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CUVÂNTUL
LIBER

PERSPECTIVE i
— După câte cunoaș- 

{tem, îndeosebi din anul 
1990, datorită activității 

* sale laborioase în țară 
țl în promovarea și 

‘ diversificarea turismului 
I automobilistic peste ho- 
» tare, a crescut mult 
| prestigiul internațional 
J al Automobil Clubului 
i Român.

— Intre-adevăr, asa 
ieste. Cum se știe, A.G.R.- 

ul, după înființarea sa 1“ 
15 aprilie 1904 a fost prin

tre puținele cluburi na- 
' ționale, fondatoare ale 
i mișcării automobilistice 
' din Europa. Ca urmare 
| a recunoașterii îndelunga- 
, tei sale activități în Romă" 
| nia, dar ți în promova- 
’ rea turismului automo- 
i bilistic spre V-uropa, în 
I țara noastra între 17 — 
] 1B aprilie a.c. se va or

CU AJUTORUL AUTOMOBIL CLUBULUI ROMÂN

FRUMOASE ALE TURISMULUI AUTOMOBILISTIC i
Convorbire cta 

dl. IOAN STAIER, 
director al Filialei 

A.G.R.
IIunedoara-Deva

Restructurarea - primul pas 
al reformei învățământului

ganiza cea de-a 99-a A- 
dunare Plenară a Alian
ței Internaționale de 
Turism Regiunea T Eu
ropa.

— Ce înseamnă pentru 
automobilismul romă • 
nesc acest eveniment?
-- La acest important 

forum automobilistic ce 
va avea lpc la București, 
și-au anunțat participarea 
reprezentanți și delegați 
din circa 95 de cluburi 
automobilistice din • toa-

te țările Europei. Se pare 
că va fi prezent la Bu 
curești cu acest prilej 
dl Paul Nonwe, președin- 
tele Alianței Internațio
nale de Turism, precum 
și domnii Rosario Ales- 
și. președintele Regiu
nii I A.I.T. și Peter 
Dogwiler, director ge
neral al A.I.T. Este, 
deci, un minunat prilej 
pentru A.G.R. ți condu
cerea sa de a ampli
fica legăturile cu a- 
ceste organisme inter

naționale, de deschide- I 
re mai pronunțată a ac- J 
tivității turistice a auto- | 
mobiliștilOr români în « 
Străinătate, pentru lăr- | 
girea posibilităților de „ 
modernizare și dotare a I 
atelierelor „service" și a J 
asistenței rutiere. t

— Ne aflăm la începu1 « 
de sezon turistic, se vor J 
intensifica și serviciile | 
dvs. către membrii ACR? ‘

— Datorită preocupă- | 
rii ce există din par
tea conducerii noastre, !
toti membrii ACR (în 
județul Hunedoara peste i
0500) se bucură de o I
seamă de drepturi, de j
servicii tot mai prompte I
ți de calitate în asis- *
tența tehnică și de de- |

SABIN CERBU !

L-am solicitat pe dl prof. 
IONEL MOȘ inspector 
școlar generai al Inspecto
ratului Școlar Județean, 
să prezinte schimbările ce 
se preconizează în școa
la hunedoreană. Redăm 
răspunsul dat de dl inspec
tor general, reforma în
vățământului interesând 
cadrele didactice și nu 
numai.

„Reforma învățământu
lui (și în județul Hune
doara) se va derula pe 
două nivele. Va fi, în 
primul rând, o reformă 
de restructurare dublată 
de o reformă de moder
nizare a bazei mate
riale și a conținutului în
vățământului).

Datorită restructurării, 
reorganizării, care a avut 
loc deja la Ministerul 
Învățământului, nu se 
mai poate continua cu o 
structură veche la Inspec
toratul Școlar Județean, 
în aceste zile lucrăm la 
restructurarea Inspectora
tului Școlar Județean, la 
noua organigramă, care va 
avea, din păcate, un nu
măr de personal cu 10 la 
sută mai mic decât actuala 
structură, ceea ce mai con
cret înseamnă 4—5 oa
meni.

O atenție deosebită vom 
acorda în continuare in
specției școlare. Ea nu 
trebuie privită ca un fac
tor de constrângere și de 
stres, d»r nici ca un mo
tiv de întinse mese de 
protocol. Inspectorul șco
lar de speciialitate tre
buie văzut ca un coleg și 
ca un om care vine să te 
îndrume, care să gă
sești soluții mai bune. 
Având în vedere aceste 
elemente, va trebui fă
cută o selectare a oame
nilor care trebuie să facă 
față noilor principii.

Toate posturile din noua 
organigramă a Inspectora
tului Școlar Județean, 
inclusiv cel de inspector 
școlar general, vor fi o- 
cupate prin concurs. Evi
dent, reforma va conti
nua și la nivelul unită
ților de învățământ, în
ceputul aici fiind cel mai 
târziu toamna acestui 
an.

Despre partea privind 
modernizarea (cel puțin a 
bazei materiale) putem 
vorbi după aprobarea bu
getului"

A consemnai
VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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G^eva foamei la 
„Transilvania"

„In urm.: neyrelungirii 
contractului dintre patro
nii noștri, am fost scoși 
abuziv din spațiu" — ne-a 
relatat reprezentanta celor 
care, în fața Restaurantu
lui „Transilvania" din De
va, protestează prin gre
va foamei împotriva unei 
hotărâri pe care o consi
deră nelalocul ei.

în esență, cei care au 
blocat sub această formă 
intrarea în localul amintit 
spun cam așa ; „Pe noi

ne-a scos din spațiu di
rectorul firmei „Ardealul*, 
dl. Alexandru Agârbicea- 
nu, Împreună cu cel care 
are locația de gestiune a 
localului, dl. Gheorghe 
Munteanu”.

Practic, cei care au in
trat în greva foamei, sunt 
angajați! unei alte firme. 
„Restocom", care a subîn- 
chiriat de la închiriere. Se 
solicită scoaterea la licita
ție a localului.

OFERTA
Răspunzând interesului 

producătorilor agricoli fa
ță de asigurarea unor se
mințe de calitate pentru 
însămanțările din această 
primăvară, de la dl ing. 
Mircea Filip, directorul A- 
grosem Orăștie, am pri
mit informațiile necesare 
privind oferta de specii, 
soiuri și prețul acestora, 
Astfel, Ia porumb există 
hibrizii Turda 200 (3056
lei/kg, inclusiv TVA șî tra
tamentul cu fungicide), 
Turda 100, Elan șl Betu. 
fior (3599 lei), precum și

DE SEMINȚE
Doina, care este un soi 
extratimptiriu, produs de 
Stațiunea de Cercetări 
Turda, introdus pentru 
prima dată în cultură, în 
județul nostru (4165 lei/ 
kg). ’

De asemenea, la firmă 
sț mai găsesc în stoc : 
sparcetă (8260 lei/kg), tri
foi din import (25 370 lei), 
lucerna (26 432 lei), ghizdel 
(22 420 lei) și lolium pere
ne (26 432 lei). Deci, ofer
tă există, numai să fie și 
bani. Alte sortimente de 
semințe nu se găsesc în 
stoc. ;N.TJ.
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SARMIZEGETUSA. Din aceasta clădire a muzeului, în anul 1990, o mână cri
minală a sustras un număr de 114 PIESE, din care 80 reprezentau monede daco
române. Holul nu a fost încă descoperit.

Foto: ANTON SOC ACI

I
VREMEA

Vremea se menține 
instabilă și se va răci. 
Cerul va fi temporar 
noros. Local, în cursul 
nopții și apoi după- 
amiază, se vor semna
la ploi. Temperatu
rile minime vor fi cu
prinse între 0—4 grade 
C; maximele 4-9 grade 
G. (Ileana Govorcanu).
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FARMACII
UE SERVICIU

PREȚURILE ÎN PIAȚA DIN BRAD
Miercuri, 2 aprilie, în piața din Brad se practicau 

următoarele prețuri : cartofii — 1300—1500 lei/kg, faso
lea uscată — 3500—4000 lei/kg, merele — 800—1000 lei/ 
leg făina aibă — 2500 Ici kilogramul, făina de mălai — 
1500, laptele 2000 lei litrul, o bucală de brânză de vaci 
— 2500—3000 iei, smântână — 2500 lei borcanul de 400 
JT„ un ou 40u leg între 900—1200 lei firul de salată, 
castraveții —* 10 000 lei, usturoiul — 18 000 lei,/kg, 1000 
Ie lei legătura de ridichi, boiaua — 20 000 lei kilogra

mul, portocalele — 5700—5800 lei/kg,. 6000. de Iei cei de 
grapefruit, sâmburii de nucă — 12 000 - Ici.kg. ,(E.S.)

$
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Farmacia „Sanofarm" 
din Deva, strada Barițiu, 
va fi deschisă pentru 
public la sfârșitul a- 
ceste! săptămâni, respec
tiv sâmbătă și dumini
că.

Hunedorenii se vor 
putea adresa Farmaciei 
,,Lu-Ka", amplasată în 
zonă pieței ..©bor", ,

în Brad, în zilele de 
5—6 aprilie, va fi de 
serviciu 
gea", str.
1,

Farmacia .
Republicii, 

tel. 651011. (E.S.).

FOTBAI
DIVIZIA G

I,u prima vedere, eta
pa a 21-a a Diviziei G, de 
duminică, se prevede a 
fi în bună măsură fa-

vorabilă gazdelor. 
ASA Aurul Brad 
un meci ușor (cu Min. 
Livezeni), ca și Favior 
Orăștie ți Minerul Te- 
Hue vor juca cu Meta
lul Crișcior și respectiv 
Jiul Petrila. Doar în par
tidele Utilajul Petro
șani Dacia Orăștie ; 
Min. Ghclari — Victoria 
Gălan. pot fi unele sur
prize. (S.S.).

Dacă 
are

HANDBAL, 
FEMININ

în-Sâmbătă, 5 aprilie, 
cepând de la ora 16, în 
Sala Sporturilor din De
va se desfășoară parti
da de handbal feminin 
Rcmin — Autonova Sa- 
tu Mare. Echipa se a- 
flă pe locul doi, iar 
Autonova locul 4 în cla
samentul Diviziei B 
(S.C.)

j
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In noaptea de 27—28 
martie, după ce băuse până 
la stadiul de a-și fi pier
dut orice judecată raționa
lă, un oarecare Badea de 
36 de ani, trăitor fără 
forme legale în orașul Pe- 
trila, s-a năpustit cu pum
nii și cu picioarele pe 
cea care-i era ca și soa
cră (el trăind în concu
binaj cu fiica), femeie 
de aproape 70 de ani.

In zorii zilei de 28 mar
tie, în urma loviturilor 
primite, Floarea Filipoiu
— căci ea era ființa a- 
gresată bestial de bețivan
— a răposat.

Agresorul — care mai 
are antecedente penale
— a fost arestat.

Soacra a răposat

Nota Accident

AFLAM DE LA POLITIE
L z ~

de plată

„YUGO AMO- 
Călan, Ovidiu 
un tânăr de 
s-a cinstit cât 

și ceva pe

E2EZ2CZ2

iată hemitorace drept 
posterior'*. A lovit cu 
năduf Călinasul codrilor.

Este cercetat de poliție 
în stare de libertate. Va 
din nou condamnat?

fi

mortal în mină
Un major și patru 
minori au atacat

La barul 
REEA“ din 
Stejăreanu, 
22 de ani, 
a încăput 
deasupra. Când l-au apu- 
cut furiile 
asupra mobilierului 
bar. La 
cifrează 
gerilor. 
de plată 
cu asta.
libertate pentru ultraj con
tra bunelor moravuri și 
riscă o pedeapsă cu în
chisoarea de la 3 luni la 
2 ani dacă parchetul și 
instanța îi rețin această 
vinovăție.

s-a năpustit 
din 

370 000 de lei se 
valoarea distru- 
Numai că nota 
nu s-a încheiat 
Este cercetat în

Constantin Damian, de 
45 de ani, lăcătuș subte
ran la mina Paroșeni, 
transporta în ziua de 28 
martie un 
trie pe 
toare. 
motorul 
cărucior 
tat 
spulberată din lipsă 
precauție.

motor elec- 
o galerie colec- 
Nesupravegheat, 
a căzut de pe 
și l-a acciden- 

mortal. încă o viață 
de

Va urma altă

condamnare?

un paznic

D.M.P.S. — OFICIUL FORȚE DE MUNCA ȘI ȘOMAJ 
HUNEDOARA-DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 3 APRILIE 1997
Agent comercial 2; agent de asigurare 59; arhitect 

clădiri 4; artificier Ia lucrări de suprafață 2; barman 13; 
bijutier metale prețioase 1; bobinator aparataj electric 
1; brutar 3; bucătar 2; buldozerist 6; carmangier 1; con
tabil șef 1; croitor 82; croitor confecționer îmbrăcămin
te după comandă 5; cusător piese din piele și înlocui
tori 12; cusător piese la încălțăminte 35; depanator de 
aparate radio și TV, rearesoare și amplificatoare 2; eco
nomist în industrie 1; electrician aparate măsură con
trol și automatizare în centrai 1; larmacist 2; frigo- 
tehnist 3; garderobier 1; inginer electronist, transpor
turi, telecomunicații 1: inginer mecanic 2; inspector de 
specialitate statistician 1; instalator apă, canal 1; juris
consult 3; lăcătuș mecanic 10; lăcătuș mecanic de între
ținere și reparații universale 3; legător manual (în po
ligrafie și ateliere speciale) 1; macaragiu 17; mașinist 
in legatorie mecanică 1; mașinist la instalațiile hidrau
lice 2; mecanic auto 2; mec-mc reparații Wolla 1; mo
deller metal 2; muncitor necalificat 15; operator calcu
lator electronic și rețele 2; ospătar (chelner) 10; paznic 
4; șofer autobuz 3; șofer autocamion 1; strungar uni
versal 6; sudor electric 3. tehnician proiectant construc
ții 2; țesător-restaurator manual de covoare 35; tâmplar 
manual 1; tâmplar mecanic 7; tâmplar universal 9; ti
nichigiu carosier 2; vânzător 28; vânzător ambulant de 
produse alimentare 1; vopsitor auto 1.

Total locuri de muncă vacante : 416.
NOTA: Informații despre tocurile de muncă va 

de Muncă 
la biroul 
Documen
ta birou-

cânte comunicate de către Oficiul de Foițe 
și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și 
tare, Clubul Șomerilor Deva, precum și

Muncă și Șomaj din Hunedoara, 
Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, 
in zilele de luni, marți, miercuri, 
9—12.

rile de Forțe de 
Călan, Orășlie, 
Lupeni, Vulcan, 
joi, între orele
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* „ZARAND" BRAD : 5
101 Dalmațieni (4—7) ; S 
Agentul 007 contra Gol-î 
denye (8—10) • ’•

* „PATRIA" ORAȘ-% 
TIE : Campionul (4—7) 
101 Dalmațieni (8-10) ; ț
* LUCEAFĂRUL" VUL- < 

CAN: Un bărbat multi-J 
plicat (4—7);. Un mafiot? 
la Hollywood (8—10); %

* „DACIA" HAȚEG : £ 
Răscumpărarea (3—6);f 
Dragoste de înger (7—9); ?

* „MODERN * HUNE- >
DOARA: Cocoșatul de la S 
Notre Dame (4—6) • J

* „LUMINA- ILIA: Vii 5
sau morți (4—6). 5

I

I
«* =: $

• „PATRIA- DEVA : 
Caribe (4—7): Scandalul 
Larry Flynt (8-10) ;

• „FLACARA” HUNE
DOARA : Gladiator cop 
(4-10);

• „PARING" PETRO
ȘANI: 1001 Dalmațieni 
(4-7)- Eraser (8—10);

• „CULTURAL" LU
PENI : Dragoste de în
ger (4—6); Serg. Bilko 
(7-10) ;

V.,.W.V.,.,AW.Y/.W.W.,AV//.'.V<'.,.VAV>W/.-A

24 de 
din 

jude- 
a mai 

in- 
Ce

Călin Covaci, de 
ani, fără ocupație, 
Ciceu — Giurgești, 
țul Bistrița Năsăud, 
făcut cunoștință cu
stanțele de judecată, 
va fi căutând prin car
tierul 1 Mai al Călanu- 
Jui nu se știe. Destul că 
s-a implicat „cu răs
pundere" în scandalul iscat 
ca din : 
zilei de 
beligerant 
.1-1 lovit 
spate pe 
Victima a 
spital la 
diagnosticul

senin în seara 
30 martie. Ca 

; ce se socotea, 
cu un topor în 
Ioan Gheorghiu. 

i fost internată în 
Hunedoara, cu 

„plagă tă-

Sâmbătă, 5

C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața. 

Prier... de la lași!; 8,30 
Pas cu pas ; 9,20 Tânărul 
Ivanhoe (serial); 10,10 Ba 
da! Ba nu!; 11,00 Handbal 
feminin. Oțelul Galați — 
Borussia Dortmund; 12,20 
Planeta Cinema; 13,05 Se
rial de călătorii; 14,10 
Tranzit TV 131; 19,05 Tele- 
enciclopedia; 20,00 Jurnal; 
21,00 Șerial • Savannah; 
21,50 Un zâmbet în amin
tire • Amza Pellea; 22,45 
Jurnal; 22,55 Detectivul din 
Las Angeles (s)

C TVR 2 ]
7,00 întâlnirea de sâm

bătă. TVR Cluj-N.; 12,00 
TVR Timișoara; 14,00 Do
cumentar satelit; 14,40 Dr. 
Quinn (r); 15,30 O altă 
putere ; 16,20 Top Model 
(s); 17,15 Itinerare spi
rituale; 17,40 Serata mu
zicală TV ; 20,30 Un zâm
bet pentru vârsta a treia; 
21.05 Videotonomatul de 
seară; 21,30 Autograf pen
tru arezent; 22,05 TVM. 
Mesager

(PRO - TV)
7,00 Desene animate ;

In noaptea de .29/30 mar
tie. Mihai Lache își făcea 
rondul de paznic la auto- 
service-ul nr. 65 din Li- 
vezeni. A fost atacat de 
tin grup de patru indivizi 
care au pătruns în in
cinta unității și au sus
tras piese auto a căror 
valoare încă nu se cunoș
tea până la data primelor 
cercetări

Acestea au stabilit că 
autorii atacului banditesc 
de aici au fost : 
Vultur — Cristofor 
de ani, 
fost condamnat, împreu
nă 
Lingurar, de 15 ani, 
Petroșani, Borhină 
vador Armand, minor, din 
Vulcan, Dana Lingurar, de 
16 ani, din Petroșani, Pe- 
truț Anghel, de 
din Petroșani, 
și i-a adunat, 
vârșirea faptei 

dispărut. Sperăm 
pentru multă vreme.

Turcu 
de 23 

i, din Aninoasa —

cu minorii Tudor 
din 

Sal-

au 
nu

14 ani, 
A tunat 

După să- 
compliciî 

că

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.P.J. Hunedoara

Fra-
El-

12,55 
tată

15.00

aprilie 1997
9,00 Flipper (s); 9,30 
fii Hardy (s); 10,00 
mer Gantry (f/r);
Știri ; 13,00 Numai 
să nu fii! (f. SUA); 
Fotbal D.N.: Steaua
FC Brașov ; 16,45 Baschet 
NBA; 17,30 Intruders (s) ; 
18,30 Adevărul gol goluț 
(s); 19,30 Știrile Pro TV ;
20,00 Departe de Mosco
va (co. SUA); 21,55 Știri . 
22,00 Crimă cu premedi
tare (s); 23,15 Nemurito
rul (s); 0,15 Lusty Liai
sons! (film er.).

(ANTENA 1)
7,00 Știri. Revista pre

sei ; 7,15 Văduva (r); 11,00 
Iluzii (r); 13,00 Cadillac-
uri și dinozauri (s); 14,00
Știri ; 14,20 La Florida (r); 
17.00 Serial • Sfântul ; 
19,00 Știri ; 19,05 
tereștri în familie 
19,30 înscenarea (s); 20,30 
Observator ; 21.50 
boiul străzii (f. SUA). 0,00 
Știri.

Extra-
M ?
Raz-

(DE VAS AT+3
10,00 — 12,15 Reluări; 

13,45 Videotext; 19,00 De
sene animate; 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 Film ; 
22,30 Rondul de noapte; 
0,00 Ecran sexy.
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Perspective frumoase ale- 
turismului automobilistic i

(Urmare din pag. 1)

panare, a serviciilor de 
turism peste hotare.

— Vă rugăm să vă re
feriți concret la servi
ciile oferite membrilor 
A.C.R

— Odată cu înscrie
rea în asociație și in
trarea în posesia carne
tului de memLru A.C.R., 
posesorul său beneficia
ză de >> seamă de ser
vicii gratuite : inspec
ția tehnică periodică, 
o verificare tehnică gene
rală, in anul in care nu 
se efectuează inspecția 
tehnică periodică, testa
rea motorului, re
glare faruri, analiză gaze, 
depanări, remorcări, un 
transport în caz de ac
cident pe o distantă de 
50 km. Insă noi punem 
Ia dispoziția membilor 
noștri și alte servicii 
(contra cost) de mare 
importanță pentru dum
nealor: ACR eliberează în 
exclusivitate documente 
de circulație rutieră in
ternațională — permis in
ternational de conduce
re. carnet de trecere prin 
vamă, carnet de Cam
ping Internațional, scri
sori de credit și carnet

Duminică, 6

C TVR 1 A
7,00 Bună dimineața! ;

8.15 Lumină din lumină ;
9.15 Colț Alb (s,; Do
mino; 13,40 Viața satului; 
13,30 Atlas; 14,00 * ‘ 
14,55 Fotbal: FCM 
— Rapid; 16,50 A 
alfabetizare; 17,05 
Trek (s. SF); 18,40 Disney; 
19,10 Robingo (cs); 20,00

Jurnal ; 21,05 O femeie pe 
nume Jackie (film, SUA) ; 
22,35 Studioul șlagărelor ;
23.15 Varietăți internațio
nale; 0,05 Setea (s).

Știri ; 
Bacău 
doua
Star

C TVR 2 )
7,00 5 x 2. Magazin

duminical; 13,00 Oameni 
care au fost...; 14,00 Film. 
Naivul (Franța, 1937); 15,30 
Cazuri și necazuri în dra
goste; 16,20 Top Model 
(s); 17,15 Repriza a treia; 
18,40 Sensul tranziției; 19,30 
Un secol de cinema; 21,25 
7 zile — 7 arte; 21,30 
Fotbal: AC Milan — Ju
ventus Torino; 23,25 TVM 
Mesager ; L.4Q Invitație la 
discotecă.

(pro - tvD
7,00 Ora 7, bună dimi-

de turist care tacilitea- |
ză obținerea vizei de 
intrare în Austria, Ger
mania, Olanda, Belgia, 
I -uxemburg, Franța Spa
nia. Portugalia. In ace
lași timp. ACR asigură 
toată gama de asigurări 
pentru autovehicule și 
persoane și acordă spri
jin în obținerea docu
mentelor pentru circula
ția rutieră 
permis de 
certificat 
culare. Se 
tichete

din tară — 
conducere, 

de înmatri- 
pot

pentru răspun
dere civilă auto, „car
tea verde" pentru auto- 
mobiliștii care merg în 
străinătate — cu o re
ducere de până la 20 la 
sută.

începând cu luna vii
toare, pe DN 7, cu tra
fic intens va circula o 
mașină a ACR (adusă 
din Germania), bine d'- 
tată tehnic, ce va însok 
uneori poliția rutieră, 
ce poate interveni efi
cient în caz de necesi
tate. Vreau să închei 
amintind că membrii 
ACR ce împlinesc 30 de 
ani vechime vor primi 
în continuare carnetul de 
membru gratuit!

elibera
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aprilie 1997
neafa! — ediție specială ;
10.30 De la 9 la 5 (film,
SUA); 13,00 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi de
elită (s); 15,00 Fotbal i
Dinamo — Oțelul; 17,00 
Stan și Bran ; 17,30 Terra 
(s); 18,30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri ; 20,00 Air A- 
merica (film, SUA); 22,0r 
Fotomodele (s); 23,15 Pro
cesul etapei.

(ANTENA 1)
7,00 Știri ; 7,10 Sfântul 

(r) ; 9,00 Misiune ultrase
cretă (s); 10,30 Un câine
cu imaginafie (s); 14,00 
Știri ; 14,35 Poliția spa
țială (s); 16,25 Viafa în
trei (s); 17,00 Sfântul (s) ; 
19,30 Vinnetka Road (s); 
21,00 Dragoste ucigașă 
(dramă, SUA, 1993); 22,40 
Știri sportive ; 22,50 Sus
pect perfect (thriller SUA); 
0,00 Știri.

(DEVASAT+)
10,00 Desene animate (>);

10.15 Documentar (r); 11,15
Film (r); 12,45 Rondul de
noapte ; 14,15 Videotext | 
19,00 Desene animal* ;
19.15 Documentar; 20,00 
Jurnal TVR; 21,00 Film | 
22,30 Videotext.

Ziar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal: 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA. președinte (redactor șef); TIBERIU ISTRATE, vicepreședinte (redactor șef adj.>| 
SABIN CERBU. MINEL BODEA. NICOLAE TÎRCOB, membri.

Adresa redacției : 2700 — Deva, sir. I Decembrie, nr. 35. județul Hunedoara. Telefoane : 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); Faxi 218061.
întreaga răspundere pentru conținutul articole lor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspund* material sau moral pentru articolele necontraciafe trânta* 

ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor Manuscn sele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA" S.A. Deva.
Programul de lucru cu publicul zilnic de Iun* până vineri, între orele 8—18, la sediul redacției și la telefonul 21 12 75,
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î ’
j în baza Legii nr. 55/1995 și a ■><. ,
J 887/1995 privind vânzaiea contra numerar a * 
j acțiunilor societăților comerciale care se pri- I 
J vatizează, Fondul Proprietății de Stat organi- ' 
+ zează licitație publică fără preselccție, pentru I

1 ‘ ’ - - - --
I ».

Hațegtrans S.A. I
irfia. ft7 A, |

Obiect de activitate : transporturi terestre; l
* transport auto general. 1

Capital social (mii leb : 2 116 325. I
Nr. total de acțiuni: 84 653. 1
% din capitalul social pus la vânzare: 40. 
Structura acționariat: FPS : 70% ; FPP: *I *

Fondul Propristății de Stat
î

H.G. nr.î

ARDAF — SUCURSALA DEVA 
ULTIMELE ZILE PENTRU ÎNSCRIEREA 

ÎN CARTEA GALBENA, 
CARTEA ADRESELOR UTILE TUTUROR.

Cea mai bună bază de date cu aracter 
județean, cea mai bună sursă de informații 

pentru oamenii de afaceri și 
instituțiile publice.

Căutați-ne azi, mâine. Dvs. veți fi cei 
căutați !
CARTEA GALBENA — SOLUȚIA PERFECTA. 

Informații la tel. 2141 75, după 16,00;
Fax 22 22 99.

I 
I 
■
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I

jude- I

Filiala

I
I
I

I

I«

în baza Legii nr. 55/1995 și a H.G. nr. 
887/1995 privind vânzarea contra numerar a 
acțiunilor societăților comerciale cu capital ma
joritar de stat care se privatizează, Fondul 
Proprietății de Stat organizează licit; ;ie pu
blică fără preselecție, pentru vânzarea acțiu
nilor societății comerciale

ORĂȘTIETRANS S.A. ORAȘTIE.
Denumire : Orășiietrans S.A.
Adresa : Orăștie, str. Unirii, nr. 6, 

Hunedoara.
Obiect de activitate : transporturi terestre. 
Capital social (mii iei): 1 508 800.
Nr. total acțiuni : 60 344.
% din capitalul social scos la vânzare: 40. 
Structura acționariatului: FPS: 70%; FPP: 

30%.
Nr. acțiuni puse în vânzare: 24 1 ‘'3.
Preț pornire licitație : 25 000 lei/acțiune. 
Poziția din listă : 1798.
Locul desfășurării licitației: FPS, 

Hunedoara.
Ora licitației : 9,00.
Licitația va avea loc în data de 23 aprilie I 

1997. la sediul și ora menționate mai sus. |
Conform Metodologiei de organizare și - 

lesfă urare a licitațiilor pentru vânzarea < 
acțiuni, publicată în Monitorul Oficial — _ 
României, partea I, nr. 119 din 7 iunie 1996, ■ 
dacă nu se îndeplinesc concomitent condițiile 
de Ia art. 9, paragraful I, se organizează două 
noi runde de licitații, la intervale de o oră, 
cu reducerea prețului la fiecare rundă cu câte 
5% din 
în listă.

Cei 
buie să 
tație in 
FPS, Filiala Hunedoara—Deva, 
și ora ținerii licitației.

Participanții la licitație vor depune docu
mentele care să le dovedească identitatea și 
calitatea, precum»și o copie de pe ordinul de 
plată al garanției în numerar, de 3 la sută din 
valoarea totală a acțiunilor solicitate, calcu
lată Ia prețul de pornire a* licitației, in con
tul Fondului Proprietății de Stat, nr. 
4001680900313, pentru garanții bancare, deschis 
la B.R.D. — S.M.B.

Persoanele fizice străine și persoanele 
juridice străine vor depune după caz docu
mente echivalente cu cele menționate ir 
NOTA de la Anexa nr. 1.1. la Metodologia dc 
organizare și desfășurare a licitațiilor pentru 
vânzarea de acțiuni, traduse in limba român, 
și autentificate de notariatele publice.

Informații suplimentare se pot obține la 
telefonul 01/6597371 — FPS București și la 
sediul FPS, Filiala jud. Hunedoara, din De
va, str. 1 Decembrie, nr. 35, între orele 8-16 
sau telefon 054/211089 sau 214503.

In situație de neadjudecare, licitația se va 
relua la data de 8. V. 1997.

del
al I

I 
I

prețul de pornire a licitației publicat

interesați în desfășurarea licitației tre- 
achite taxa de participare la lici- 
valoare de 200 000 lei, la casieria 

până la data I 
I 
I 
I
I
I 
I

I 
I
I

MANAGERUL S.C. ULPIA S.A.
DEVA 

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA

A ACȚIONARILOR
de 30. IV. 1997, la Casa de Cul- 
cu sediul in Pța Victoriei, nr. 4. 

pentru toți acționarii înscriși in

în data 
tură Deva, 
la ora 10, 
registrul acționarilor la data de 23. IV. 1997.

Ordinea de zi a Adunării Generale va fi:
1. Modificarea statutului societății și a 

contractului de societate.
2. Alegerea consiliului de administrație 

și a organelor de control (cenzorii).
. 3. Diverse.
Informații suplimentare la sediul socie

tății, din str. 22 Decembrie, nr. 37, telefon 
054-213575. fax 217929.

în cazul în care nu vor fi îndeplinite 
condițiile statutare, adunarea generală se re- 
convoacă pe data de 15. V. 1997, în același 
loc șl la aceeași oră. (4019)

I 
I 
I
I 
I
I

I 
I 
I
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J vânzarea acțiunilor societății comerciale
* 
I
*

I►

1
I* 

J 30%.
m. <114111111 111 vanzare ; 001. »

Preț pornire licitație: 25 000 lei/acțiune. * 
. r„......

* Hunedoara.♦ - --

* 1997, la sediul și ora amintite mai sus.
Conform Metodologiei de organizare

* desfășurare a licitațiilor pentru vânzarea
* acțiuni, publicată in Monitorul Oficial
* României, partea I, nr. 119 din 7 iunie 1996,1
1 dacă nu se îndeplinesc concomitent condițiile J.
* de la art. 9, paragraful I, se organizează două i
------ --------- — -------- ____________ _ ____ > o oră, l 
+ cu reducerea prețului la fiecare rupdă cu câte ♦

sIa Ylnmîfiz» o 1 î nZ + •-» +î A-î wi il-»lî not ’

î ♦
♦
4
i 
I * 

4 

după ordinul de | 
’ - • “ ’• ♦

I ♦ 
I 
* 
I 
* 
I 
*
* I +

1 mente echivalente cu cele menționate în *
* NOTA de la Anexa nr. 1.1. la Metodologia de *
i organizare și desfășurare a licitațiilor pentru 1 
J vânzarea de acțiuni, traduse în limba română l 
j și autentificate de notariatele publice.
j Informații suplimentare se pot obține la I
J tel. 054/211089, 214503 și la sediul? 
JFPS Deva, intre orele 8-16.
*
i relua 
J____
I■
I
T 
T *
♦J ia uaia uv ura l.. j
J restaurantul „Deva", din municipiul Deva, 7 
Ipentru toți acționarii, înregistrați în Registrul 
I Acționarilor la sfârșitul zilei de 11. 03. 1997.
J L________: 1___ 1____ _
1 vederile legale de desfășurare a adunării se [
1 reprogramează pentru data de. 30. 04. 1997, j 
«în același loc și la aceeași oră.
1
«ții, telefon 054-212026, fax 054-213873, i
« orele 8—16.

4-----------------------------------------------
1 S.C. AGRO-COMPANY SRL DEVA
l Sântuhalm. nr, 123
I ANUNȚA
| — Reduceri de prețuri la carne și prepa-
* rate din carne;
* — Achiziționarea de porcine si bovine cu
| plata pe loc. Tel. 624374. (9054)

HAȚEGTRANS S.A. HAȚEG 
Denumirea societății: f 
Adresa : Hațeg, str. Horea, 87 A.

Nr. acțiuni în vânzare : 33 861.

Poziție listă: 1780. *
Locul desfășurării licitației: FPS, Filiala *

’ *
Ora licitației: 9,00. *
Licitația va avea loc în data de 22 aprilie f

» I 
și 7 

de * 
alt

---- --------------------- ------------------------
* nci runde de licitații, la intervale de o oră.

« 5% din prețul de pornire a licitației publicat
* în listă.
*
* buie să achite
* tație în valoare

■ț nr. 35,
*
* mentele care să le dovedească identit tea
* calitatea precum și o copie <’
‘ plată al garanției in numerar, de 3 la sută din
* valoarea totală a acțiunilor solicitate, calcu-
* lată la prețul de pornire a Ii ci tăriei, în con-
* tul Fondului Proprietății de Stat,, nr.
* 4001680900313, pentru garanții bancare, deschis 
j Ia B.R.D. — S.M.B.

Persoanele fizice străine și persoanele
* juridice străine vor depune după caz docu- 
1 mente echivalente cu cele menționate ir.

Cei interesați în desfășurarea licitațiilor tre- 
taxa de participare la lici- 
de 200 000 lei, la casieria 

• FPS Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie, 
până la data și ora ținerii licitației.

Particîpanții la licitație vor depune docu-

t • I
In situație de neadjudecare, licitația se va 1^

în data de 7. V. 1997. |
* 

— I t
* I ă
I* I*

■4

I • 
în cazul în care nu vor fi îndeplinite pre- ?

MANAGERUL S.C. SARMIS S.A. 
DEVA 

județul Hunedoara 
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 

A ACȚIONARILOR 
la data de 16. IV. 1997. ora 15, 

„Deva", din municipiul

( 
Informații suplimentare la sediul societă- * 

între ** I I*
I

* 
I *
I rI I♦ I 
i 
r

*

i r

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
CONSTRUCȚII FEROVIARE S.A. 

DIN TIMIȘOARA
str. General Dragalina, 12,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA 

A ACȚIONARILOR
în 16 aprilie 1997, ora 10. la Sala Spor

turilor „OLIMPIA" din Timișoara, str. Eroilor, 
nr. 7, pentru acționarii înregistrați în registrul 
acționarilor până la data de 31. 03. 1997.

Ordinea de zi :
1. Raportul de gestiune al administrato

rilor — 1996;
2. Raportul comisiei de cm.-zotî — 1996.
3. Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli — 1997.
4. Modificarea statutului societății;
5. Alegerea Consiliului de Administrație 

a Comisiei de Cenzori.
6. Diverse.
începând cu data de 10. 04. 1997, docu

mentele referitoare la ordinea de zi se pot 
consulta și procura contra sumei de 25 000 lei.

Informații la telefor. 192485, orele 8-15.
Acționarii pot participa direct cu buletinul 

de identitate, sau prin procuri speciale acor
date unor reprezentanți acționari care să 
fie salariați ai societății.

Procurile speciale se obțin Ia sediul 
cietății sau la șantierele din : Arad. str. 
dealului, nr. 60. tel. 233248 ; Deva, str.
ria, nr. 12-14. tel. 625890. începând cu 10. 
IV. 1997 — 15. IV. 1997. orele 8-15.

Dacă la prima convocare nu s-a întrunit 
\ cvorumul necesar, adunarea generală se va 
\ întruni, în același loc. Ia aceeași oră si cu a- 

ceeasi ordine de zi, în 30. IV. 1997.
ț --------------------------------------------------------------------

nu

so-
Ar- 
Ho-

(
1
1

Managerul
SOCIETĂȚII COMFRri ALE REVA S.A. 

SIMERTA
Simeria, str. Atelierelor, nr. 32 

Tel. 054-660164 ; Fax 054-230035 
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 
A ACȚIONARILOR

pentru data de 15. IV. 1997, ora 13, la 
sediul societății, pentru acționarii înregistrați 
la Registrul Acționarilor, până la data de 31. 
III. 1997. cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul de gestiune al managerului a- 
supra rezultatelor economico-financiare obți
nute în anul 1996 pe baza bilanțului și a 
contului de profit și pierderi.

2. Raportul comisiei de cenzori privind 
activitatea economico-financiară pe anul 1996.

Bugetului de Venituri și 
1997.
organizatorice ce necesită

3. Aprobarea 
Cheltuieli pe anul

4. Probleme 
aprobarea adunării

Dacă nu se înr<iinește cvorumul necesar, a 
doua convocare este stabilită lâ data de 30. 
IV. 1997. la aceeași oră.

Potrivit reglementărilor legale, acționarii 
pot fi reprezentați la Adunarea Generală 
persoane mandatate de aceștia 
celorlalți acționari care nu sunt 
societății.

Formulare de procuri se pot 
sediul societății.

I.

de 
din rândul 
salariați ai

obține de la

l

• Sâmbătă, 5 — Duminică, 6 aprilie 1997
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
scoate la concurs următoarele posturi vacante :

Condiții de participare
Nr. 
Crt.

Denumirea 
postului

Nr. Studii 
posturi

Vechime Alte Comparti- 
(în spec, condiții montul 
studiilor

ani)
I

) 
I
I 
I 
)
I
*

I
I 
I
I

1

1.

2.

3.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALĂ
2 ^Superioare în spec.: Control

— st. economice comercial
— chimie alim.

sau
— marketing 

AMENAJAREA TERITORIULUI. LUCRĂRI PUBLICE
2 Superioare în spec.

- constr. drumuri
și poduri

- constr. civile 
si industriale

SERVICIUL SOCIAL PENTRU PROTECȚIA COPILULUI
Asistent social 1 Superioare de spec.

— asistență socială
— psiholog
— sociolog

Inspector spec.

DIRECȚIA URBANISM. 
Inspector spec. Serviciul coordona

re lucrări de intreț. 
drumuri și poduri.

Serviciul 
sccial

Concursul va avea loc la sediul Consiliului județean Hunedoara, în data de 21. 04. 1997, 
ora 9,00.

Bibliografia poate fi consultată la direc țiile de specialitate ale Consiliului județean, său 
serviciul organizare, salarizare, personal, per fecționare.

Dosarele personale vor fi depuse până 
salarizare, personal, perfecționare și vor

— cerere de înscriere la concurs ;
— curriculum vitae ;
— cazier juridic;
— recomandare de la ultimul loc

— copie după actul de studii.

la data de 18. 04. 1997, Ia serviciul organizare, 
cu prinde :

I
I
I

* ill Udld UU £41. iipmw lîJJI •
I licitație pentru închirierea unor spații de co-

I* mercializarea pesticidelor in localitățile : Deva, 
Orăstie, Hațeg, Ilia si Brad.

i
w

I
*

I
I*
II*
I
w

I
I*
I
I
«I

I
i

INSPECTORATUL JUDEȚEAN 
DE PROTECȚIA PLANTELOR 

ȘI CARANTINĂ FITOSANITARA 
HUNEDOARA — DEVA 

Organizează în data de 21 aprilie 1997

Licitația are loc la sediul Inspectoratului 
din str. A. Vlaicu, nr. 25, telefon 216147.

MANAGERUL 
SOCIETĂȚII COMERCIALE 

FARMACEUTICE „REMEDIA" S.A. 
Deva, str. Dorobanților, nr. 43, 

județul Hunedoara
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARI

LOR
la data de 22 aprilie, 1997, ora 10, la Casa 

de Cultură a municipiului Deva, pentru top 
acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 31 martie 1997, cu ur
mătoarea Ordine de zi:

1. Modificarea Statutului societății privind 
structura acționariatului, piața organizată a 
valorilor mobiliare pe care vor fi tranzacțio
nale acțiunile și alegerea Registrului inde- 

» pendent privat pentru evidența acționarilor. 
| 2. Reglementarea situației restului de
i capital social rămas nealocat la dispoziția so- 
» cietății.

3. Informare privind Bilanțul contabil 
pe anul 1996 și Bugetul de venituri și chel
tuieli pe 1997.

4. Diverse.
începând cu data de 12 aprilie 1997 docu

mentele și materialele informative referitoare 
la problemele incluse in Ordinea de zi se pot 
consulta și procura contra sumei de 25.000 lei 
de la sediul S.C. Farm. REMEDIA S.A. De
va, între orele 9-13.

Participarea acționarilor se va face direct 
sau prin procură specială, conform Ordonanței 
Guvernului nr. 5/1997 si Instrucțiunilor 
C.N.V.M. Nr. 8/1996.

Formularele de procură specială 
obține de la sediul societății, contra 
de 1000 lei exemplarul și se vor 
până la data de 19 aprilie 1997.

In cazul neindeplinirii condițiilor 
prima convocare, a doua convocare va 
loc in data i 
la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține Ia 
sediul societății, sau la tel. 054—223260, in
terior 21.

I

I

de muncă;

CONSILIUL LOCAL DEVA

ORGANIZEAZĂ
Licitație publică pentru închirierea am- I" plasamentelor de tonete în vederea practicării 

activităților de comerț stradal. Licitația va I avea loc in data de 21. 04. 1997, ora 12, în 
1 Sala de ședințe a Consiliului local.

Documentația, înscrierile și relațiile supli-

i
I
I

■ omu uc avuințv a vunoiuuiui iulcu.
• Documentația, înscrierile și relațiile supli-■ 
Imentare se obțin de la Consiliul local, Piața | 
_ Unirii, nr. 4, camera 15, telefon 218325, int. |

1
I
I 
I
I
JI
I
I

CE AVANTAJEAZĂ FIECARE ZODIE
Berbecul : Piatra prețioasă — ametistul și dia- * 

mântui; zi norocoasă — marți; numere norocoase 6 ' 
și 7; culoarea preferată — nuanțe vii de roșu; locuri 
prielnice — orașele mari. Semn de foc cardinal, do
minat de planeta Marte.

Taurul: Piatra prețioasă — safirul; vinerea, ziua 
norocoasă, numere 1 și 9; culoarea preferată — al- • 
bastru; locuri prielnice — cele liniștite. Semn de pă- • 
mânt, dominat de planeta Venus. •

Gemenii : Smaraldul este piatra prețioasă a a- J 
cestei zodii; zi norocoasă — miercuri; 3 și 4 nume- | 
rele norocoase; culoarea preferată — argintiu și gri;* 
localitățile aflate la mare altitudine le sunt prielni * 
ce. Semn de aer, dominat de planeta Mercur. ♦

Racul: Piatra norocoasă — perla; vinerea este! 
ziua cu noroc; numere — 3 și 8; culoarea — argin- I 
tiu și alb; le priesc locurile situate lângă ape. Semn j 
de apă, dominat de Lună. *

Leul : Piatra prețioasă — rubinul zi norocoasă» 
— vineri; numere — 5 și 8; culoarea avantajoasă —* 
nuanțe de lavandă; îi sunt prielnice spațiile larg [ 
deschise. Semn de foc, dominat de Soare.

Fecioara ; Semn de pământ, dominat de plane- * 
ta Mercur. Sardonixul — piatra prețioasă; zi noro-» 
coasă — miercuri, iar numere 4 și 8: culoarea gri. I 
Locuri prielnice, orașele mici. £

Balanța : Semn de aer, dominat de planeta Ve- | 
nus. Piatra prețioasă — chrysolitul; vinerea este ziua * 
norocoasă; numere 6 și 91 culoarea — albastru pas- J 
tel; locuri prielnice — cele legate de activități so-» 
ciale. L

Scorpionul : Topazul este piatra prețioasă; marți, | 
ziua norocoasă; numere — 3 și 5; culoare — roșu | 
închis; locuri prielnice — cele situate lângă ape. î 
Semn de apă, dominat de planetele Marte și Pluto. *

Săgetătorul : Semn de foc. dominat de planeta | 
Jupiter. Turcoazul (peruzeaua) este piatra prețioasă * 
a zodiei. Zi norocoasă — joi; numere norocoase 2» 
și 7. Culoarea — purpura; locuri prielnice — spa-» 
țiile deschise, exterioare. |

Capricornul: Onixul — piatra prețioasă; zi no-1 
rocoasă, — sâmbăta; numere norocoase 1 și 3; culoa- * 
rea — verde închis, negru. Locuri prielnice — cele » 
retrase și liniștite. Semn de pământ, dominat de pla- * 
neta Saturn. 1

Vărsătorul : Granatul și ametistul sunt pietrele [ 
zodiei; ziua norocoasă — miercuri; numerele care-i î 
aduc noroc — 4 și 8: culoarea — albastru șl verde.* 
Locurile prielnice — cele aglomerate, orașele îndeo- » 
sebi. Semn de aer. dominat de planetele Saturn și * 
Uranus. |

♦

|28, în perioada 12—18. 04. 1997. Data limi- 
Ită pentru depunerea ofertelor este 18. 04.1997, 

ora 15. (60)
I_____________________
I SISTAREA TOTALĂ A FURNIZĂRII APEI
! R.A.G.C.L DEVA

J ANUNȚĂ toți consumatorii de apă sista- 
Irea totală a furnizării apei in data de 8. IV. _ 

1997, de la ora 5, până în data de 9. IV. 1997, ■ 
|ora 7, pentru remedierea avariilor pe conduc- 
Itele de aducțiune 0 1000 in zona localității 

BATIZ.
| Oprirea de apă va afecta alimentarea cu 
Iapă a orașelor Hațeg, Călan, Simeria, a lo

calităților de pe traseul conductei 01000 Or- 
llea, Deva, 0 600 Batiz—Deva, precum și în i" municipiul Deva, unde va fi sistată și furni

zarea apei calde menajere.
II
I 
I

MANAGERUL
S.C. METALCHIM S.A. DEVA

i i ■
I

’l
I’cști : Semn de apă, dominat de planetele Jupi- | 

+ ter și Neptun. Piatra prețioasă — rubinul. Ziua no- * 
! rocoasă — duminica; numerele norocoase — 5 și 9; y 
/ culoare — galben și oranj. îi sunt prielnice spațiile * 
1 deschise și largi. I I

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 

A ACȚIONARILOR
la data de 22 aprilie 1997, ora 10, la se

diul societății, pentru toți acționarii înregis
trați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 
de 31 martie 1997.

Informații suplimentare la sediul societă
ții din Deva, bdul 22 Decembrie, bl. 4, sc. 
A-B.

Nr. tel./fax: 054/212844/226448, între 
orele 10-14. (9073)

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I i ■
I 
I
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se pot 
sumei 

depune

pentru 
avea 

de 7 mai 1997, în același loc și

Dacă nu ați încheiat încă 
ASIGURAREA OBLIGATORIE 

iffc&ÂSPUINDERE CIVILĂ AUTO 
FE*TER1IORIUL ROMÂNIEI

Societatea de Asigurare Reasigurare

ARDAF
8EffGrctate*-auior.izaiâ dcr Ministerul Finanțelor 

sâ* încheie această asigurare)

vâ’Stâ la dispoziție în Deva.

StrsDragoș Vodănr. 18
TeE* 0-54-22.22.99

și In localitâțrla

î Brad. Hunedoara. Orăștic. Vulcan, rri
IIWt}Ștlll ll PEMRRUKSIttțRAțN rA'PVMNKAV^AS'IHÂ»

1
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| DESPRE RELIGIE —

I„Cine-ar putea despărți credința de 
faptele sale, ori credința de ocupațiile-i I zilnice ?
Și cine ar putea să-și așeze în față I orele vieții și să spună : „Acestea-s pen

tru Creatorul, iar acestea pentru mine 
I însumi; acestea pentru sufletu-mi, iar J acestea pentru trupul meu T*.
| Toate orele voastre aripi vă sunt și 
! bat tăind spațiul de la un el la altul.
| Viața de fiecare zi este templul și 
> religia voastră.
| Și când intrați înlăuntrul ei, luați 
Icu voi întreaga-vă fire.

Și dacă doriți a-L cunoaște pe Crea- 
Itor, nu vă preocupați de dezlegarea 

enigmelor;

I Priviți mai degrabă împrejurul vos
tru și-L veți vedea jucându-se cu copiii,

I Priviți marile spații și-L veți vedea 
mișcându-se cu norii. în fulgere bra- 

ițele întinzăndu-și peste pământ, că
zând cu ploaia,

I Priviți, și-L veți vedea în flori su
râzând, apoi semne făcând cu mâini-I le în arborii mari". 

! KAHLIL GIBRAN

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
0 „De ce te revolți ? De răutatea 

omenească ? Ei bine, din principiu, a- 
mintește-ți că ființele rezonabile au fost 
create pentru a se îngădui între ele și 
că această răbdare reciprocă face par
te din hotărârile naturii. Aminteștc-ți, 
de asemenea, câți oameni care s-au 
dușmănit, care s-au bănuit, care s-au 
invidiat, sunt astăzi în morminte, re
duși la cenușă, încetând astfel de a se 
mai dușmăni între ei.

Te neliniștesc poate senzațiile cor
pului ? Cugetă și dă-ți seama că ra
țiunea noastră, pe dată ce se reculege 
și-și dă seama de puterea ei, nu ia 
parte la impresiile plăcute sau neplă
cute pe care le încearcă sufletul.

E oare dorința unei glorii care te ne
liniștește ? Dă-ți seama de iuțeala cu 
care toate lucrurile se uită.

In concluzie, amintește-ți că omenirea 
nu e decât transformare, și că viața 
nu e decât o părere".

MARC AURELIU

Selecție de ILIE LEAHU

Totul e să fii pe fază!
— SONETUL 

Lumea asta e zăludă. 
Și-o mai ajustează unii 
Când își latră gărgăunii 
Fabricați de-o minte nudă.

Și-a o face Pe nebunii, 
Nu-i atât de mare trudă. 
Cum, normal e să fii Iudă 
Intr-o lume a minciunii.

UM©Q

TRANZIȚIEI —
Azi, iubită Coryntină, 
Nu virtuțile contează, 

' Ci să ai dare de mână.

Și pe loc ești om de vază — 
Român, ori baragladină — 
Totul e să fii pe fază !

DUMITRU IIURUBA

I BAROMETRE ÎN SALONUL 119 li
»

O figură clasică în isto
ria complexă a fenomene
lor paranormale este E- 
mil Cană, farmacist și 
psihoterapeut francez. El 
a devenit celebru în se
colul trecut, prin studiile 
sale, care l-au condus la 
descoperirea autosugestiei 
aplicată organismului u- 
man. Această metodă con
stă în repetarea la oră fixă 
de un număr de ori a u- 
nor cuvinte, propoziții sau 
fraze, care prin mesajul 
lor influențează mental 
pe bolnav. Astfel de pro
poziții sau fraze sunt de 
genul : „Astăzi mă simt 
mai bine decât ieri’’’ „A- 
cum mă simt mai bine și

Autosugestia
nu mai sunt bolnav"; „A- 
cum nu mă mai doare... 
căci m-am făcut sănătos" 
etc. Punând mâinile pe or
ganul bolnav, concentrân- 
du-se puternic și spunând 
mesajele respective, prin 
autosugestie, bolnavul reu
șește să se însănătoșească, 
în afara vindecărilor de 
acest gen, practica auto
sugestiei poate fi utiliza
tă în pregătirea psiholo
gică a oamenilor, pornind 
de la vârste foarte frage
de, cât și în educarea co

piilor și tinerilor. Tre
buie spfls că autosugestia 
poate fi aplicată de ori
cine și că aduce adevărate 
succese în viața de fieca
re zi. Atât pentru oamenii 
de afaceri, cât și pentru 
cei care-și propun un a- 
nume scop în viață, a re
peta dimineața la sculare, 
încă de două ori pe zi, dar 
la ore fixe, și seara îna
inte de culcare un me- 
saj-dorință de 10—20 de 
ori, concentrat și cu do
rința de a se împlini, veți 
fi uimiți să constatați eă 
veți acționa permanent, 
conștient, dar mai ales in
conștient pentru realizarea 
scopului propus. (E.S.)

Întâmplări cu oameni celebri
Compozitorul Borodin a 

plecat odată în străinăta
te, cu soția sa. La vamă, 
în timp ce funcționarul 
controla pașapoartele, Bo
rodin fu întrebat care es
te numele soției sale.

Compozitorul — o fire

foarte distrată — nu putu 
răspunde, căci nu-și amintea 
în nici un chip care era 
numele consoartei. Func
ționarul îl privea de a- 
cum de-a dreptul cu sus
piciune. D^r iată că toc
mai atunci Intră în încă

pere și soția compozito
rului. GU gesturi disperate, 
Borodin i se adresă :

— Katea, pentru Dum
nezeu, cum te eheamă ?.

Selectate de 
VALENTIN NEAGU

0 Un bărbat intră, îm- 
pleticindu-se, într-un bar 
și cere :

— Dați-mi ceva rece, 
tare și amar I

— V-o recomand pe ne
vasta patronului, zise bar
manul în șoaptă.

0 într-o stațiune de 
munte :

Clientul: De ce mi-ați 
adus supă de pasăre de 
două ori ?

Ospătarul i Val, scuza- 
ți-mă, știți, ecoul ăsta...
0 — Ospătar, servește- 

mi specialitatea aceea care 
ai dus-o la masa vecină I

— Sunteți și dumnea
voastră de la Garda Fi
nanciară ?
0 — Hei, prietene, e 

vreun crocodil în apa as
ta ?

— Nici vorbă de croco
dili I

Bărbatul s-a aruncat în 
apă, după care întreabă 
din nou:

— Dar cum de nu sunt 
crocodili pe aici ?

— Le e frică de rechini !
0 Un „Lăstun" își bate 

joc de un măgar :
— Salut măgarule, ce 

mai faci ?
— De ce ești obraznic ? 

Eu te-am făcut pe tino 
„Lăstun" ?
0 Doi țânțari, așezați 

pe brațul lui Robinson 
Crusoe, adormit la um
bra unui palmier, flecăresc 
vrute și nevrute. într-un 
târziu, unul din țânțari 
își la zborul spunându-i 
celuilalt i

— La revedere pe vi
neri I
0 Doi oameni se cear

tă pe stradă. S-a adunat 
lume multă. Unul dintre 
cel adunați strigă:

— Certați-vă mal tare, 
în spate nu se aude ni
mic...

Culese și prelucrate de 
ILIE LEAIIU

I De curând am avut o- 
, cazia să vizitez — aproape 
I zilnic — o prietenă - in

ternată în spital, și nu 
I orice spital, ci Spitalul

de oncologie Cluj.
J In fiecare zi am încer-
i cat să simt alături de 
» pacientele salonului 119. 
I Ușoara anxietate, tea-
’ mă, tensiunea dinaintea 
| operației. Oboseala, sfâr- 
o șeala, somnul imediat 
I __________
i (CLEPSIDRA)
| după operație. Revenirea 
' la acea stare pseudo-nor- 
| mală din zilele de după 
« operație, când fiecare zi 
• parcă iți aduce noi pu- 
J teri, noi speranțe, ușu- 
Irarea sufletească de du

pă săvârșirea actului, 
I chiar bună dispoziție.

Zile de așteptare și ten- 
J siune pentru rezultatele 
| ce vin din laborator, zi- 
« le obișnuite de vizită, 
I pansamente, control, mân- 
’ carea de spital, aer 
Ide spital, griji, gân • 

duri, temeri, curaj, 
I speranțe noi și încredere

în medicul salonului. 
‘ Aș putea spune că pa- 
I cienții sunt barometre 
» vii ale stării de spirit în 
| care se află medicul și

asistentele, femeile de t 
serviciu și bucătăresele. I 
Zile în care pacientele > 
salonului 119 erau zâm- I 
bitoare, chiar bine dis- J 
puse, știam că și dom- | 
nul doctor fusese jovial, * 
blând și atent. Alte zi- | 
le, când le găseam cu « 
ochii mai triști, ușor an- | 
xioase si abătute, din J 
discuțiile purtate aflam | 
că: „nu mai este asisten- I 
ta aceea drăguță, e alta » 
mai rece și morocănoa- I 
să și domnul doctor a • 
fost azi mai rece și dis- I 
tant". ’

Probabil pentru ei es- | 
te munca de zi cu zi, a- J 
ceeași de ani de zile, ni- l 
mic nou. ?

Dar pacienții sunt me- L 
reu noi. cu problemele | 
lor, pentru ei fiind cele » 
mai importante. Și pen- I 
tru a putea fi atent, * 
blând si mereu optimist, I 
pentru a putea transmi- ; 
te pacienților tăi speran- | 
ța, curajul și încrederea, J 
nu ajunge să-ți faci bine g 
meseria, ci intr-adevăr I 
este o artă. '

Mă bucur că există | 
astfel de „artiști". Ală- » 
turi de „barometrele" sa- | 
Ionului 119 mulțumesc « 
celor ce știu să fie buni | 
și blânzi cu semenii lor. J

IN A DELE A NU |«
4 t m t a

crurile cât mai dificile 
pentru cei care le 
struiesc și aproape

I « 
1 
1 
J 
I
I «
I 
*

■
I

LEGILE LUI 
KIPSTEIN

0 Orice proiect 
buie să conți 
eel puțin o parte 
este învechită, două părți 
care sunt practic impo
sibil . de procurat și trei 
părți care sunt încă în 
studiu de proiectare.
0 Prima sarcină a u- 

nui inginer proiectant 
este aceea de a face lu-

tre 
n ă 
care

con- i' 
im- "■ 

posibile pentru cei care < < 
le .

0 Nu încerca să repro
duci un experiment reușit.1 ’

le exploatează.

LEGEA LUI I'ETT

LEGEA LUI RAY
0 Un experiment ne-, ( 

reușit nu este un eșec 
total 1?1 nnatn corirl oa

1 B

>!
i*

total. El poate servi ea 
exemplu negativ.

Selecție de 
ILIE LEAIIU

GALANTERII

1

2

2 3 4 5 6 1 » i» V

3

4

5

6

B

9
âf - ■ ■

□□ 1.
• t j r. ■ 

ec*
ORIZONTAL: 1) Purtători ai însem

nelor partidelor în alegeri; 2) Armă ve
getală în lupta pentru viață; 3) L’eau 
de Cologne în variantă Indigenă — Plân
gere în caz ^de a.bahdon cu rezonanță 
orientală — Țăruș de marcare plasat pe

la colțuri I; 4) Prozelit fidel al unei iu
biri declarate — Station — service pen
tru încărcarea bateriilor; 5) Soluție adec
vată pentru integrale — Stări anormale 
supuse unor acțiuni terapeutice; 6) De
taliu istoric al unor vremi de basm — 
Mugure înflorit în alba dimineață a vie
ții; 7) Remediu clasic în tratamentul stă
rilor depresive — Străină fără vrere în 
casa rațiunii; 8) Antidot laconic al re
petiției verbale — Buzunare vagabon
de mângâiate de talazuri — Consumator 
de jăratic pe plaiuri tomitane; 9) Roa
dele perene ale unor crisalide de plumb; 
10) Ecou venit de pe înălțimile Parna- 
sului.

VERTICAL: 1) Albină lucrătoare cu 
vocație vagabondă; 2) Exponentul su
portabil al schimbărilor de mediu; 3) 
Declanșator sonor al încolțirii patrupe
de — Cuplaj. sui-generis în cursele de 
formula „2“ — Mărime situată-n um
bra unei raze; 4) Gen de gâdilat pentru 
picioarele răbdării — Nivel de creștere 
în habitatul vertical ; 5) Picătură de a- 
natomie cu extract de mai — Combina
ție elementară în tratamentul insipidi- 
tății; 6) Sculptor ancestral al unor fi

guri de lut — Stimulent apotecar de 
bună vizibilitate; 7) Siluetă boreală cu 
decorații frontale — Accesoriu de aco
perire cu acces în saloane; 8) Semn de 
identitate într-un cod livresc — Grai de 
curte veche întâlnit prin cărți — Contact 
primordial cu serialitatea muzicală; 9) 
Selavii exclusivi ai purtărilor despotice; 
18) Formulă apotecară de tratament cu 
picături.

VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI 
' „PRIMÂVARÂ“ 

APARUL IN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA )

1) CIRIPITURI; 2) ORIGINE — AG; 
3) PICAT — MART; 4) ÎȘI — IMAȘ — 
E; 5) L — NORI — AER; 6) AM — 
MIEL — R; 7) ROUĂ — ZUGA; 8) O- 
TITA — JATA; 9) SAT — UMEZIT; 10) 
INAItf — REGE.

MAT IN 2 MUTĂRI

SOLUȚIA PROBLEMEI
DIN NR.

1. Rel !l Re3
2. Dd2 mat
1. -------- Rc4
2. Nfl mat

TRECUT :
1. ------- G4
2. Dd2 mat
1. -------- d4
2. Db3 mat

Controlul poziției:

Alb ; Rdl Dc4, Nd3

Negru : Rb2, Ta4, Nai. p : b4
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4 DISTRIBUITOARE A PRODUSELOR 
fi DOHLER, FALCON, HENKEL, UNIREA, 

EXTRA ARABICA ȘI A ALTOR
ll PESTE 200 DE PRODUSE ALIMENTARE 

ȘI INDUSTRIALE
Organizează selecție de personal pentru 

| ocuparea posturilor de : 
• AGENȚI VÂNZĂRI I Hunedoara.

Condiții: minim studii medii ; carnet de I conducere categ. B; autoturism propriu; vârsta

(
*

\ ______________________
) TOARE BRASOV, ELECTROPRECIZIA SA- 
) CELE, MEFIN SINAIA, PULSOR SCORNI- 
j CEȘTI, RECMAS ROȘIORI, COMPA SIBIU,

Vinde întregul sortiment de radiatoare și 
piese de schimb pentru auto, pentru tractoa
re, la prețuri avantajoase, stabilite de comun 
acord cu producătorii.

Tel. 054/660424; 660966.

S.C. APROTERRA S.A. 
SIMER1A

distribuitor autorizat al
S.C. ROMBAT BISTRIȚA. ROMRADIA-

I

h vonuițn • - iiiiiiiiii biuuii rnvUii vt
I conducere categ. B; autoturism propriu; 
I maximă 30 ani.

AGENT VÂNZĂRI — exclusiv
| produsele DOHLER.
« Condiții: absolvent Facultatea

I
L
1

. MANAGERUL |
SOCIETĂȚII COMERCIALE ;
„SARMINTEX" S.A. DEVA J

Convoacă Adunarea Generală a Acționari- I 
pentru data de 18 aprilie 1997, ora 10, Ia > 

cu următoarea ordine- de zi : J
1. Raportul Administratorilor și Cenzori- |

lor; *
2. Aprobarea bilanțului contabil pe anul I 

1996;
3. Aprobai ea repartizării profitului reali- | 

zat în 1996;
4. Aprobarea bugetului de venituri și chel- I

tuieli pe anul 1997; '

i
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| in conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1993 I
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lor 
sediul societății.i

I 
I

I

CREDIT BANK )
DEVA '

la licitație publică ce va avea \ 
în Deva, ț 

ț 
fabricație

ț 
I

I 
I
I
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I• 
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*
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<k 

concurs d<f selecție pentru |

5. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societății 

din Deva, str. Apuseni nr 1. telefon 054-221093, 
telefon centrală 054-223320 la int. 102 sau 103.

(4013)

I
I*
I*
I
I
I
w

I*
I*
I*

pentru județul |
*
I*
I*
I
I
«

I
a

I
I
V

I

pentru

Chimie
| Alimentară ; carnet de conducere categ. B ;
* autoturism propriu — constituie un avantaj ;
I cunoscător al limbii germane (engleze); vârsta 

maximă 30 ani.
MANIPULANT MARFĂ.
Condiții: bărbați, vârsta maximă 35 ani. 
Societatea noastră vă oferă un salariu deo- 

| sebit de atractiv și posibilitatea de a vă desfă
șura activitatea intr-o echipă de profesioniști, j 

Persoanele interesate sunt rugate să con- ;

I
*

I

I
î tacteze sediul firmei noastre, până in data de |
| 10. IV. 1997. (I)

Vinde
loc în data de 8. IV. 1997, ora 12, 
str. B. Șt. Delavrancea :

— autoizotermă, 8 tone, 
1993 ;
autoturism DACIA 1310 
cație 1994 ;

i — autoutilitară camion cu
i să tip ARO 320, an fabricație

Informații suplimentare la telefon 
211853 ’.

I
i!

an

L, an fabri-

cabină retra- 
1994.

054/

CREDIT BANK 
DEVA

Vinde Ia licitație publică ce va avea 
loc in data de 9. IV. 1997, ora 10, Ia sediul 
Credit Bank Deva, bdul Decebal, bl. 8, urmă
toarele bunuri, proprietatea Credit Bank : 

sistem alarmă ;
birouri ;
cuiere ; 
dulapuri.

Informații suplimentare la telefon 054/ 
211853.

ANUNȚ
în ziua de 24 aprilie 1997, ora 10, va 

ț avea loc la sediul F.R.E. DEVA — EXAMEN j 
PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENI
LOR.

Detalii privind examenul de autorizare se 
primesc de la F.R.E. Deva, biroul Marketing, 
telefon 215750, interior 126 și 227, între 
orele 7—15.

I 
I

Cel mai marc distribuitor en gros 
din țară de 

ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA 
IMPORT VEST

VA OFERĂ
• peste 50 de sortimente de imbrăcămin- 

sortată de cea mai bună calitate (in saci
transparent de 5-10 kg):

— cămăși, bluze, tricouri, treninguri.
— fuste pantaloni, articole casnice
— sacouri, baloane, pulovăre, geci etc. 
Toate sortimentele de sezon disponibile 
stoc 1

NOI GARANTĂM PENTRU CALITATE I
• baloți mari, nesortați, presați 

350—400 kg.
• pungi de colectare originale, 

OFERTA SPECIALĂ LA PREȚ
EXTRAORDINAR!Mari reduceri de prețuri și in luna aprilie

te

BANCA DACIA FELIX S.A. 
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA
ANUNȚA:

VÂNZARE prin licitație publica 
A URMĂTORULUI IMOBIL:
Casă 4 camere, situată în Deva. str. 

70.000.000
1.

Vlaicu, nr. 93 ; preț pornire:A. 
lei.

Licitația va avea loc in data 
1997, ora 10, la Judecătoria Deva, 
xecutorilor judecătorești.

Relații suplimentare Ia sediul băncii, din 
Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, telefon 
22 07 96.
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I*------------ _ j,.—---- - ------ - ------ _
| Deva, str. M. Eminescu, nr. 48 (fosta fabrică | 
« de mobilă), următoarele produse ale căror * 
| prețuri au fost REDUSE:

• zahăr • ulei * sare * făină albă

din

a.c.

între

ALEGEȚI CALITATEA I
Birouri, luni-vineri: 8—18;

8—14.
CIuj-Napoca, str. Iuliu 

064—194030. 193493.
Sunați-ne I Dacă sună 
Depozit, luni—vineri : 

8-14: jud. Cluj, sat Vlaha.
Vizitați-ne și vă veți convinge că a me* • 

ritat 1

sâmbătă:

Maniu,

ocupat
8-18;

FELIX
de 8. 04. 
biroul e-

nr. 6, tel.

reveniți I 
sâmbătă :

I*
MARI REDUCERI -

DE PREȚURI I

Editura și Casa de comerț „REGINA** SRL | 
desface prin depozitul en gros „AROMA** din ;

a

„PRACTICA 150 A“ 
buc.

BANCA DACIA FELIX S.A. 
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA
VINDE LA LICITAȚIE URMĂTOARELE 

BUNURI MOBILE :
Mobilier — birou 2 corpuri, bibliotecă, 
scaun pe rotile 
Calculator I.C.E.
Fripteoză
Aparat proiecție 
Mese sticlă — 3
Videorecorder „HITACHI“
Cuptor cu microunde
Combină muzicală „SANYO** 
Dozator JEDE-MATIC
Vitrină frigorifică
Casă de bani MP 11
Mașină de echilibrat roți U 47 FACOM 
Pompă KRANZLE pentru spălat auto
turisme
Aparat vulcanizat manual LAMCO 
Suporți susținere auto (6 buc.) 
Dispozitiv ridicat autoturisme DRA 2000 
Dispozitiv de ridicat hidraulic tip girafă 
DRHG 92
Compresor 136 I
Aparat de sudură electric in argon
Dispozitiv de montat jenți
Cric hidraulic 
Tester auto.

Licitația va avea Ioc în fiecare zi de marți 
săptămânii, începând cu data de 8. IV. 1997

la ora 10, la Banca „Dacia Felix** din Deva, 
bdul N. Bălcescu. bl. 34.

Relații la sediul băncii, telefon 220796.

S.C. „FABRTCA ZARAND" S.A.
BRAD

Str. Minerilor, nr. 5 — 7, Județul Hunedoara 
Organizează < 

ocuparea postului de MANAGER al societății,,

și a Normelor Metodologice nr, 1/1994 publi- • 
cate in Monitorul Oficial nr. 54/1994. |

Candidații vor depune oferte în plic închis, * 
cu îndeplinirea condițiilor legale, până la data I 
de 12 mai 1997.

Concursul de selectare a ofertelor va avea 
loc în data de 15 mai 1997, ora 12, la sediul * 
societății. ,

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
societății, telefon nr. 054-651209.

(

w>
I
«

- ------------- — ______ - ---------- _ ________ _________ I
| * porumb pentru pop corn • apă minerală J 
g „Perla Harghitei** • alcool rafinat 65 grade • | 
I spirt medicinal • băuturi alcoolice diverse • « 
| dulciuri * ingrediente pentru sucuri la dozator | 
" qî nnn rom •

i
MiV • mo • iMr

.țr. «X... -.xu......... ..............
-—.................................... * «8 ■ iii..

ANUL IX • NR. 1860

și pop corn. •
Program zilnic : 8—16,30 ; sâmbăta 8— | 

13,30. Informații la telefon 2120 57. j
* M** • *MP • M* « «■» * «■■* * MM* * -M * M* « *

S.C. HABER S.A. HAȚEG 
CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Societății Co
merciale HABER S.A. HAȚEG convoacă a- 
dunarea generală ordinară a acționarilor, la 
data de 14. 04. 1997, ora 11, la cinemato
graful „Dacia“ orașul Hațeg, pentru toți ac
ționarii înregistrați în Registrul Acționarilor. 
In cazul că adunarea nu va fi statutară la 
termenul stabilit se va convoca din nou pe 
data de 29. 04. 1997, ora 11, în același loc.

Informații suplimentare la Societatea Co
mercială Haber S.A. Hațeg, telefon 231587.

I

I 
I 
I
«I

I 
I
I 
I
wI
1

I

CONVOCARE 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

AL S.C. DECEBAL S.A. 
(INDUSTRIA CĂRNII)

cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr. 8
Convoacă adunarea generală a acționa

rilor Ia data de 14 aprilie 1997, ora 11,00, 
la Abatorul Deva, pentru toți acționarii înre
gistrați in Registrul acționarilor, la 31 martie 
1997.

« In cazul în care adunarea nu este sta- | 
| tutară, a doua convocare va avea Ioc în 30 j 
* aprilie 1997, la aceeași oră și în același Ioc. « 
I Informații suplimentare la teL 054/211760, | j 1,2, interior 21 șl Ia tel. 054/212237, Intre J J orele 7—15. ’

___•

...................... ......................................... * * ‘ ‘‘*V
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PIONEER. • Performanta •
• Calitate •

OFERĂ: cultivatorilor de porumb - pentru anul 1997 - o gama variata 
de hibrizi din toate grupele de maturitate, caracterizați prin:

• Potential ridicat de producție; • Proprietatea de a ramane verde la maturitate;
• Adaptabilitate la recoltarea mecanizata; • Rezistenta la seceta, boli si cădere-
• Capacitate de pierdere rapida a apei in timpul măturării, • Suporta densități mari;

Alege Acum și vei Câștiga 1
TIRABELLA Hibrid Irilinior exfralimpuriu cu potențial de producție ridicai (peste 

8000ko/ho).
NATĂCHĂ Hibrid irilinior exfralimpuriu, cu potențial de producție foarte ridicat 

(peste 9000 kg/lia).
HHGĂ Hibrid simplu timpuriu foarte productiv (peste 10000 kg/hai

RAISSA Hibrid simplu timpuriu cu potențial de producție ce depășește 11000
kg/ha. Se poate cultiva și pentru siloz.

PANKA Hibrid iriliiiiar semitimpuriu, productiv (peste 11000 kg/ha). 
MARISTA Hibrid simplu semitimpuriu, foarte productiv (peste 12500 kg/ha). 
SURA Hibrid simplu semitimpuriu, cu producție peste 12000 kg/ha. 
VĂSIIICA Hibrid triliniar semitimpuriu, cu producție de peste 12000 kg/ha. 
P.3752-EVELINA Hibrid simplu semitimpuriu, cu potențial de producție foarte 

ridicat (peste 13000 kg/ha). Se poale cultiva și pentru siloz.
PURA Hibrid simplu semilt'rdiv, producție peste 13000 kg/ha. 
fLORENCIA Hibrid simplu semitardiv, cu o capacitate de producție de peste 

13500 kg/|î(i. Se poale cultiva și pentru siloz.

Pentru relații suplimentare va puteti adresa la
Distribuitorii autorizați ai firmei Pioneer:
ALBA
PERLA TARNAVEI JIDVEI tel: 058/381306
AGROMEC ALBA IULIA tel: 058/812655
SEMIRAMIS ALBA IULIA tel 058/8'51054 
MURES
AGROIMD MUREȘENI tel: 065/25298 Fax 
065/253120
CLUJ
COOP de CONSUM TURDA tel: 064/316401
COOP de CONSUM CAMPIA TURZII tel: 
064/368360
HUNEDOARA
ALFSIM IMPEX SIMERIA VECHE tel:
054/219234
SIBIU
RALIAD PRODIMPEX tel: 069/213473
BISTRIȚA NASAUD
AGROSERVICE BISTRIȚA tel' ^63/232226 
COMP. AGROSEM BISTRIȚA tel: 063/212540

DIRECTOR DE ZONA - Gribincea Nicolai - Simeria Veche tel: 054/232208 - 018628991

Sămânța Pioneer Beneficiează de SUBVENȚII !*

PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL
70741 ■ sir Luterana 2-4, scara D1, et. 5, apt. 20, București 1, ROMANIA Tel: 01/6131958-3110537 fax: 01/3120647

ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII 
COMERCIALE „MARMOSIM" S.A. 

SIMERIA
Județul Hunedoara

; CONVOACĂ
I ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

I*
I
I
I
*

I
%

I
b

I
I
I
b

I
I
%

I
I

A ACȚIONARILOR
la data de 16 aprilie 1997. ora 12, 

la sediul societății din Simeria, str. Cuza Vodă, 
nr. 24. jud. Hunedoara, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor la sfâr
șitul zilei de 27 martie 1997.

ORDINEA DE ZI 
A ADUNĂRII GENERALE

Raportul managerului și raportul co
de cenzori prhind activitatea pe

1. 
misiei 

, 1996.
2.

anul

$ < 
EFECTUAM TRANSPORT MARFA !;

S 2,5 tone
S Tel. 211275 ■

Aorobarea bilanțului și contului 
profit si pierderi pe anul 1996.

3.
4.

1997
5.
In cazul in care Ia
fi îndeplinite prevederile legale, aduna- 
generală se

Modificarea statutului societății.
Stabilirea și aprobarea BVC pe 

și a programului de investiții.
Diverse.

de

anul

prima convocare nu
vor
rea
lași loc, pe data

începând cu data de 11 aprilie 1997, locu- 
, mentelc și materialele informative, referi* 
| toare la problemele incluse în ordinea de zi, 
» se pot consulta și procura contra sumei de 
| 20.000 lei, de la sediul Societății comerciale 
» MARMOSIM S.A. Simeria.
I Informații suplimentare se pot obține la 
I sediul societății sau la tel. 054/660851, interior 
J 22, in zilele lucrătoare, intre orele 10—14.

va reprograma în ace* 
de 30 aprilie 1997.
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1 - 1 
CONVOCARE

I MANAGERUL S.C. „TARA HAȚEGULUI** î 
S.A. DIN HAȚEG 
CONVOACĂ

j Adunarea generală extraordinară a acționarilor £ 
jîn data de 15. IV. 1997, ora 10, la sala ci- ț, 
1 nematografului din localita.-, pentru toț acțio], 

i în RpHstrul acționarilor la 1 
„2___ j 31. XII. 1996. ' l

In cazul in care la prima convocare nu t 
fi indeplinite condițiile legale, adunarea 1 
va reprograma in același loc, pe data de 1 

. „_J, ora 10. I
Formularele de procură specială se pot»

♦ ridica de la sediul societății din Hațeg, str.»
• Horea, nr. 7. unde vor fi depuse completate 
ț și semnate până Ia data de 12. IV. 1997.

Informații suplimentare zilnic la 
ț 770169 sau 231583.* 
l-------------------------------------------------------------
1

I *
«
♦ ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR I
* la data de 15. IV. 1997, ora 10, in Hunedoara, ț,
• sala Siderurgistul, pentru toți acționarii înre ■ , 
ț gisirați în Registrul 
ț sfârșitul zilei de 31. III. 1997.
ț plimentare privind ordinea

Î
- HClHUlUt;! UI UHU u 

narii. înregistrări 
J sfârsiti:’ zilei de 
I
I vor f’
«se va repr 
130. IV. 1997.
i « i < I

MANAGERUL S.C. „METALUL" S.A. 
PEȘTIȘU MARE — HUNEDOARA 

CONVOACĂ

Ă 
I 
3

I

tel.
l
*

—
I
i
i

Acționarilor, până la ț 
Informații su- 

i de zi, la sediul J. 
j societății din Hunedoara, str. Pestisu Mare, nr. | 
I 363, tel. 054—713370; 054—713371, între o- 1 
î rele 7,30—15,30. I

IMPORTANT. Dacă la prima convocare 1 
î din 15. IV. 1997 nu se îndeplinesc condițiile * 
j de validitate, adunarea generală se va ține în » 
î data de 29. IV. 1997 în același loc și la aceeași » 
* oră. •

5 CONVOCATOR
j Consiliul de Administrație al S.C. 
gS.A. Deva convoacă adunarea generală 
; ordinară a acționarilor la data de 
; 1997, ora 10, la sediul societății din

■ ;bdul Decebal, bl. R, parter, 
;!ționarii înregistrați în Registrul consolidat al 
(acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 

1997.

Informații suplimentare la sediul societății, 
telefon 214453.

în caz de neintrunire a majorității legale 
>a acționarilor, adunarea se va ține pe data de 
;!30 aprilie a.c., la aceeași oră si în același loc. 
■:

■
I
«
*

ii

Satelit 
extra- 
14. IV.

Deva, 
pentru toți ac-

! CREDIT BANK DEVA
* Vinde la licitație publică, ce va avea Ioc ;
• în data de 8. IV. 1997, ora 10, in Deva, str.;
; Aurel Vlaicu, nr. 25 : ;
! — izotermă, 10 tone, an fabricație 1991;

— autofurgon, an fabricație 1984;
— agregate frigorifice.
Informații suplimentare la sediul băncii, 
054/211853, sau la Tribunalul Hunedoa-

I
Iti:

tel.
ra, biroul executor judecătoresc, et. 2, came-!; 
ra 230. ;J“

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. TERMOREP S.A. HUNEDOARA 

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ 

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
! la data de 24. IV 1997, ora 14, la Clu- 
î bul Siderurgistul — sala mare, pentru ac- 
Iționarii înregistrați în Registrul Acționari- 
! lor la sfârșitul zilei de 18. 03. 1997. 

;I în cazul în care la prima convocare nu 
;‘vor fi îndeplinite prevederile legale, aduna-

»
l

■i

:•

...... ....---.------ . .. . . J:
! rea generală se va programa. în același loc și < J 
!i_ .i„ on ixz 1007 !>

;• rea generala se va programa, in aceiași 
î;la aceeași oră în data de 30. IV. 1997. 
;
1
I

ii

■ Informații suplimentare la Societatea Co- ;! 
•mercială TERMOREP S.A.. cu sediul în Hune-;! 
■doara, str. Ștefan cel Mare. nr. 1, telefoane;! 
;714001, 712338, fax 712050, 712338.
■ (9013) !!

ii ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 
DEVA

cu sediul in Deva, str. I. Creangă, nr. 60 
Organizează licitație publică pentru închi4 „___________ r________„__________

?rierea cu anticipație a unui număr de 35 spa- 
Sții comerciale, in suprafață de 12 mp fie-

i
J

------------------, --------- -—-------------- , ; 
{care, ce urmează a fi amplasate in Piața Cen-; 
{ trală.
{ Licitația se va organiza în data de 21. IVi ; 
<1997, ora 9, în sala de ședințe a Consiliului; 
Alocai Deva, Piața Unirii, nr. 4.
4 Taxa de participare la licitație este de 120.000 
J lei și va fi achitată până cel târziu în data de ( 
118. 04. 1997, ora 15, Ia Administrația Pie- J 

țelor Deva. !

Garanția de participare la licitație este de |
1. 200.000 lei și va fi achitată până în data 1 
de 18. 04. 1997, ora 15, la Administrația Pie-! 
țelor Deva. •

< La licitație pot participa agenți economici! 
i (persoane fizice sau juridice), indiferent de ■ 
{natura capitalului social, autorizați să efec- ; 
4 tueze acte de comerț și care nu au datorii; 
4față de Administrația Piețelor sau Consiliul;! 
4 local Deva.
4 Adjudecarea licitației se va face numai
4 după achitarea chiriei oferite cu anticipație pe; 
J un an de zile. !

Documentația pentru licitație se poate; 
^procura contra cost de la Administrația Pie- i; 
Ș țelor. î;
5 Plicurile cu oferte se vor depune până la !; 
< data de 18. 04. 1997, ora 15, la sediul Admi- !; 
5 nistrației Piețelor.
{ Informații suplimentare la tel. 215836,; 
î zilnic între orele 8-15. (61)
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PUBLICITATC

FELICITĂRI

• Sora Flavin, părinții 
Mircea și Silvia, colegii 
din echipa de fotbal „Ca
sino** Ilia urează lui Fla- 
viu Leucean, cu ocazia 
majoratului, multă feri
cire, sănătate și „La mulți 
ani“!

(9026)
• Domnului Octavian

Alic, din Simcria, la îm
plinirea frumoasei vârste 
de 65 ani, cu toată dra
gostea „La mulți ani"! 
Familia, (GRT)

• aniversarea zilei 
de naștere a fostului fot
balist și arbitru Grigore 
Maravei, actualmente pre
ședintele comisiei jude
țene de arbitri și obser
vator în diviziile A și B, 
prietenii săi îi doresc mulți 
ani cu sănătate și bu
curii

* (GRT)
• La mulți ani pentru 

Galca Liviu, din Deva, 
din partea părinților.

VÂNZĂRI —
C' IMP ARĂRI

• Vând apartament 2 
camere, confort sporit, bdul 
22 Decembrie, bl. 4, ct. 
5, Tel. 621165, 225207.

(099805)
• Vând apartament 4 

camere, decomandate. De - 
va, tel. 224658 sau 611632.

(9084)
• Vând calculator 386 

«—DEC cu monitor și im - 
primantâ. Tel. 225288, ore
le 8-16.

(099118)
• Vând orice piese Opel 

Rekord, 1983, 2,3 Diesel. 
Tel. 718601, seara.

(099117)
• Vând apartament trei

camere, central. Deva, tel. 
221600. (9019)

• Vând centrală ter
mică și boiler gaz Jun
kers, stare bună. Ge. ma
nia. Tel. 620718.

(9017)
• Vând casă Ilășdat — 

.Hunedoara, negociabil. 058 ' 
732121, Sebeș.

(9037)
• Vând mașină de în

ghețată stradală (germa
nă), cu două manete, ca

pacitate 24 litri, preț
-500 DM, Informații — 
Deva. tel. 621887.

(9193)
• Vând apartament 2 

camere, ultracentral. In
formații la tel. 22 59 92, 
scara.

• Vând tractor 18 CP cu 
accesorii. Relații telefon 
661756.

stejar, Brănișca. Informații 
Deva, Gojdu, bl. A 5/61.

(9051)
• Vând brutărie (90 

mp) cu teren 1043 mp 
Batiz. Tel. 720212.

(9056)
• Vând apartament 2 

camere decomandate. De
va. ultracentral. Informații 
056/211156, Timișoara

(9089)

• NOD L’l Centrale 
termice HERMAN, ran
dament și siguranță 
maxime, PLATA ÎN 
RATE. Distribuitor 
IMPERIAL ORÂSTIF 
051/612580

(9386)

• Vând apartament 2 
camere decomandate, Kn- 
gălniceanu (fața bisericii 
baptiste). Tel. 617782.

(9074)
• Vând apartament 2 

camere ultracentral, po
sibilități privatizare. Tel. 
219592.

(8981)
• Vând casă (schimb cu 

apartament) Suligliete, 58. 
Informații Deva, telefon 
218318.' după-niasa.

(9185)
• Vând 1 ha pădure

(9500)
• Vând apartament 3 

camere, reamenajat, deo
sebit, Gojdu, E 14, 25.000 
DM. Deva, tel. 219181 ; 
223726.

(9488)
• Vând apartament 2 

camere. zona liceului 
auto. Tel. 211128: 225207.

(9052)
• Vând casă cu brută

rie în Ilia. Tel. 625350; 
224013.

(9009)
• Vând apartament 3 

camere, Kogălniceann. Tel. 
221553.

(9028)
• Vând Dacia break 1410, 

2,5 ani, stare excepționa
lă Tel. 622147.

(9062)
• Vând BMW, 735 IA 

Full Option, stare exce
lentă. an fabricație 1987, 
Informații la nr. telefon 
622936

(9065)
a Vând 20 tone porumb. 

Informații teL 216780, 
după ora 20.

(GRT)
• Vând Cuter de 40 

litri și mașină împache
tat în vid, ambele de 
fabricație germană. Tel. 
612991.

(8390)
• Vând tractor (J 650, 

talon Opel Commodore, 25, 
Crăștie. Tel. 611290.

.(8391)
• Vând Saviem 6,5. to

ne, Rabă izotermă 10 to
ne, navete plastic 1/21 cu 
sticle. Tel. 770951. 231736.

(9311)
• Cooperativa Ilalega- 

na Hațeg organizează li
citație publică în 22 _ a- 
prilie 1997, ora 10, pentru 
vânzarea chioșcului co
mercial situat în Piața 
Obor, Hunedoara. Licita
ția are Ioc la sediul Co
operativei din Hațeg, str. 
Uzinei, nr. 1. Taxa de 
participare 50.000 lei. In
formații tel. 770052.

(9314)
• Vând casă în zona 

Pieței Obor. Tel. 712339.
(9253)

• Vând casă, apă, gaz. 
curent, garaj, grădină, te
ren intravjjan, livadă. Hu
nedoara, str. Serei, 88.

(9254)
• Vând apartament 3 

camere, parter, centru ci
vic (lângă poștă). Telefon 
723562.

(9257)
• Vând televizor alb- 

negru, cu circuite inte
grate. Hunedoara. tele
fon 721509.

(9258)
• Vând apartament ul

tracentral, bdul Deccbal, 
bl. 23. Tel. 229292; 229123.

((9502)
• Vând garsonieră lân-

M. Viteazul, bl. 
10. Tel. 611182.

(1001)
• Spray contra ejacu

lării rapide, i dican; te 
potență, frigiditate, afro- 
disiace. 01—6376273.

(8979)
• Vând 47 ari pădure 

în localitatea Șoiniuș. In
formații tel. 233107.

(9080)
• S.C. MATEX S.A. 

Deva vinde prin licitație 
publică mijloace fixe ca
sate (mașini de țesut etc). 
Lista aprobată osie afi
șată la sediul societății 
— str. Dorobanților, nr.

34. Licitația va avea loc 
în ziua de 5. V. 1997, ora 
10, la sediul societății, cu 
rcpetare în data de 10. V. 
și 19. V. 1997. Relații su
plimentare Ia tel. 213925 și 
221542, int. 56.

(9047)

OFERTE

DE SERVICII

• Efectuez transport 3,2 
tone, interior 1200/km, ex
terior 0,8 DM/km. Tel. 
211128.

(9052)

• SC Coralis or
ganizează pentru a- 
dulți și copii cursuri 
pentru inițiere în uti
lizarea calculatoarelor 
PC, începând cu data 
de 15 aprilie. 1997. 
Cursurile sunt atesta
te. Informații 231951; 
625110.

Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 7 apri
lie 1997. In cazul în care 
la prima convocare nu vor 
fi îndeplinite prevederile 
legale, adunarea generală 
se va reprograma în ace
lași Ioc, pe data de 24 a- 
prilie 1997, ora 17.

Informații suplimentare 
la sediul SC Panicor S.A. 
Hunedoara, str. M. Vitea
zul. nr. 1

(9249)
• S.C. ROMETCJIIM 

PROD SRL ORAȘTIF. a- 
nunță intenția de auto
rizare a protecției me
diului a magazinului Unic,
str. Pricazului. nr. 59.
Orăștie. Sesizări și re-
clamatii în termen de
20 zile de la apariția 
anunțului, la Agenția do 
Protecția Mediului Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 
25.

(9068)

• Primăria din Romos a- 
nunță scoaterea la con
curs a unui post de teh
nician urbanism, în data 
de 18 aprilie.

(GRT) ■

(8389)
• SC TRANSILVANIA 

TRUST CATV S.R.L. HU
NEDOARA anunță inten
ția de majorare a abo
namentului lunar și a ser
viciilor începând cu data 
de 1 iunie 1997.

(9255)

în vederea concesiona- - 
rii unor terenuri de con
strucție. Spațiul comer
cial in suprafață de 38 mp, 
lângă blocul 40, prețul 
minim de pornire a lici
tației este de 5000 lei/mp/ 
an. Atelier prestări ser
vicii, str. Cloșca, prețul 
minim de pornire a li
citației este de 1100 lei/ 
mp/an. Informații su
plimentare și documentele 
licitației se pot obține, 
contra cost de la sediul 
Consiliului local al ora
șului Hațeg, începând cu 
data de 7 aprilie, 1997, în
tre orele 8—11. Ofertele 
se pot depune până la dala 
de 23 aprilie 1997, ora 
12, la sediul Consiliului 
local al orașului Hațeg. 
Licitația publică va avea 
loc în data de 21 aprilie 
1997. ora 9. la sediul Con
siliului local al orașului 
Hațeg. (9313)

COMEMORĂRI

• Lacrimi amare și o 
nesfârșită durere sufle
tească însoțesc împlini
rea a doi ani de la tre
cerea în eternitate a celei 
care a fost

ÎNCHIRIERI

• Societate comercială 
caută spațiu comercial 
sau SRL cu spațiu co
mercial pentru desfășu
rarea activității de comerț 
și prestări foto cu mini- 
laborator foto. Informații 
la tel 059/411223.

(9194)
• Ofer cu chirie apar

tament zona gării, 100 DM. 
Telefon 229622.

(9501)

PIERDERI

• SC Confex Țara Mo
ților anunță pierderea cer
tificatului înscris în re
gistrul de stat nr. 1513/ 
91 și în registrul socie
tăților comerciale la nr. 
1050/91, eliberate de Direc
ția generală a finanțelor 
Deva. Se declară nule.

(9058)
• Pierdut legitimație 

nevăzător, pe numele Mihai 
Milica. O declar nulă.

• S.C. ȘCOALA DE 
ȘOFERI PROFESIO
NIȘTI .„IIORIA" SRL 
TURDÂ pregătește în 
cele mai bune con
diții. cu cele mai mici 
prețuri, candidați din 
țară pentru obține
rea permisului de 
conducere categoriile 
B, C, E, F. Plata în 
rate. Se asigură ca
zare gratuită. Exame
nele se susțin în ju

dețul Cluj. Taxele sunt 
următoarele: B, C, E
— 900.000 lei ; C, E
— 700.000 Iei. înscrieri 
și informații Tur - 
da, strada Stadionu
lui (lângă stadion). Tel. 
064/321718, sau Brad, 
051/650283.

(4070L

• CONSILIUL LOCAL AL 
ORAȘULUI IIATEG or
ganizează licitație publi
că în condițiile Legii nr. 
50/1991, republicată în 1997.

DIVERSE

6 SC Cordial Corn Ha
țeg anunță că a depus 
la APM Deva documen
tația pentru obținerea a- 
vizului de mediu pentru) 
spațiul comercial situat Ia 
blocui 32. Eventualele re- 
clamații se primesc în 
termen de 15 zile la APM 
Deva. (9070)

• Agenția de publici
tate „Sideral** situată în 
Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 13, camera 49, preia 
anunțuri de mică și mare 
publicitate în condiții a- 
vantajoase. Ia următoarele 
publicații: „Cuvântul li
ber", „Monitorul oficial", 
„Oglinda", „România li
beră", „Agenda de Timi
șoara**, „Adevărul**, „A- 
devărul economic" etc., 
zilnic întro orele 8-19 și 
sâmbăta — duminică 8- 
14 sau telefonic la nr. 
051/211592 și 051/218087.

• MANAGERUL SOCIE
TĂȚII COMERCIALE PA- 
NICOR S.A. HUNEDOA
RA convoacă adunarea 
generală a acționarilor la 
data do 10 aprilie 1997, 
ora 17, în aula Facul
tății de Inginerie din Hu
nedoara, pentru tlți ac
ționarii înregistrați în

i

I

S.C

—
... - ' ,' ,■ — —

• Se împlinește un 
an la 9 aprilie de la 
trecerea în neființă a 
celei care a fosi

Ee. TAMARA 
PETRESC 

o șefă și colegă de 
excepție, pe care o 
vom păstra veșnic în 
sufletele și inimile 
noastre. Colectivul 
Cooperativelor de Cre
dit al județului Hu
nedoara.

(099115)

ILEANA MIREI.A 
PLEȘOIANU 

născută CRIȘQVAN 
Chipul tău drag și 

blând / E cu noi pe-accsl 
pământ/ Acum când pen-
tril a câla oară/ Venim
la tristul tău mormânt/
I.a crucea ta vom pre-
săra/ Covor de lacrimi în-
florit/ Ca semn că nil te 
vom uita/ Cum ar putea 
să nu ne doară/ Că trupul 
tău zace în mormânt. Tata 
Petru, mama Elena fra
tele Clauditi, cumnata 
Carmen si bunicii.

(9007)

CLUJ-NAPOCA • ROMANIA

• Au trecut patru 
ani de lacrimi și tris
tețe de când ne-ai 
părăsit , lăsându-ne 
veșnic nemângâiați, a- 
doratul nostru soț, ta
tă. socru și bunic, 

ANGIIEL ALIC
Familiile Gozob și 

Alic.
(9256)

• Se împlinesc șase 
luni de la despărțirea 
«le buna noastră ma
mă

STOIAN ANA 
Parastasul duminică, 
6 aprilie, la biserica 
din Musariu. I iu) Io
nul,, fiica Corina-, gi
nerele Adi. nora ‘Ani 
și nepoții. Nn le vom 
uiia niciodată.

(9000)

• Colectivul SC Me- 
taco Internațional SA. 
SC TC. Metdis Con
struct. SA și S. C. 
Serco SRL Deva a- 
nunță cu durere îm
plinirea unui an de 
la trecerea in neființă 
a celui care a fost mi 
bun coleg
Ing. SORIN VASII.E

Nil te vom uita nici
odată!

(9066)

sa.
ISO tout

I

linii de îmbuteliat lichide alimentare ca
pacitate 1500 -r18000 butelii /ora * 

fabrici de prelucrat lapte, cap. 2000 l/zi 
instalații pt. camere frigorifice cu voL 
de 4 4-100 m3 .1

schimbătoare de căldură cu plăci inox 
aparate de înghețată la cornet si pe băf' 
lăzi frigorifice cu volume de 240 și 5001 
dulapuri frigorifice, cu volume de 240 t 

320 I, 600 I Si 1600 I 4r
vitrine frigorifice orizontaleJUngimea 2m 
răcitoare distribuitoare de bere cu capa^ 

citatea de 40 l/oră
. ___

Termene de garanție 12 luni, * Punere în funcțiune GRATUITĂ

'1

£ s

r
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