaţĂ m arţi, 
28. 05. 1996, orele 17—20, 
la sediul firmei. Calea 
Znrandului, n r 21 (inter
secţia—DN 7 — bdul Ko- 
gălniceariu, vizavi de Bi
serica Baptistă — oGojdti),

• . (8830)
0  Efectuez transport 

m arfă, 1,5 tone, ta rife  cori^ 
venabile, Tel. 216483.

, ' (8854)
•  A ngajăm  reprezentanţi

în domeniul publicitar. Sa
la r i i  atractive; tel. 064 - 
137040. (8840)

•  Angajăm electrician 
autorizat, pentru lucrări de 
întreţinere. Inform aţii la

■ sediul societăţii. (399488)

PIERDERI

•  P ierdut carnet şomaj.
• Jedlicska Simona, nr. ,5311.

X  declar nul. (9179)
•  P ierdu t legitim aţie ser

viciu, eliberată de IE Min
tia, pe num ele Gura Iosif. 
Se declară nulă. (8839)

COMEMORĂRI

•  Se (împlinesc doi ani 
de la d ispariţia fulgeră
toare a ' iubitu lu i nostru  
sot si ta tă

VALER MJJNTEAN
Vei răm âne veşnic^în a- 

m intirea noastră., D an a-şi 
Daniela Muntean. (8872)

DECESE

•  Soţul Florea, fiii Vir-# 
gil şi Felieia, ginerele Vic
tor. nora Lenuţa şi nepo
ţii Cristinaf Radu şi Gristi

: anunţă cu durere m oartea 
fu lgerătoare , a  celei care - 
a fost

MARGAU ELEONORA
înm orm ântarea-astăzi, 28 

mai 1996, ora 14, la cimi
tirul ortodox Tlia.-.

2; ' 12 2 2(399713)

•  Fam ilia llyeş este a-, 
lături de fam ilia ' Cibian, 
la m area durere pricinuită 
de decesul'celui care a fost 
un om deosebit *

EMILI AN CIBIAN
Sincere condoleanţe fa

miliei îndoliate. (8864)

•  Luci, soţie, Anca, Fio
rin, Iliuţă, Dana şi. Laura 
anunţă cu ad ân că -d u re re  
încetarea d in  viaţă a iu 
bitului lor soţ, ta tă socru 
şi bunic

IO AN-NICOLAE 
BOB (NUCU)

-; V -.- 2-v-o : . 6(8850) -

•  Doina, soră cu în trea
ga fam ilie anunţă cu " a- 
d â n c i  durere încetarea din 
viaţă a „iubitului lo r  fra 
te, cum nat, unchi * î5

IOAN NICOLAE BOB 
înm orm ântarea azi, 28 

mai ,r1996, ora 16, de la 
Capela Cimitirului Sime
ria. (8850)

0  "Familia Cibian, 
soţia M arta şi fiul 
Alin, adânc - îndure
rată, anunţă decesul 
după 2 o lungă şi grea 

' suferinţă al celui care 
a fost un m inunat soţ

' 'iSMtLIAN CIBIAN
de 66 ani. înm orm ân
tare^ va avea Ioc azi, 
28 mai, ora 13, „de la 
Casa M ortuară ' Deva.

(8863)

•  Foştii colegi din 
echipa de fotbal GFR 
Sim eria regretă înce
ta rea  din viaţă a ?ce- 
lui care a fost 

1QAN BOB
şi transm it sincere 
condoleanţe familjgi.

(8862)

Cin nem ărginită 
.durere şi - tristeţe, re
gretăm  încetarea din 
v ia ţă  a iubitului nos- 
tru  unchi -- - * s  

EMILIAN .CIBIAN. . 
Nepoţii Ica şi Marin, 
M arinela, Cristina -şi 
Sorin, Cristi, Floren
tina si Florin, Marian.- 

• (8868)

4 7- .-2-' ţ';; Vv.22; /.V ’ ' V " " jî
•  Colegii de la, fi-,

nergoeonstrucţia M in
tia  îm părtăşim  ' dure-"
„rea doam nei, Nacu
Bărbat Mihaela, g reu . 
încercată prin pier
derea mamei sale.
Sincere condoleanţe şi 
toată compasiunea 
noastră ' 2_.: (8867)

•  Cu adâncă; dure
re, soţia Măria, fiica 
Rodica, ginerele Teo
dor, nepoţii Alina şi 
Doru se „despart de 

V u l ţ  iubitdl :
G ltlGORE LUCHIŢ1 

înm orm ântarea^ va a- 
vea loc în 29 mai';
1996, ora 15, la Hune
doara, (8876)

•  Lacrimi şi du re re  
ai lăsat în urm a ta
G RIGORE LUCUIŢI

Sora Maria, cum na
tu l Ionel şi nepoţii 
Agnes, Ioan şi An
dreea, care nu  te vor. 
uita niciodată 1 (8876)

MAGAZINUL „VALENTIN" DEVA 
(zona Casei de cultură)

Oferă a la preţuri rezonabile următoarele 
produse — import Italia:

•  VOPSELE AUTO poliuretanice nemeta
lizate ş i , metalizate executate «Ja comandă;

•  CHIT AUTO, şpriţ-chit, autovapant, 
spray-uri;.

•  VOPSELE pentru recondiţionarca căzi
lor de baie, chiuvetelor si aragazclor;

•  TAPET? ULTRALÂVAIilL;
•  PASTE DE ZUGRĂVIT lavabile şi semi- 

lavabile;
•  COLORANŢI zugrăvit, rulouri diferite;
•  VOPSELE pentru marcarea şoselelor;
•  PLANTE ŞI FLORI naturale'şi artifici

ale, aranjamente florale Iq comandă.
Program zilnic: 8—19. Telefon 054/216160.

- (376)
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S.C. SE\ COM „CENTRAL" S.R.L. 
D E V A

(prin domnul FLOREA GHEORGHE SEVER) 
TeIJfax 054-216234

l —  BANANE 
«—  ROŞII - 
l r̂- CASTRAVEŢI
: -i- p o r t o c a l e
I — GRAPEFRUIT 
» -  LAMAI .
1 — KIWI

STRUGURI

PREŢURI

FĂRĂ

CONCURENŢA

I I I

— ULEI „Horia" 1/1 — 3050 (inejusiv TVA)
— ZAHAR /  — 1895 (inclusiv TVA)

Ol-ERTA SPECIALĂ vinuri : •  „UIESLING“; •
.PREMIAT" : •  „FETEASCA AtBA“ şi •  „RE

GALA"; 0  „MUSCAT OTTONEL"; •  „CABERNET 
SAVIGNON"; •  VIN 1/1 „GASABLANCA"; VIN 
JIDVEI 1/1 dc la ccâ mai renumită podgorie — 
Jidvci, Alba.

VA AŞTEPTAM LA COMPLEXUL COMERCIAL 
„CENTRAL" DEVA (PIAŢA AGROALIMENTARA).

(9593)

C U V Â N T U L  L ijo ir R
- ->2-0»2»Cy>>C<xX;<>tXX><XKXXXXXXKPOOC<XX

REGIONALA CF TIMIŞOARA \
cu sediul in Timişoara, bdul 16 Decembrie 1989, nr. 2 [ 

Scoate la licitaţie publică în vederea închirierii J 
spaţii comerciale, magazii, terenuri, spaţii publicitarei 
in sţâţii Jşl tren ÎNŢES CFLV. Licitaţiile vor avea loc J 
fa-sediul •Regionalei CF Timişoara;- la următoarele "t 
date: 28, 06. 1996, 31. 07. 1996. 12. 09. 1996, 12. 07. ; 
1996, 16 . 08. 1996, 27. 09. 1996 şi sunt organizate pen- 
tru următoarele Staţii : . <

' Caransebeş Triaj, Orşova, Baziaş, Băile Ilercula- | 
ne, Bocşa Română, Berzovia, Caransebeş, Cornuţel j 
Banat, Grădinari Caraş, Armene, .Jtqblaniţa, Reşiţa! 
Nord, Reşiţa Sud; Surdilc Banat, VoiSlova, Zăvoin, A- j 
ninâ, Marga, Oraviţa, Teregova, Valea Timişului, i 
Vasiovăî Oţeiu Roşu, -Racăşdia, Topleţ, Făget, Subce- | 
ţaţe, -Răchita, IIia, Livezeni, Hretea/.S.trei, Păuliş \ 
Lunca, Lupcni, Bărbâteni, Vulcan, 'Petroşani, Deva, > 
Hunedoara, Brad, Mintia, Dobra, îlaţeg, ÎMargina, i 
Orăştie; Peştiş, Pui, Simeria, Sihjeria Triaj, Mănăş- 
tur, Vaţa, Ionel, Buziaş, Timişoara Sud, TimfşOara | 
Nord, Timişoara Est, Bătuţa, Ghioroî-, Nădab, Vără- • 
dia, Vîrfurile, Peciu Nou, Lovrin, Bău iţa, Gătaia, Lu
goj, Bîrzava, Cenei, Sintana, Jebel, Pişcliia, Orţişoa- \ 
ra, Cărpiniş, Gearmata, Sacoşu Mic, Jimbolia, Cenad, | 
Sebiş, Arad, Aradul Nou, Arad Vest-, Săvârgin, So- 
fronea, Cicir, Glogovăţ, „Periam, Pincola, Tbpolovă- 
tul Măre, Pegjca, Radna, Chişineu Criş, Curtici, Gura- 
honţ, Ineu, Vinga; Simand, Păuliş, Sînnicoiâul Mare. .

Informaţii la telefon PTT 056- 191700 sau 056- 
191701, 191702, interior 2446. „ (8869)

BANCA COMERCIALA ROMÂNA S.A, 
FILIALA HUNEDOARA

Anunţă vânzarea prin ’

1 . jir*" :w~^r+' ' -I

' a unui apartament cu 3 camere, situat în Hu- 
! nedoara, bdul Traiân, nr. 18, bloc 15, sc, B, 
!ap. 15 şi a unei autoutilitare IFA, tiptil W 50 

jLM K 2. _ 'v „'
• î  Licitaţia va avea loc în data de 29 mai 
i  1996, oră 1Q. Relaţii suplimentare la BCR Fi- 
pliala Hunedoara şi Tribunalul Municipal Hu- 
. nedoara Biroul executorului judecătoresc. ^

S.C. SANSERE SÎNTANDRE1 S.A. J
Scoate la vânzare prin licitaţie publică : 5»
•  TRACTOARE DE DIFERITE TIPURI; î
•  MOTOCULTOAlftE DIESEL- PROVENITE DIN f

! IMPORT; >
••MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI RIDICAT ; _ ţ
•  MAŞINI AGRICOLE DIVERSE.- 
Licitaţia va avea loc dtftQinică 9 iunie a.c., ora;

J10, la sediul firmei şi se va repeta în fiecare dumir 
1 nică. la aceeaşi oră, până la vânzarea integrală a mij- <
! loacelor fixe oferite. După»data de 1 iunie, la sediul \
! societăţii din Sintandrei, str. Aeroportului, nr. 1, sunt; 
[expuse mijloacele fixe scoase ia vânzare şi pot f i ; 
►•procurate listele cu datele tehnice ale utilajelor ş i !
[ preţurile de pornire a licitaţiei, precum şi regulamen- | 
[tul d e . desfăşurare a licitaţiei. La licitaţie pot par-; 
i ticipa persoanele care ap depus la casieria unităţii - 
! l0 Ia sută din preţul de începere a licitaţiei pentru | 
[fiecare mijloc fix pe care intenţionează să^l cumpere [ 
■până la data de 9 iunie, ora 9. (391) i

BUCUREŞTI, FIRMA SERIOASA 
Asigurăm reprezentare: înfiinţări, licenţe,

' aprobări etc. diverse servicii : tcl./fax 01 -  
*2112996, tel; 01-2112627.
‘ ------ --------- ---------------------------------------- ---------------  Ş

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. J 
.„Condor" S.A. Deva,^întrunită la data'de 03.
! mai 1996, a Hotărât = * <

1. Aprobarea Bilanţului contabil încheiat 
• la 31. 12. 1995, Raportului ule gestiune al e- 
; chipei manageriale, Raportului comisiei de cen- 
Jzori, Contului d© profit pe anul'1995 ’̂ î repar- 
[tizarea profitului net.

2. Aprobarea efectuării plăţii dividendelor 
l pentru 1995, începând cu 05. iunie 1996, pen- .  
î tru acţionarii înregistraţi până la 31 m^î 1996. ţ

Valoarea dividendului net/acţiune este de 
•271 lei. '

Plata dividendelor se face Ia casieria unită- 
I ţii pentnt. acţionarii cu domiciliul în Deva şi 
îprin mandat poştal pentru ceilalţi acţionari.

„6/49“

A nui VIII •  Nr. lb l.î

TRAGEREA LOTO-SPECIAL 
DIN 26. 05. 1996 

. 10. 29 21 19 31 • 26
Fond de câştiguri: 1230 198 240 lei.^

TRAGEREA NOROC 
DIN 26. 05. 1996 

7- 4 8 6- 7 4
câştiguri : 598 845 401 lei. 
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•  Marţi,’28 mai 1996
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