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I I dfi Valori - piaţa 
de

La v  mpiexu 'tu ri ic 
„Borâa“ Imgex S.R.L. din 
Geoagiu Băi se derulează, 
în aceste zile, în organiza
rea Ş.C. A.T.L. Infoser- 
vioe S1R.L, Deva şi S.0. 

- Abii' Trading Tg. Mureş, 
primul curs din teritd- 
riu pentru pregătireâ a- 
genţilor de valori mobi
liare; - r  brokeri. Senjina- 

-rul cu tema „Bursa de 
.valori — piaţa, de capital** 
se c desfăşoară sub egida 

.Camerei de Comerţ- şl 
■ Industrie a României şi 
*LSM M . „SITĂ FINAN- 
;G£“ SA. BUCUREŞTI. .
: .  Prima Bursă de efecte, 
acţiuni ş i schimb d in . Ro- 

, mâniacte înfiinţată în 
Bucurdţti în  anul : • 1864, 
;lafsC|tefttedHpe' lângă Bur- 
-sa de-M ărfuri din dfidi- 
rea „Hanul eu .Tei“ Du
pă primul război mondial, 
în anul 1918, bursa a fost 
mutată ^într-un lobai spe
cial,; amenajat în Stradă 
Doamnei, unde a funcţio
nat până în anul 1948. Ac
tivitatea bursei s-a. des
făşurat în aceaştă perioa
dă conform unor reglemen
tări proprii, tranzacţiile 
fiind bazate exclusiv pe 
cerere şi ofertă de acţiuni 
şi efecte comerciale, 
r Tranzacţiile erau efectua- 
ie de către 14 agenţi o- 
ftcteli (brokeri) * numiţi 
prin Decret Regal şi de 

v pătre circa 700—800 re
mizieri, care. făceau legă
tura între agent şi client.

HbAâ fcffiftţ m ă"" cinci zi 
• io pe săptămâhă, de luni 

până vineri, fiind * licitate 
(cotate) atât rentele de 
stat şi efectele societăţi
lor urbane şi ale societăţi
lor comerciale, cât şi ac
ţiunile societăţilor petroli
ere, miniere, societăţilqr 
din industria grea, trans
porturi şi telecomunicaţii, 
acţiunile societăţilor imo
biliare. -în acea perioadă 

( tranzacţiile» erau încheiate 
verbal; ulterior fiind în- 
tocmite şi formalităţile le
gale în baza unui' prin- 

- cipiit general acceptat că
u n  Ag e n t  , d e  b u r sa
POATE GREŞI NUMAI O 
SINGURA DATA, După 
aproape o jumătate, de se- 
.ool a fost deschidă, la  Bu- 
'cureşti, la 23 iunie 1895, 
noua B ursă. de Valori.

Intre obâeetivele princi
pale ale seminarului de 
la Geoagiu Băi, cum s-a 
afirmat de altfel şi la con
ferinţa de presă .organi
zată în acest sens de că
tre domnii Virgil Anas- 
tasiu — vicepreşedinte al 
Bursei dte Valori îşi pan  
Bunea — director de ope
raţiuni la SITA FINANGE, 
este şi reabilitarea pieţei 
de capital româneşti, ca
re a fost puternic zgudu
ită de o multitudine de eve
nimente. „Unica condiţie

CORNEL POENAR 

(Continuare în pag. a  2-a)

LA LICEUL TEORETIC WTRAIAN“ DEVA

Inaugurarea Complexului 
de ddeu atentare şi 
informare şeolară

zarea lor pe bazăm pe e'x- 
. perienţa şi tradiţia învă

ţământului românesc, în 
special pe experienţa pro
prie a colectivului nostru 
didactic, pe cerinţele pro
gramelor şcolare care în
cep să se adapteze şi să 
se integreze în cerinţele 
ştiinţei şi culturii mondia
le".
• Ideoa realizării comple

xului se axează pe rolul 
informaţiei in formarea' in
dividuală în * procesul de 
învăţământ. Acesta e fo
losit .de cadrele didactice, 
fiecare spaţiu oferind po
sibilitatea transmiterii anu
mitor categorii df: infor
maţii. Mediateca („media" 
de la ulass-raedia şi „tecă“ 
din discotecă, videotecă 
ş.a.nvd.) foloseşte informa
ţii stocate pe suporturi au
dio, video şi computeriza
te şi este în principal des
tinată. ştiinţelor exacte, o- 
relor de educaţie. Iar bi
blioteca de -limbi străine, 
inaugurată o > dată cu me
diateca, este, după cum in
dică şi numele său, mai 
ales locul unde se apro- 
fundeăză^eunbştioţeie' de 
engleză, franceză, spanio
la ş.a.

* De curând, la Liceul, 
Teoretic „Traian" Deva 
a avut loc inaugurarea 
Complexului „de documen
tarei şi informare şcolară 
(GDI), care cuprinde me
diateca, biblioteca centra
lă, cea de limbi străine 
(franceză, engleză) şi sa
la de lecdură. In invitaţia- 
program se menţionează; . 
„Civilizaţia umană evoluea- 
.ză, învăţământul tt^buie 
să .ţmă : pasul cu această 
evoluţie şi dacă poate tre
buie să o ia înaintea ei“. 
Această afirmaţie este de
finitorie pentru colectivul 
didactic şi ambiţiile sale, 
pe care dumnealor le nu
n tea  yişe. .

Cu acelaşi prilej dl Ro- 
bert Singer, director, măr- 
«wta»î .Rimţim. nevoia. ca 
in procesul
cativ să ne asigurăm cu 
forţe proprii sau cu fon
duri de tei buget, condiţii 
pentru ca el să se desfă
şoare la nivelul epocii con
temporane. 1989,
■ r*‘s . f ehidereavs* cietăţi 
româneşti, ! am îrtceput 
schimburi de experienţă cu 
colective din alte ţări, ceea 
ce ne-a permis să avem 
o imagine asupra condi
ţiilor didactice materiale 
care .există şi sunt napeăa- 
re. Noi ne-am format o 
concepţie proprie asupra 
acestor condiţii. In reali- -

VIORICA' ROMAN ?-

(Continuare în pag. a 3-a)

Revizii, întreţineri şi reparaţii la timp, de calitate
Finalizarea, în urmă cu 

zece ani, a unei importante 
tevestiţii - pentru ^imbunâ-' 
tăţirea alimentării cu apă 
pbtabilă a nu mal puţin 
de 4 oraşe — Haţeg, Că- . 
lari, Simeriă şi Deva — 
şi a 9, localităţi rurale, a 
însemnat pentru mulţi lq- 
ctiiforl din aceste locuri 
eliminarea cdşmaruluî lip
sei de apă rece, -potabilă, 
dar şi caldă. Pentru ca a- 
pa să ajungă din Retezat 
si până la Deva, la Haţeg 
— ’ SSfitâmăriâ Orlea s-a 
construit o staţie nouă de 
tratare şi pompare a a- . 
pei, s-au efectuat lucrări 
de îmbunătăţiri tehnice la 
staţia din Batiz şi s-au 
amenajat 42 kilometri de 
conductă cu diametru de 
tOOo milimetri. Or, pen
tru buna funcţionare a 
tuturor instalaţiilor aferen
te şl a ramificaţiilor de. 
Conducte, de 2 ori pe an 

e necesar rc se efe tiu*' 
HL de către RAGGh Deva 
. opriri fiână 1a 24 de ore 
. pentru spălarea rezervoa- 

itior de acumulare si a

filtrelor, reviziile periodi
ce prevăzute în staţii, pe 
reţele ’de conducte şi in
tervenţii, reparaţii în ca
zuri de defecţiuni tehnice 
sau avarii. Pentru începu-

a unor lucrări la  „noul de- 
cantor —’ ce trebuie fina
lizat până la' sfârşitul a-- 
ceştul an r-v s-au curăţat 
şi spălat filtrele, s-a 'mon
tat sistemul de eontorizaf

PENTRU CA APA POTABILA SĂ 
AJUNGĂ LA ROBINETELE NOASTRE

tul trimestrului II din a- 
cest an era prevăzută o 
oprire de 48 de ore a  ali
mentării cu apă, fiind ne
cesare câteva importante 
lucrări la ambele staţii, 
iar după 2 amânări (inde- 
pendente de RAGCL) s-a 
stabilit ca zilele opririi 
apei potabile (după infor
marea locuitorilor din a- 
ceste aşezări) să fie 14 
şi 15 mai, când au şl fost 
efectuate, după pregătiri 
minuţioase, lucrările pre
văzute. ............
; La staţia de tratare a 

apei de la Sîntămăria Or-- 
leâ (Haţeg)-s-a pus în  o- 
peră şi o investiţie pre
conizată »pentru dublarea' 
capacităţii de filtrare şi

re — pentru consumul Fa
bricii de bere din Haţeg 

' —, s-a revizuit sistemul 
de pompare şi distribuţie 
şl al ‘ clorinării apei. Lu
crări foarte importante 
s-au efectuat, însă, la Ba-, 
tjz .— unde nu s-a mai in
tervenit la unele instalaţii 
din 1962,, anul intrării In 
funcţiune a acestei staţii. 
Aici, s-a înlocuit sistemul 
de alimentare de 1a came
rele filtrelor şi distribuţie 
şi s-âu făcut modificări te 
sistemul de tratare a a- 
pei, în scopul folosirii u- 
nor substanţe mai eficien
te, pentru limpezire şi tra- , 
tare. In acelaşi timp, au 
trebuit rezolvate două a- 
varii la conductele de apă

eu diferite diametre, de
- 1a 500—1000. Pentru mu
nicipiul Deva s-au revi
zuit vane şi spălat rezer
voare,; s-au remediat une
le defecţiuni existente la 
sistemul de distribuţie şi 
au continuat lucrările de 
punere în funcţiune a no
ului rezervor de 10 000 mc 
de la Dealul Paiului şi de
blocarea unei vane a re
zervorului fabricat la Ba
cău.

La cele peste 50 de ore 
de muncă neîntreruptă, în 
condiţii de ploaie abun
dentă, . la conducte oa
menii au lucrat în apă 
până la brâu, peste 100 
de muncitori, maiştri şi 
ingineri. Au fost la pos
turile’ lor, sub conducerea 
inginerilor FL Ghergân şi 
Teofil Dan, şeful secţiei
— Aurel Florian, persona
lul £§ la apă-canal,. ter- 
moficare, sectoarele de u- 
tilaje şi G 4- M, inginerii 
V. Şut. 1. Giorgioni, G'.

SABIN CERBU 
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TRIBUNA ELECTORALĂ

Propagandă eii recul
Campania electorală, pro

paganda, publicitatea se 
încheie azi Ia. ora 2‘4. Pâ
nă duminică,, data când se 
vor prezenta la urne, oa
menii meditează .pe ce nu
me să pună stampila VO
TAT. ’

Aşa cum se obişnuieşte 
în campaniile electorale- — 
cum s-a-procedat şi în ac
tuala — fiecare partid, fie
care candidat în alegeri, 
încearcă să se prezinte a- 
legătorilor în-mod cât mai 
convingător, cât mai orp 
ginal. Cei care vor dh-şi 

*. i 'i i nd te« 
mai insistenţi. Unii din
tre ei au rămas... liniştiţi 
1 * io( urile alţii au s •

, rit în alte... bărqi politice. 
Dar toţi ^insistă pentru fo
toliile în care stau de pa
tru sau de Şase ani, cu 
mai mult sau ■ mai puţin 

i folos pentru obşte. Ei au 
avantajul, dar şi fiandiea- 
quţ că lumea îi cunoaşte 
şi deci ştie bine ce au . fă
cut şi mai ales ce nu au 
făcut Adică, au o m ăsu-' 
ră a activităţii lor, care, 
la alegeri. Ie poate fi, can
didaţilor, , benefică ’ sau 
dimpotrivă. '

La rândul lor, cei care 
candidează pentru prima 
dată In posturile de pri
mari şi de consilieri, au 
acelaşi avantaj şi "handi
cap în fapţui că lumea 
nu-i cunoaşte. Deci, ale
gătorii nu au ce le repro
şa, dar nici nu Ie ştiu pu
terea. Ca urmare, şi pen
tru , unii şi pentru alţii, 
atragerea şi convingerea e- 
lectoratulUi rezidă în pre
zentarea propriilor persoa
ne şi a programelor de ad
ministrare a localităţilor, 
publicate ' In presă ori a- 
duse la cunoştinţa cetăţe- 
riifor in cadrul întâlniri
lor dir £ ete.

Cum .se cunoaşte, mai 
toţi candidaţii pentru func
ţiile de • primari au rele- 
vat cu li < de a lănunte

ce au înfăptuit în perioa
da pe care o încheie în 
respectivele posturi — şi 
unii au efectiv ce raporta, 
în timp ce alţii şi-au ' a- 
rogat, excesiv, şi meritele 
altora —, dar şi ce au de 
gând să înfăptuiască în 
continuare, iar „debutanţii*1 
şi-au afirmat doar opţiu
nile. Şi unii şi alţii au 
sloganuri incitante, propu
neri şocante. O altă situa- 
ţie : Unii şî-au lipit fqto- 

f grafiile cam alandala, şi 
unde e legal şi uncie riu 
e. Alţii şi-au acoperit în 
alb-negru şi color contra
candidaţii. Este,- credem, o 
propagandă cvi; recul.

Dorind să aţragă cetă
ţenii la întâlnirile tu  mai 
marii partidelor politice de 
Ia centru, 'unii lideri lo
cali i-gu convins, ca pe 

' vremuri, cu ondine şi dis
poziţii, pentru a face săli 
pline şi impresie la şefi.

. Poate fi tot o propagan
dă eu recul. După cum 

.a lte  partiae s- âu gândit 
să-i atragă de .partea lor 
la alegeri pe tineri* orga- 

, nizând seri lungi şi zgo
motoase de muzică, nemui- 
ţumindu-i profund pe lo
catarii din adnele respec-" 
tive. Asta pe< de „o parte. 
Pe de alta, dintre bene
ficiarii aceştor cadouri mu
zicale, nici o treime nu se 
va prezenta la urne, de
oarece nu are vârsta de 18 
ani.

Şi atunci, ce să facă a- 
legătorul ?

Să se prezinte la urne, 
să cumpănească atent, să 
nu se lase indus în eroare 
de promisiuni fără acope
rire şi să voteze. Pe cine ? 
Pe .cine crede el că va fi 
cel mai bun.

Noi nu facem — n-am 
făcut — propagandă elec
torală de nici un fel, ni
mănui. „Naţiune fii deş
teaptă !“.

DUMITRU GllEONEA
v'4 â—.

. . RarUdul Naţiontit al 
AulomdldlişIHqr na « i t t  un 

partid al promisiuniîor politica
Confferinţa de presă a 

Partidului Naţional al Au- 
tomobillştilor din România 
— Fiii- - Hun* loara; des- 
!*'.* r  iîă luni, mai a.e.̂  
la Deva, a avut menirea* 
Re a prezenta ziariştilor 
câteva dintre gândurile şi 
aspiraţiile gole, aJe 
daţilor în actuală campa
nie electorală,, pentru ale
gerile de 1a 2- iunie a.c.

După prezentarea structu
rii „organizatorice a Filia
lei iudeţene a PNA, dl 
Nicolae Haţegan, preşedin
te al organizaţiei judeţe
ne Hunedoara şi candidat 
1a funcţia de prim » al 
municipiului Deva, a fă
cut cunoscute celor prezenţi , 
câteva dintre raţiunile ca
re au stat lâ baza înfiin
ţării acestui partid, obiec
tivele pe care le are în 
vedere întrucât ceea ce 
se întâmplă pe drumurile

şi şoselele noastre este de 
tat.

P.NA; s-a născut ca o 
necesitate absolută a ne- 
mulţumirilor celor peste 
400 00o de membri ai Au
tomobilului Clubului Ro
mân, al agresiunii continue 
promovate, sub toate for- 
mel asupra auionx )il , 
tilc-i ,• autore bilelor »- -i- 
idul Naţi al Vu „ 3 

biţiştilOr,- a maî precizat 
dl Nicolae Haţegan, nu se 
vrea un partid care să as
tupe gropile,. ci unul care 
să reclădească întreaga via 
ţă economică- şi socială pe 
noi principii, de demnita
te şi legalitate,-,care să u- 
şureze, pe zf ce trece, via
ţa omului. Deşi este un 
partid foarte tânăr pe e-

CORNEL VOENAR 
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- u n a  p e  z i
— Tăticule, toate, poveştile încep cu „a 

fost odată, ca niciodată ?“
— Nu, dragul- meu. Unele încep cu 

„DACA VOI FI ALES...“.
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P u b l i c i t a t e  e l e c t o r a l ă

Stimaţi cetăţeni a. mwnl 
cipiului nostru!

Anul 1996 « te  un an ho
tărâtor pentru destinul 
dumneavoastră. Atât alege
rile locale de la 2 iunie, 
cât şi cele generale din 
toamna acestei 3*. vc r 8 ■»- 
tu i  să aducă schimbări 
profunde In eonfigurapa 
politică a ţă rii •>

După şase ani de visuri

reprezintă dreptul dumnea- 
' voastră fundamental, Şar ş i . 
obligaţia civică faţă de 
viitorul dumneavoastră ţ,î 
al «şuilor dumneavoastră.

Votaţi candidaţii cei mai 
buni, care consideraţi că 
vă vor reprezenta cel mai 
bine şl nu uitaţi că nu 
titlurile pompoase sau func
ţiile sunt determinante pen
tru prezentarea lor.

p.A.c. ,ytmms$m Mămmm

Viitorul începe
astăzi!

*mm mţwi â
A uU Roiiiţpir Ip  e ş ti 

paftM al pranisiMilor polttk?
(Urmare din pag. lj

şichieruT politic român«c, 
în judeţul Hunedoara, pen
tru alegerile de la 2 iu
nie, PNA a desemnat pen
tru Consiliul judeţean 9 >: 
candidaţi, iar pentru con
siliile locale, 53 de can
didaţi — 24 la Petroşani, 
K» la Hunedoara ş i 13 la 
Deva. pentru . funcţia de 
primar la actualele d e -  
geri ţi a desemnat candi
daţii hţ primăriile de îa 
Deva, Huhecfe&ra 'şl Peftro-

preşedintele Filialei jude- 
t e t a - te ^ l c ă t e e  «B^gan. 
a  âedtăBM presei " s t  da * 
va accede la  poatat d* 
primar, In  timp de © lu- 
1%  ■ :JtAu Cf îlxiapfcill

Rrimătafc tar 
ihtetess - -4Mb
ani poate rezolva în riia- 
»*- jr.ăwr.» c parte d ia ta  
problemele vitale «le « * -
şutei — ăiuştudte, .cote*
ţenia in  oraş, pvoU cma
parcărilor, #s aenţizaiga /»- 
ticului, a unor baze de 
agrement în zonă, peste 
linte fenrt*, tn  ta ta d lp * -  
lui de la  Mureş, fapt ce 
*3 da t# tmgk fc&ăţişare 
oraşului.

destrămate, deziluzii şi cri
ză la toate nivelurile sooie- 
tftţ este tim pul' să t«t* • 
ducem prin votul nostru 
acea sttoSftbare pe care am 
aşteptet-o eu toţii, dar ca
re «tu s-a realizat.

în  condiţiile actuale, jert
fa tinerîio rd in  Decembrie 
1989 a fost trecută sub 
uitare, lor numele de re
voluţionar a devenit nu un 
titlu t e  laudă, ei de dis
preţ faţă te  curajul nevoi
tei anticomuniste.

PARTIDUL ALIAN*fEI 
CIVICE Vă Inteanmă să 
participaţi, duminică, 2 iu
nie, într-un număr Cât mai 
mare la vot, pentru că eî

Votaţi schiţnbarea şl nu 
întoarcerea ia "n trecnt ce 
prea repete l-am uitat, 
marcat a<« cozi, frig. Into- 

■ neric şi mutilarea con- 
ştiînţelor.

Votaţi pentru ca Româ
nia de mâine să nu Ce 
ruptă din nou de lumea 
civilizată, t e  valorile tra
diţionale ale d«wj s-agtei.

PARTIDUL ALIANŢEI 
CTVîCE vâ îndeamnă la 
chibzuinţă, maturitate şi 

hotărâre pentru binele dum
neavoastră şi al generaţiilor 
viitoare.

Organizaţia judeţeană 
a P.A.C.

Re£erindu-se la candida- 
tute pentru ftmcţta t e  pri- 
mâr al municipiului Deva, 
# « % 4 M » * * * 4 ^ .* > * * * * * * * * * * '< » « M M M M I#

încă o fAâ neagră în  

„centul" lui Miron 
Coate

SăptSmSna trecută m ur
ma >s'tM echipei t e  
f j  *b 1 Jiu! Petroşani te 
meciul cu Forestâ Fălti
ceni, foUăliştij, aniieno- 
rii şi soţiile acestora au 
organizat c xaast "festivă 
la localul „Vegas“, din 
Petroşani,

în  timpul Şefului, în 
urma unor :*-vu v  
dictării dkst s* v  eătond 
im.i Radu şi barmani tis 
serviri î,‘ t  intervenit fi~ 
mul te  ordine ai localu
lui, Adrian Berchi, care 
l-a lovit cu pumnul pe

- >S 1  - 

l slutite/- § i

Bani
Suficiente

ă  fie, deoarece în parcul de la „fiacia Service" Deva se găsesc 
maşini pentru vânzare. ~ Foto: PAVEL LA2A

fo tbalist, u lte rio r Conflic
tu l . fiin d  p la n a t, fă ră  a l
te urm ări.

O zi mai  târziu, In 23 
maţ, .p Jurul ©reî 
greşedirtele clr-'H-Sî-i Jiul 
Petroşani, ^*i a s  C,w*si, 
i»c .ţit t e  4 - 5  thsed .*Ur 
paza ptoşepe,. .' ato. .ăfspiâi* 
sat la  localui ca pricina 
— „Veg«s“ — pentrp a  
tdarifica itn ţtejttttete to  
eare ^ test a \ . t  
tui loan Rada.

Cu această ocaz ie Mimn 
Coarna, animat, se «k*, 
t e  spiritul t e  dreptate — 
dreptate aşa cum 0 înţe
lege el — l-a «presat pe 
şeful t e  local, Pavel Hai- 
duosi, provocândo-i leziuni 
ce au necesitat spitaliza
rea. ■ Urmând exemplul şe
fului, îngerii păzitori ai 
preşedintelui clubtjhji,’ Mî- 
rtm Cozma, "i-ati agresat 
pe ajutorul şefului de u- 
hitate, Ioah Cantaragiu, pe 
ospătară '""Silvia Tofan şi 
pe omul de ordine Dan 
Andrăşi. în urma agresiu
nii comandoului, a fost 
spartă o uşă de sticlă şi 
răsturnate trei mese de bi- 
liarcL IHipă unele surse, 
ga pftojistote .-iei
tpa scandalului din 23 mai 
a.c. se. ridică la peste 30 
de milioane de lei.

Acţjunea haiducească a 
comandoului jMirqn, Cozmasws ţtst&v
naşte firşjşea întrebare:
* . •«? este -r u ’i '  isi *> 
orice, legea sau Mirpn 
Cozma ? .la; «‘-îs- lv :

CORNEL POENAR

J k r s i  M f s l f i  # ţ i  avritaT
QSŞşuum (te i p ig . II

p r n m  *  M ptepaţi în ma
rea familie a statelor de
mocrate, bazate pe eoawo- 
tmia dă p işti •«- s-a Şşfc  
nat la  întâlnirea cu sâa- 

. esie zA dăm jmm: 
Vate «ă avCMZ 9  piaţă t e  
captai solite, fiind eee 
mai togurs *«• * e m .

implicaţi intr-im procw ire-- 
vzrâtod  o * s  vn te e e  la  
toMBCM* sm-iâoiw t e

te ş te ţa  
«pitei am România, dom- 
« i  - Viitoă tezastatest a  
; precizat . eă ' ̂ »reEfteeţ* 

Valori sunt i
te bune, copiem un sistem 
care s*a dovedit a fi te* 
teteWWS t e  suc«ea,eal'teEie- ■ 
TloiEift Atem o biAsăbazată 
pe un sistem modem de 
tranzacţionare de"

ten. Avem 0 (1611 para-; 
Itte  c ^ e  se t e i |p ă  ca o  
iaopto â  celui tea i lichid 
f t  tnai fana a m m  din lu
me. Ceea ce trebuie să 
avetp /în continuare sunt 
oamenii, brokerii care trec 
buie să înveţe să-şi pro
tejeze clienţii" — a mal 
precizat vicepreşedintele 
Bursei de Valori, domnul 
Virgil Anastasiu.

Seminarul de la GeoagiU 
Băi a reunit peste 50 d e ! 
parUd|kan|I, fn  jzwdaritatei 
tonesi, dcnotd te  deslu-i 
şmmtA t t t t e  « S i  «teserfll 
deosebit de Importante 
f te s w  îwto* t e  te n te I1 

. nştenăâseă, <telrte ilrrar , 
„bit In. cşre ane loc o m u l 
precum şl nivelul înalt al 
dezbaterilor - sunt dote eA- 
( e t t  toen te te  ' t e f t  stau 

. la beza urmi .pţfiH
miţător al" Bursei de Va* 
teri «Mteneşti.

R e f î î t l ,  În tr e ţ in e r i ^  r e p » p  

U  t im p , d e  c a lita te

m

■iVt*,

CONCURSUL DBI 

2 IUNIE 1996

1. ANCONA (19) — PISTOIESE (20) 1
Ambele formâţii s’in«' retrogradate. A%\ titai;• 

terenului poate conta.
2. AVELLINO (15) — FESCARA (11) 1 X
Gazdele nu j?6t risca să piardă pe propriul te- 

ren, Sunt prea aproape de locurile retrogradării.
3. BOLOGNA (2) — CilIEVO (13) 1

.. Bolognezii trag cu dinţii ia  . promovare şi acasă, 
nu iartă.

4. BRESCIA (16) — PElîUGIA (I) pauză 1 x
I’ârtâ acum gazdele n-au fost conduse acasă, în • 

prima repriză. ■» -
5. BRESCtA (16) — FERUGIA (4) final 1 x 
Meciul este între două formaţii cu ţeluri mari,

dar opuse : Breşei» pentru evitarea retr&gradării, iar 
Perugia vizează promovarea.

;î 6. F. ANDR1A (17) . CESSNA (7) 1
Pentru a fi sigure că «u cad ta  plasa reţrogra-

durii, gazdele au nevoie a  toats cele 3 ţ.tr.. e,
7. FOGGlA (12) — COSENZA (10) p. x
F mrts puţin probabil că se s-a fmxi*? ta  ţa  » 

ma n p rî/i, - "
8. FOGGIA (12) — COSENZA (10) f. 1 x »  
Foggia este mai motivată *i  fv-> piardă, »» a i i

adauge ceva. -la zestrea punctelor.
9. REGGINA (18) — LUCCHESE (6) 1 x
Gazdele *şl i« < apropia le a»,

s. ). speranţele pentru salvare Se au  neglijam oă 
oaspeţii au 9 egaiuri ta deplasare.

10. SALERNITANA ©  — PALERMO (8) 1 
Dacă nu obţine cele trei puncte, Salemitana

trebuie să-şi mute gândul de ta promovare.
,11. VENEZIA (14) — GENOA (9) 1 
Aflată pe un loc neliniştitor, Venezia trebuie să 

învingă, * .
12. VERONA (1) — REGGIANA (3) p. 1 x 
Până la  pauză se poate păstra un rezultat ne-

decis. *
13. VERONA (1) — REGGIANA (3) f. 1
A se re ţine: liderul are acasă 9 victorii, 6 e- 

gaîuri şi o Singură înfrângere.

ă la  9te* 1)

Burta» .te W  Asaon, .«tel- 
te ta  conduse -te  ’Oetataan 
Arddeanu, I. Siiao, I.  H âr- 
sasm., iiteiuj. D. €xmş»
U  C heteati, t  NăHten şi 
t  ’tentaa. Tbebtee 
m t t e  
t e t e  . .
.doritor to rgă 
Ghaergbe Burobu, Sote 
Savte, te n te  fite* v  A. - 

Mi Am
t i  Oe-

taan , etacteCtenteid C te i  
Nemşa, a l (ton ducătorilor 
de toilata L Matei ş i  l. - 
Covaci,

Na poate fi omis nici 
sprijinul acorda* deFR-E. 
Deva — ing. C. Mărza, di
rector tehnic —, cu un 
grup electrogen, SUT De
va — director, mg. I. Ca
lea, cu o macara, Grupul 
de pompieri, la evacuarea 
apelor pluviale şi golirea 

.puţului colector dă la Ba- 
tiz.

întrucât timpul prevăzut 
pentru oprirea apei a  fost 
depăşit, iar la Deva Po
liţia sanitară a sesizat po
pulat ia tea apa potabilă nu 
a fost clorinată corespun
zător, iar în cartierul Mi
cro 15 şi pe unele străzi 
situate în partea de sus 
— cum este şi str. Mine
rului, apa a ajuns cu m a-, 
re întârziere, oamenii, pe ’ 
bună dreptate necăjiţi, s-au; , 

ftelteft.' te ’ Vedşctfte; ; te r î  l 
te Conducerii RAGCL. Âm 
cerut precizările necesare 
dlui ing. DORIN PISOIU, 
director adjunct al RAGCL 
Deva, care ne-a răspuns 
cu amabilitate.

întârzierea realimenta- . 
rii cu apă la  Deva s-a da
torat unor lucrări supli
mentare, cauzate de greu- 
~rnm taiâmpteftte In ce
le două zile destinate in- 
tervenţiUbr noastre, îndeo
sebi ta Batiz; să nu uităm 
că ta zilele de 14—15 mai 
,« plouat .< şi noapte.- că 
în condiţii s-au „-rs
pateu pompe submersibile,, 
fiind nevoiţi să apelăm 
la pompieri pentru a eva
cua apa din şanţurile să
pate pentru ft schimba por
ţiuni întregi de conductă. 
Din această cauză, 1a Ba
tiz şi in Zonă, s-a lucrat 
2 zile ta plus. De la U- 
zina din Krntămăria Or- 
lea apa a pornit spre De
va în seara zilei de 15" 
mai, dar traseul de 42 de 
kilometri este străbătu ta 
8—10 ore. Nefiind timp 
pentru tamagâ2inarea apei

ta rsaennare te itoei pHăş 
faitttsţi d s irr*r*-*» iĂ-Mşi 
Izv o a re le  de ta BejM ş i  
Gotea, te  ta  niiiiiPţlfle  In 

deteP*
.. . aia . . . . , 

taid ta  apă ta tom  
să a Dedai a (act la m a;

te  te  ««  
«ele soetatoţi ctaa mato; 
fUJU âfxm & tm , mem <tm-, 
« a t a r i  t a  aşţă. După t a  
trervţpcne, .anale t a t a  tal. 
xăaa» la  conta nare U r i  
«pă.. Tot din această «ta»

; «ă, nu .«te putte da -tetat' 
mvi :j”4 h  «tafe.'taS’ 
■«î* după pucnirea t o t a l  
din  3Batiz ş i creanţa cwveta 

" tei rezerve l e  apă la  D am .
-  Ce M  t a t a f t a  «tt! 

calitatea apeşi în «ceste iile?.;
— Poliţia «anta ta  a  pro

cedat corect ayertteând po
pulaţia prin radio şi pre
să să ia măsuri de pre
venirii a folosirii apei po
tabile, fiind o situaţie spe
cială. După o întrerupere 
a circulaţiei apei pe con
ducta de la Batiz, de 48 
de ore, când apa rămâne 
pe anumit? trasee şi, mal 
mult, netreoând apa prin 
rezervoare, la Deva nu 
s-a mai* putut corecta do
za de clorinare,' ceea ce 
s-a resimţit la consumatori. 
Din păcate, nici Ia sursa 
de apă de la Sîntâmâria 
Orlea nu s-a putut dorina 
la cerinţele stasului, de
oarece în ' după-aaaiaza te?" 
18 dă; ŞB.măi, hi urma o- 
nâi furtuni'lh  Zbnă, staţia 
de aici a rămas In fană 
de curent 6 ore. Aş dori 
să precizez că numai te ' 
fceste condiţii s  * 
altera — pentru u n tim p  
scurt calitatea apei po
tabile, eare se tu-măreşte 
cu o deosebită j»
laboratoareje t a  «peciali- 
tate. Să au  •% dţm
din Retezat este cea mal 
apreciată, te ţară pentru 
calităţile safe.

Mu ţu foarte smdi 
benefkiwilor 
?e Deva v  
pentru înţelegere, ne ce- 
Ttm nn.’f delta « ,-c 
suîer î  zilele 16 
l 1 mai din cauza lipsei 
de apă ş i dorim să-i ă- 
sigurâm tâ  tot ceea "e w- 
întreprinde de către an- 
gaj i RAG 5 ^  icest
's:.,ar.an« sector ,■**- t&x- 

tv  răspundere şi deplină 
înţelegere, pemn» 
rea cerinţelor de prim ordini 
pentru viaţa şi sănătate* 
lc«t  itori immicipiutul^ 
pentru asigurarea apei po; 
tabile.
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AFLĂM DE LA FQUŢIE f
v —        i ... .. -, ..t .. ,r^y

•  Au fost identificaţi şi 
Betinuţi^ca autori ai unei 
spargeri săvârşite în noap
tea de 18/19 njai a.e. Ia
S.C. „Lgsn Cormrapux."
Ş.R.L^DWşe, Lucian VI-
rag dfci Ttreăyeniri Gheor- 
ghe Simi Bueesc din D«-
va- ' ; ■

Paguba produsă numi
tei societăţi comerciale se 
ftkteţă tei 3<K> Otift de lei. 
ilu-i prea mare, dar fapta 
e  faptă ş i ' se plăteşte pe 
ipăaar&. '■

•  In chiar xius- Sfinţilor 
{pipăraţi Constantin şi E- 
lena, pe la ora 14.30, pen
sionarul de numai 50 de 
am A tddm tei Draica s-a 
năpustit eu bolidul său pe 
patru roţi peste o trecere 
de pietoni din Vulcan. A 
tebif tu pffn pe fetiţa I- 
zabeta Demeter, de 7 ani,

ăfiătă fii acel momerit pfe 
trecerea de pieţoni. Trau
matism craniocerebral a- 
cut şi traumatism abdomi
nal sunt rezultatul nefast 
a l  faptei imprudentului, 
conducător auto.

•  Este cercetat ifc stare 
de arest preventiv Lauren- 

' ţiu Ştefan Botez de 19 
am.- din Snam a. I »  a* 
ceastă vârstă, suferise deja^ 
o condamnare, dar nu i-a 
folosit. S-a dovedit eâ el 
este autorul spargerii să
vârşite te  noaptea de 9 
aprilie a.e ţi  soldată eu 
o pagubă de 2- milioane de 
left. încă un dosar cu autor 
necunoscut, rezolvat.

Rubrică realizată eu 
■ ■■ sprijinul 

INSPECTORATULUI 
JUDEŢEAN DE POLIŢIE

Trandafirii cu
măguri in floare...

Din Deva am ieşit dis- şi consilier în actualul con- 
de-dimineaţă. Pe şoseaua siliu local. Vă spun cu 
de centură. -După Şantan- toată certitudinea că Sn a- 
drei» lucrurile Se complică ceastă primăvară târzie 
pentru omul pe te volan, s-a lucrat mult şi cu folos, 
jSe teereaaă Ia moderniza- pentru gospodărirea raaj 
rea drumului naţional. 1 bună a Călamilui, pentru 

Oprim în Băcia. Ce „ad- a ' ne face oraşul mai fru-

De la Inspectoratul 
Judeţean pentru 

Protecţia Plantelor
Am primit spre-, publi

care conţinutul a două 
buletine de avertizare ce 
ser referă la combaterea în 
acest sezon, a bolilor folia- 
re  la cereale şi a bacterl- 
oaei la culturile de fasole 
şi-castraveţi.

In cazul, bolilor fol ia re 
la'- cereale şi a  te m a  -*• 
larve (peste L<t ia  sută 
plante atacaţe^ trebuje re
ţinut că ' perioada optimă 
de tratament este până la 
faza de burduf al cereale- 
lo t păroasa. Produsele şi 
dcteele recomandate " sunt 
următoarele i Sportak —- % 
l/ba +■ Stnoratnx — 3,5 1/ 
Iia, sate Benfate 0,8 leg/ha 
+  Steorato* 3ţâ l/ha.

La a [il tea rea 'tratamen
tului respectiv  tot- fl ' '

nunvtţi stopării de p e : o 
rază de I km cu oet pu
ţin 2 zile înainte de acţiu
ne, în vederea izolării al
binelor t}mp de 72 de ore.

Referitor fă combaterea 
bacteriozei la fasole şi 
castraveţi, 'perioada optimă 
de tratament. este, te faza 
de cotiledoane. rProdusele 
utilizate şi dozele sunt : 
Turdacupral 8,4 — 0,5 la 
sută sa» Ridomîl 0,25- la 
sutib " -.'.V::;

Apicultorii vor fi-anun
ţaţi cu 2 xde înainte de 
tratament te  vederea izo
lării albingter pe timp de 
24 de ore. Este te intere
sul tuturor producătorilbr 
agricoli să respecte aceste 
indicaţii tehnice.

Inaugurarea

documentare şt 
informare şcolară

(Urmare din pagi. I)

Inaugurarea a fes» îh 
acelaşi timp ţ i  un schimb 
d e  experienţă te care au 
fote prezenţi directori, di- 
reetori adjuncţi ai licee
lor dever», responsabili de 
cafedre eu profil real ş r  
umanist, inspectări şcolari, 
reprezentanţi ai Casei Cor
pului Didactic. Mai mulţi 
profesori al liceului au 
făcut scurte demonstraţii 
practice pentru a exem
plifica modul de folosire 
a  acestor mijloace şi ro
it# lor în contextul cerin
ţelor reformei învăţămân
tului. Aceste demonstraţii 
au completat fericit expu
nerile despre rolul infor
maţiei în procesul de în
văţământ (prof. Robert 
Binger, director) şi „Claslo 
şi modern în .folosirea ma
terialelor didactice şi a 
mijloacelor audio-vizuale 
In predarea limbilor străi
ne" (prof. Nicolae Uişiu,

director adjunct)
La prezentarea acestei 

premiere te  Învăţământul 
hunedorean au tost 'pre
zenţi şă sponsorii este au 
făcut posibilă transforma
rea tetei .âill dinte-o- rui
nă intr-a adevărată biju
terie, dotată' cu mabiiier, 
aparatură, cu instalaţie- a- 
custteă stereoforucâ, un 
sistem modem «le eonee- 
tare a calculatorului la un 
televizor color. Sponsori &u 
fost Chimica Orăştie, SG - 
Cartel filiala Deva, SG 
Macon- SA. Editura Călău
za, Dacia Service D tra , 
SG Viancons SRB Deva, 
SG Toptech Deva, Bank- 
coop Deva şi SG Compu- 
tix Deva. i:
' Şi. visele pentru viitorul 
liceufea confiBU*. Ele sunt 
la M  de modeme â  de. 
ambiţioase: completarea
complexului cu un nou la
borator -d e  informatică 
specializată şl conectarea 
la reţeaua Internet.

mirăm" ? La şosea o sţa- 
|te  de autobuz — pe care, 
am lăudat-o ‘de multe ori 
pentru curăţenie — cu gea
murile făcute zob, cârpite 
cu ziare, bârfii- ete. Da.

- ne-am zis. navetiştii - care 
^teap tă atei se mat' feresc 
şi ei de„. curent. Cine spar
ge geamurile, nu am pa- 
tut statefi^. r ”

Străzile oraşului Călan. 
Curate, cea» nu le-am vă
zut de m ult Cu dl ©eta- 
vian , Dumuiescu, vicepri- 
mar, vedem câteva. Cea 
mai importantă, cea din
tre Oraşul’ vechi cum i se 
zice .̂i Oraşul Nou Călan. 
Zone verzi primenite, pomi 
înfloriţi,. văruiţi ete. etc., 
aşa cum nu vedeam în 
aite primăveri la Călan. 
Chiar dacă este vorba de 
o -primăvară mai târzie, 

Veniţi cu noi,, pe stră
zile principale. Firma ..Gos
podarul", . eu lucrătorii ei, 
â&te zi d« 21 la datorie f~. 
ne spunea «B sing. Tibe- 
ria Sooş, şefei firmei.

Am fost. Am văzut şi 
am constatat:

—- Sunt pensionar, dar

mos.
■- —- La Călan probieme cu 
gospodărirea au fost întot
deauna. Ştiţi bine că am 
fost un oraş poluat ani şi- 
ani în şirt Astăzi ora lii 

•nostru are o altă faţă -ri 
făcea precizarea „dl Traian 
Horyat. pensionar, fost 
peste 40> de ani maistru 
ftarnător în «wnbinat ş», 
în« place să adaug, cola
borator al ziarului nostru.

Am cules gânduri, pă
reri de la cetăţeni. Pe u- 
nele le redăm :

— Cine să ne facă ara* 
şul mai frumos ? Nu-i o- 
raşul nostru? Noi să-l fa
cem! (Ana-Marîa Pleş, 
muncitoare).

Aproape asemenea s-au 
exprimat şi 'dosronii Lu
dovic Varga, Gheorghe 
Stârcu, Constantin Cocor
etc.

L-am rugat să tracă con
cluzia pe dl Mihai Nege se, 
primarul oraşului Călan r

— Ce se vede nu poate 
fi contestat. Am făcut cu 
cetăţenii, nu .singur. Ce vă 
fi ? Vom vedea t

GH. I. NEGREA '

Ev;;:::::-:-:

Printre numeroasele as
pecte şi nereguli ce ne 
sşnt sepjnalaţe, pis primul 
loc se ' situeazii cele care 
vizează aplicarea Legii 18/; 
1991, existând puţine lo
calităţi unde s-au stins du
rerile proprietarilor de 
drept şi de fapt ai pă
mântului. O situaţie de a- 
eest gen, mai puţin plăcu
tă, ne este adusă în aters-

executorul judecătoresc, ba- 
zân4u-se pe o expertiză 

,ce s-a făcut Uupă,,:Un plan 
cadastral, modificat *• ,ulte- 

" rior , emiteri*- titlulriţ de 
proprietate (de către cine 
oare ?). Am aflat, -în tim
pul desfăşurării procesu
lui civil, că fe spateite a- 
cestei mârşăvii se află dl 
Comei Igna, preşedăitele 
comisiei de aplicare a  Le

In eăntak-ea 
adevărmni şi

T
ţie şi de către dl prof. 
Cornel Cismaş din Deva 
Iată ce conţine, fit esen
ţă, scrisoarea . pe , care . A 
adresat-o redacţiei ziaru
lui noştser spaţiul tipo
grafic neîngăduindu ne s-o 
reproducem integral: *

„Doresc să vă fac cu
noscut faptul că la Pri
măria din Geoagiu s-a pus 
la cale un scenariu dia
bolic împotriva mea, pen
tru a  fi deposedat de un 
teren agricol atribuit prin 
Titlul de proprietate nr. 
5981/1994. Dreptul asupra 
terenului a fost confirma* 
şi de instanţa de judecată, 
dar numitul Borza Se- 
bastian, care foloseşte pă
mântul, a cerut oprirea 
punerii în posesie de către

Complexul de documentare şl informare şcolară de te 
„Traian" Deva.

N-a trecut prea feultâ, 
vreme de când elevi ai 
şcolilor din judeţul nos
tru  âe înt*5rce<»u, anul tre 
cut, de ia fazele naţif*»- 
le ale , olimpiadelor şcola*- 
re cu rezultate ce reco
mandau şcoala hunedorea- 
nă, Irt general, ca una din
tre şcolile apreciate te  ţa 
ră. De altfel, asemenea 
performanţe nu sunt doar 
de anul trecut sau dâ-a- 
cum doi ani, pentru că 
în judeţul nostru există 
deja  o tradiţie recunoscu
tă în ce priveşte valoa
rea şi calitatea învăţămân
tului ce se desfăşoară 
aici. Gu toate neajunsu
rile şi dificultăţile care, 
mal cu seamă în ultima 
vreme, îşi lasă ampren
ta asupra întregului sis
tem de învăţământ, aces-

Liceul Tvoţetic

gii 18, rudă cu reclaman
tul Borza, pe care dorea 
cu orice preţ să-l facă pro
prietar pe acest teren.

Am bătut, drumul Deva 
— Orăştie timp de aproa
pe un an, la intervale-de 
c irca‘3 săptămâni, până 
când justiţia s-a pronunţat, 
făcându mi dreptate, . Eu 
surit dator să. spun. că în 
cazul meu am deschis toate 
uşile mai manlnr d« la 
judeţ, am- fost asigurat că 
am dreptate şi că Udul, 
de proiorietate este vala
bil, dar rezolvarea srn tă- 
rigănat, fiind jăsată pe 
seama comisiei locale. N-am 
putut să cred cât te temea 
noastră, zisă dewririratieă, 
se poate întâmpla aşa ce
va, că abuzul de putere e 
la loc de cinste. M-am 
convins, insă că atunci când 
cineva mai puternic te 
ia în braţe, e posibil oriee, 
aşa cum se vede. »  de zi. 
Poţi muri, deci, cu -drepta
tea in mână.

Protectorul , preşedinte
lui comisiei ioeale din 
Geoagiu a fost „prietenul 
meu“. fostul prefect Geor- 
gel Răican, care U făcuse 
pe aeesta mat marele par
tidului aftet la . patere în 
comună. Existau multe
nemulţumiri la ®°-
mu®«. Ca urmare a venit , 
te  teţa .tecului w» gsup al 
dreptăţii de la Deva, ca 
să cerceteze, vorba vine, 
pentru că ei au pus pumnul 
te gura ceter nemuiţumiţi. 
Asta te  spirit curat demo
cratic".

In  ftesâul, sc riso ri se 
exprimă gustul amar lăsat 
de aseotenea pşactiei, străe 
ti». 4e. brice spirit, de de- 
mocraţte autentică. Insă 
totul e&te>tee.attw£i î#nd 
se tepmină eu bteo-

Ţ. MCCLVK'V

tea n-au ajuns totuşi ,« i ' 
împiedice ca elevul con
ştiincios, .sârguincios, ■ dar 
şî dotat, să- se poată afir
ma şi să cucerească meri
te pe măsura eforturilor 
sala

Numeroasele distincţii 
obţinute te  acest an şco
lar d e  elevii bunedqreni 
ş a  fac decât să confirme 
ş i  să consolideze renume- 
le pe care şcoala hbnedo- 
reană şi I-a câştigat în 
timp. Şi dacă cei recom
pensaţi Şî pdemiaţi . sunt 
elevii, în aceeaşi măsură - 
vrednici de a fi menţio
naţi sunt sil dascălii lor, 
pentru care răsplata ră
mâne recunoaşterea, în a-

ce&t feb Şl a m oecjl lor.
Din cel 492 de elevi par

ticipanţi la fazele nâţianar 
le ale oUmpwdelor pe 0- 
biecte; de învăţământ şi 
pe meserii, 198 au priţnit 
premii fi menţiuni (42 pr. 
1, 18 pr. II, 17 pr. III., 66 
do menţiuni şi premii spe
ciale), Cele mai multe a- 
parţte elevilor Liceului 
„Decebal*' Deva (15), Lice
ului- de Artă Deva (9), Li
ceului de Informatică Pe
troşani (8), Şcolii Norma
le „Sabin Drăgoi" Deva 
(7), Liceului Teoretic Pe
troşani (6), Liceelor Teo
retic Hunedoara şî .Aurel 
Vlaicu** Orăştie (câte 4) şi 
Şcolii'Generale nr. 4 De-

m  două ţt..%  l  şî un 
pjţ. III la fizicăJk 

Despre semnjLtcaţia a- 
oaribr performanţe, (ipa 
prof- Ana Aţmăşescu,. in- 
sjpector: şccţlar genaral ad
junct. al . Inspectefatului 
Şcolar judeţean, ne spu
nea î „Copiii m  dmşedit 
eă simt teia® pregătiţi, tar 
profesau te* că muncesc 
eu seriozitate şi profesio
nalism. ReaMltetele şupe- 
rioare celor de anul tre
cut demonstrează. că trtte- 
re&ui pentru performanţă 
creşte de .lă ari la an A 
fast un an grea şi pentru 
noi, având în vedere eă 
în acest an judeţul nos
tru a gşzduit dbuă olim
piade naţionale, un, con
curs naţional pe meserii 
si 'unul de ' matematică".

GEORGETA UÎItLA
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Partidul Democraţiei Sociala din România
DEVIZA

NOASTRĂ: CU FATA IA CETĂŢEAN
Împliniri şi gânduri 

Intr-un spaţiu mioritic
dnă

NICOLAE GĂTĂNICIU — CANDIDATUL P D.S.R. 
I.A PRIMÂRIAJIOMOS

Străvechile aşezări ro
m âniţi, sate de oameni 

-vrednici şi gospodari, ca
re alcătuiesc astăzi co
muna Romos, stau parcă 
de strajă la poalele mun
ţilor Orăştiei, în frumoa
se mici depresiuni spre 
care soaţele râde cu ra- 
zele-i luminoase.

Principala preocupare 
a vrednicilor români de 
Pe aici este acum, după 
1989, intrarea în rostu
rile tor de agricultori; 
proprietari ai pământu
rilor pe care le-au .stă-, 
gaa it veacuri de-a lun- 

jateşii §î Strămoşii 
tor.
- Administraţia comunei 

are sediul în satul Ro- 
moş, «are se află situat 
aproximativ In centrul 
teritoriului care ' compu
ne comuna.

Plimbându-ţi paşii prin 
Pişchinţi, Vaidei, Romo- 
şel sau Romos, ori cu
treierând câmpul şi pă
şunile comunei, dai peste 
tot de agricultori ’ care 
mânuiesc cu dibăcie trac 
toarele.
> Bogăţia a pătruns în 
majoritatea caselor ro- 
moşane, hambarele sunt * 
pline cu grâu Şi cu po-

' rumb şi grajdurile înţe
sate de. vite.

* Mai-, au ei cetăţenii 
câte un of, din cauza 
pământurilor, a tulbură-

- rilor în posesie, care sunt 
inerente perioadei. pe ca
re o parcurgem.

Romoşanii sunt, oameni 
falnici ş i , frumoşi, parcă 
anunţe lăsaţi de Dumne
zeu să 'stăpânească acest 
edemic spaţiu mioritic.

In partea, de sud-vest 
a comunei, acolo sus în 
munţi, este o aşezare o- 
menească, un sat cu pu- 
ţine case răsfirate prin 
văîoage sau pe culmi, pe 
o întindere de mulţi km 
pătraţi. Urcând muntele 
spre a ajunge la sătenii 
din Ciungu Mare, nu se 
poate să nu-ţi vină în

• minte cugetările lui Geo 
Bogza: „apele curg la 
vale, turmele urcă spre 
cer, culorile lumii sunt 
vii, iar zvonurile ei cla-

’ .9

re“ .
Clare şi vii sunt toa

te, aici, în acest sătuc 
care pare a fi aşezat' la 
marginea lumii. Până a- 
cum câţiva an* puţini, 
nu mulţi, curentul elec
tric era pentru sătenii

de aici un miracol. Nu, 
nimeni nu putea cuprin
de măcar cu minte» că 
aici, în acest sat uitat 
de lume, eare după prin
cipiile sistemului apus 
în 1989, ar fi trebuit să 
fie dezafectat, va lumi
na vreodată becul elec
tric, va funcţiona vreo
dată 'televizorul, îşi va 
face treaba maşina de 
spălat.

Iată însă, că în anul 
1995, minunea s-a în
tâmplat, iar acum .casele 
sătenilor sunt toate lumi
nate de "becuri electrice, 
şi asta datorită intere-

H M i

sulul pe care 1 a depus 
conducerea comunei .J 
tontă sprijinului . pe . ca
re l-a av t a'ceast din 
partea partidului de gu
vernământ'.

De aceea, vreau să spun 
că oamenii^ unii dintre 
ei, s-au obişnuit să . vadă 
n u m a i neîmplinirile 
P.D.S.R.-ului, majorita
tea în'Săr simte ca un 
miracol ce s-a întâmplat şi ■ 
se pune- acum mai mult 
preţ pe om, pe viaţa şi '*• 
împlinirile acestuia.

Dacă' Aiergeai de la Ro
mos la Romoşel până a- 
cum 3 ani, trebuia să 
străbaţi un drum cu hâr- ' 
ţoape, anevoios pentru 
autoturisme. Acum, ca 
o panglică se ' întinde 
drumul asfaltat dintre 
Romos şi Romoşel, care 
este tot o realizare a 
Partidului Democraţiei 
Sociale din România.

De la Romos spre sa
tele Vaidei şi Pişchinţi, 
drumul arăta aşa cum 
arăta al Romoşelului a- 
cum trei ani. Dar au ve
nit nişte oameni, au fă
cut nişte măsurători, în

tocmesc proiecte, astfel 
că în următorii doi-trei 
ani şi drumul- asfaltat 
spre Vaidei — Pişchinţi 
va deveni o realitate.

Iarna oamenii comunei 
îşi văd de gospodăriile 
lor şi povestesc pe lân
gă sobe. în care ard lem
ne aduse din pădurile 
din împrejurimi. E greu 
cu lemne. Confortul este 
mai mic. Aşa că dl Ni- 
colae Cătăniciu, prima
rul comunei, preşedin
tele organizaţiei P.D.S.R. 
din comuna Rombs' şi 
vicepreşedinte al organi- 

-zaţiei P.DJS.R. din ju
deţ, cu sprijinul coridu* 
cerii judeţului Hunedoa
ra, a obţinut toate apro- 

- bările s necesare introdu
cerii gazului metan in 
comună, -astfel eă la ora 
ăst* ic î -i-ţ-a de proiet 
tare este in faza finală.

Sunt şi alte împliniri 
şi. alte obiective rezolva
te ;; această oa8S 
scurtă de vreme. Primă
ria a cumpătat un mir 
crobuz cu care" transpor- 
•tă copiii cetăţenilor din 
satul Vaidei Ia. şcoală 

«jHn. Romos. Ne-am în- • 
grijit, de asemenea, de.-, 
reparatul şcolilor . de pe 
raza comunei şi ' putem 
spune ''că nu sunt moti
ve . să se declare cineva 
n mulţumit dt activita
tea din ultimii 4—5 ani. 
din comuna Romos. "

Pe cei care ne cred 
demagogi i i  invităm la 
Romos. Poftiţi oameni 
buni şi veţi întâlni la 
Romos bunătatea, ome-'  
nia, căldura şi neastâm
părul oamenilor de aici 
pentru a-şi face comuna 
mai frumoasă, mâi , mo-. ’ 
dernă, în care oamenii 
să se simtă bine şi la ei 
acasă.

— Cine sunteţi,
Ileana Ciucian ?

— M-am născut şi am 
crescut în Luncoiu de 
Jos, de unde nu am ple
cat niciodată şi unde lo
cuiesc şi în prezent.

— Sunteţi primarul co
munei. De când ?

— Din iunie 1990, când 
am fost numită' în aceas
tă funcţie. Am fost a- 
leasă primar In 1992 şi

— Aveţi şi nereuşite, 
dna primar ?

— Da. Am făcut de
mersuri numeroase pen
tru staţii G.F.R. în sate
le prin care trece linia 
ferată Deva — Brad. Am 
obţinut aprobare doar 
pentru staţ'a din satul 
Dealu Fetii. N-am reu
şit să începem asfaltarea 
drumului între - Stejărel 
şi Luncoiu de Jos. Am

ţionează este veche, dar, 
prin reparaţiile din anul 
1994, am asigurat condi
ţii bune pentru activita
tea sanitară. -

— O realizare a •actua
lei legislaturi este sediul 
noului oficiu poştal.

— Aşa este. Am rea
lizat clădirea cu spriji
nul oamenilor. Insă n-am 
reuşit încă să instalăm 
o centrală telefonică,

Am mis si dud suflet
înt(it ceea ce fac

deţin în • continuare acest 
.post.

— In perioada de când 
vă aflaţi în fruntea co
munei, ce s-a reuşit în 
Luncoiu <|e .Jm ?

•- Am şi «te
reuşit să asigur 3n loca
litate un climat de liniş- 
te, în sensul ef «m ©fa- 
rit fiecărui -om ocazia 
să se simtă liber şi stă
pân pe proprietatea şi 
munca sa. Am realizat 
multe obiective de larg 
interes cetăţenesc, bine
înţeles, în limita fondu
rilor financiare ^de care 
am beneficiat şi de spri
jinul ce l-am primit de 
la cetăţeni: Am reparat 
drumurile din satele 
Podele, Stejărel, Luncoiu 
de Sus şi Luncoiu -. de 
Jos, am realizat ilumi
natul puMie ta  multe
sate | i  In special in sta
ţiile de autobuz. S-au fă
cut reparaţii importan
te la căminele < culturale 
din Luncoiu de Jos şi 
Stej ărel, " l l  «dispensarul 
uman, la oficiifl poştal 
etc. îfi prezent se lucrea
ză la. renovarea sediului 
fffimăriei şi a consiliului 
local.

Votaţi pentru:
S T A B IL IT A T E  ÎN  T A R Ă  

C O N T IN U IT A T E A  R EFO R M EI 

D R EP TATE  S O C IA LĂ  

O. D E M O C R A ŢIE  R E A L Ă

A D M IN IS T R A R E A  M A I B U N Ă  
A  Ţ Ă R I I !

obţinut insă de la facto
rii de decizie de la ni
vel de judeţ promisiuni 
ferme că această lucrare 
va începe in curând.

* — Candidaţi din nou
pentru alegerile viitoare?

— .Da. Pe lista Parti
dului Democraţiei Socia
le din România.

— Dacă veţi câştiga, 
ce yă propuneţi să reali
zaţi, dnă Ciucian ?

— Vom repara cămi
nul cultural din Podele, 
unde avem deviz de lu
crări în valoare de peste 
3 milioane lei. Căminul 
cultural din Luncoiu de 
Jos, unde o parte a spa
ţiului a fost închiriată 
prin licitaţie, urmează 
ca cel ce foloseşte spa
ţiul respectiv să realize
ze reparaţiile - necesare 
clădirii.

— Şcolile comunei in 
ce stare se află?

—; Am • asigurat condi
ţii ' optime «pentru des
făşurarea procesului de 
învăţământ, făcând an 
de an reparaţiile nece
sare. Toate şcolile dispun 
de combustibilul nece
sar pentru iarna urmă
toare. Şcoala d in , satul 
Dudeşti, ce a fo st. des
fiinţată din cauza lipsei 
de elevi, va fi repusă în 
funcţiune cu sprijinul oa
menilor.

'— Despre asistenţa me
dicală ce ne puteţi spu
ne ?
■’ — Dispensarul medi
cal din centrul comunei 
are doi medici şi trei 
cadre cu pregătire me
die. Clădirea unde func-

deşi peste 2#0 de . oa
meni au depus cereri 
pentru telefon.

— In c* stadiu se a* 
flâ aplicarea Legii fon- 
4 iW  funciar ?

— încă din 1993 s-a 
încheiat punerea in po
sesie a cetăţenilor din

. Podele, Dudeşti, Luncoiu 
de Sus, Luncoiu de Jos 
şi Stejărel. Trebuie pre
cizat că măsurarea pă
mântului s-a realizat cu 
specialişti, în afara ore
lor de program. Am în
mânat aproape 300 titluri 
de proprietate,' iar pen
tru alte 94 sunt trimise 
toate actele necesare . la 
OCOT Deva. Am vrea să 
continuăm asfaltarea dru
mului în Stejărel, să in
stalăm centrala "telefţf.

•> nică,: să gospodărim Rjai 
bine toate localităţile co
munei.' O mare speran
ţă a: locuitorilor din sa
tele noastre este intro
ducerea gazului metan,, 
oare sperăm că se va 
realiza dacă gazul me
tan va fi introdus în 
Brad. . -

— „Cuvântul liber“ a 
scris «deseori despre ac
tivitatea primăriei şi a 
primarului din Luncoiu 
de Jos. Care credeţi că 

-este caracteristica prin- 
. Cipală a muncii dv. ?

— în activitatea des- 
, făşurată până acum am

căutat să . împlinesc so
licitările cetăţenilor, să 
le vin în ajutor de câte 
ori m-au solicitat, am 
pus şi pun suflet în tot 
ceea ce fac.

__________ ! PUBLICITATE ELECTORALA
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INIŢIATIVA •  COMPETENŢA »  SERIOZITATE

Un program electoral realist pentru un oraş modern
Domnul PETRU RADU PĂUN JURA, tofat, precum Partidul Pensionarilor, 

in  .prezent primar a l oraşului Simeria P.U.N.R. etc. * , , - • ■- î-
şi candidat independent pentru un riou — Acum suntem 'la sfârşitul actua- 
mundat pentru alegerile focale de 'IU lului m andat Sau mai bine spus după 
2 iunie a.c., s-a născut la 8 iunie 1949, o perioadă de şase ani. Ce înseamnă 
la Petroşani, fiind al doilea copil din acest lucru pentru, primarul Petru 
cei cinci ai p ru tu lu i iconom stavrofor Păun Ju ra?
Marcu şi al preotesei Maria. — Cred că sunt multe de spus aici.

Este absolvent ai Institutului de în  primul rând, Simeria, fiind aproape 
Mine din Petroşani şi al Facultăţii de de Deva, a avut p mentalitate subal- 
Drept din Bucureşti. După terminarea ternă, a fost un apendice al Devei, 
celei de a doua facultăţi, fl lucrat timp Gând am venit îâ primărie, în anul 

■ de 15 ani (1975—1990) în funcţiile de -1990, gândul m eu-a fost să obţin in- 
jurisconsult şi consilier Juridic, iar dependenţa oraşului, printr-un program 
din 1990 a devenit primar al oraşului ambiţios, ale cărui rezultate se văd.— 
Simeria. *? v  separarea comerţului de la Simeria ide

y  Deşi in cursul celor şase ani asu- cel de la Deva, repungrea în funcţiune 
pra sa s-au făcut o mulţime de pre- a Fabricii de pâine, cu care am avut 
siuni politice, a rămas independent, multe probleme. După zeci de ani a 
slujind, în primul rând, Interesele ce- fost reactivat abatorul oraşului, avem 
tăţcanului şi nu ale unui grup restrâns, trei bănci ce funcţionează, un notariat, 

E»te susţinut la alegerile locale de farmacii private etc. Starea străzilor şi 
la 2 iunie de către şapte formaţiuni po- a drumurilor era catastrofală, iar a- ) 
litiqe —■ Partidul Pensionarilor din Ro- cum multe sunt de invidiat. Dacă o \ 
mânia, P.U.N.R., Forumul Democrat bună parte din oraş este încă sub n i - 1 
German, U.D.M.R, (situaţie absolut ine- velul pânzei freatice, prin programul? 
dită, când P.U-N.R.-ul şi U,D.,M.R.-ul de investiţii care â fost aprobat şi pu- i 
susţin acelaşi candidat), Mişcarea Eco- blicat (hotărârea) în Monitorul Oficial \ 
logistă din România, P.D.A.R. şi Parti- nr. 101 din 20 mai a.c., de către Gu- i 
da Romilor. Deviza electorală este t v/ernul României, vom rezolva defini- } 
INIŢIATIVA, COMPETENŢA, ‘ SERIO- tiv problema infiltraţiei apelor în imo- \ 
ZITATE. bile, în pivniţe. i
. — Dle primar, Petru Păun Jura, anii Gu toate că s-au făcut mari presiuni / 
de după ’89 nu au fost dintre cei mai din perspectiva Legii fondului funciar, I 

) uşori. Ce a însemnat pentru dumnea.- am reuşit să păstrăm Serele Sintandrei 1 
voastră această perioadă, prin prisma (care sunt pe pământul oamenilor), 
funcţiei pe care aţi deţinut-o la Pri- IAS-ul Simeria (actualmente AGRO- 
măria Simeria? SIM) şi Complexul de miei, care a ră~

— Aş putea spune că au fost ani' mas ultimul din ţară, complex tinde 
foarte dificili, pentru că a trebuit să avem gânduri mari. Şi, nu în ultimă 
aplicăm, în primul rând, nişte legi a- instanţă, continuarea şi finalizarea lu- 
nacronice, iaîr cele m u  apărute au avut crărilor la Gasa de cultură a oraşului 
încă multe imperfecţiuni, fapt ce ne-a —deja s-au terminat lucrările la struc- 
creat multiple probleme în rezolvarea tura de rezistenţă —, introducerea ga- 
dpleânţelor/Cetăţenilor din Simeria. zului metan în toate satele aparţină- 
Deşi nu a fost uşor, aş putea spune, fără toare Simeriei, parcul oraşului, care 
să greşesc, că s-a trecut cu bine peste este o minunăţie şi încă multe altele, 
această perioadă. Nu .ne-a fost uşor să ■ — Desigur, a fost o perioadă cu 
schimbăm opinia cetăţenilor despre ad- multiple probleme, dar şi cu mult mai 

„ ministraţie, care ie-a creat până în inulte realizări In folosul cetăţeanului.
. . 1989 tot felul de greutăţi — cote, mun- Ce vă propuneţi pentru următorul 

că obligatorie, ete. încă din anul 1990, ' mandat ? - * :
în faţa noastră s-au ridicat numeroase — In primul rând, obiectivul pe 
probleme ce trebuiau rezolvate cu mij- care-1 avem in atenţie este casa de cyl- 
loace modeste. De la an la an, bugetul tură a oraşului, înfiinţarea unul club 

- a fost tot mai mic, iar soluţionarea al pensionarilor, demararea lucrărilor 
problemelor de interes .social presupu- la un complex comercial modern, si
ne, in primul rând, bani. A fost o per tuat între spital şi’' casa de cultură, 
rioadă când a trebuit să revedem a- patru blocuri de locuinţe pentru tineri 
paratul administrativ în multe sectoa- — cam unul pe an, din fondurile spe
re de activitate,'cu măsuri, de multe cial alocate in acest sens, finalizarea 
ori nepopulare, ce au creat animozităţi acţiunii de racordare a localităţilor sub- 
sau resentimente, care, in campania e- urbane Simeriei ia ' apă curentă şi ca- 
lectoralâ, ies la iveală, cu t°ate că nu nalizare, precum şi acest program de 
s-a făcut altceva decât s-a aplicat le- l i  miliarde, de canalizare a oraşului, 
gea sau s-a luat o măsură justificată, care are toate aprobările.

Acum, după şase ani,' la expirarea Avem o relaţie de înfrăţire cu o- 
/ actualului mandat de primar, consider raşul belgian Morlanvelz, pe care in- 
1 că am ieşit bine, cu frunte»' sus. Pă- teriţionăm să o perfecţionăm în folosul 

rerea mea este că Simerfa a ieşit deo- locuitorilor zonei noastre. Intenţionăm 
sebit de bine din această perioadă, în- să realizăm şi o înfrăţire, de suflet, cu 
trucât am reuşit să facem o echipă un oraş feroviar din Basarabia, 
bună, care a promovat interesele ce- ■ De asemenea, în program sunt cu- 
tăţenilor, ia r’ rezultatele şe văd, Gine prinse în totalitate, şcolile - şi grădi- 
nu le recunoaşte, este de rea credinţă, niţele oraşului, cărora vrem să le schim- 
Am un contracandidat care s-a anga- £ăm aspectul (numai pentru acest an 
jat că va introduce gazul metan în Si- am alocat 436 de milioane' de lei), lu- 

meria. Or, acesta este introdus de doi ăni. cru ce va permite repararea lor, zu-
— Epidefit, şase ani reprezintă o grăvirea interioară şi 'exterioară, pre-

perioadă de timp. Sub aspect politic, cum şi unele reparaţii la acoperiş. Sunt 
ce dificultăţi au existat ? încă multe probleme cu căminele cul-

— A fost deosebit de dificil să te turale. Nu că ne-ar fi scăpat, dar ba- 
strecori printre atâtea partide, ,să nu nu Pe care i-am avut — puţini în ra- 
deranjezi pe nimeni, fă ră 'să  te Mnre-' . -P®rt. cu necesităţile —, au fost orien- 
gimentezi' încă. ~De obicei autorităţile taţi sPre priorităţi mult mai acute ale 
judeţene s-âu sprijinit pe cei care le-au oraşului. Nu lipsesc din-programul meu 
cântat în strună. Sigur, poate mă în- pentru Simeria nici bazele de agrement 
trebaţi de ce nu m-am înscris intr-un Pentru tineret de la Strei, de la Mu- 
partid ? Eu nu m-am înscris nici -în reŞ Ş* de la Gotro şi nu în ultimul 
P.G.R. din cauza tatălui meu, care a rând construcţia unei fabrici de mo- 
avut mult de suferit, fiind de două bilă între Simeria şi Sîhtandrei, care 
ori închis, Aş putea spune că m-am că- va avea cel mai mare magazin de mo- 
lăuzit după un sfat al bătrânului Bră- bilă din ţară, ptintr-o investiţie ro- 
tianu dat fiilor săi la sfârşituf secolu- mâno-italiană.
lui trecut: „Să nu intri în politică, pâ- — Ce doriţi să transmiteţi elec te ra
nă nu poţi să faci dovada că eşti în tulul din Simeria, in pragul alegerilor? 
stare de o politică constructivă". — Sunt aproape sigur de reuşită,

— Totuşi, veţi adera la vreo forma- Pentru că am încredere în  oam eni'şi

U n,vot pentru un trandafir
Uniunea Sociala Demo

crată din Simeria — for
mată' din Pa Aidul Demo
crat ■ (F.S.N.). şi partidul 
Social Democrat Român — 
se prezintă la alegerile 
locale 1996 cu utţ program 
ce conţine concepţiile noas- 

' tre despre o politică loca- 
tivâ mai bună, care să 
satisfacă cererile simerie- 
nilor privind necesarul 
de locuinţe şi despre o 
politică socială mai efi
cientă.

Noi, social-democraţii si- 
merieni, dorim o partici
pare a cetăţenilor, care să 
aibă 'loc la timpul potri
vit, 'pentru ca deciziile să 
mai poată fi influenţate; 
să fie cuprinzătoare şi să 
nu se limiteze doar la a- 
nurnite segmente;" să fie 
realizată la faţă locului, 
pentru ca toţi să. aibă 
posibilitatea de a se 
informa şi să participe la 
discuţie.

Dorim .să realizăm o 
politică economică la ni
velul Oraşului Simeria, 
astfel ca industria şi e-, 
conomia să elimine în ca
drul produselor lor crea
rea unor materiale dău
nătoare şi a unor deşeuri 
periculoase, punând me
diul ambiant pe primul 
loc. '

Vom lupta pentru asi
gurarea şi crearea de noi 
locuri de muncă pentru . 
sunerieni. Se ştie că şi în 
oraşul Simeria, produc
ţia ' industrială este în re- ■ 
greş, iar şomajul a ajuns 
la 1528 şomeri în eviden
ţă şf plată, pe primele 4 
luni ale anului 1996 şi 
■1012 cereri de locuri de 
muncă ale persoanelor ce • 
nu aii ajutor de şomaj > 
sau alocaţii de sprijin. 
Vom insista ca societăţi
le - comerciale din oraş să 
angajeze personal doar cu 
cărţi de muncă.

Vom insista permanent 
pentru realizarea unor o- 
bieetive locale ca: întro
narea curăţeniei reale în

Simeria, canalizarea stră
zilor. Biscarioi, Progresu
lui, Plevnei, Griviţei etc., 
reparaţii generale la Şcoa
la Generală nr. 2, încăl
zirea independentă în şco
lile . din oraş, autonomia 
seririciilor către /populaţie 
prm .eliminarea interme
diarilor, terminarea as-, 
faltării străzilor Nistor 
Socaciu (Câmpului), Geor-

ge Coşbuc, Atelierului .etc., 
finalizarea extinderii re
ţelei de gaz .metan, ca 
realizare a politicii guver
nului Roman, , eliminarea 
apelor pluviale de pe stra-‘ 
da Vânători, canalizarea 
tuturor străzilor oraşului, 
introducerea apei .. potabi
le în satele aparţinătoare 
Simeriei, renovarea între
gului spaţiu ce a fost des
tinat pentru recreere, agre
ment sau terenuri de joa
că pentru copii.

Vom~ lupta pentru acce
lerarea reală a privatiză
rii, ca răspuns benefic la 
reducerea şomajului în 
Simeria, a ridicării calită
ţii produselor • şi ă servi
ciilor către cetăţean I

Conservarea şi construc
ţia de noi locuinţe este- 
prioritară pe agenda so- 
cial-democraţilor sime- 
rieni. Locuinţele noi,' ur
gent necesare, trebuie 
create în primul rând 'de 
judeţ şi de stat. Dar Şi 
oraşul Simeria trebuie să 
contribuie la diminuarea

lipsei de spaţii -locative. 
De aceea, noi avem deja 
un ' program oro pri u , de 
construcţie-; de locuinţe şi 
mijloacele finaâeiaro de 
a-1 realiza.

"Fentru reînfiinţarea. Li-, 
ceultli Teoretic în Simeria 
cu două clase paralele, a- 
lături de Grupul Şcolar 
Industrial Material Rulant 
din localitate, va. vota din 

. nou întregul consiliu lo-> 
cal, realizând noi locuri 
de muncă şi reducerea na
vetei elevilor simerieni 
la Deva ! -

Dorim Să realizăm un 
număr Suficient de locuri 
de joacă pentru copii, pe 
terenul de vizavi de Şcoa
la generală - nr. 1 Sime
ria. •

Vom crea un număr 
suficient de locuri în gră
diniţe, care să le ofere 
copiilor cele mai bune po- ’ 
sibilităţi de dezvoltare şi 
să promoveze o convieţui
re a băieţilor şt fetelor cu 
şanse egale,- ; -;

In politica noastră cul
turală, dorim ca- cultura 
să se întrepătrundă cu 
viaţa cotidiană, să ducă la 
o participare'.activă şi la 
acţiuni creative! s

Pentru realizarea aces
tui program, preze'nţât 
mai sus, am propus can
didat -de primar pe dom
nul subingin’er . '

ROVINaRU lOAN 
care a mai condus oraşul 
Simeria în calitate de vi- 
ceprimar şi şle cărui ac
ţiuni le-am simţit favora
bil, când după revoluţie 
era.criză de butelii de’gaz 
metan. S-a implicat în 
începerea lucrărilor la 
Gasa de Cultură, la intro
ducerea gazului metan î* 
oraşul Simeria şi în rezoli 
varea principală a alto» 
probleme cetăţeneşti, efind - 
aţi primit tot sprijinul 
practici

-  SIMERIENI! La 2 iunie 
1996, cu deplină' încrede
re în viitor, daţi un VQW 
pentru UN TRANDAFERf

0 sansă de bine, într-o necesară schimbare

ţiune politică ?
•— In mod cert» n-o să mai pot sta 

de-o parte pentru că este tot mai di-

cred că există acelaşi lucru şi din par- - 
tea lor. Oamenii pot să aibă încredere 
deplină că tot ceea ce -am cuprins

firii ca independent Mi s-a propus să în Programul meu electoral va deveni 
• ._______ ; __ • ____ ______________realitate în mandatul viitor. Pe afişulintru în mai multe partide, însă m-am realitate în mandatul viitor. Pe afişul 

meu electoral scrie limpede: INIŢIATI-
hotărât să candidez ca independent. ToMPETENTA “sERIOZIt At B ^Este o onoare pentru mine să fiu sus- VAi. COMPETENŢA, SERIOZITATE.
ţinut de şapte partide, care nu şi-au 
desemnat candidaţi proprii, unele din
tre ele fiind cu mare audienţă la  elec-

îi asigur că aşa va fi.
Dialog consemnat de 

CORNEL POENAR

Dl IOAN CROITORU 
candidează -din partea 
Partidului Naţional Ţără
nesc Creştin Democrat la 
funcţia de primar al mu
nicipiului Deva. Gine .este 
dumnealui ? Este fiul u- 
nei familii care a avut 
opt copii, căsătorit, are o 
fetiţă.. Are două licenţe — 
una a Facultăţii de drept 
din Iaşi, cealaltă — în 
istorie şi filozofie — a fa
cultăţii ' respective din 
Gluj-Napoca. In prezent 
este consilier juridic. A 
fost, o vreme, secretar al 
Gohsiliului municipal' De
va, funcţie din care a fost 
eliberat abuziv de fostul 
pVefect al judeţului şi de 
actualul - primar* al Devei.

' iNu arie orgolii perso
nale, nu vrea înavuţire.

Vrea să-şi pună ştiinţa 
şi experienţa personală şi 
a vieţii în- slujba seme
nilor, binelui public şi 

•propăşirii Devei.
Dacă va fi ales, va ac

ţiona pe următoarele di
recţii:

♦  Asigurarea dreptu
lui la existenţă a oameni
lor. prin încadrarea în 
muncă a şomerilor, aju-

. tarea tineretului şi a al
tor categorii defavorizate;

♦  Respectarea dreptu
rilor şi libertăţii cetăţeni
lor;

♦  Asigurarea ordinii şi 
liniştii publice;

♦  Buna gospodărire a

municipiului, X;
#  Asigurarea reală a  

dreptului de proprietate;
#  Funcţionarea în bu

ne condiţiuni a instituţii
lor de învăţământ, sănă
tate, cultură şi de tineret;

#  Comerţ litier, încu
rajarea iniţiativei particu
lare;

#  Construcţia de locuin-
ţe; :

#  Autostradă şi un port
la Mureş. : v;.

Dl Ioan Croitoru afirmă 
că, dacă Intr-un an Şi ju
mătate nu realizează o- 

'biectivele de mai sus, îşi 
va da demisia.

PUBLICITATE
ELECTORALA

1» m
■><

Cu puţine zile înaintea prezentării electo- 
ratujuţ la urnele de, vot—  la 2 iunie 1996 —, 
ar|^4» i unor candidaţi la funcţia de primar 
uratătoarele patru întrebări:

1. Vreţi să vă prezentaţi pe scurt? ’
2. Speraţi în Teuşită? y
3. Cu ce atuuri veţi atrage electoratul?

4. CC părere aveţi despre adversari şi de-
•spre'argumentelc lor?

AZI NE RĂSPUNDE CANDIDATUL :
1. Mă numesc Huţ Ni* 

colae Constantin, am 43
ani, sunt electrician, iar 
din noiembrie 1990 con
duc Sindicatul Liber In
dependent Zarand, din

TRALE S.A. CRIŞCIOR, 
unde lucrez de peste 23 
ani şi candidez . pe lista 
PUNR da funcţia de pri
mar ăl comunei CRIŞ
CIOR.

' S.G. ATELIERELE ' CEiN- 2. Fără speranţă nu e-

xistă reuşită, am^făcut a- 
, ’ cest pas pentru a contri-' 

bui la bunăstarea . şi re
dresarea Comunei In «care 
m-am .născut,, muncesc şi 
trăiesc şi unde am de 
gând să închei „conturile 
pământene.

3. Propun electoratului 
trei criterii de la care nu 
mă voi abate: MUNCĂ, 
CINSTE şi/ LEGALITATE.

4. Consider că electora
tul din comuna Crişcior 
ştie, să aleagă pe cel maţ 
potrivit primar pentru ac
tuala perioadă din tran-

. ziţia ţării noastre şi nu 
în ultimul rând pe cei- mai 
destoinici consilieri carp 
vor fi Legislativul obştii. 
Le doresc tuturor să aibă 
baftă în primul tur elec
toral. >  v
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Partidul Unităţii 
Naţionale Române

9  Dialog permanent, 
deschis şi sincer -cu ce
tăţenii pentru depistarea 
şi rezolvarea operativă a 
problemelor municipiului,

#  Activitatea ' prima
rului şi funcţionarilor pu
blici numai în serviciul 
obştii. Disciplină, ordine, 
legalitate şi corectitudine;

♦  încheierea aplicării 
prevederilor legilor 18/ 
1991 — a fondului fun
ciar, 44/1994 privind pu
nerea în posesie cu te
renuri a veteranilor, de 
război şl 112/1995 privind 
locuinţele naţionalizate 
după 194$ jfână la finele 
anului 1997,,

•  T rjecşr» ,. RAGCL 
Deva in sy.bordinea Con
siliului local; Deva, din- 
subordinea Consiliului ju
deţean. "

9 Identificarea de noi 
resurse proprii de veni
turi, care să asigure de
păşirea cu cel puţin 3(j 
ţa.sută a veniturilor bu
getului local,

•  Pentru ă crea o 
alternativă legală Ia bu- 
getUf local, vom iniţia- 
un proiect privind înfiin
ţarea de către Consiliul 
local Deva a, unor socie
tăţi comerciale cu obiect 
de activitate diversificat 
(comerţ, prestări servicii 
etc.), societăţi comercia
le  aile Primăriei. Benefi
ciile acestora vor putea 
fi folosite pentru repara
ţii de drumuri, gospodări
rea şi înfrumuseţarea io- 
calităţB, sănătate, cultu
ră etc. Asocierea ■ cu so
cietăţi comerciale româ
ne şi străine şi reanali- 
zares spaţiilor închiriate 
şi concesionate anterior.

9  Continuarea, moder- 
nteăriî pieţei agroalîmen- 
tare Complex Comercial 
Cente*! (zona gării), a- 
ftienajarea coresptmză* - 
toate a pieţei din «Dacia" 
şi realizarea unei pieţe 
modeme în ^Micro 15“.

9  Noi staţii pentru 
transportul ţ in comun, 
modernizarea tuturor sta-

&  asigurarea a  2 că
zi ja 50 te sută 
din preţ pentru pensio

nari.
#  Selectarea pe bază 

de Imitaţie publică a a- 
gentului economic care va 
efectua; reparaţia străzi
lor dfc interiorul rmpsi- 
eiptelul Deva şi satele 
aparţinătoare, astfel în- 

"cat aceste lucrări să se 
daeeate* cu permanenţă.

£  Cbtiţţnirâreâ lucră
rilor de refacere cai co
voare asfaltice şi . asfalt 
ciîladrat a străzilor şl 
trotuarelor în suprafaţă

de eel puţin 300000 mp/ 
an.
9  Transformarea bu

levardului 1 Decembrie 
&t zoriă •-.pietonaiă.
" 9  Până în anul 2600 
să fie asigurată salubri
zarea a 90 fe sută din 
m*f8llrul de străzi-ale o- 

tui
_ Sprijin pentru aco

perirea de către Eliif De
va cu covor verde a hal
dei de steril din zona 
Viile Noi — Mureş.

♦  Modernizarea ilu
minatului public şi rea
lizarea de reclame lumi
noase în zona centrală 
şl a principalelor bule-

. vnrde şi străzi.
♦  Refacerea inscripţio

nărilor cu denumirea 
Străzilor. înscrierea adre
sei pe toate imobilele şi 
asigurarea marcajelor ru
tiere pe toate arterele de 
circulaţie.

♦  Introducerea şi pu
nerea în funcţiune a re
ţelei de apă potabilă in 
cartierul viile Noi, până 
la sfârşitul semestrului I 
1993.

♦  Contorizarea consu
mului de apă potabilă 
unde nu e#stâ  şi înlo
cuirea cohfomtibr defec
te existente.'

♦  Măsuri urgente' de 
regularizare a răului Cer- 
na pentru înlăturarek i- 
nundaţiilor din Bîrcea 
Mică şi Sintuhalm.

♦  Continuarea lucră
rilor privind introducerea 
gazului metan In cartiere- 
J rV iil*  Noi şi altş zone 
ale municipiului.

♦  Stimularea posibi
lităţilor montării centra
telor de bloc şi CU acor
dul locatarilor, privind 
încălzirea imobilelor Şi a 
asigurării apei calde' în 
locuinţele particulare şî 
private, ca o alternati
vă economică şi de in
dependenţă energetică' fa
ţă  de RAGCL Deva.
9 începerea contori- 

zării energiei termice prin 
montarea »  circa 100 de 
aparate de măsură ia  a-' 
sociaţiile de locatari.

9  Realizarea unui 
ştrand în zona Micro 15, 
a  unui bazin de înot a- 
coperit şi patinoar In 
zonele Cetate sau Gojdu.

9 Modernizare» bazei 
sportive stadion Ceţatet 
crearea unui microcom- 
plex sportiV»»publie In 
zona Dealul, Paiului, i- 
dentificarea de resurse fi
nanciare şi materiale pen
tru ca echipa de fotbal 
să promoveze în urmă
torii 3 ani în divizia A,, 
amenajarea corespunză
toare a bazelor d§ agre

ment Mureş, Căprioara, 
Dealul Paiului şî Dealul 

■ Coz ia.
- ♦  Amenajarea de lo
curi de joacă pentru co
pii în toate cartierele, 
completarea şi moderni
zarea celor existente. •

♦  Masuri urgente pen
tru repararea şcolilor, 
dispensarelor, spitalelor 
şi -policlinicilor din Mu
nicipiul Deva şi a c ămi
nelor culturale din satele 
aparţinătoare: Sîntuhalra, 
Cristur, Archia, Bîrcea 
Mică.

9 Acordarea de aju
toare sociale şî cadouri 
pentru persoanele nevo
iaşe şi foarte sărace. ’

♦  ‘Subvenţionarea din 
beneficiile societăţilor co
merciale a" cantinei de 
ajutor social, rezolvarea, 
în colaborare eu Poliţia şi 
Inspectoratul pentru Han
dicapaţi, a problemei cer
şetorilor şi copiilor stră
zii. ‘

♦ ’ Referendum local 
privind reamplasarea sta
tuii drt Petru Groza, ri
dicarea statuii domnitoru
lui Mihai Viteazul în 
Piaţa Uniriţ, schimbarea 
denumirii Pieţei Victo
riei în Piaţa Eroilor, cu 
amplasarea busturilor «• 
roilor neamului. Realiza
rea în zona Casei Arma
tei a  Pieţei - Avram lan- 
cu, eu ridicarea statuii 
marelui tribun al Ardea
lului.1

♦  Acordare# de sprijin 
necesar pentru ridicarea 
bisericilor ortodoxe din 
Dorobanţi şi Micro 15 
prin. găsirea'unor spon
sori sau altor surse le
gale de* finanţare.

♦  Şporirea exigenţelor
Ia emiterea autorizaţiilor 
de funcţionare (In teme. 
iul legislaţiei din 1973) 
pentru localurile care 
conturbă ordinea, şl li
niştea publică sa u nu se 
conformează programu
lui stabilit, cu ajutorul 
Poliţiei şi al gardienilor 
publiet \

♦  Identificarea şi *s- 
ehiziţionarea de noi «•>' 
renuri învederea con
struirii de locuinţe, con
cesionarea acestor» către ' 
agenţi economici In 
vederea construirii.devIo-, 
cuinţe pentru, salariaţi, 
respectiv mansarda rea 
blocurilor cu până ta 3— ' 
4 nivele din Zona 'Cen
tru -Gară in vederea a- 
sîgurării de locuinţe pen
tru- tinerii căsătoriţii

♦  Finalizarea ..execu
tării construcţiei blocuri
lor destinate tinerilor că
sătoriţi.

DUMA SIGISMUND —

CANDIDAT INDEPENDENT PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER 
JUDEŢEAN ŞI CONSILIER MUNICIPAL DEVA

SCURTĂ PREZENTARE

Li

II \
•ar:

ti
la

* M-am născut in anul 
1946, în comuna Silvaşul 
de Jos, judeţul Hunedoa
ra, intr-o familie de ţă
rani români, de credinţă 
greco-catoiicâ. Sunt căsă
torit şi am doi copil.

Ca orice copil plecat 
de la ţară, n-am avut pe 
nimeni în spate, cu toa
te acestea ara reuşit să 
parcurg toate etapele În
văţământului, inclusiv cel 
superior, pe care l-am 
absolvit, în anul 1970 la
Universtatea din .Bucu
reşti. Până In anul 1989 
am lucrat în cercetare şi 
producţie, îndeplinind di
ferite funcţii de speciali
tate, de la nivel de sec
tor şi până la nivelul 
Centralei Minereurilor 
Deva. ■-

Revoluţia din decem
brie 1989 in-a găsit în 
stradă, alături de mulţi 
alţii care, ea şi mine, nu 
sunt membri ai vreunei 
organizaţi» revoluţionare. 
Sunt în schimb alţii.- în 
anut 1990 am fondat t i 
ni versitatea Ecologică De
va, instituţie la care func
ţionez şi astăzi pe post 
de conferenţiar dr. titular, 
la disciplinele Geoeco- 
logice şi Management e- 
cologicşi Ecogeografia e- 
conomică a lumii. Tot în 
această instituţie deţin şi 
funcţia de prorector.

Am fost membru al 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Naţională al- ju
deţului Hunedoara, con
silier în cadrul Prefectu- 

, rii judeţului Hunedoara,
1 iar actualmente sunt con

silier judeţean şi, muni
cipal Deva.

Ce-am făcut pentru Io-

cuitorli municipiului De
va şi ai judeţului Hune
doara? Nimic mal mult 
decât am putut face de 
Unul singur, fiindcă n-au 
fost „prea mulţi" cei ca
re ş-au situat alături de 
mine. Bă dimpotrivă! As
tăzi şi-au schimbat mulţi 
părerile, dar mai sunt şi 
adversari, lucru ce nu-1 
pot înţelege, dar „Nu 
cerceta aceste legi..."

Consider Că singurul a- 
jutor l-am primit din par
tea Bunului Dumnezeu/ 
fiindcă eu cred că o ase
menea lucrare nu poate - 
fi făcută d e . un singur 
om. Cred rif eu am fost 
doar unealta prin care 

.Dumnezeu şi-a înfăptuit 
.lucrarea. ■

Ce le promit alegăto
rilor din judeţul, < Hune
doara si municipiul De
va? Ce' altceva decât că 

voi consolida prestigiul in
stituţiei şi că din pri
măvara anului viitor vom
Începe construcţia ; Cam
pusului Universitar ' în 
zona stadionului „Cetate" 
din' Deva. Tot diri anul 
1997 «om înfiinţa şi o 
facultate de sport, cu pro
fil de gimnastieă-atlelism, 
inclusiv un  centru inter
naţional de pregătire- a 
antrenorilor de gimnas
tică.

Ce câştig aa Deva şi 
judeţul Hunectoara prin 
existent» -ratei-, instituţii - 
de invăţământ superior 
In capitala de judeţ? Vâ 
las pe domniile voastre 
să apreciaţi. '

în  final doresc să lă
muresc de ’ ce candidez 
ca independent, eu care ■ 
am fost lider judeţean şi -

fondator al MER, inclu
siv vteelider naţional. 

Motivele sunt trei:
♦  Notea Carţâ univer

sitară recomandă con
ducătorilor de instituţii de 
învăţământ superior să 
nu facă politică de par
tid; .
9  Cunosc prea bine „ce 

se prodfice" astăzi în po
litica românească, inclu
siv în spatele uşilor în
chise; ■

9  Am fost solicitat de 
/foarte multe partide să 
candidez* pe listele lor
inclusiv de şi âm 
Considerat că ar fi ono
rabil să candidez ca in- 

• dependent. ■■
Mulţumesc tuturor ce-; 

lor care au avut răbda
rea să-mi citească pre
zentarea, rugându-i să se 
prezinte la vot şl să vo
teze pe cine consideră 
domniile lof de cuviinţă, 
cu o .singură recomanda
re:- „Votaţi valorile şi nu 
partidele*.

Spun aceasta deoarece, 
odată cii: Investirea în: 
funcţj*, atât, primarii cât 
şi consilierii lş* pierd în 
bună parţp culoare» po
ntică şi rămâne doar o- 
mul cu valoarea sa 

încă o dată vă mulţu
mesc şi vă doresc ca Bu
nul Dumnezeu să vâ a- 
jute să fiţi înţelepţi, fiind
că ce veţi vot» pe 2 iu
ţite . veţi avea. 4 ani. şi - 
cred că, -lai- vă este trtdi- ■ ■ 
ferenţ'

l-a alegerile di» 1990 
spuneam pe postul na
ţional de televiziune „Po
poarele nu-şi au «tei 
conducători decât cei pe 
care ii merită".

CETĂŢENI AI MUNICIPIULUI DEVA!
Dacă vreţi ca municipiul nostru să semene cu municipiul Cluj- 

Napoca, dacă credeţi în programul nostru, atunci %
VOTAŢI CANDIDAŢII PUNR !

Ei se află pe buletinele de vot la poziţiile : nr. 7, primar 
ing. LI VIU GHIRCA ; nr. 1, consilieri locali ; nr. 12, consilieri ju 
deţeni. '

A.

O situaţie de focar de 
infecţie- am întâlnit săp
tămână, trecută In cartie
rul Micro, 15 din Deva, la 
intersecţia stvăzilof Aleea ' 
Orişului ţii ce*. *  Teilor, 
la capătul blocului 51. Aici 
deşi containerele nu erau 
pline, noroiul şi hârtiile 
înconjuraţi recipientele. No
roc că îneâ n-a fost prea 
cald să se împrăştie în  jur 
mirosuri pestilenţiale, dar 
oricum dezagreabilul do
mina. •*

Primul ieste în cate a 
fost dl SERASTLAN FAR- 
CA-Ş, din blocul menţionat. 
Dânsul se întreba retoric 
„unde-s organele sanitare, 
poliţia» gardienii publici, 
jandarmeria, dar mai atee 
primăria şi de ce nu a- 
plică le g »  celor «eţtaţi cu 
ete?l*™ V ;/ •

Tot din aceiaşi bloc, dna 
DOINA MAUEA conside
ra  imperios rţecesar să se 
facă ceva în această di

i

un NU
recţie, să se găsească so
luţii concrete de stopare 
a mizeriei In cartier: „E- 
xistă un real pericol de 
îmbolnăviri prin contami- 
nare cu microbii p o rta l 
te distanţă de muşte» ţân
ţari» şobolani, şoareci, câini; 
insecte", consideră dum
neaei,

Ua alt interlocutor ne-a 
fost dl DUMITRU VOI- 
CHtfA» ^ in  blocul 74» âS 
pe str. Teilor, care denun
ţa to  tBJBheni vehemenţi 
lipsa de educaţie şl <ie 
respect pentru cel diif jur 
sortiţi să Înghită mizeria 
unora. „Noj plătim inte
gral transportul gunoiului, 
avem pretenţia să fie ri
dicat tot şi Ia «mp de că
tre cei de Ia RAGCL. în 
casă măturări numai lân
gă masă şi în rest nu?"» 
aluzie te faptul că acest 
gunoi trenează lângă con
tainere.

Dar să vedem care este 
părerea domnilor -de la

CONCURS NAŢIQNAD DE INTERPRETARE 
( INSTRUMENTALA ŞI ARTA PLASTICA LA DEVA
t ,  , Liceul de Artă Deva ţin elaborare cu Inspecto- 
f râtul Şcolar ad jddeţului Hunedoara) organizează In 
I ©ericada 30 m ai/— 1 iunie a.a cea de-a opta ediţie 
ţ  a Concursului Naţional de interpretare instrumentală 
I  rit artă plastică,: in  acest «m şi-au anunţat particjpa- 
'  rea 163 de concurenţi, reprezentând 24 de şcoli şi 
\  licee de profil din.ţară, concursul urmând să se dpsfă-. 
i şoare pe secţiuni (instrumente, artă plastică). Joi (30 
/mai), Liceul de Artă va găzdui deschiderea festivă 
\ (începând cu ora 9), iar ultima zi este consaerată Ga- 
i lei laurSaţilor, ce va avea loc in sala festivă a Pre- 
i fecturii judeţene. (G-B.)

Primăria trtunicîpiuluţ De
va în legătură cu respec
tiva problemă. Pentru a- 
ceasta ne-am adresat dlui 
GHEORGHE NieOLClOHI, 
inspector principal to ca
drul Serricluiui adminis- . 
trarea domeniului public şi

givat. Dânsul s-a referit 
concurenţa ce, se între

vede privind curăţenia .0 -  
raşului prin licitaţii orga
nizate deja. „Câştigătorul 
fşi asumă de Ia meeput- 
responsabifitatea prm or
ganizarea v aeâstor servidu 
ireproşabil; dat să-l lăsăm 
^rţin  să se organizeze, şă 
aibă u» rediu. Vom avea 
ritmic itate 1» transportul 
gunnttdra ri vtmr înlocui 
actualele containere- cu 
pubele de un metru cub, 
mai practice, care vor fi 
aşezate pe platformele 
de, gunoi. Acestea vor fi 
ridicate mai des, probabil 
zilnic, dacă va fi cazuL 
Vom aplica şi în continua
re amenzi contravenien
ţilor. Noi procedăm zil
nic la gohrea coşurilor de 
gunoi din oraş şi în viitor 
promitem câ vom intensi
fica gceste acţiuni. Proba
bil"'câ în acest caz vom 
reconsidera unele tarife 
ale serviciilor noastre că
tre. populaţie, în funcţia 
de necesităţi", încheia dl 
Gh. Nicolcioiu.

Cu siguranţă câ promi
siunile se vor transforma 
in fapte şî oraşul va arăta 
maj curat chiar dacă bu
getul- primăriei este auster. 
VALENTIN BRETOTEAN
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S.C. SEVCOM „CENTRAL* S.R.L.
' . L  D E V A

(prin.domnul FLOREA GHEORGIIE SEVER) 
TeL/faX 054 - 216234

BANANE
BOŞI!
CASTRAVEŢI
PORTOCALE
GRAPEFRUÎT
LĂMÂI
k i w i
STRUGURI

PREŢURI

PARA

CONCURENŢA

^ m U A T t  •  «FfTEASCA ALBA- fi •  «RE- (
6 A L A “ î  •  „M U SC AT O TTO N E L-:, •  „CABERNET ) 
S A V IG N O N "; •  V IN  | /1  „C A  SA BLAN C  A *; V IN  ţ 
JIDVE1 1/1 de la cei mai renumită podgorie — t 
Jîdved, A lb». ■ î

VA AŞTEPTAM LA COMPLEXUL COMERCIAL l 
„CENTRAL" DEVA <ĂaTA AGROALîMENTWA). <

î Prezentăm scuzele noastre locuitorilor dia 
î  zona Piaţa Victoria, ee a» fost deranjaţi. ;'

j  S.C. PERAM I PROD SJL  ORADEA !

I •  c a u t a  s p r e  Î n c h ir ie r e  «paţiu ca j
j o suprafaţă de 70—100 mp m municipiu, I 
I •  ANGAJEAZA COORDONATOIt-DlS- j 
j TRIBULEQB pentru  vânzarea de băuturi alea*! 
j uUce la  mumei pi* ţ i  judeţ. Se solicită garanţia j 
|  materială. Salarizare deosebită ! . *
; «  CAUTA SPRE tNCBXXIEBE maşină d*t

MAGAZINUL ^VALENTIN” DEVA 
(zona Calei de caltari)-

Oieră la preţuri rezonabile următoarele 
Nise Import Italia;

m V OPSELE AUTO polîuretanice tiemeta- 
ftzate şl metalizate executate ia comandă;

•  CHIT AUTO, şpriţ-ddt, autovapant, 
» publică: I {spray-*»!:

■ .. • * I 9/ VOPSELE pentru recondiţionarea căzi-
i TiPURî; I / jor de baie, chiuvetelor şi uragazelor;
PROVENITE DIN I i •  TAJMET ULTRALAVABIL;

j j •  PASTEDB ZUGRĂVIT Javahile şi seini-
t ş i UiDiCAT; \ l lavabile; ,

|  I •  COLORANŢI izufrăvii, rulouri diferite; 
i O rnate ax., ora j ‘ j •  VOPSELE peiitrU marcarea şoselelor; 
i in fiecare | i «  PLANTE Ş l ELCilLnaturale şl arttftci-“ tS tL ^  j \ ale* aranjamente florale la comandă. :
ortului, nr. 1, sunt - l l i ' .
vânzare fi pot ti |  1 Program zilnic: 8— 19. Telefon 054/216169.
i ale utilajelor ţ i  ; ) (376)

OFERTA SPECIALA

•  MOTOCULTOAKE DIESEL 
IMPORT;

cu a v a n s  e fe  n u m a i  

4 0 0  0 0 0 /  e i
jp.wswViţiîj'îîzTrtettMtii»
^MtSOÂTtAj^lî t^fdrfTOraiiJiiJnnrSî JfetrbSUj25ţ*d»0k,. 
A gvuţyniOTwefiteaieititt nAteiedL^iaetiwaaeaaaB 
m iN G O tm fâ  <EM..Daeta «r,2G

I I  U n  BUCUREŞTI, SECTOR 1
■  ■  ■ % # ■  m p P  B-OUL MAGHERU NR. 1-3, ETAJ 3

|  « I  ■  SRL TEL :0U6T5.S8 27 FAX 01/615.68.21
; '.-..Y .'. .' •• ' • '.. . •' \ ■ ‘ " ' V- ‘ •" • .V  ' v • \ ■ - "

UNIC D IST R IB U IT O R  IN  R O M A N I A  A l  
FIRM ELOR P R O D U C Ă T O A R E  ITALIENE:

PIETRO  BERTO. A G IV  FQ R N I, A G R E X  , AG RIFLEX . PFM

V A  O F E R Ă  D IN  S T O C  S I  L A  C O M A N D A :
i  Cel mai mare distribuitor en gros din ţară de l
I îm b r ă c  ă m in t e  b a l o t a t ă  im p o r t  v e s t  )

\  JH h  O F E R Ă : |

I •  îmbrăcăminte sortată de cea mai bună l  
î  calitate, bogată In sortimente de sezon '

—  tricouri, cămăşi *
|  — pantaloni, Muze etc. 1
I 4  baloţî msrl, presaţi, Intre 300—3Ş0 kg. :| 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA /
|  In atenţia atelierelor mecanică, tipografii |
* etc .: .. 2
1 9 LAVUTE DIN BUMBAC, la  cele mal a- |
* vantajoase preţuri. . I
|  Adresa birourilor: .Cluj-N, ştr, luliu Ma- j 
j niu,' nr. 6. Telefon/Fax: 064 - 194°30 (luni — l  
î  vineri: 8—16). j
) Orar depozit: satul Vlaha, intre luni şi ; 
j vineri 8—18. -  j
J ATENŢIE! — sâmbătă; program scurt » 
18—14. I

-Se asigura montajul:ptObâ:§i..KWiSIWtM 
tehn ica pe perioada de garantie de  ̂2 kin< 
-Se oferă piese de schimb si asistenta 
tehnica pentru perioada de postgananbe.

Filiala TRANSILVANIA Tel 064/15 66 87 
Filiala MOLDOVA Tel: 036/46 99 12 
FîliaJa DOBROGEA Tel 041/6130 76

69 28 07

IM  AŞTEPTAM U t T U C 0  ’M .  PAVILIONUL CENTRAL, PARTER U  STANDURILE 088-122

Linii ce  patiserie si panificaţie de orice 
,;ececitate. PIETRO BERTO oi AGIV

Silozuri pgnîru faina si pentru iichide.AGRiFLEX

M or1 ./rize ntaie: 300 - 1200 Kg / ora: AGREX

y **
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CUMPĂRĂRI
f *' ■ <'' ■

•  Vând casă, două ca
mere, Orăştie, centru. In
formaţii 01/6174435 sau 01/ 
8622007. (7998)

•  Vând casă, trei came-
re , baie. Orăştie, Viilor, 
io A, tei. 642602. (7999)

•  Vând baracă metali
că, pereţi dubli (6 x 4), 
posibilităţi privatizare, tel. 
-731494. ' (8000)

•  Vând generator carac- 
te re, Panasonic, geantă ca- 
,meră, mică Hama, telefon

’ 842656. (7999)
’ «  Vând garsonieră, 0- 
răştie, Pricazului, bloc- 33, 
ap. 39, zilnic. (8001)
] •  Vând urgent ţuică de 
prună, Qţăştie, bloc 4, ap. 
59, preţ negociabil. (8002)

•  Vând t iruri 16-—22 to
ne. cu prelată sau furgon. 
ftelştii orele 5,30—15. Tel. 
«54r 231293. ; '  (9181)
Z U Vând apartament 2 ca
mere, Brad, strada Cuza- 
Vodă. bloc 14» 52, sc.
€. -/ (9192)
\ «  ■ Vâhd loc de casă, in
travilan,- 500 mp, cu pro
iect. Tel. 723248, între o- 
rele 16—22. (9448)

4 Vând casă (condiţii op
time) la "distanţa de 20 km 
de Deva. Informaţii 613157.

(8884)
•  Vând convenabil te

levizor color,, congelator cu 
Sertare, maşină de spălat 
automată, tei. 212463.

, “7' (8873)
•  Vând apartament două

camere, str Minerului,‘bl, 
28, ap. 15, Deva; după ora 
20. ’ (8883)
■ Vând pământ - lângă 
şoseaua Deva — Almaşu 
Sec, posibilităţi agrement 
deosebite, tei. .722429.

• ‘ (8856)
•  Vrând magnetofon „Ros-

Şov*’ 195. Preţ convenabil, 
-tei. 829387. ’ (399718)

.... •  Pierdut paşaport pe 
numele Popescu Cosmina. 
11 .declar nul. (7997)

v .
ÎNCHIRIERI

•- închiriez spaţiu co
mercial şi garaj. Deva, str. 
Horea, 50. (9497)

DIVERSE
ţ f  Cu autorizaţia ţ i 638 

s-a înfiinţat Asociaţia Fa
milială „Badiu“, în Homo- 
rod, nr. 15, cu activitate 
de comercializare produse 
alimentare si nealimentare.

- (8879)
,» S.C. Pax Orioh Serv 

SRL Haţeg anunţă inten
ţia de majorare â preţuri
lor şi tarifelor la prestări 
servicii cu 300 Ia sută»: >£
' . . ■ ' (8858)

« S.C. Comprim Ghize- 
la SRL, Deva începe acti
vitatea cu, un adaos comer
cial între 6—100 lă sută.
, \  (8853)

•  ERTIM Tomuţa anunţă
practicarea adaosului co
mercial între zero şi sută 
lă sută, începând cu data 
iţe 30. 06. 1996. (7998)

•  S.C. ZACH1TO Corn
SRL Orăştie anunţă majo
rarea adposului comercial, 
de la zero la 500 la' sută, 
începând cu data de 29. 
06. 1996. (7993)

•  Ca urmare 'intrării în 
vigoare a Lăgiî nb. 8/1996, 
privind drepturile de au
tor, S.C. Transilvania (Trust 
CATV SRL Hunedoara a-,

• hunţă mărirea abonamentu
lui. începând cu data de 1 
iulie 1996. (8305)

OFERTE 
DE SERVICII 

' • * • ■ • mmmmmmm m
y #  Sociştate comer
cială angajează, cu' 
contract de mutică, bu
cătar şi contabil li
cenţiat, cu experienţă. 
Salariu negociabil. In
formaţii telefon 054 - 
777066. (7065)

COMEMORĂRI
•  Cu durere nemărginită, 

anunţăm împlinirea unui

an de la trecerea în ne-., 
fiinţă, a celei care a fost 

IRIMIE MA11IA ■
, Comemorarea, sâmbătă,

1 iunie 1996,; ora 11, 3a- 
Cimitirul Rbmano Catolic i 
din Deva. Famflia. (8880)

« în 30 mai se împlinesc 
trei ani de dor/ De la
crimi ce vin izvor/ Din 
ochii părinţilor/ Pentru, 
fiica noastră dragă şi dul-

LENUŢA
bumnezeu s-o odihneas

că în pace. Părinţii, sora, 
nepoţii, soţul ‘si fiica.

(8866)

•  Pios omagiu la 
împlinirea â zece ani 
de la decesul iubitu
lui meu soţ 

ing. IO AN CINCU 
l i  vom păstra 6 veş

nică amintire. Familia. 
’ ' (8857)

DECESE
•  Mulţumesc tuturor ce

lor care au fost alături de 
•mine, la greaua încercare 
pricinuită de decesul soţi
ei mele, , ■ ' ■

FLOAREA FLUERAŞ 
Odihnească-se în pace! 

Soţul loan. ' (8306)

« Soţia, copiii, nuro
rile şi, nepoţii anun
ţă moartea fulgerătoa
re, după o scurtă şi 
grea suferinţă, a celui 
care a fost

IULIAN HÂDA 
în vârstă de 65 ani. 
înmormântarea — la 
Sintandrei, azi, ora 14.

(399717)

•  Familia Pisano cu 
‘ nemărginită durere a-r 
nunţă i > încetarea din 
viaţă â celui ‘care a 
fost ,■

PISANO
LEOPOLD,

un- bun soţ,-tată, so
cru, bunic şi străbu
nic. ■ • - ; î

Plecarea pe ultimul 
drum vineri, 31 mai,' de 
la  domiciliul din De
va, str. Parângului, „17.

Dumnezeu să-l odih
nească în pace !

(9756)

•  Colegii de la Regia 
Autonomă a Cuprului 
Deva împărtăşim du
rerea domnului ing. 
Pisano Gianino, greu 
încercat prin pierde
rea tatălui său. Sin-

' cere f ccntdoteknţe Şi 
toată compasiunea 
noastră. * (8891)

•  Sora Rozalia şi 
Vioriţa cu nemărginită 
tristeţe şi durere în

• sufleţ anunţă încetarea 
din viaţă a iubitului 
lor frate

VASILE FLOREA
in vârstă* de 73 ani. 
Corpul neînsufleţit este 
depus la Casa Mor
tuară Deva,» înmor
mântarea va avea loc 
in cimitirul oţţodox 
din str. M. Eminpscu, 
Deva, în data de 31 
mai 1996, ora 14. Dum
nezeu să-l odihneas
că ! (7953)
■ • ; £ Ş • .

« Gu durere iii su
flet nepoţii Lenuţa, 
Mărioara, Rodica, Nî- 
culina şi Florin, îm
preună cu familiile, 
deplâng dişpăriţia dra
gului lor unchi

VASILE FLOREA
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul nobil. 
Nu te vom uita nicio
dată Şl te vom plân
ge mereu. - (7953)

prima parte, când -izolat 
va ploua.' Vânt slab din 
sector nordic, Teînpera- 

S» (urile minime, vor , osci
la între 6-—9 grade C, 
iar maximele intre 18—VREMEA

Vremea va intra în- 23 grade C, Dimineaţa, 
trun proces de amclio- ceaţă. (GOVOREA>TU 
rare, cerul mai, no ros în ILEANA).- •

—. * — *****!»§ *■— *— * W -**.-* — ’
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j DIN PARTEA D.G.F.P. HUNEDOARA-DEVA \

* ---- ’ “riale ^
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... MCKJQARE RĂSPUNDE 21 St NOAPTE 
iTARIlOtf Sl NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
{ „VÎNALCOOfc“ S.A. DEVA j
t ' . ' »• ’ g. ^

\  Anunţă intenţia de majorare a preţurilor |
I la băuturi, începând cui (lata de 30 iunie 1996. * 
* (330014) |

ii
%
I, * .. 

I..... ...., ... .... ..... , __ . .. ... .. , k
1 -  n p n  k  n M  * n r  i x t t p o p i : I

As

|  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
1 S.C. DACIA SERVICE S.A. DEVA

{ Convoacă adunarea extraordinari a acţio- 
i  narilor, în ziua de 07. 06, 1996, ora 11, la se- 
* diul societăţii. '

T A R IF :  6 6 6  L E t /K r

/ i ■

'R U M  B U N !

ţNATE S.R.L DEVA 
Str. PEfRU MAIOR Nr 27 

Tel222222

REGIA AUTONOMA DE INTERES 
LOCAL HUNEDOARA

' Ă _ N U N Ţ Â /

Organizarea de licitaţie publică cu vânza
re. in fiecare zi de joi, ora 9, pentru mijloacele 
fixe propuse pentru casare.

Lista mijloacelor fixe scoase la licitaţie poa
te fi consultata la sediul regiei din bdul Re
publicii, nr. 5, Hunedoara — Biroul Mecano- 
Energetic telefofl 71139-1.

I

I%

i*
I*
I• A
m

Kî

Vinde la Bcitaţie următoarele - bunuri:
— trei garnituri sufragerie „Balea“ ;
— televizoare alb-negru — 24 buc.;

. ^  robot bucătărie ;
— cuptor patiserie ;

' — maşină de gătit (plita) pe gaz, pentru j
- P 'restaurant; " •

— maşină măcinat cafea *,
— balanţă 10 kg şi 100 kg ;
— combină muzicală ;
— boiler electric ; v,
— dulapuri metalice tip vestiar; ;
— candelabre, cu . 2' braţe şi alte mijloace !

fixe şi obiecte de inventar. !
; Lista cu cele de mai sus este afişată Ia! 

sediul societăţii. Licitaţia se ţine în fieoaro z i ' 
de joi, ora 10, la sediul societăţii, (330005);

, f , i ,1.,. in 11-..
FILIALA ELECTROCENTRALE PAROŞENI

cu sediul în Paroşeni, str. Paroşeni, nt. 20, 
judeţul Hunedoara '

Anunţă scoaterea la vânzare prin licita* ! 
ţie deschisă cu strigare a următoarelor mate- \ 
riale refolosibile; , . ' ^

•  DEŞEU FIER: nesortat: 500 t
•  DEŞEU CUPRU: 1 300 kg
«  DEŞEU ALUMINIU: 180 kg 
Preţul de porniţp a licitaţiei este : <

. —- pentru DEŞEU FIER, nesortat : ■ 120; 
lei/kg ; *

— pentru DESEU CUPRU: 3 500 lei/kg;
— pentru DEŞEU ALUMINIU : 2 800 lei/kg;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
— Depunerea unei taxe de participare în.! 

valoare de 5*000 lei şi a unei garanţii de par
ticipare în valoare de 6 000()00 lei, la casieria^ 
FE Paroşeni, până la data de 18. 06. 1996, ora j 
14, constituite sub forma de bani cash sau f i - ; 
lăCEC.

— Autorizaţie emisă de ÎVKnisterul Indus- j 
triilor din care să rezulte dreptul legal al cum
părătorului, de colectare şi prelucrare a de- ; 
şeurilor refolosibile.

— Copia certificatului de înmatriculare 
de la Registrul Comerţului.

Licitaţia va avea loc in data de 19. (ML 
1996, la ora 10, la sediul FE Paroşeni.

Licitaţia se va desfăşura conform Regu-2 
Jamentului RENEL-GPEET în vigoare. Infor-; 
maţii suplimentare (condiţii de livrare, con
tractare etc.) se vor putea obţine la telefon! 
054-543575, interior 169. (400);

ANGAJAM
a g e n ţ i  c o m e r c ia l i

dinamici, cu iniţiativă, vârstă maximă 35 anî, 
preferabil autoturism.

Oferim posibilităţi nelimitate de. câştig: 
salariu plus Comision, plus alte cheltuieli.

Pentru informaţii sunaţi ia tel, 219167, 
zilnic Intre orele 12—16. : (9587)

SOCIETATEA COMERCIALA „COMLEMN*
1 S.A. DEVA^

Bdul Dccebal, bl. „C“ — parter.

Vinde prin LICITAŢIE PUBLICA urmă
toarele spaţii comerciale:

•  Spaţiu comercial în suprafaţa de 335 mp 
în municipiul Hunedoara, bl. 47 — parter.

•  Depozit Călan, str. Toamnei. nr. 2.
•  Depozit Haţeg, sţr. Libertăţii, nr. 5.
•  Depozit Brad, Bogoli.
•  Depozit Ilia, str. Gării, nr. 60. j
Licitaţia va avea loc în data de 15. 06.

1996, la sediul societăţii^comerciale „Comlemn“ j 
S.A. Deva. *

înscrieri până ia data dc 10. 06. 1996. 
Relaţii la tel.: 054/626062 — 054/626181.1

VINDEM DOZATOARE SIEMENS 
Cu toate accesoriile şi 
Prăfuri de îngheţată.

,  Asociaţia familială TIRON — DEVA, 
1054-623859. -
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