
CUVÂNTUL 
LIBER

RESTRUCTURAREA LA R.A.H. PETROȘANI
Ieri, la Prefectura ju

dețului Hunedoara a avut 
loc o întâlnire la solicita
rea Ligii sindicatelor mi
niere, având ca problema
tică restructurarea în 
cadrul Regiei Autonome a 
Huilei Petroșani. Cu această 
acțiune a debutat de altfel 
și activitatea comisiei con
sultative de dialog social 
recent constituită la ni
velul județului, în baza li

nei hotărâri a Guvernulu 
României.

Din comisie fac parti 
reprezentanți ai patrona
tului, sindicatelor, FPJ 
și administrației publice 
locale.

Au participat la - a- 
ceastă întâlnire și repre
zentanți ai partidelor dii 
coaliția guvernamentală ș 
aj mass-media. Asupri 
conținutului dezbaterilor 
vom reveni. (N.T).

Viata Politică'* 1.

Cerul va fi degajat. Vântul 
va sufla moderat din nord 
Temperaturile minime voi
fi cuprinse intre minus 1; 
și minus 2 grade; maxi
mele — plus 7 la 12 grade 
(Lucian Nistor) 
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„Azi e plata, mâine-i gata"

CONFERINȚA de presa
♦

Liderii P.A.C. dezaprobă 
declarațiile unor fruntași 

liberali locali
• Merge lent, dar vindem și în rate • 

Mezelurile de Hunedoara apreciate și la 
Brad • Putere scăzută de cumpărare • „Mar
fă avem, cumpărători-s mai puțini” * Când 
amabilitatea și interesul pentru aproviziona
re stabilizează clientela • „Luăm când a- 
vem bani, când nu ședem și ne uităm”.

Ge mal e nou în co-
merțul din Brad? Am în
cercat să aflăm intrând 
prin câteva magazine mai 
puțin cunoscute.

Magazinul 1 Electroteh
nice al S.C. „Crișul** S.A. 
este situat într-un bun 
vad comercial, în zona de 
centru a orașului. Cu toa
te acestea, puțini intră 
aici să se informeze și 
chiar mai puțini să cum
pere. „Mal vindem mărun
țișuri — afirma dna Iu- 
liana Fica, șefa de ma
gazin. Becurile le în
cercăm toate și cele care

Ce trebuie să știe 
producătorul agricol 
solicitant de credite

După cum se știe, prin 
Ordonanța nr. 6 a Guver
nului s-a stabilit să fie 
constituit un fond de 550 
miliarde lei pentru credi
tarea producătorilor agri
coli în vederea procură
rii semințelor, îngrășămin
telor chimice, pesticidelor 
și carburanților, execută
rii lucrărilor agricole cu
prinse în devizele pe cul- 

Discuție cu dl ec. SIMION BUGĂ, 
directorul Sucursalei județene Hunedoara 

a Băncii Agricole

turî, reparării utilajelor a- 
gricole și altele. Greditele se 
acordă sollcitanților pentru 
culturile de: grâu, orz, po
rumb, sfeclă de zahăr, 
floarea soarelui, soia, car
tofi și plantații vitipoml- 
cole, cu condiția ca îm- 
prumutanții să nu aibă 
datorii față de bănci sau 
de bugetul de stat și să 
încheie contracte de desfa
cere a producției. In ca
tegoria beneficiarilor de 
credite sunt Incluși șl a- 
rendașii, care au încheia
te contracte, în conformi
tate cu Legea 16/1994.

9 ♦ <

Ancheta săptămânii
se ard le scădem din Inven
tar. De aceea oamenii 
preferă să cumpere de 
aid. Dar frigiderele șl 
televizoarele nu se prea 
cumpără. Merge foarte 
lent Am început să dăm 
și în rate, prin Bankcoop‘‘. 
Reținem și opinia dnei 
Adriana Benea : „Cine are

Făcându-ne aceste pre
cizări. dl Bugă a ținut să 
sublinieze o serie de alte 
elemente ce se au neapă
rat în vedere, acestea 
fiind solicitate de nor
mele proprii de creditare 
ale băncilor. In context, 
am reținut că băncile co- 
tmercîaie își asumă ris
cul de credit și vor so
licita garanții pentru 

protejare împotriva ris
cului de neplata datori
ilor de către beneficiarii 
de credite. Referitor la 
risc, trebuie știut că băn
cile comerciale rambur
sează la fond sumele pri
mite șl dobânda aferen
tă (60 Ia sută), indife
rent dacă beneficiarii cre
ditelor și-au rambursat

A consemnat 
NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a) 

bani, cumpără, cine nu, se 
uită. Gu ratele, într-un 
fel, e bine, că omul nu 
dă banii deodata, dar alt
fel este mult mai scump*'. 
Responsabila magazinului 
speră că vor veni și vre
muri mai bune, ca la sfâr
șitul lui ’96, când s-au 
vândut mărfuri în va - 

loare de sute de milioane 
de lei.

Aceeași societate are a- 
lături un magazin ali
mentar, cu de toate. Vi
trina pentru mezeluri e- 
tala sortimente . diferite, 
de Ia fabrica din Hune
doara, apreciate de cum [Continuare în pag. a 2-a)

Din toata sărăcia te mai găsesc bani și pentru lucrări tehnico — edilitare. 
Deva, se lucrează la schimbarea conductelor de gaz în cartierul Gojdu.

Foto. ANTON SOCACI

CURSUL VALUTAR
• 1 dolar SUA
• 1
• 100
• 1
• 1
• 1
• 100 

marca germana 
yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc francez 
lire italiano

I
Cursurile incluse in această listă au la bază î )

■• cotații ale societăților bancare autorizate să ejeo-!;
■ tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu ; ■ 
[implică obligativitatea utilizării cursurilor in Iran- ■! 

[[zacții efective de schimb valutar și înregistrări con-, 
[ ■ tabile. ■

I
■

părători ca fiind „cele 
mai bune**, cum spunea 
dna gestionară. Rodica 
Florea. Notăm și câte
va prețuri : salam de vară 
— 21 000 lei /kg, cel ita
lian 19 000 lei, crenvurști 
20 700 lel/kg, pdlonezul 
17 500 lei/kg, cutia mare j 
de pate 4500 lei, untul de , 
100 gr — 2500. „Pentru 
mine, ca pensionară, este 
foarte greu, spunea dna 
Marioara Indrei. Mă orien
tez să cumpăr de unde-i 
mai ieftin “

„Marfă avem, cumpă- 
(rătorii-s maâ puțini*1 — 
spunea cu oarecare re
semnare gestionara Elena 
Georgescu, de la Alimen-

ESTERA ȘINA

s
• ‘• J
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Succinta expunere pe 
care dl Virgil Boca — 
președintele organizației 
județene a Partidului A- 
lianței Civice a făcut-o în 
fața ziariștilor care au 
răspuns invitației la con
ferința de presă organi
zată luni, 7 aprilie, la 
Deva, a început cu aceste 
cuvinte :

„P.A.C. nu este de acord 
cu ‘declarațiile făcute in
tr-o conferință de presă 
de dl senator Constan
tin Blejan, președintele 
organizației județene a' 
£NL, domnia sa afir
mând că 98 la sută din
tre liberalii din județul 
Hunedoara sunt la PNL 
și că alte (partide — -n.n.) 
— care au afinități li
berale, în curând nu vor 
mai exista. Noi vrem să 
spunem că' după plecarea 
din PAG a unor membri

(Continuare în aag. a I o

una pe zi
— Caro oslo deosebirea dintre Japonia 

Oltenia ?
— Japonia este tara surâsului.
— Oltenia este surâsul țării ...

VREMEA

Vremea va fi deosebit de 
rece pentru această dală 

marcanți ai partidului 
(cătrg PNL — n.n.) au 
ramas destui care nu au 
făcut acest pas. Nu cre
dem nici în sondajul 
C.U.R.S. cu privire la 
partidul nostru și nici în 
faptul că la viitorul con
gres al PNL se va pro
duce unificarea libera
lă”

Faptul că un alt fruntaș 
liberal (dl VioreJ Cata
ramă — n.n.) a declarat 
că după - alegerile din a- 
nul 2000. „PNL va fi prin
cipala forță în cadrul 
Convenției Democrate, cred 
că lc-a dat de gândit dom
nilor de la PNȚCD** — a 
mai afirmat dl Boca.

Ziariștii au mai aflat 
că organizația din Petro
șani a PAC este în creș
tere numerică, cu toate 
că liderul eî a trecut la 
P.D., că speranțele parti
dului sunt de creștere a 
potențialului uman al fie
cărei filiale a sa ; că 
PAC îsl declară în conti
nuare disponibilitatea de 
a sprijini cu oameni com
petent! actul guvernării 
exercitat, deocamdată doar 
de coaliția CDR, USD și 
UDMR: că domnul Nico- 
lae Manolescu nu avea 
cum să refuze oferta pen
tru un post de ambasa
dor a președintelui Emil 
Constantinescu. pentru că 
pur și simplu o asemenea 
ofertă nu i-a fost făcută; 
că PAC a solicitat modifi
carea Legii partidelor po
litice în sensul că mem
brilor unui partid care 
au obținut funcții electi
ve pe listele acestui par
tid, pe care apoi l-au 
părăsit în favoarea altuia, 
să li sa retragă manda
tul (obținut prin alegeri 
— n.b.) și să fie atribui*

ION CIOCLEI
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Liderii P A.C. dezaprobă 
declarațiile unor fruntași 

liberali locali
„Azi e plata, 

mâine-i
(Ilrmnre din pag It

următorului de pe lista 
partidului • că PAC. este 
surnrins de faptul că 
noua putere nu a dus la 
lucru toate organismele 
abilitate Dentru combate
rea evaziunii fiscale Si a 
economiei subterane si 
multe altele

I.a întrebările noastre 
„Ce atu crede PAC că 
are fată de alte forma
țiuni liberale pentru creș
terea sa numerică si cum 
apreciază calitatea de până 
acum a actului guvernă
rii”, dl Virgil Boca, com-

„AMBASADORII 
„AMBASADORII

Relații strânse ale ju
dețului Hunedoara cu co
mitatul Hampshire din 
Marea Britanie au făcut 
ca oameni din județul 
nostru să intre în aten
ția sau să fie cooptați in 
organisme ale societății 
civile din comitatul bri
tanic.

Un asemenea organism 
se intitulează „Ambasado
rii Hampshire" și arc 
drept scop răspândirea în 
Europa a unei imagini 
veridice a comitatului. Se 
află în atenție, în pri
mul rând, formațiuni ad
ministrativ — teritoriale — 
județe, regiuni, landuri, 
comitate — din țările care 
au aderat la A.R.E.

între ambasadorii Ham- 
.■.'AVAVAV.WAV.V.-r.V.V. , ..W.'.W,

5:•

S.C. EFY STYLE S R.L., 
distribuitor zonal nestle, vă oferă, la cele mai 
mici preturi, următoarele sortimente de cafea :

— BRASERO 500 gr
— BRASERO 300 gr
— BRASERO 100 gr
— BRASERO la plic

Pentru angrosiști: prețuri de București. 
Informații la tel. 230957, sau la depozitul 

din spatele Restaurantului Bachus. (9110)

S.C. ORĂȘTIETRANS S.A. ORĂȘTIE
Str. Unirii, nr. 76, jud. Hunedoara

Organizează concurs de selecție pentruJ 
ocuparea pcstului de MANAGER ai societății,ț. 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/£ 
1993 și a Normelor Metodologice nr. 1/1991.? 
publics te în Monitorul Oficial al României,? 
nr. 54/1994. 5

Candidații vor depune oferta în plic în-J 
cliis, cu îndeplinirea condițiilor legale, până la? 
data de 15 mai 1997, ora 15. <

Concursul de selectare a ofertelor va avea^. 
loc în data de 18 mai 1997, ora 10, la sediul j. 
societății. >

II
$

plet.at de alțl colegi din 
stnful organizației ju
dețene, a răspuns :

— Atuul nostru pentru 
atragerea acelor oameni 
de calitate care până a- 
cum au stat — și încă mai 
stau — departe ' de poli
tică constă în verticalita
tea noastră. Noi tratăm 
cu eleganță, cu sportivi
tate dar și cu fermitate 
adversarii politici și aștep
tăm să fim tratați pe 
măsură.

— Guvernul greșește 
prin lentoarea cu care 
acționează in aplicarea 
reformei.

HAMPSHIRE" — 
HUNEDOAREI"

shire se numără și dl Ci- 
prian Alic, șeful servi
ciului relații externe, pro
tocol, mass-media din 
Consiliul județean Hune
doara.

Pentru activitatea pro
motional și de imagine 
desfășurată pe multiple 
planuri, el a fost, onorat 
de „Ambasadorii Hampshi
re” cu o mențiune spe
cială.

După modelul britanic 
și în județul nostru au fost 
constituiți „Ambasadorii 
Hunedoarei", având drept 
scop promovarea în țările 
asociate la A.R.E. a ima
ginii județului Hunedoa
ra și a României, în ge
neral. (I.C.),

£

gata“
/Urmare din pag. 1) 

Barbara (s); 23,40 Fotbal:
Borussia Dortmund — 
Manchester United (înreg.).
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I C TVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!;

produsele alimentare de 
bază, inclusiv pâine, se 
vând de toate. Patroana 
firmei, dna Florica Cioară, 
afirmă că se străduiește 
mult sâ aducă marfă di
versificată, la prețuri re
zonabile, adică ia prima 
mână A adus inclusiv 
articole de papetărle. „Sunt 
permanent aici, în maga
zin, ca să văd ce se mai 
cere. Important este să 
știi să-ți atragi cliente
la” - mai spunea. Am 
reținut, și câteva opinii 
ale unor cumpărătoare. 
Dna Gabriela Avram, 
spunea: „Magazinul este 
deschis în permanență, 
este la îndemână și pre
fer să cumpăr de aici că 
și prețurile sunt mai mici 
decât în oraș". Maria 
Sieoe: „Când avem hani 
luăm, eând nu, ședem și 
ne uităm că nu avem ce 
face".

O
Am surprins câteva in

stantanee din comerțul 
brădean. Cu toate că a 
scăzut în ultimul timp 
puterea de cumpărare și, 
deci, viteza de rulare a 
mărfurilor, iară alimen
tele de bază în meniul 
zilnic nl unei familii nu 
se poate. Se cumpără 
mai puțin, e drept, Aco
lo însă unde adaosul co
mercial este mic — și 
asta se poate practica în 
condițiile că se aduce 
marfa direct de la pro
ducător — și prețurile 
sunt mai mici. Acela este 
magazinul preferat și de 
către cumpărători.

(semifinale — Liga Cam
pionilor); 23,25 Jurnal ; 
U, II) întâlnirea ae la mie
zul nopții; 1,30 Fotbal: 
Oțelul Galați — Rapid 
(înreg.).

CTVR2 ]

7,00 TVM; 8,30 Desene 
animate; 9,00 Ora de mu
zică; 10,00 Lumină din 
lumină (r); 12,50 Punct de
întâlnire ; 13,10 Savannah
(r) ; 14,30 America sălba
tică (r); 15,00 Desene a-
nimate ; 16,20 Top Model
(s) ; 17,15 Tribuna parti
delor parlamentare; 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 
Emisiune în limba maghia
ră; 20,30 Ziua de mâine; 
21,05 Credo; 22,05 TVM 
Mesager; 22,35 Santa

(Urmare din pag. 1)

sau nu creditele și do
bânda aferentă acestora 
către bancă. termenele 
stabilite fiind 30 septem
brie 1997 pentru cultu
rile de grâu și orz șt 
31 decembrie 1997 pentru 
celelalte culturi nomina
lizate. tn altă ordine de 
idei, este de precizat fap
tul că între clauze se în
scrie și aceea referitoare 
la neacordarea bonificației 
de 25 la sută din ere- 

Ce trebuie sâ știe 
producătorul agricol
solicitant de credite

ditele acordate, în cazul 
nerambursării la scadență 
a acestora sau a nerespec- 
tăril oricărei alte obli, 
gații contractuale, inclu
siv de plată a dobânzii și 
suportarea unei dobânzi 
penalizatoare, la nivelul 
dobânzii lombard.

In legătură eu docu
mentația ce trebuie de
pusă de către persoanele 
fizice solicitante de cre
dite, dl director ne-a spus 
că. pe lângă CEREREA 
DE CREDITT1 (formular 
tip. ce se obține de la 
bancă), se mai aduc 
DEVIZEI^ DE CHELTU
IELI PE CULTURI (În
tocmite cu sprijinul și 
purtând avizul specialiști
lor agricoli, de la centre
le locale sau DAA), CON
TRACTUL DE DESFACE-

(pro - tv)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (s); 9,45 Sport la
minut; 10,00 Cine este 
șeful? (r); 12,00 Accapulcc 
Heat (s); 13,00 Cu frica-n
oase (co., SUA); 15,00 Fot
bal: Dinamo — Univ. Cra
iova (d) ; 17,30 Robocop
(s) ; 18,15 Sport la minut; 
18,35 Cine este reful? (s); 
19,00 Știi și câștigi! (cs); 
19,30 Știri; 20,00 Substi
tuirea [film, SUA); 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30
Viața ca în filme (s); 23,15 
Față în față cu I. Șcrbă- 
nescu ; 0,25z Sport la mi
nut.

CZ1CZ3. cr ic

RE A PRODUCȚIEI cre
ditate încheiat cu un 
beneficiar (acesta acope
rind cel puțin nivelul va
lorii creditului și al do
bânzii aferente). ADEVE
RINȚA DE AVERE. eli
berată de primărie (la 
arendași contractul de a- 
rendă) în care să se facă 
mențiunea, că cel în cau
ză nu are datorii față de 
buget (iar cel ce este sa
lariat aduce și adeverin
ță de venituri de la 
locul de muncă).

Referitor la garanții. în 
cererea de credite există

o prevedere de meetțiunl 
unde sunt specificate 
ranțiile propuse de „ 
neficiar (acestea fiind d« 
bază și complementare) 
Garanțiile constituie lpo 
teci și sau gajul cu sat 
fără deposedare, care sâ 
acopere o parte din yaloa 
rea garanției, cât ți con 
tractul de cauțiune. Con 
traci ele se fac pe felui 
de culturi, menționări 1 c 
est? obligatorie asigu 
rarea acestora.

In finalul discuției, < 
director a precizat că. î 
prima tranșă, plafonul i 
cordat pentru Sucursal; 
Băncii Agricole din Dev 
este de 950 milioane Ic 
alocându-se, în continuă 
re, rțoi resurse, în rapo; 
de solicitări.

(ANTENA 1)
7,00 Știri. Revista presei; 

7,15 Văduva (r); 10,30 Via
ța în trei (s); 11,10 Iluzii
(r) ; 12,00 Curcanii (s) ;
13,00 Dincolo de realitate
(s) ; 14.00 Știri; 14,20 Nash 
Bridges (ij; 15,10 Sparks
(r) ; 16.00 Lumină călăuzi
toare fsj; 17,00 Știri; 17,10 
Iluzii (s'; 19,30 Văduva

(s) ; 20,30 Observator; 21,30 
Lincoln (film, SUA); 0,30 
Kassandra (s).

(DEVASAT+)
10,00 - 12,15 Reluări; 

13,45 Videotex!; 19.00 O- 
bicctiv; 19,15 Documen
tar TV; 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Top 10; 22,00 FUm; 
23,30 Obiectiv (r).
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tara 74, situată în car
tierul „Peste Luncoi". In
tr-adevăr, cât timp ne-am 
documentat, n-a intrat de
cât o singură persoană, 
care s-a mulțumit să pri
vească. fără să cumpere 
nimic. Notăm că în zonă 
sunt 6 privatizați. care 
vând cam aceleași pro
duse. Dar cele de bază 
se cumpără oricum. ,.Se 
vând în medie, lunar, măr
furi în valoare de 15—20 
milioane de lei“ — spu
nea vânzătorul Alexandru 
Georgescu, apreciind că 
zilnic în magazin intră 
100—200 de cumpărători.

Cofetăria de alături, 
este singura din zonă. 
Cu toate că expunea în 
vitrină 15 sortimente de 
prăjituri, plus alte dul
ciuri și băuturi răcoritoa
re, doar două persoane 
consumau, la o masă, de
licatesele oferite de Car
men Popa.

Nici la „Textile — mer
cerie" nu se înghesuiau 
cumpărătorii. „Când sunt 
bani, mai vindețn" — 
spunea dna Aurica Lazăr. 
Totuși, preocuparea pen
tru o aprovizionare sorti
mentală bogată, amabi
litatea vânzătoarei față 
de potențialii cumpărători 
stabilizează clientela — 
cum am constatat.

Urcăm câteva scări 
din fața unui bloc și a- 
jungem în micul magazin 
universal al S.C. „Prod 
Prest Florica" SRL. De 
la acadele, ciocolată și 
cafea, la sucuri, băuturi,

' 8,20 Alaska Kid (serial —
' Germania Rusia, ep. I) ; 
\ 9,15 Santa Barbara (r) ;

11,05 Mai spune-mi câ nu 
m-ai uitat. . (var.); 12,05

I Andrea Celeste (r); 13,05
l Desene animate; 13,30 Sce- 
1 na (r); 14.00 Știri; 14.10
’ Muzica pentru toti ; 15,00 
( TVR Clui-N.; 16,35 De- 
• sene animate; 17,40 Călă- 
. torie în China (do); 19,00
' Căsuța cu povești ; 19,05 
i Reflector; 19,30 California

visează (s); 20,00 Jurnal;
21,00 Vedele în recital ; 

I 21.20 Fotbal: Aiax Amster
dam — Juventus Torino
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ARBITRII ȘI OBSERVATORII 
ETAPEI A 22-A, DIN 13 APRILIE, 

ÎN DIVIZIA C

..WAV
I

s■ ■

:•
DACIA ORĂȘTIE — FAVIOK ORAȘTIE, ar-; 

bitri; Adrian Costea, Daniel Lada și Daniel Tirt, • 
obs. Doru Toma Jj

METALUL CR1ȘCIOR — MINERUL GHELARI, J 
arbitri: Stan Hanzi, Emil Muntcanu și Valentin Ia- > 
cob, obs. Achim Nechii. ■

VICTORIA CALAN — MINERUL TELIUC,!

■■
I

>
i

VlUÎUKirl — IVI 1 In Pj IU <J Lt lJILilUv,

arbitri: Andrei Csiki, Daniel David și Claudiu Pe-J'

I
■

trie, obs. MirCea Sărbu. ■
JIUL PETR1LA — MINERUL ȘT. VULCAN,; 

arbitri: Valentin Verdeș, Valentin Gavrilă și Teo-Î, 
dor Sava, obs. Pclru Spârios. J>

C.F.R. MARM. S1MERIA — CONSTR. HUNE-j! 
DOARA, arbitri: Ghc-orghe Emilian, Gheorghe A-1! 
mm și Robert Keksedy, obs. Mircea Pădurean. !'

:■

DOARA, arbitri: ( 
vram și Robert Keksedy, obs. Mircea Pădurean.

MINERUL AN1NOASA — A.S.A, AURUL BRAD, ! 
arbitri: Daniel llaidiner, ] 
relian Lagu, obs. Marian Dima.

MINERUL LI\ EZEN1 — I------------- ---------
ȘANI, arbitri: Petru Zlate, Florin Bulgaru și Sorin 
Corpodi, obs. Sever Bogdan.

CASINO ILIA — MINERUL BARBATENI, 
arbitri; Erno Magyari, Constantin Dăniiă și Vasi- j, 
le Pintilei, obs. Vasile Nemeș. <■

Beniamin Popescu și Au- J î
• ■;

1 — UTILAJUL PETRO-■; 
rin Rnlanrii si Sorin ,J

i

:

ÎN CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

ORÂȘTIE — GLORIA 
Adam, Constantin Dineș

bAcia — avântul
Daniel Dudaș, Ionel Cârstea

GEOAGIU, 
și Nicolae

ZDRAPȚI, J 
și Manus <

FOTBAL START £
7" Magyari S

--------------------- --- I

FORESTA 
arbitri: Ionel 
Albulescu.

RECOLTA
arbitri:
Vreme.

MINERUL II GHELARI
DEVA, arbitri: Vasilc Capotescu, Karoly Magyari 
și Ramses Stanca. !

GLORIA BRETEA ROMANA — UNIREA VE-îl;
ȚEL, arbitri: Claudiu Suciu, Eugen Palko și Ovidiu b
Chitor, obs. Pavei Mar.ncău. \

VICTORIA DOBRA — RETEZATUL HAȚEG, j| 
arbitri; N.co.ae Pand^relu, Petru Kiss și Nicolae ji 
Sebeș, obs. Dorei lârsa. ■ '

SANTOS BOZ — MECANIZATORUL SAN-J' 
TANDREI, arbitri: Zoltan Gergely, Daniel Ilincea și[' 
Florin Bobâlcă.

■

DE LA SUBCOMISIA DE DISCIPLINA 
A ARBITRILOR

Arbitrul Costea Marius Deva este suspen- ■ I
at 5 etape și Eugen Ambruș, 2 etape pentru gre-î1 
aii +•!■<> -4 .1 «a T ■*

■șeii de arbitraj la meciul Minerul Livezeni — Con- 1 
structorul Hunedoaia. !

Arbitrul Cristian Kuszai — Petroșani este sus-!1 
pendat 4 etape pentru neprezentare la meciul Vie- ■ 
toria Călan — Favior Orăștie. ■

Arbitrul Gannel Macavei. Deva — este suspen- !■ 
dat 2 etape pentru neprezentare la jocul de juniori1' 
bi. :

Arbitrul Traian Melha — Orăștie este suspen-J 
dat 4 etape pentru lipsă de curai și fermitate la«, 
meciul Jiul Petrila — Minerul Ghelari. !■

•S
............... - « . .VAW/AV.

i■

■

DIVIZIA A1

1 MIHAI LEU, LA UN 
CONTROL MEDICAL 

ÎN GERMANIA

• Combătând, unele in- 
« formații apărute in une- 
J le ziare, Campionul mm. 
J dial al profesioniștilor, 

I Mihai Leu, după care s-ar
• retrage din activitatea
• competițională, a făcut ur.
• matoarea declarație coti- 
» dianului „Sport XXI'1: 
l „Nu este nimic adevărat! 

i Am mari probleme cu o 
ț ruptură la bicepsul bra.
• țului stâng dar n-am de-
• clarat nicăieri că mă re- 
« trag. Zilele acestea voi 
; pleca in Germania pen.

tru a face o serie de con- 
i troale, nu înainte de a
• trece pe la Timișoara, un- 

I de sunt student in anul
• 11 la Facultatea de Educa- 
l ție Fizică".

GOLGETERII DIN
• DIVIZIA NAȚIONALĂ

« Și după a 23-a etapă 
I din DN, continuă să con-

» 
ducă în clasamentul gol. » 
geterilor SABIN ILIE, de [ 
la Steaua, cu IS goluri, | 
din care 6 din lovituri de * 
la 11 m. Pe locul doi ser 
află B. Oprea (Farul) și» 
Gușatu (Poli Timișoara), 
cu câte 12 goluri, iar pe I 
locul 3, Strizu (FC Bra- * 
șov) și R. Niculescu (FC j* 
Național), cu câte 11 go-k 
luri înscrise. 1

PANA LA VARĂ, *
MANEA ANTRENOR 7 

LA RAPID *
V

După debarcarea*lui Li. | 
ță Dumitru de la Rapid | 
s-a încercat în zadar a- * 
ducerea la cârma echipei * 
a lui Florin Marin, de lai 
Ceahlăul. De voie sau ne- • 
voie, Manea, fost jucător i 
de bază al Rapidului, tre. J. 
buie să rămână el ca an- I 
trenor principal al for- j 
mației, până la vară. A- ț’ 
tunci, după spusele dlui » 
George Copos, va fi a. J. 
dus Florin Marin, ce a| 
intrat în grațiile sponso- j 
rului din Giulești. ;

! Recorduri
4 O Prima femeie din lu. 
! me Care a traversat înot 

Canalul Mânecii a fost
I Gertrude Ederle (SUA) în 
i anul 1919 când avea nu- 
’ mai 12 ani.

1 0 Halterofilul sovietic
Vasili Alexeev deține un

I record unic: in timp de 
1 opt ani a stabilit nu mai 
? puțin de 80 de recorduri 
i mondiale.
I © Ediția 1978 a Cam- 
) pionatului Mondial de fot- 
l bal a stabilit un adevă. 
J rat record mondial în pri- 

' vința numărului de spec- 
tatori în tribune și in fa-

1 ța aparatelor TV (excep. 
tând Jocurile Olimpice;

î 400 de milioane.
| 0 Cei mai in vârstă

participant la Jocurile O-
I limpice a fost suedezul 
' Oscar Swahu (1847—1927).
1 Prezent la ediția din a- 
I nul 1920 el a reușit să 

câștige și o medalie de
i bronz la tir la vârsta de 
\ 65 de ani și 232 de zile.

sportive
© Se apreciază că cel 4 

mai mare număr de spec- 
tatori la o întrecere spor. 1
tivă s-a înregistrat cu i 
prilejul deslâșurăni edi- ! 
ției din anul 1979 a ma- 1 
ratonului de la New York ț 
câștigat de Bill Rodgers, ț 
Întrecerea a fost urmărită j 
de aproximativ 2,5 mi. ț 
lioane de spectatori pre- 4 
zenți pe traseul cursei. ’ 

0 Juan Manuel Fangio J 
a fost cel mai in vârstă ț 
campion mondial de au- l 
tomobilism. El a cucerit J 
titlțil in 1957, când avea 1 
46 de ani și 55 de zile. I 
Ce] mai tânăr campion J 
mondial a fost Emerson 1 
Fitipaldi (Brazilia) în 1972, ț 
când avea 25 de ani și 4 
273 de zile

0 In istoria baschetu- 1 
lui numele lui Marie ( 
Boyd este asociat cu un ’ 
record deosebit. In cadrul î 
unei întâlniri între două 1 
formații școlare feminine ’ 
(1924), ea a înscris 156 de * 
puncte. I
Grupaj de ILIE LEAIIU (

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
REZULTATELE ETAPEI : Mecanizatorul Sân- 

tandrei — Foresta Orăștie 4—2; Retezatul Hațeg — 
Santos Boz 4—2; Unirea Vețel — Victoria Dobra 
3—1; Fotbal Start Deva — Gloria Bretea Rom. 2—1; 
Gloria Geoagiu — Recolta Băcia 2—2; Avântul 
Zdrapți — CIF Aliman Brad 0—0; Minerul II Ghe
lari — a stat.

CLASAMENTUL
1. Mecanizat. Sântandrei 16 10 1 4 50--29 3‘
2. Gloria Bretea Română 15 10 2 3 57—20 32
3. Retezatul Hațeg 16 10 1 5 35—30 31
4. Fotbal Start Deva 16 9 2 5 ,37—33 29
5. Minerul 11 Ghelari 15 8 0 7 36—28 24
6. Unirea Veței 16 6 5 5 26-31 23
7. Foresta Orăștie 16 7 1 9 34—33 22
8. Avântul Zdrapți 16 6 3 10 31—38 21
9. CIF Aliman Brad 16 6 1 9 30—38 19

10. Victoria Dobra 15 5 1 9 31—41 16
11. Gloria Geoagiu 16 5 1 10 25—47 16
12. Santos Boz 15 5 0 10 36—42 15
13. Recolta Băcia 16 3 3 10 25—46 12

ETAPA VIITOARE: Foresta Orăștie — Gloria 
Geoagiu; Recolta Băcia — Avântul Zdrapți; Mine
rul II Ghelari — Fotbal Start Deva; Glor a Bretea 
Română — Unirea Vețel; Victoria Dobra — Rete
zatul Hațeg; Santos Boz — Mecanizat. Sântandrei; 
CIF Aliman Brad — stă.

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

EH rj faw— i

REZULTATELE ETAPEI DIN 6 APRILIE : 
ASA Aurul Brad — Mm. Livezeni 4—0; Constr. Hd.
— Min. Amnoasa 2—1; Casino Ilia —CFR-Marmo- 
sim Simeria 0—3; Min Bârbatem — Min. Șt. Vul
can (nedisputai) 0—3 Min. Teliuc —. Jiul Petrila 
4—1; Min. Ghelari — Victoria Călan 0—1; Favior 
Orăștie — Metaiul Crișcioț 0—2, Utilajul Petroșani
— Dacia Orăștie (nedisputat) 0—3.

CLASAMENTUL
1. ASA Aurul Brad 21 18 1 2 76— 12 55
2. Constr. Hunedoara 21 16 3 2 67— 21 51
3. CȚ R-Marm. iimeria 21 14 1 6 79— 34 43
4. Mm. Bărbăteni 21 12 2 7 64 — 39 38
5. Dacia Orașue 21 11 3 7 59— 39 36
6. Metalul Crițcior 21 11 2 8 48— 35 35
7. Jiul Petrila 21 10 4 7 47— 36 34
8. Min. Șt. Vulcan 21 9 3 9 64— 33 30
9. Min. Gheiari 21 9 2 10 40— 39 29

10. Victoria Călan 21 9 1 11 36— 41 28
11. Min. Aninoasa. 21 7 3 11 32— 43 24
12. Casino lua 21 8 0 13 39— 65 24
13. Min. Livezeni 21 6 3 12 3a— 82 21
14. Favior Orăștie 21 5 1 15 25— 56 16
15. Minerul Teliuc 21 4 2 15 42—114 14
16. Utilajul Petroșani 21 3 0 18 33—124 9

ETAPA VIITOARE : Dacia Orăștie — Favior 
Orăștie. Met Cnșcior — Min. Ghelari; Victoria Câ- 
lan — Mineiul Teliuc; Jiul Petrila — Min. Șt Vul
can , CFR Marmosim Simena — Consir. Huned. ; 
Mm Anmoasa — Aurul Brad; Min. Livezeni — 
Utilajul Petroșani; Casino Ilia — Mm. Bărbăteni.

REZULTATELE ETAPEI a 23-a: Pre- 
âziB Săcele — Poiana Câmpina 0—1; 
dunărea Galați — Metalul Plopeni 3—1; 
Slana Buzău — Metrom 3—0; AS Plo- 
ești — Petrolul Moinești 0—0: Poli. Iași
— Rocar Buc. 2—1- Tractorul Bv. — Du- 
lărea Călărași 2—0; Steaua Mizil — Fo- 
tsta Fălti’cenl 0—7; Bucovina Suceava
— FC Onești 1—C: Dăcia Brăila — Ceta- 
ea Tg. N. (nu s-au prezentat oaspeții).

CLASAMENTUL

IJ.v.y.y~

1. Foresta 23 17 3 3 58—13 54
2. Dacia Br. 23 13 5 5 37—17 44
3. G4. Buzău 23 12 3 8 45—26 39
4. „Poli" Iași 23 12 3 8 38—27 39
5. FC Onești 23 12 3 8 35—24 39
&. Precizia Săc. 22 12 2 8 42—32 38
7. Petr. Moin. 23 11 5 7 33—27 38
8. Poiana Câmp. 23 11 4 8 30—21 37
9. Bucovina Suc. 23 10 6 7 27—25 36

Tractorul 23 10 3 10 26—23 33
1. Dunărea Căi. 23 9 4 10 30—34 31
2. Rocar Buc. 22 9 2 11 32—27 29
3. Dunărea Gal. 23 7 7 9 30—24 28
4. AS Ploiești 23 7 6 10 24—25 27
5. Metrom Bv. 23 7 5 11 26—27 26
6. Met. Plopeni 23 5 7 11 18—33 22
7. Cetatea Tg.N. 23 4 4 15 21—59 16
8. Steaua Mizil 23 1 2 20 7—95 5

REZULTATELE ETAPEI a 23-a: CFR 
Pașcani — Chimics: Târnaveni 1—0; Vi- 
romet Victoria — ICIM Brașov 3—0; Me
canica Huși — Constr, Reghin 3—1; Rom. 
radiatoare Bv. — Nitramonia Făgăraș 
2—0; Mm. Comănești — Petr. Brăila 5—1; 
Harghita Odorhei — Dorna V. Dornei
2— 0: Unirea Focșani — Metalul Toflea
3— 2; Petr. Berea — Rafinorul Dărm. 4—5; 
Letea Bacăy și Vrancart Adjud au stat.

CLASAMENTUL
1. Nitramonia 23 13 4 6 35—21 43
2. Rafinorul 22 13 3 6 42—24 42
3. Chimica 23 11 4 8 28—21 37
4. Petr. Brăila • .23 11 3 9 35—26 36
5. Romradiatoare 22 9 8 5 28—17 35
6. ICIM 23 10 3 10 30—26 33
7. Letea Bacău 21 9 6 6 20—16 33
8. M. Comănești 23 10 3 10 32—32 33
9. Constr. Regh. 23 10 3 10 27—29 33

10. Viromet. 21 10 2 9 28- 21 32
11. Harghita 23 8 6 9 24—29 30
12. Petr. Berea 23 7 7 9 31—31 28
13. Mecanica 22 8 4 10 23—30 28
14. Vrancart 22 8 3 11 19—26 27
15. Dorna V.D. 23 9 0 14 24—43 27
16. Met. Toflea 23 8 2 13 26—36 26
17. CFR Pașa. 21 8 2 11 19—30 26
18. Unirea 23 6 5 12 20—34 23

REZULTATELE ETAPEI a 23-a: Cimen
tul Medgidia — Electromagnetica Buc.
1— 2; Gloria Cornești — Inter Giurgiu
2— 1; Aversa — Callatis M. 0—2; Meta
lul Fiiipești — AS Midia Năvodari 1—1; 
Petrolistul Boldești — FC Atletic 2—0; 
Acumulatorul — Portul 2—0; Electrica 
C-ța — Victoria Florești 4—1; Flacăra 
Moreni — Navol Oltenița 2—0; Faur — 
Cimentul Fieni 2—1; ȘN C-ța a stat.

CLASAMENTUL
1. AS Midia 24 15 3 6 42—20 48

2. Electromagnet. 24 14 3 7 40—26 45
3. Cimentul F. 25 12 7 5 38—21 43
4. Sportul C-ța 24 13 2 9 40—28 41
5. Cim. Medg. 24 12 4 8 28—26 40
6. FI. Moreni 24 12 3 9 35—29 39
7. Faur Buc. 24 11 6 7 39—27 39
8. Callatis Mg. 24 11 3 10 37—33 36
9. Navol Oltenița 25 10 5 9 34—41 35
10. Petr. Bold. 23 10 4 9 36—28 34
11. Inter Giurgiu 24 10 4 10 45—39 34
12. Met. Filipești 23 9 5 9 29—23 32
13. FC Atletic 24 10 2 12 27—36 32
14. Vict. Florești 24 9 4 11 22—36 31
15. ȘN C-ța 23 8 5 10 32-‘-29 29
16. Gl. Cornești 24 8 3 13 28—40' 27
17. Acumulatorul 23 6 4 13 24—40 22
18. Aversa 22 5 3 15 21—41 18
19. Electrica C-ța 23 4 2 17 14—50 14

REZULTAlt-LE ETAPEI: Mobila Șimleu 
— Armat. Zalău 2—1; FC Arad — FC 
Bihor 0—0; Electrica Timiș. — Astral Be
ta 0—1; I.S. C. Turzii — Phoenix B.M. 
2—0; Metalurg. Cugir — UM Timișoara 
0—1; Arieșul Turda — Minerul Ștei 1—0; 
Viitorul Oradea — Motorul Arad 3—0; 
CPL Arad — W. Petrom Pecica 1—0; Me
canica Mârșa — Șoimii Sibiu 2—0; Min. 
Borșa — a stat.

CLASAMENTUL
1. UM Timiș. 24 19 1 4 55—20 58
2. I.S. C. Iurzii 24 16 4 4 38—17 52
3. Șoimii Sibiu 23 14 2 7 43—23 44
4. Armătura Z. 23 13 3 7 38—24 42
5. Min. Ștei 24 12 2 10 42—30 38
6. Astral Deta 24 12 2 10 37—29 38
7. Electrica Tim. 24 10 5 9 32—30 35
8. Metalurg. C. 24 10 3 11 27—35 33
9. Phoenix B M. 24 10 2 12 49—36 32

10. CPL Arad 24 9 4 11 20—35 31
11. Min. Borșa 23 9 2 12 38—40 29
12. Viitorul Or. 24 9 2 13 38—41 29
13. Sticla Turda 24 9 2 13 39—53 29
14. W.P Pecica 24 8 5 11 36—58 29
15. FC Bihor 23 7 6 10 24—27 27
16. Motorul Arad 24 7 5 12 32—44 26
17. Telecom Arad 23 7 5 11 23—35 26
18. Mob. Șimleu 23 8 1 14 26—50 25
19. Mec. Mârșa 24 6 4 14 27—37 22
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ANUNȚ:
© Vând țeava zincată ți țeava trasă. 

Trasă dintr-un depozit de pe strada mea.

Garda 
Financiară 
contraatacă

Au rămas fără valută

Și cei de la SC Instant Servis SRL 
Deva au rămas fără valută I Acest lu
cru, întrucât, firma a încălcat legislația 
privind repatrierea valutei.

La data controlului trebuia să fie în
casată suma de 4 752 de mărci.

în asemenea cazuri, amenda aplicată 
este exact suma în valută nerepatriată. 
Echivalentul în mărci a fost de mai bine 
de 22 000 000 de lei.

Prețuri negociate, dar...

Deși între SC Promet SRL Petroșani 
și RAH Petroșani exista o negociere în 
privința prețurilor la produsele livrate 
către regie, societatea amintită nu a res
pectat aceste prețuri. Suma încasată ne
cuvenit a fost de 8 754 000 de lei. Care 
sumă a ajuns la bugetul statului. Garda 
Financiară a aplicat și o amendă de 
300 000 de lei pentru nerespectarea Ho
tărârii de Guvern 206.

Plăți cu dichis
în doar două luni, SC Visa Corn Im- 

pex SRL Petroșani a efectuat plăți în 
numerar către diferite persoane juridice 
ce au depășit cu aproape 5 000 000 de lei 
plafonul maxim admis de lege.

Dincolo de faptul că banii au fost 
confiscați, societatea a mai primit și o 
amendă de 2 000 000 de lei I

Tarife incorecte

Se pare că multe firme privatizate 
sau mai puțin sunt cu ochii -pe banii 
minerilor din Valea Jiului. Iată încă un 
caz.

SC General Corn Trust Inc SRL Pe- 
trila și-a dimensionat incorect tarifele 
de prestări servicii către RAH Petroșani. 
S-a încasat astfel necuvenit suma de 
7 791 000 de lei.

Evident, suma a fost confiscată, iar 
amenda de 1000 000 de lei.

Unde-i milionul ?

Cam așa s-ar putea întreba cei de la 
SC .Imperial Micdonas SRL Deva după ce 
Garda Financiară a constatat că firma a 
făcut plăți-în numerar peste plafonul le
gal admis.

Suma confiscată s-a ridicat la aproape 
1 000 000 de lei.

Poluarea 
se plătește!

Recent, lucrători ai Inspectoratului 
de Poliție al județului Hunedoara, im. 
preună cu specialiști de la Agenția Pen
tru Protecția Mediului, Inspectoratul pen
tru Protecția Plantelor, Carantină Fitosa- 
nitară și Medicină Preventivă au consta
tat că la fermele Lăpugiu și Ilia aparți
nând de SC Agromicia SA Vețel se află 
1300 kg deșeuri (amestec de pesticide 
și îngrășăminte cu termen de utilizare 
depășit) care, păstrate' în condiții neco
respunzătoare, prezintă pericol pentru 
mediul înconjurător.

Datorită acestui lucru, a fost sancțio
nat contravențional cu 1 000 000 de lei 
amendă directorul societății, Alexandru 
Ardelean.

S-a dispus, de asemenea, colectarea ți 
depozitarea deșeurilor la sediul din Ve
țel, urmând a se lua măsurile necesare 
distrugerii acestora.
«AJWJYWWWWVWWWWAArWWWWWW
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• înșelăciunea și traficul de influență — prin
cipalele atuuri ale dnei Sofica

• Promisiuni peste promisiuni și promisiuni 
reprogramate

• Relații sus-puse și influențe asupra unor
funcționari publici *

• Obținerea de apartamente, angajări în dife
rite posturi și procurarea unor bunuri

ralele, dar cei mai mulțj 
își așteaptă rândul și cine 
știe când și dacă le vor 
vedea vreodată.

în rândurile ce urmea
ză vă vom aduce la cu-

Circulația rutieră primăvara
Iată că primăvara își 

face tot mai mult pre
zența.

în urma căderilor de ză
padă, a ploilor și a înghe
țului, învelișul asfaltic al 
șoselelor și străzilor s-a 
resimțit serios, astfel încât 
unul dintre primele aspec
te de care trebuie să ți
nem seama automobiliștii 
este tocmai starea drumu
rilor. Bineînțeles, spe
cialiștii în repararea dru
murilor au trecut sau vor 
trece la treabă, dar până 
la plombarea tuturor ero
ziunilor și fisurilor, auto
mobiliștii trebuie să circu
le cu mare prudență. Nu 
numai pericolul de acci
dent trebuie să ne deter
mine la o manieră preven
tivă de șofat, ci și grija 
față de propriile noastre 
autovehicule, care se re
simt după orice groapă 
„luată" în plin la viteză 
mare.

în acest sezon, de regu
lă drumurile sunt umede

ți alunecoase, mâzga și no
roiul constituind în cele 
mai multe cazuri un peri
col de derapaje dacă nu 
se circulă cu viteză adec
vată.

Vremea schimbătoare 
este o altă caracteristică a 
acestui anotimp, în care 
surprizele sunt prezente 
la tot pasul. Precipitațiile 
rămân la ordinea zilei, în 
multe cazuri ele alternând 
cu timpul frumos, întin- 
zând astfel „capcane" pen
tru automobiliștii care se 
grăbesc să creadă că au 
scăpat de griji.

Poate apărea oricând 
ceața, iar schimbările bruș
te de temperatură favori
zează aburirea geamurilor.

în acest caz, vizibilita
tea în deplasare se va re
duce.

Să nu uităm că își fac 
apariția în trafic bicicliștii, 
motoretiștii și motocicliș. 
tii. Multe autoturisme „con. 
servate" în timpul iernii 
vor fi scoase din garaje

sau de la locurile de adă
post și vor reintra în tra
fic.

Vremea frumoasă și am
biantă de primăvară va 
spori numărul de pietoni 
care folosesc arterele ru
tiere.

Copiii se vor reîntâlni 
pe terenurile de joacă, ca
re de multe ori sunt alese 
în apropierea străzilor.

Ca o concluzie — să re
ținem că specificul meteo- 
rutier al anotimpului la 
care ne referim îl consti
tuie îmbunătățirea condi
țiilor, comparativ cu cele 
din sezonul rece, dar în- 
tr-o măsură suficient de 
mică pentru a determina 
renunțarea la maniera de
fensivă a șofatului. Ia pru
dență și la vigilență 
timpul conducerii au* 
vehiculului.

Lt. col. MIRCEA NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție 

al Județului Hunedoara

De la Inspectoratul de Poliție 
al Județului

La Academia de Poliție „Al. I. Cuza" 
București sunt 220 locuri, curs de zi, 
pentru bărbați, sesiunea august — sep
tembrie 1997.

Concursul cuprinde două etape:
Etapa I — probe eliminatorii:

— examinarea psihologică
— examinarea medicală
— probe fizice

Etapa a II-a — probe de verificare i 
cunoștințelor.

înscrierile pentru participarea la 
cursul de admitere la Academia de O 
liție se vor face până la data de 30.04 
1997, la Serviciul de personal și învăță 
mânt al Inspectoratului de Poliție al ju 
dețului Hunedoara, de unde se pot cA 
ține și relații suplimentare.

nea cazuri — mulți oameni 
cad victimă unor aseme
nea farsori, care le mă
nâncă banii agonisiți prin 
trudă și mari sacrificii. 
Dar, cine știe...

Cine a cunoscut-o, și 
mulți au cunoscut-o pe So
fia Buta din Deva (Sofica 
îi spunea majoritatea), nu 
putea să nu se minuneze 
de aplombul cu care se 
ocupa de tot felul de afa
ceri. Dar de ce nu se ocu
pa Sofica ?

O ajuta oarecum și bi- 
rouașul pe care îl ocupa 
în incinta clădirii Tribu
nalului județean, ca anga
jată a S.C. „Multiprima" 
Deva. Făcea pe dactilografa 
și se învârtea pe lângă un 
xerox. Dar mai ales pro
mitea în dreapta și stân
ga, se lăuda cu relațiile 
ei în cercuri înalte, cu in
fluența pe care o are asu
pra unor funcționari pu. 
blici.

De la aceste laude se a- 
j ungea ușor la propuneri 
concrete: Vrei apartament 7 
Dorești să te angajezi un
deva ?

Și cum românul tranzi
ției crede că totul este po
sibil (mai puțin un trai 
rezonabil), mulți creduli 
au sperat în promisiunile 
lui madam Sofica. Naivi
tatea lor a mers atât de 
departe încât au pus în 
palma ei zeci de milioane 
de lei sau valută.

Cu banii credulilor, So
fica și-a rezolvat propriile 
interese, nimic din ceea ce 
a promis nu s-a materia
lizat.

Acum, o parte din cei 
ce î-au crezut poveștile 
și-au recuperat parțial pa

STOP CORUPȚIEI
Sofica și-a încheiat 

afacerile!? (I)
noștință o parte dintre 
matrapazlâcurile Sofiei Bu

ta, cea care, acum, la 48 
de ani, este cercetată în. 
stare de arest pentru co
miterea infracțiunilor de 
înșelăciune și trafic de in. 
fluență.

înainte însă de a înce
pe, să mai spunem că, spre 
regretul nostru, deși am 
mai scris despre aseme-

Nu se cunoaște exact de 
când a început dna aface
rile. Dar cea cu Maria Sil
via Suciu și Virginia Su- 
ciu, mamă și fiică, a în
ceput prin vara anului tre
cut. Pe Sofica o cunoș
teau de trei ani. Auziseră 
că se ocupă și de „anga
jări" la Bancorex. Din vor
bă în vorbăr au ajuns la

o înțelegere. în schimbul 
unui post la bancă, Buta' 
cere 1000 de mărci, adică 
2,5 milioane de lei. Primeș
te banii. După o vreme 
mai cere împrumut 2,5 mi
lioane de lei. îi primește 
și pe aceștia.

Nu i-a reușit, desigur, a. 
facerea cu angajarea, așa 
că cele două cer banii î- 
napoi. Abia în toamnă vor 
primi 1 000 000 de lei din 
cele cinci pe care le-au 
dat.

Pentru a nu mai reveni, 
iată ce declară Sofia Buta 
în legătură cu această pro
blemă: „Aveam o verișoa- 
ră care urma să se anga
jeze acolo. Mi-a promis că 
rezolvă problema angajă
rii". Sunt povești, desigur, 
întrucât verișoara este a- 
cum măritată undeva prin 
Austria.

Afacerea Pe care Sofica 
a derulat-o cu familia Re- 
siga a fost în domeniul 
imobiliar. Mai concret, ea 
a pretins și a primit în- 
tr-o primă fază, 14 000 000 
de lei, apoi alte șase — 
în schimbul promisiunii da 
rezolvare a cumpărării ți

nui apartament și unt 
garsoniere.

„Celor doi, va declar 
ulterior, le-am propus t 
facem un înscris din cai 
să reiasă că banii mi-a 
fost împrumutați, nu da 
pentru obținerea apart? 
mentului și a garsonierei

Culmea este că tot c 
la verișoara ei, pe num 
Eugenia Meleșconi, cea mi 
ritată în Austria, a afl; 
că s-ar găsi pe undeva v 
apartament și e garsonii 
ră de vânzare.

Oricum, Aurel și Doini' 
Resiga nu și-au rezolv: 
problema apartamentul' 
și garsonierei. Banii j-s 
dat însă.

îri schimb, famili* V 
sile și Elena Porancea, d: 
Deva, se poate considei 
fericită. Și aceasta, înlr 
cât au reușit să recupw 
ze cei 9 000 000 de lei da 
pentru obținerea unu) 
partament promis de S 
fica. Ferice de el, că alțl

••••••••••

Pagină realizată de
VALENTIN NEAGl
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Mesajul pietrelor
In fața vitrinelor (din- 

tr-o expoziție găzduită 
recent de Casa de Cul
tură Deva), privitorii se 
opreau uimiți să 
miniaturile din 
sticlei. Tablouri 
realizate din coji 
pietre sau frunze 
cu subiecte religioase (cu 
excepția ultimelor), 
presiOnează pentru 
sunt deosebite de 
ce au mai văzut iubito
rii de frumos.

Autoarea acestor mici 
minunății, dna Ana lo
nașcu, din Deva, mărtu
risește că nu intotdeau. 
na o piatră iși dezvăluie 
mesajul de la nrima pri
vire. Le așază pe masă 
și le privește zile în șir. 
Și, dintr-o dată, vede în

admire 
spatele' 
micuțe, 
de ouă,
pictate

im. 
că 

ceea

forma pietrei un mic ba
sorelief sau un chip con. 
turat de nuanțe. Cu 
pensulă și culori desă
vârșește ceea ce piatra 
avea ascuns în ea pen
tru neinițiați, dar îi dez
văluie dumneaei. Astfel 
apar figuri umane, ma. 
joritatea de inspirație 
biblică (Fecioara cu prun
cul. Iisus răstignit ș.a.). 
Uneori pe aceeași pia
tră, în ciuda dimensiu
nilor foarte reduse, „ră. 
sar" grupuri de persona
je, cu figuri și in ipos
taze deosebit de suges
tive.

Cum mai scriam și a- 
nul trecut, dna lonașcu 
iși iubește lucrările și ar 
ăcn ca limbajul pietre-

ta» a a I
b

I
I
I
•

pentru | 
al flori- J 
recepta > 

organiza. I
I
*

I
I
I

De mână
lor, comparabil 
dumneaei cu cel 
lor, să-l poată 
și alții. Dar cu , 
rea expozițiilor 
dificil pentru 
nară. După cum greu de 
înfăptuit i se pare și 
ideea ce i-a fost sugera
tă de a.și face un cata
log cu cele mai repre
zentative lucrări. In aș
teptarea unei inițiative 
care să-i pună realizările 
la dispoziția celor care 
doresc să le vadă, dna 
lonașcu continuă să adu. 
ne pietre (are garajul și 
grădina ticsite), chiar da
că dintr-o sacoșă de „ma
terial", doar două-trei 
bucăți „îi vorbesc".

este mal 
o pensio-

VIORICA ROMAN

zâmbet cald
I
I
*

I
*

I
I
I
*

I
*

I
I
w

I
*
I

Dna Aurica Lazăr lucrea
ză intr-un magazin mic, 
de textile-mercerie, situat 
în cel mai mărginaș car
tier din Brad. S-ar putea 
crede că nu prea are cli
entelă, ' neexistând vad co
mercial. Nu se 
de așa ceva, 
atunci când ai 
clientul, când 
toate sortimentele 
lului solicitat, când 
vorbă bună și un zâmbet 
cald, devii, cunoscut și a- 
preciat.

Ne-am convins de aceas
tă realitate la fața locu
lui. „Oamenii sunt și așa 
stresați cu prețurile aces
tea, care ne afectează pe 
toți deopotrivă — spunea, 
Este firesc să fiu amabi
lă, să le dau toate infor-

încă

cu zeița
înțelepciunii

Doamna de Stael :

în taini- 
un adă- 
libertate, 
nu poate 

cuceritorii

„Omul are 
țele gândirii 
post pentru 
la care forța 
pătrunde:
și-au însușit adesea mo
ravurile celor pe care 
i-au învins".

Marguerite Yourccnar :

plânge insă 
Pentru că, 
răbdare cu 
ii prezinți 

artico- 
ai o

mațiile solicitate, pentru 
a putea alege fiecare ceea 
ce-i convine".

In magazin erau
mărfuri la prețurile vechi, 
din cele mai „scumpe" — 
cum spunea dna Lazăr — 
„nu aduc decât puține". 
„Dacă cineva solicită 
tr-o pungă de fire 
două-trei sculuri, îl 
vesc. Se cumpără și 
cramă-ul, chiar dacă 
costă 9 300 de lei un scul, 
pentru că 
nu renunță 
fel — mai 
cât să am 
sura pungii

Erau în rafturi și nume
roase modele de goblenuri. 
Femeilor care se interesau 
de modele, dna Lazăr le 
oferea explicații în plus 
despre cum se îmbină cu
lorile, fiecare pânză având 
atașate scuturile de ațe 
cu nuanțele cerute. (E.S.)

din- 
doar 
ser- 
ma- 

acum

cine lucrează 
. Fac în așa 
spunea — în- 
marfă pe mă- 

fiecăruia".

1
*

!

„Să nu pierdem din ț 
vedere graficul unei l 
vieți omenești care, ori- J 
ce s-ar spune, nu se J 
compune dintr-o ori- J

ț zontală și două perpen- I 
diculare, ci mai degra- ț 

l bă din trei linii sinuoa- i 
l se, întinse la infinit, • 
J mereu apropiindu-se șl l 

neîncetat divergente : l 
ceea ce un om a ere- i 
zut că este, ce a vrut 
să fie și ceea ce a fost".

Sclma LagerlOf :

„Cine este de neînvins 
fără resemnare și cine 
e sigur de izbândă fă
ră răbdare ?"

George Sand :

I

Selecție de 
ILIE LEAIIU

„Orice om care nu do
rește gloria patriei sale 

un rău cetățean".Dna Ana lonașcu își prezintă picturile pe pietre.
Foto ANTON SOCACI

Trandafirul

de 
Ia

uns 
foc 
ru- 

lea- 
pa-

unsă cu 
una de 

umplut 
mijlocul

Rădăcinile lungi, 
se scurtează la 
cm, iar cele mai 

fibroase, câțiva

Trandafirii se plantează 
toamna, dar și la incepu- 
tul lunii aprilie. înainte 
de plantare, trandafirii 
Lrebuie fasonați (reduce
rea rădăcinilor la lungi
me, înlăturarea părților 
rănite sau bolnave și 
scurtarea ramurilor coroa
nei), 
groase 
15—20 
subțiri, 
cm. Ramurile se reduc de 
obicei la un număr 
2—4. iar ca lungime 
4—5 muguri. După fasona
re, rădăcinile se mocirlesc 
prin introducerea lor în- 
tr-o mocirlă de consisten
ța smântânii, formată din 
pământ (de preferință lut 
galben), cu adaos de ba
legă proaspătă de bovine, 
dacă este posibil. Planta
rea se face în gropi de 
50x50x50 cm. în fiecare 
groapă se pune mraniță 
(2—3 kg) și restul pământ. 
Distanța de plantare poa
te fi 50—70 cm pentru 
trandafirii pitici și 2—3 
metri pentru cei urcători, 
cu tulpina înaltă. Nu ui
tați că trandafirii solicită 
locuri deschise, aerisite, în
sorite. Preferă terenurile 
argilo - nisipoase permea
bile, bogate în substanțe 
hrănitoare.

dicton antitabagic 
spune că „fiecare țigară e 
un cui în sicriul fumăto
rului". Depinde de voința 
acestuia reușita 
rii la fumat și deci 
scurtarea propriei 
In broșura 
și remediile sale", 
zată de 
George Petrescu, 
cătorul 
bagismului 
se prezintă 
despre fumat" și mai ales 
„cum poate fi abandonat 
acest dăunător obicei".

In cap. „Tabagismul și 
remediile sale — Scurt is
toric", autorul spune

renunță- 
la 

vieți.
„Tabagismul 

reali- 
conf. univ. dr. 

condu- 
„Ligii contra ta- 

Cluj-Napoca“, 
„ceea ce știm

în 1992 la aniversarea a 
500 de ani de la cucerirea 
de către Columb a Ame- 
ricii s-a omis amintirea 
unui rău importat atunci 
— tutunul. De pe atunci 
obiceiul de a fuma a ajuns 
la curtea Franței, Ecate- 
rina de Medici conside
rând fumul de țigară util 
grețwrilor ce o supărau. 
Treptat a devenit „un gest 
de bon-ton, agreabil și 
elegant”. Din nefericire.

Astăzi fumează nu doar 
femeile adulte ci și ado
lescentele. Tirierele însă 
ar trebui să știe că pe 
lângă bolile pe care le fac 
fumătorii între aces-

tea cancerul fund la loc... 
de frunte — femeilor a- 
cest obicei le aduce și alte 
neplăceri, cum ar fi „naș
terile premature de feți 
debili, cu rezistență scă
zută la infecțiile ulteri
oare". Ca să nu mai spu
nem că fumul dăunează 
tenului, dă vocii o tentă 
masculină ș.a. •

Cum se poate renunța 
la fumat ? Autorul încli
nă pentru oprirea bruscă, 
pe care o asemuiește „te
rapiei de șoc" și care e 
mai eficientă decât cea 
„blândă, de abandonare 
treptată". (V. Roman).

• GOGOȘI CU NUCA. 
Se opărește 1/2 kg făină 
(în care am pus o lingu
riță de sare) cu apă clo
cotită, treptat, amestecân. 
du-se mereu, până ce e cu
prinsă toată făina, capătă 
consistență ca de ecleruri 
și nu rămân cocoloașe. 
După ce se mal răcește 
coca, se pune 1/2 linguri, 
ță cu bicarbonat și 20 gr 
drojdie de bere muiată In 
puțină apă și se mestecă 
pentru a se încorpora. Se 
ung palmele cu ulei, se ia 
cocă *t lingurița și 
fac gogoșele rotunde, 
mărimea uneJ nuci mari.

se 
de

r:

Se așază în tava 
ulei, strâns lipite 
alta. După ce s-a 
tava, se face în 
fiecărei gogoși o adâncitu
ră mică, cu degetul 
cu ulei. Se coc la 
nu prea iute, până 
menesc. Intre timp 
gă 1/2 kg zahăr cu 
har de apă și se 
clocotit 
sându-le în cuptor până 
absorb siropul. Se scot, se 
așază pe un platou și, 
desprinse una de alta, se 
presară cu nucă pisată.

• NEGRESA. O cană și 
Jumătate de zahăr, o cana

TI

un
se 
se 
un 
toarnă 

peste gogoși, lă-

și jumătate de apa rece, 
o cană de ulei, 3 căni cu 
făină, o linguriță de bi
carbonat stins cu oțet sau 
zeamă de lămâie, 3 linguri 
de 
de 
șe 
ne 
se 
rahat (tăiate 
mici). Se unge o tavă ma
re cu ulei și se tapetează 
cu făină. Compoziția se 
toarnă în tavă și se coace 
la foc mic cam o oră. (De 
la dna DlDlNA DAESCU, 
Deva)

cacao și arome (coajă 
lămâie, portocală ș.a.) 

amestecă bine. Se obți- 
o pastă groasă. în care 
pot adăuga nuci sau 

în bucățele

- — •.•Z.

« t

I

Lucrul de mână a fost Șl va rămâne o preocupare 
îndrăgită de femei, mal ales de cele caro trăiesc la 
sat. Este o modalitate d.c a-și manifesta dragostea de 
frumos și talentul.

>•>
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S-a luat mită, 
nu s-a luat...

' Tn ziarul nostru din 2 a- 
prilie a.c., a apărut o în- 

> semnare, după un comuni, 
j cat remis redacției de că

tre Inspectoratul de Poli- 
I ție al județului Hunedoara, 
I in care se afirma că doc- 
i torul loan Cornel Cioflica, 

âe la Dispensarul Veterinar 
din Crișcior, „a pretins și 
a primit in cursul anului 
1996 sume de bani ce tota
lizează aproximativ 1 tni- 

l lion de lei de la mai mulți 
carmangieri de pe raza co
munei, pentru a aviza sa
crificarea de animale" și 
că este cercetat pentru „să
vârșirea infracțiunii de lua
re de mită, pentru care 
riscă o pedeapsă cu închi
soarea de Ia 3 la 12 ani și 
interzicerea unor drepturi". 

Omul se consideră nevi- 
' novat, ne-ă sunat în câte.

va rânduri, după care ne-a 
vizitat la redacție cu câte
va declarații din care spi
cuim: „La solicitarea dv_ 
inregistrată cu nr. de mai 
sus ,...) vă comunicăm că 

, împotriva dv. s-a depus re- 
■ clamație scrisă la această 

unitate de poliție, care în 
conformitate cu art. 209, al.
3 din C.p.p. s-a înaintat la 
Parchetul de pe lângă Tri
bunalul județean Hunedoa
ra, întrucât infracțiunea 
prevăzută de art. 254 (lua
re de mită) intră în com
petența de soluționare a 
procurorului. Așa fiind cu 
privire la aceste infracțiuni 
ca și în cazul în speță Po. 
liția nu efectuează cerce

tări”. Ambiguitate șl agra
matism sub semnătura It. 
col. BALINT GHERASIM, 
șeful Poliției Municipiului 
Brad.

In ce-i privește pe Faur 
Ana și Faur Gheorghe, de 
la Asociația Familială 
„Faur Ana" și pe Glava 
Florica și Glava Cornel, de 
la Societatea Comercială 
„Glava Florica ALCOM” 
SRL Crișcior, aceștia de. 
clară că „în activitatea 
noastră medicul veterinar 
de mai sus (loan Cornel 
Cioflica — n.n.) nu ne-a 
pretins sume pentru aviza
rea sacrificiului, așa cum 
scrie în presă, ci numai ce
le prevăzute de lege în a. 
ceastă activitate... (ș.a.m.d.). 
Noi avem o deosebită sti
mă pentru acest doctor, om 
de omenie, care a răspuns 
la solicitarea noastră ia 
orice oră a fost solicitat".

în spiritul echidistanței, 
echilibrului și deontologiei 
profesionale ce caracteri
zează colectivul ziarului 
nostru și al angajării sale 
pe frontul corectitudinii și 
legalității, îi rugăm pe con
ducătorii Poliției județene 
și Poliției Municipiului 
Brad să analizeze și să cla. 
rifice acest caz cu atâtea 
semne de întrebare. Mai 
ales că la Brad s-au petre
cut, în ultima vreme, și 
alte cazuri de corupție, de 
încălcare a legilor.

DUMITRU GIIEONEA
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MANAGERUL GENERAL AL
S.C. REMPES S.A.

Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5. 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor înregistrați în Registrul Acționa
rilor la data de 31. 03. 1997.

Adunarea va avea Ioc în data de 11. 04.
1997, ora 10, la sediul societății.

Informații suplimentare și ordinea de zi j 
se pot obține la sediul societății, telefon 054/ 

(4031)

j AGRICULTORI!
» --------------
t.feră agricu
< importantă 
’ A Pvlr,I __ _
$25 aprilie): 5.990.000 lei.

I S.C. Suinprod S.AI.•II $ J
i
ii $ $ $ $ $ $ $

11$
1

I

MAGAZINUL HUSQVARNA DIN DEVA 
Situat peste drum de firma „Devasat“. o- 

ferfi agricultorilor din zonă o reducere de preț ț 
imrv.rtantț cu ocazia sărbătorilor de Paști. ț 

® Motocositoare' suedeză HUSQVARNA : i 
preț : 10.000.000 lei; i

— PREȚ REDUS (în perioada 1 aprilie — i 
iprilie): 5.990.000 lei. (9086) jI J $ \ $ ! $

lci/kg i 

lei/kg ’
1 

lei/kg J 

lei/kg l| 
Prețuri valabile numai în luna aprilie, I 
Prețurile includ T.V.A. ț
Informații Orăstie, tel. 054/641640,. 054/ț 

642504 si 054/641369. (9055)
--------- $ 

$
Satelit \ 
extra- \ 
14. IV.

Deva, i 
rter, pentru toți ac- ? 
Registrul consolidat al $

Informații suplimentare la sediul societății, | 
ț telefon 214453.
i în caz de neîntrunire a majorității legale 
J a acționarilor, adunarea se va ține pe data de l 
’ 30 aprilie a.c., la aceeași oră și in același loc. i

Orăștie
str. Luncii, nr. 1 

vinde porci din rase superioare (intr-o stare 
de întreținere foarte bună), de mare producti
vitate, după cum urmează :

— grupa de greutate 20—30 kg —
— 9 500

— grupa de greutate 31—40 kg
— 8 850

— grupa de greutate 41—50 kg
— 8 350

— grupa de greutate peste 50 kg
— 7 850

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al S.C.

S.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 in kc^nuui cuuauuuai , 
\ acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie ’ 
ț 1997.
I

I 
țI
ț 
$ 
$
$ 
$ 
$

$ 
$ 
ț$ $ $

MANAGERUL 
SOClEiAill COMERCIALE 

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

județul Hunedoara

CONVOACĂ

I*
I 
I 
I 
I
I
I 
I
<1

I
I
i
I 
I «
I*
II
I 

de Ad- | 

membrilor Comisiei de Cen- | 

remunerației administratorilor I
i
w

Iw
I 
i
I

Consiliul de 
Administrație 

al Societă ii de Investiții• »

Financiare 
Banat-Crisana“

ANUNȚA
convocarea Adunării Gen?rale a Acționarilor 
Societății pentru data de 18 aprilie 1997, ora 
13, ia Sala Polivalentă din Arad, Piața Spor
turilor, nr. 1.

In cazul în care la prima convocare Adu
narea Generală nu va putea avea ’oc datorită 
neindeplinirii condițiilor de participare, se fa
ce o a doua convocare pentru data de 
1997, în același loc si la aceeași oră.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI 
URMĂTOAREA :

1. Aprobarea statutului Societății 
vestiții Financiare

2. Alegerea 
ministrație;

3. Alegerea 
zori.

4. Fixarea 
cenzorilor;

5. Aprobarea BVC pentru anul 1997;
6. Alegerea cenzorului extern indepen

dent;
7. Diverse.
începând cu data de 7 aprilie 1997, docu

mentele și materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi se pot 
consulta Ia sediul SIF „Banat-Crișana“ S.A. 
Arad, precum și la filialele și reprezentanțele t 
sale, la următoarele adrese:

SIF „3anat-Crisana“ Arad, Calea Victo- I 
riei, nr. 33-35, tel. 057/234724;

Filiala Alba Iulia, Piața I. ManiU, nr. 17, tel. | 
058/816269;

Filiala Oradea, str. Independenței, ->r. 44, | _ - “ * I •
•

Filiala Cluj-Napoca, Piața Muzeului, nr. | 
tel. 064/193400;
Filiala Timisoara, str Taris, nr.

tel. 056/197154;
Filiala Baia-Mare, bdul 

062/433362;
Reprezentanța Bistrița, 

21, ap. 38. tel. 063/211510;
Reprezentanța Reșița,

„Banat-Crișana**; 
membrilor Consiliului

I 

i
*

I
*

I
I%
I«
I
%

I
I
|Și
I
*

I
*

I
I
I
I
1
♦

I
jbl. A 2, etaj 1. tel. 059/137691;
u "ITilîsvln ^li 14—Knnnrn Tainici

iuI
I
*

I
1

4,

2 mai

ESTE

de In-

•• 2 A, etaj I
i
I
I
I
I
I*
Iw
I

Traian, nr. 3,

bdul Decebal,

tel.

nr.

De-Piața 1
| cembrie 1918, nr. 7, tel. 055/213987;

Filiala Satu-Mare, str. Petofi, ir. 1, tel.
| 061/761750;

Reprezentanta Zalău, bdul Mihai Viteazu,
I bL D 120, tel. 060/616580;* ----- --
I*
I
I*
I
I*
I
| lie 1997.
, Accesul acționarilor în sală se va face pe . 
| baza Buletinului de Identitate și a Certifica- I 
* tului de Acționar, sau a recipisei care atestă ’ 
I subscrierea la FPP I „Banat-Crișana“.

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARI
LOR

la data de 22 aprilie, 1997, ora 10, Ia Casa 
de Cultură a municipiului Deva, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei dd 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 
ț 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- 

I montele și materialele informative referitoare 
| la problemele incluse în Ordinea de zi se pot 
i consulta si procura cdntra sumei de 25 000 lei 
Ide Ia sediul S.C. Farm. REMEDIA S.A. De- 
? va, între orele 9-13.

Parti iparea acționarilor se va face direct 
J sau prir procură specială, conform Ordonanței 
I Guvern"Iui nr. 5/1997 si Instrucțiunilor 
| C.N.V M. Nr. 8/1996.

Formularele de procură specială 
obține de la sediul societății, contra 
de 1 000 lei exemplarul si se vor 
până la data de 19 aprilie 1997.

în cazul neindeplinirii condițiilor 
prima convocare, a doua convocare va 
loc in data 
Ia aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține Ia 
sediul societățji, sau la tel. 054—223260. in- 

l terior 21.
$ 
f 
iI 
i 
$ $ ?
)ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ 
i A ACȚIONARILOR
i in 16 aprilie 1997, ora 10. la Sala Spor- 
i turilor „OLIMPIA** din Timișoara, str. Eroilor, 
ț nr. 7. pentru acțiorarii înregistrați în registrul 
ț acționarilor până la data de 31. 03. 1997. 
$ 
$ 
$ 
$
i
i ̂Și 
$

ț

$î
*
$
$

se pot 
sumei 

depune

pentru 
avea 

de 7 mai 1997, în același loc și

SOCIETATEA COMERCIALA
CONST!’1 TTH FE^O' ^RE S.A. 

DIN TIM’SOARA 
str. Ge.ieral Dragalina, 12,

CONVOACĂ

acționarilor până 
Ordinea de zi ;

Raportul de gestiune al administrato- 
1996;

Raportul comisiei de cm zori — 1996. 
Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli — 1997.
Modificarea statutului societății: 

Consiliului de Administrație 
Cenzori.

1. 
rib’r -

2.
3.

REPREZENTANTA DEVA, BDUL LI
BERTĂȚII, NR. 1;

REPREZENTANTA HUNEDOARA, PIA
ȚA AGROALIMENTĂRÂ OBOR (HALA);

Filiala București, Calea Dorobanților, nr. I 
103-105, tel. 01/2303467.

Formularele de procuri speciale pentru J 
reprezentarea în Adunarea Generală a Acțio- | 
narilor se vor depune sau expedia la sediul 1 
Societății de Investiții Financiare ^anat-Cri- 
sana“ până cel mai târziu la data de 14 apri-

I«
I

I

4.
5. Alegerea 

a Comisiei de
6. Diverse.
începând cu 

mentele referitoare la ordinea
} consult” si procura

$

data de 10. 04. 1997. docu- 
de zi se pot 

i 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- 
ț date unor reprezentanți acționari care să 

fie salariați ai societății.
Procurile speciale se obțin la 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 pfima convocare nu s-a întrunit 
. cvorumul necesar, adunarea generală se 
$ întruni, în același loc, la aceeași oră și cu a- 
ț ceeași ordine de zi, in 
l

nu$ $ $* $ $$
so- 
Ar- 
Ho-

va

30. IV. 1997.
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BANKCOOP S.A. 
FILIALA HAȚEG

MANAGERUL S.C. ULPIA S.A. 
DEVA

SCOATE LA LICITAȚIE PUBLICA

1. Cap tractor (autocamion) marca KRAZ »
J tip 25761, dotat cu platformă și troliu pentru j
I transport bușteni; preț pornire : 150.000.000 »
I lei.
I 2. Gater vertical GV 56 pentru prelucra-
l rea lemnului, an de fabricație 1994, cu două f 
«cărucioare ; preț pornire : 120.000.000 lei.
« 3. Tractor n-651, stare bună ; preț por-
I nire : 40.000.000 lei.
♦ Licitația va avea loc în ziua de 15. IV. 1997,
* ora 11, la Judecătoria Hunedoara, camera e- 
« xecutori.

« UtU!lei. I* 
I♦ I
I♦
I

î » I»
*

Relații suplimentare la telefon 770030 — î
♦ Bankcoop Hațeg, sau 712438, Judecătoria Hu- *
* nedoara — executori judecătorești. (9088) *

’ » I•

1
w
1
1
1I
r
r*
I

1

S.C. RETEZATUL S.A. 
DEVA

ANUNȚA

CONSILIUL MANAGERIAL 
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE 

RETEZATUL S.A. DEVA

prin managerul general

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
ce va avea loc la sediul societății din Deva,« 

str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara, la« 
data de 24 aprilie 1997, ora 11, cu următoa- « 
rea ordine de zi: J

i
I «

ordine de zi:
Aprobarea statutului
Alegerea comisiei de
Aprobarea bilanțului .
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli * 

pe 1907 *
Diverse. 1

să participe la adunarea j 
I desemnați j

1.
2.
3.
4.

societății 
cenzori 
pe 1996

î .i Acționarii sunt rugați să participe la adunarea j 
j generală direct sau prin reprezentanți desemnați j 
î dintre acționari, pe baza Unei p Ocuri speciale. For- I 

miliarde de procuri se pot obține de la sediul so j 
tcietății șl sc vor depune tot aici, până la data creț
• 21 aprilie 1997. ♦
« Condițiile de reprezentare sunt cele prevăzute de * 
1 art 2(5) din Ordonanța de urgență nr. 5/1997. •

în cazul în care la prima convocare nu vor fi I 
i îndeplinite prevederile legale, adunarea generală se *
* reprogramează în același loc, pe data de 12 mai 1997, •
* ora 11. *
♦ I♦ 
I * 
I* 
I
*

I
*

♦ mătoareie condiții: 
î

I* I * I * I 
î * I 
i 
* I « r 
îsi »
i iului,
i ♦ 
I 
î •l: I 
I 

I
■ <

Informații suplimentare — telefon 054/62363®. 1
♦
l

1
I

I 
r 
t 
î 
I
I 
î* I 

auto (Da- ț

FIRMĂ CU PROFIL DISTRIBUȚIE 
PIESE AUTO

Angajează AGENT COMERCIAL, în u»-

— studii superioare (tehnice sau econo
mice);

— vârsta max. 35 ani;
— autoturism proprietate personală;
— telefon ;
— garanții materiale. 
Constituie avantaje :
— cunoștințele de mecanică

cia/; I
— experiență în domeniul vânzărilor.
Cererile însoțite de CURRICULUM VITAE f 

FOTO vor fi trimise pe adresa 5 ț
S.C. ARES-INVEST SRL, Sibiu, str. Bahlw- * 
, nr. 10.

_ l
»

I»
I I* 
l 
I

ub-1 
I 

I 

toate J, 
tipurile de instalații frigorifice din întreg județul Hu I 
nedoara

Fima nocatoă angură garanția de un an ți 10 J 
ani de funcționare.

♦_»_»—

NUMAI PRIN MIDAL GRUP 
S.C. PANI MEX 

DEVA

Cartier Dacia sir. Romanilor, nr. 10. 
Puteți avea in fiecare xi produse 

losind în gospodăria dumneavoastră 
laje frigorifice oferite de firma noastră.

— Vitrine frigorifice
— Agraaale si compresoaro
— Elemente de automatizare
— Freoni ți alți agenti frigorifici. 
-• Asigurăm montajul ți serviciile

iei 624892. 
proajpe’e. 
diferitele

pentru

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR 

de 30. IV. 1997, la Casa de Cul- 
cu sediul în Pța Victoriei, nr. 4. 
pentru toți acționarii înscriși în

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.

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

I
 MANAGERUL

S.C. METALCHIM S.A. DEVA 
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR 

ț la data de 22 aprilie 1997. ora 10. la se
diul societății, pentru toți acționarii înregis- 

! trați în Registrul Acționarilor Ia sfârșitul zilei > 
! de 31 martie 1997.
BI
B
B

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

!; »«• 
;! A-B.

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

• Nr. tel./fax: 054/212844/226448, 
!■ orele 10-14. (9073)
!•_________________________________________

CONSIM DEVA

Piața Victoriei. 2/1 (IPH)
VA OFERĂ

• curse regulate cu autocare

I

:•

:•

I
I

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

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA 

EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 
la data de 24. IV. 1997. ora 14. la Clu

bul Siderurgistul — sala mare, pentru ac
ționarii înregistrați în Registrul Acționari
lor la sfârșitul zilei de 18. 03. 1997.

în cazul în care Ia prima convocare nu 
vor fi îndeplinite prevederile legale, aduna
rea generală se va programa. în același toc și 
Ia aceeași oră in data de 30. IV. 1997.

Informații suplimentare la Societatea Co- 
• mereială TERMOREP 8.A., cu sediul în Hune- 

1. telefoane

i

II «V-l % •*»*& « C. K ------

i doara. str. Stefan cel Mare, nr. I. 
714Q01, 712338, fax 712050, 712338.

(9013)

la

MANAGERUL S.C. SARMIS S.A.
DEVA 

județul Hunedoara

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA 
A ACȚIONARILOR 

la data de 16. IV. 1997, ora 15,
restaurantul „Deva”, din municipiul Deva, 
pentru toți acționarii. înregistrați în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 11. 03. 1997.

în cazul în care nu vor fi îndeplinite pre
vederile leeale de desfășurare a adunării se 

(reprogramează pentru data de 30. 04. 1997. 
în același loc și la aceeași oră.

I Informații suplimentare la sediul societă- 
i ții, telefon 054-212026, fax 054-21 »873, între 
? orele 8—16.

I
I ț
1

i Consiliul de administrație al Societății Co- 
mercialc HABER S.A. HAȚEG convoacă a- , 

♦l

'l

S.C. HABER S.A. HAȚEG

CONVOCATOR *

generală ordinară a acționarilor, la ț 
. .. ja cinemato-

pentru toți ac- i 
• _1 A ri Hi 1AO

I

dunarea | 
data de 14. 04. 1997. ora 11, 
graful „Dacia” orașul Ha» eg, 
ționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, 
tn 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- ' 
mereială Haber S.A. Hațeg, telefon 231587. ț

S.C. „AFROTERRA” S A. SIMERIA j 
Distribuitor autorizat al ISAMA Sfânt» ț 

Gheorghe, \
vinde la prețul producătorului en gros și 

en detail cutii de viteză AK5; AK6 și piese ț 
de schimb pentru acestea și componente punic l 
față pentru Saviem si Raba. Tel. 034/660424; i 
660966. y

..........- ■. ................................ ........................Hi " I' I.F" 1 l ■■■■—-
ANUL IX A AiM.

:■ • ;
:;
;!
• :

I

moderne!

intre

/pentru : Germania, Franța. Olanda. Belgia. An- >; 
;!glia, Danemarca, Suedia, Spania, Italia, •;

i:
;!glia, Danemarca, Suedia, Spania,
;! Austria. Elveția

• asigurări medicale pentru străinătate
• închirieri de autocare pentru excursii 

-.în grup, interne si internaționale.
!; Telefon 23 06 90.

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA—DEVA

COMUNICA !
Deoarece pe adresa Direcției de Teleco- . 

Imunicații, in ultima perioadă, au sosit o seriei 
Ide sesizări anonime prin care se reclamă fap-; 
! tul că unii salariați din unitatea noastră co- ; 
î mercializează articole de îmbrăcăminte, în- ;
■ călțăminte etc. fără ca Direcția de Telecomu-;
■ nicații să ofere certificate de garanție pentru; 

1 ■ aceste produse, vă comunicăm :
Direcția de Telecomunicații Hunedoara—J 

;Deva este operatorul R.A. ROMTELECOM. ! 
;care prin specificul activității comercializează! 
;numai servicii de telecomunicații și aparatură! 
!de telecomunicații, aceasta din urmă prin ma-î 
! gâzi ne specializate cu asigurare de service și! 
! garanție. !
‘ Direcția de Telecomunicații HUNEDOA-! 
IRA—DEVA i 
țlariații unității să comercializeze nici un fel ■ 
ide produse și se disociază de astfel de fapte. ; 
5 Pentru orice fel de fapte de comerț ilicit; 
Jfăcute de salariați ai unității noastre, vă ru- ; 
£găm a adresa sesizările dvs. Inspectoratului de; 
Ș Politie. I—

■

I 

a ’

■

I 
B 
■ 
I 
I 
I 
I 
I 

uv x vicuHiiuiituiiii mL/uvn* ■ J

nu a împuternicit sau delegat sa-«! 
• « w •• » I ’ I

I 
I
I 
B 
I 
I
■ 
B
I

I
MANAGERUL 

SOCIETĂȚII COMERCIALE
AGROMEC S.A. HAȚEG

Convoacă adunarea generală extraordinară'! ‘ B
B
I

• • ’ i

ta acționarilor la data de 16 aprilie 19f»7, ora;, 
£10, la sediul societății, pentru toți acționarii;! 
C înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfâr- ;l 
Csitul zilei de 31. III. 1997.

în data de 30. 04. 1997, ora 10, în i
! loc, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima; 
! adunare. !

Informații telefon 770523.
: ’ (9317) :

■

I

A doua convocare;! 
același;!

I■

S.C. ULPIA S.A.
D E V Ă

cu sediul în str. 23 Decembrie, nr. 37
Anunță intenția de autorizare din punct 

vedere al protecției mediului.
Eventualele reclamații și sugestii se vor 

la A.P.M. Deva. str. A. Vlaicu, nr. 25, 
data publicării.

■

■ de

;depune
; în termen de 15 zile de la

t

J lie
? cian
!; teritoriului. ,.

Informații tel. 232854, Primăria Gcoagiu.;!

■

■
■
a

CONSILIUL LOCAL 
GEOAGIU

Organizează concurs în data de 28 apri- 
1997, pentru ocuparea postului de tehni

cii probleme de urbanism și amenajarea

Informații tel. 232854, Primăria Gcoagiu.

"Ti. ■-- :--- —r.——r—,....... ■ .
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• Pentru Dorin Bozan, 
cu ocazia zilei de naștere, 
părinții, sora, cumnatul și 
nepoata îi urează sănătate, 
fericire și un călduros „La 
mulți ani“!

ÎNCHIRIERI

• Închiriez spațiu 
pozitare 5x3 m, în 
va, str. Carpați. Telefon 
224800.

de- 
De-

(9108)

(GRT)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent aparta
ment 4 camere. Deva. Tel. 
2279'6 sau 224658.

(9126)
• Vând garsonieră ul

tracentral, confort I. mo-

nubil. Dacia, bl. 20, sc.
3. no. 58.

bilă sufragerie 9 ■ piese. 120
Tel 221198.

(9121)
Tel.

• Vând apartament 3
camere, urgent și conve- •

(8206)
• Vând garsonieră con

fort 1, Timișoara Ipforma- 
ții tel. 611518. Deva.

(9111)
• Vând (schimb) apar

tament două camere, cu
! două garsoniere. Telefon 
214372. 9—11, 20—23.

(9101) 
Trabant 601. 

tel. 227695.
(9099) '

tractor U 650 
ca-

• Vând 
Informații

• Vând
și apartament două 
mere, parter, Gojdu. In
formații la tel. 232127, după 
om 16.

(9098)
• Vând urgent și con

venabil două tractoare U 
650 și U651, trei autotu- 

; risme Dacia 1310, an fa 
bricație 1983, 1984 și 1988
și Ford Escort 1,6 Diesel 
an fabricație 1988. Tele 
fon 225.301.

(9119)
• Vând apartament 4 

camere negociabil, zona 
Astoria, Eminescil. Tele 
fon 629716.

(9097)
• Vând apartament trei 

camere decomandate par
ter. zona gării.
’11519: 215819.

Telefon

• Vând 
Iii albine 
merîa. str. 
W

Viind

(9095) 
douăzeci fami- 
Informatii Si- 
A. Vlaicu, nr.

(9092) 
apartament 2

camere, Dacia, bl. 24. Tel. 
624IV (9104)

• Viind tractor U650, 
fabricație 1989, plug, disc 
Orăstie. fel. 6419,35.

(8396)
• Vând Barkas camio

netă, 1,25 tone, cu pre
lată, cu CIVT, numere noi. 
un motor și multiple piese 
rezervă. Geoagiu, Calea 
Romanilor, nr. 64, după 
ora 16, preț 2600 DM, ne
gociabil.

(8397)
• Vând mașină înghe

țată remorcă după ARO, 
neînmatriculată. Telefon 
612760

(8398)
• Vând societate co

mercială. fără activitate, 
înființată 1991. Orăstie, tel 
611616

• Vând casă șl 
Dâncu Mure, nr. 
formații Drastic. 
617325

(8399) 
pământ. 
174. In-
telefon

(8100)
• Vindem darace și ma

șini de tors lână. Infor
mații la tel. 770307, sau 
777255.

(9318)
Dacie 1300, 
informații —

• Vând 
stare bună, 
Uat-e, telefon 779595

(9319)

Tranzit, 
remorcă.

• Caut de închiriat ga
raj. Tel. 214138.

acționarii 
în Registrul 

la sfârșitul
I CONVOCARE

• Vând casă încălzire
centrală, gaz, apă, grădină, 
C.A. Rosetti, 4, Deva. Tel. 
229129. (9075)

• Vând fundație casă și 
3200 mp teren. Informații 
sat Lunca, nr. 72, comu
na Băița sau canton CFR 
Stoeneâ'-a

• Vând Ford 
2,5 Diesel și
Transport marfă 1,6 tone, 
1000 lci/km. Tel. 221162.

(9105)
• Vând spațiu comercial 

pe care este construit 
bar, atelier auto, vulca
nizare, situat Ia intrarea 
în satul Strei. Călan, lân
gă sta'ia RENFC. In *•- 
mâții Ia tel. 731184 sau 
la bar, între orele 9—15.

(9109)
• Vând casă tip vilă, 

600 mp teren, cu gaze, 
comuna Vețel, nr. 35A, preț

milioane, negociabil. 
036/434478.

(9079)

• Ofer spre închiriere 
apartament zona pieței, 
100 DM. Telefon 229622.

(9507)

■ Solicit de închiriat 
casă central (150 mp), De
va; tel./fax 01/31JO9'’?.

(6447)

dc Ingiiietie din Ilunedoa. 
ra. pentru toți 
'iWeeistrațj 
Acționarilor 
zilei de 7 aprilie 1997 In
cazul in care la prima 
convocare nu vor ti înde
plinite prevederile legale, 
adunarea generală se va 
reprograma în același loc, 
pe data de 24 aprilie 1997. 
ora 17, - Informații su
plimentare la sediul SC 
Panicor SA Hunedoara, str. 
M. Viteazul, nr. 1.

(9249)

COMEMORĂRI

DIVERSE

S.C. APEL PREST 
anunță intenția do

Vând urgent ușă 
partament, preț 
bil 500.000 
620368.

lei.

a- 
negocia- 
Telefon

unică/
(9116)

Vând 
pentru

• Ocazie 
teren intravilan 
loc de casă în Cristur, 
posibil parcelare. Posibi
lități d» racordare la gaz. 
curent electric, apă. cana
lizare. Intrare din șosea. 
Posibil și privatizare. In
formații la tel. 671533 $1 
671676, orele 14—22.

(9071)
• S.q. Apulum Cons

S.A. Alba lulia, șantier 
Orăstie, str. Nicolae Ti- 
tulescu, nr 78, vinde pro
duse de balastieră după 
cum urmează : încărcate 
în auto, loco stație de 
sortare Gelmar, 25.500 Iei/ 
mc plus TVA. încărcate 
în vagon, loco rampa CF 
Orâștie, 32.500 Ici/mc plus 
TVA. (8361)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace. 01—6376273.

(8979)
• Vând Ioc casă fun

dație Chimindia, comuna 
Ilărău. Tel. 226386. 614014.

(9512)

SRL 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a atelierului de bo- 
binaj din Deva. str. Ho- 
ria, 42. Eventualele re
clamații se depun la AFM 
Deva, în termen de 15 zile.

(9102)

• începând cu 14 apri
lie a.c, puteți călători din 
DEVA LA SIMERIA cu 
autobuzele CORATRANS 
S.A., CU NUMAI 1.300 
LEI.

• S.C. IMPO SERVCOM 
SRL, cu sediul în Călan. 
str. Piața Libertății, bloc 
5 A, parter, anunță inten
ția de autorizare din punct 
de vedere al protecției 
mediului, la următoarele 
unități : 1. Magazin ge
neral nr. 1, str. Piața 
Libertății, bloc 5A, parter, 
O.N. Călan ; 2. Bar Club 
„MIIIAI“. str. Piața Li
bertății, bloc 5A, parter. 
O.N. Călan ; 3. Bar de zi 
str. 1 Decembrie, 
Călan 
testații 
pun la 
Vlaicu,
de 25 zile de la 
ritiei anunțului.

Eventualele 
și sugestii se 
APM Deva, str. 
nr. 25,

• \ ând Oltcit 1990,
6,5 milioane, mobilier 
ABC. Tel. 226386, 614011.

(9512)

• Vând mobilă și mașini 
casnice. Tel. 223071. după 
ora 17.

(9511)

• Vând cu contract de 
vânzare — cumpărare 1900 
mp teren intravilan la 
drumul Coziei. Telefon 
611856

(9509)

OFERTE 
DE SERVICII

• Efectuez transport 
tone, interior 1200/km. 
terior 0,8 DM/km. 
fon 211128

• Meditez 
copii clasele 
621332.

3,2 
ex- 

Tele-

(9052)

matematică, 
V-VIIL Tel.

(9510)

SCHIMBURI 
LOCUINȚF

• Schimb apartament 
cu 3 camere decomandate, 
cu garsonieră plus 8000 
DM. Tel. 617235.

(9121)

• Schimb apartament 
4 camere, Mărăști, bl 6A, 
ap. 21. cu două camere 
plus diferență, exclus Mi
cro și Dacia.

(9091)

j-• 1 L _ . 4 . . . •

ANUL IX • NR. 186 *
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nr. 53, 
con- 
de- 

A.
în termen 
data apa-

(9107)

• S.C. ABO CONS SRL 
DEVA anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului a magazinului ABC 
Deva și ABC Roșcani, 
nr .151. Toate reclamații- 
le și sesizările se primesc 
la APM Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, în termen 
de 15 zile de la publicare.

(9111)

• MANAGERUL SO- 
GIE1ATII SOMERCIALE 
PAN)COR S A. HUNEDOA
RA convoacă adunarea ge
ne* ală a acționarilor la 
data de 10 ap -iile 1997, 
t ra >7, în aula Fa ultății

I

• S-au împlinit 8 
ani de când dragul 
nostru

SERAFINCEAN 
TRAIAN 
părăs 1 Dum- 
ă 1 <erl» Fa- 

________ (GRT)

ne-a 
n<_zeu 
rnilia.

DECESE

• Cu adâncă durere 
în suflet anunțăm 
cotarea din viață 
scumpului nostru 
tată și bunic 

ing. STANCEL 
IOAN 

înmormântarea va 
avea loc de la domi
ciliu, azi, 9 aprilie 
1997, ora 13.

(9137)

in* 
a 

soț.

• Colectivul Băncii 
Agricole Deva anunță 
cu adâncă durere în- 

acotarea din viață 
fostului lor coleg, 

ing. STANCEL 
IOAN 

și transmit 
condoleanțe 
îndoliate.

sincere 
familiei

(9129)

• Soțul Mihai, fiica 
Simona, ginerele Io
nel, nepotul lonuț și 
tatăl Cismas loan a- 
nunță cu durero tre
cerea în eternitate a 
celei care a fost o 
iubită și neprețuită 
soție, mamă, bunică și 
fiică

BUCUR EUGENIA 
MARIA 

înmormântarea — 
azi, 9 aprilie, ora 13, 
in satul Tâmpa. Nu 
te vom uita niciodată.

(099422)

• Suntem alături de fa
milia av. Bucur Mihai în 
clipele dureroase 
despărțirii de soția 
căreia îi aducem un ul
tim omagiu. Familia Pâ- 
durcanu Miron.

(099423)

ale 
sa.

, mw t r —ar r mw r r— f

S.C. BANG POST S.A.
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| prietatea S.C. PESCĂRUȘ SRL SIBIU, pen- 
J tru acoperirea debitului S.C. ALIMSERV SRL 

■ -ri
Se licitează următoarele bunuri 9
— motostivuitoare de 1,6 tf și 3,2 tf
— autoutilitară, autoturism Dacia 1304, 

tractor U 650
— placaje marmură. 
Bunurile sunt depozitate în Simeria, str.

Vlahuță, nr. 6.
Licitația are loc la Tribunalul Hunedoara 

Deva, biroul executor judecătoresc (etajul 
în data de 11, 04. 1997, ora 12,

SUCURSALA JUDEȚEANĂ
HUNEDOARA—DEVA

Vinde prin licitație publică bunurile pro
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Managerul S.C. „Polidava" S.A., cu sediul 
în Deva, str. 22 Decembrie, numărul 257, con
voacă Adunarea generală a acționarilor, la 16 
aprilie 1997, ora 14,00, la Casa de cultură Deva 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la 
care adunarea 
vocare are loc 
în același loc. 
054/221159, între orele 7—15.

31. martie 1997. în cazul în 
nu este statutară, a doua con- 
în 30 aprilie, la aceeași oră, 
Informații suplimentare la tel.

ANUNȚ
Managerul S.C. „SIDERURGICA" S.A. 

HUNEDOARA convoacă Adunarea generală 
ordinară a acționarilor la data de 15. 04. 1997, 
ora 10, la sediul societății, situat ;n Hunedoa
ra, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, ju
dețul Hunedoara, pentru toți acționarii înre
gistrați în Registrul acționarilor, cu următoa
rea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune pe a- 
nul 1996, a Raportului de Comisie de cenzori,

•la Bilanțului contabil și a Contului de profit 
și pierderi pe anul 1996 și a Bugetului de ve
nituri și cheltuieli pe anul 1997;

2. Aprobarea structurii acționarilor după 
aplicarea Legii nr. 55/1995;

3. Diverse.
Documentele referitoare la problemele in

cluse în ordinea de zi, precum și formularul 
de procură pot fi consultate la sediul societății.

In cazul în care nu sunt îndeplinite con
dițiile pentru prima convocare, a doua convo
care va fi în data de 29. 04. 1997, ora 10, în 
același loc.
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S.C. ULPIA S.A.
DEVA

Organizează în data de 2 mai 1997, ora 
10, concurs pentru ocuparea postului de con
tabil șef.

Condiții: absolvent al facultății de știin
țe economice, cu activitate în domeniul fi- 
nanciar-contabil de minim 5 ani.

Relații suplimentare la sediul societății, 
biroul personal sau la tel. 213575 și 217929.

SOCIETATEA COMERCIALA 
VINALCOOL S.A. DEVA 

Anunță intenția de autorizare din punct 
de vedere al protecției mediului pentru :

— DISTILERIA HAȚEG
— DEPOZIT
— DEPOZIT 
—- DEPOZIT 
Eventualele

HAȚEG 
HUNEDOARA 
PETROȘANI 
pot fi depuse la 

A.P.M. Deva, strada Aurel Vlaicu, nr. 25, în
termen de 15 zile de la apariția prezentului 
anunț.

EN GROS 
EN GROS 
EN GROS 
reclamații

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
str. 22 Decembrie, 37/A 

Vinde la prețuri FOARTE AVANTAJOA- 
PS-uri second hand:
Calculatoare NEC — Elveția — 286, 16
Mhz, 1 MB RAM, HDD 20 MB, monocrom 
1.000.000 lei.
Calculatoare NEC — Elveția — 386, 20
Mhz, 2 MB RAM, HDD 85 MB, monocrom 
2.000.000 lei.
Prețurile includ și TVA. Se asigură 

luni garanție !
STOC LIMITAT 1
OCAZIE UNICA, SUNAȚI ACUM la 

Iefoanele 213915, 214718. (9100)

SE

te-

MANAGERUL
S.C. SAPRUC S.A.

cu sediul in Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1 
Convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
A ACȚIONARILOR

Ia data de 16 aprilie 1997, ora 14, Ia 
sediul societății.

In caz de neîndeplinire a condițiilor ce
rute de Ordonanța nr. 5/1997, a doua Adn- 
dare generală se va convoca în același loc, pe 
data de 30 aprilie 1997, ora 14.

Relații tel. 054/214591 (9103j

- - - - ............................................. ■'
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