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Duminică, la Qeoagiu Băl 
S-a deschis sezonul 

estival

Spațiul comercial Închi
riat de către SG JJP In
ternațional SRL Deva, din 
bulevardul Decebal, bloc 
9 — parter, de la S.0.
Vipia S.A. Deva, a creat 
In ultimul timp numeroa
sa discuții, mai cu seamă 
eă administratorul SRb- 
ului devean nu este altul 
decât subprefectul județu
lui, domnul Nicolae Se- 
gesvari.

Povestea spațiului de 1» 
parterul blocului 9 are 
«n trecut mai îndepărtat, 
închirierea de către JJP 
Internațional a acestui 
Spațiu, în suprafață de 
234 mp, s-a făcut în baza 
contractului nr. 3740, din 
12 decembrie 1990, după 
care s-a încheiat un act 
adițional până în anul 
1993. Ulterior .acestei date 
orice clauză contractuală

Simpozion științific

„Hunedoara - file de istorie"
„A intrat in tradiția Mu

zeului Castelul Gorvinești- 
lor ca în fiecare an eve
nimentele, deosebite, atât 
din istoria națională, cât 
și din istoria municipiu. 
Iul și a județului Hune
doara, să fie sărbătorite 
aici, la muzeu", menționa 
dna Elena Bucnariu (direc
toarea instituției) în des
chiderea simpozionului 
„Hunedoara — file de is- 
'orie“, dedicat aniversării 
a 120 de ani de la Procla
marea Independenței de 
Stat a României. Orga
nizatorii acestui simpo
zion (Muzeul Castelul Gor- 
vine.știlor și Gonsiliul lo
cal Hunedoara) au apre
ciat participarea numero
șilor cercetători, muzeo. 
grafi ți profesori din Bu
curești, Sibiu, Timișoara, 
Petroșani, Deva șl Hune
doara, precum și prezența 
oficialităților locale și ju
dețene (Gonsiliul Jude
țean și Inspectoratul pen
tru Cultură). 

a Încetat, situație in care 
JJP Internațional ar fl 
fost normal să părăsească 
spațiul.

Refuzul SRL-ulul de
vean de a ieși din spa

Legea este numai 
pentru unii, domnule 

subprefect ?
țiu a determinat înainta
rea unei acțiuni în in
stanță de către S.C. UI- 
pia SA Deva, pentru eva
cuarea chiriașului, acțiune 
care și-a urmat calea de 
atac până la Gurtea de

Au fost diverse și inte
resante temele lucrărilor 
prezentate — de la cele 
cu specific mai ales lo
cal cuin au fost: „Impor
tanța zonei Hunedoarei 
pentru preistoria Văii 
Zlaștiului" (Sabin Adrian 
Luca, Sibiu), „Biserica Sf. 
Nicolae din Hunedoara în 
lumina cercetărilor ar
heologice" (Marian Țiplic, 
Sibiu), „Iancu de Hune
doara, conducător al lup
tei pentru independența 
românilor" (Ovidiu Popes
cu, Hunedoara), „Contri
buția hunedorenilor la spri 
jinirea Războiului de In
dependență" (Vasile Io- 
naș, Deva) sau „Românii 
hunedoreni în America" 
(loan Opriș, București), 
până la cele subscrise e_ 
fectiv temei simpozio-

A consemnai 
GEORGETA BÎRLA

(Continuare în pag. a 2-a) 

Apel Alba lulia. Prin de
cizia civilă nr. 293 A/98, 
Gurtea de Apel „dispu
ne evacuarea pârâtului 
S.G. JJP Internațional SRL 
Deva din spațiul deținut 

în Deva, bdul Decebal, bloc 
G parter — în baza con
tractului de închiriere 3740)
12.12. 1996“. S.S. Ulpia 
SA Deva se adresează in
stanței, pentru evacuarea 
chiriașului. în urma pro Continuat. In pag. a 2-a)

O mașină parcată pc zona verde se află într-o 
mai mare siguranță, mai ales dacă-i punem și pie
tre la roji. Foto ANTON 5OCACI

î CURSUL VALUTAR “j
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‘ Cursurile incluse in această listă au la bază 
Icolații ale societăților bancare autorizate să efea- 
■tueee operațiuni pe piața valutară. Prezenta KsM nu 
I implică obligativitatea utilizării cursurilor tn Iran- 
Izacții efective de schimb valutar șl înregistrări con- 
|tab£Za.

•• 1 dolar SUA
1 marcă germană

— 7093 Ici 
4211 Ici

• 100 yeni japonezi — 5962 Ici
• 1 liră sterlină 11486 Ici
• 1 franc elvețian — 4992 Ici
• 1 franc francez 1249 Ici
• 100 lire italiene — 424 Ici

— Mițo, ta
— Desigur I

îți înșeli soțul? 
Pe cine altcineva ?!

cesului verbal din 8 ianu
arie 1997, JJP Internațio
nal, prin persoana dlui 
Nicolae Segesvari — ad
ministrator al societății —, 
este de acord să evacueze 
spațiul până la data de 13 
Ianuarie a.c. Dar, totul a 
rămas o... vorbă goală. Să 
mai notăm că un prim 
termen, stabilit pentru eva
cuarea spațiului a fost pe 
8 ianuarie 192/, termen 
acceptat pe 27 decembrie 
de către părți. Insă...

Referindu-se la cazul de 
față, dl Nicolae Seges
vari ne_a precizat, prin
tre altele: „Gu toate că 
din anul 1993 am cerut 
permanent ca și spațiul 
deținut de noi să fie scos

CORNEL POENAR

Duminică, 11 mai a.c., 
Stațiunea Geoagiu-Băi a 
trăit unul dintre cele mai 
importante momente ale 
anului — deschiderea Se
zonului Estival ’97. Festi
vitatea de deschidere a 
actualului sezon a fost 
marcată printr_un program 
aparte la care au partici
pat invitați din partea 
Prefecturii județului, Con
siliului județean, cadre cu 
funcții de răspundere în 
administrația de stat, re. 
prezentanți ai patronatu
lui balnear, numeroși tu
riști.

Momentul festiv de du
minică a fost deschis de 
către dl Nicolae Cătăniciu, 
directorul stațiunii, care 
a adresat un salut de bun 
venit oaspeților. In dis
cursurile rostite de către 
invitați, s-au făcut, prin
tre altele, și referiri la 
rolul și importanța stațiu
nii Geoagiu-Băi în turis
mul românesc. Ia necesi
tatea relansării activități» 
de tratament balnear în 
bazele proprii de trata - 
ment ale unității.

Deschiderea sezonului 
estival de duminică a 
fost precedată, sâmbătă 
seara, de o discotecă în 
aer liber, unde până spre 
orele dimineții, sute de 
tineri au zburdat pe pla
toul din fața ștrandului. 
După alocuțiunile oficia
lităților pe terasa ștran

VREMEA
Vremea va ți frumoasă 

fi caldă. Cerul va fi mai

I
1 I< 

dului a avut loc un spec
tacol folcloric, susținut de 
către Ansamblul de cân
tece și dansuri populare 
„Doina Mureșului" al 
Gasei de cultură din Orăș- 
tie și formația Ie călu- 
șeri, din Geoagiu-Băi. De 
asemenea, în programul 
folcloric au mai evoluat 
soliștii vocali Mariana An_ 
ghel, Ileana Rus, Mihai 
Petreuș și Eugen Pistol.

Referindu-se la un po
sibil sprijin al turismului 
în zonă, dl Pompiliu Bu. 
dulan, prefectul județu
lui, ne-a precizat; ,,La o 
discuție cu ministrul tu
rismului s-a promis d*>  
către domnia sa un spri
jin deosebit întrucât Hu
nedoara este un județ 
monoindustrial, iar ca o 
alternativă turismul poa
te să fie calea cea mai 
importantă pentru recon, 
versia forței de muncă. 
Zilele trecute s-au purtat 
discuții cu un întreprin
zător italian, care a pro
mis că va sprijini iniția
tiva dlui Nicolae Cătă
niciu de reconsiderare a 
stațiunii. Privind viitorul 
stațiunii am purtat discu
ții și cu FPS-ul, pentru 
a găsi soluțiile necesare 
de a repune în circuitul 
turistic Complexul „Ger- 
misara", care, în prezent, 
în Ioc să aducă venituri, 
aduce numai pierderi".

CORNEL POENAR

mult senin, mai ales noap- j 

tea și dimineața. Vântul 
va sufla în general slab. »

Temperaturile minime » 
vor fi cuprinse între 12— * 
16 grade C; maximele * 
între 27—31 grade C. * 
(ANOREI IVItSlCSiN). I

I 
t

I 
' î

ț
i

• TAXA PE DRUMURI 
FACE VALURI... Din 
inițiativa ministrului 
transporturilor, Traian 
Băsescu, guvernul a ela
borat Ordonanța 11, prin 
care s-a Impus o taxă 
pe drumuri, funcție de 
capacitatea cilindrică a 
autovehiculelor. Măsura 
a provocat mari nemul
țumiri — proteste, 
monstrații, blocări 
drumuri eto. „Taxa 
sescu" tr atras și o 
țiune de cenzură 
partea PDSR. Guvernul 
încă mai analizează pro, 
blema.

de
da 

Bă- 
mo- 
din

• GUVERNUL REDU
CE GOSTUb GAZULUI 
METAN... Mărinimos, pre
mierul Victor Giorbea â 
anunțat că va Insista 
pentru reducerea pre
țului gazului metan con
sumat de populație de 
la 693 lei/mc, cât ar fi 
trebuit să fie de la l 
mai a.c., Ia aproape ju
mătate. Să fie oare gri- 
jja guvernului pentru 
populație sau teama că 
majorarea, fiind exage - 
rată, ar adânci șl tnai 
mult sărăcia multor oa
meni 7U

■ U.NJS. A RELUA® 
TRATATIVELE. Liderii 
PNb — GD, PL '93 șl 
PNb-S s-au întâlnit și 
au reluat discuția uni
ficării mișcării liberale 
sub egida Uniunea Națio
nală Liberală șl în ca
drul Convenției Democra
te Române, din caro 
face parte și PNL-Q. Și 
atunci 6DR va include 
două formațiuni libera
le 7..,

z
• FISURI IN P.D.S.R. 

Au loo conferințele ju
dețene ale PDSR. între 
altele se fac și propu
neri pentru viitorul pre
ședinta al partidului. Se 
pare că fotoliul dlui Ion 
Iliescu se clatină. La Si
biu s-a avansat ideea 
alegerii în fruntea PDSR 
a lui Teodor Meleșca- 
nu, la Bacău s-a vehicu.

■lat numele lui 
Hrebenciuc, 
rămas la...

Victor 
iar Alba a 
Ion Iliescu.

PREMIERI 
FAVORA- 

în 
tre- 

aflat în țara

• DOI
STRĂINI -
BILI ROMÂNIEI, 
cursul săptămânii 
cute s-au 
noastră primii miniștri ai 
Italiei — Romano Prodi 
și Belgiei — Jean-Luc 
Dehaene. Inalții demni
tari și-au exprimat spri
jinul față de România 
în vederea integrării sale 
în NATO în primul val. '

TRATATUL GU 
IN MARE 

Parafarea de 
miniștrii de ex- 

român șl ucrai- 
a Tratatului de 

dintre România și

UCRAINA — 
ATENȚIE, 
cătro 
terne 
nean 
bază 
Ucraina a produs senti
mente 
toate posturile de 
și de 
țară, 
sa străduiește să convin
gă despre importanța 
și necesitatea acestui 
important document. 
Din păcate, nu mulți în
țeleg cum devine ches
tiunea.

contradictorii. La 
radio 

televiziune din 
dl Adrian Severin

•
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Hunedoara - f ie fie istorie!‘
(Urmare din pag l*>

nului. Au fost evocate 
contribuțiile bravei arti
lerii române și ale trans
misiunilor secțiilor de te
legrafie din cadrul ar
matei române în Războiul 
de Independență (Ghe. 
Bichiceanu, respectiv Oc
tavian Tătar. Sibiu), ati
tudinile romanilor transil
văneni (loachim Lazăr, 
Deva) și ale opiniei pu
blice europene (Marcel 
Morar, Deva) față de a_ 
celași moment. O valoroa
să monografie a războiu
lui, răzbătând din pagini
le unei cărți apărute în 
1878 la Graz (,,Resbelul 
Orientale Ilustratum"), pre
zentată de Mircea Baron 
(Petroșani) și reflectarea 
cuceririi independenței în

Deva - in familia orașelor 
aflate in atenția programelor

Primăria Deva a avut 
săptămâna trecută oas
peți. Nu pur și simplu 
în ospeție, ci în misiune, 
cu mandat din partea 
Uniunii Europene.

Contactele externe ale 
autorităților municipale au 

• cuprins și Grecia — țară 
prietenă, țară membră a 
Uniunii Europene. In ca
litatea aceasta ea parti
cipă la realizarea sau este 
inițiatoarea unor progra
me și proiecte finanțate 
de Uniunea Europeană, 
de PHARE.

Unul dintre aceste pro
grame este „Programul 
urban și regional pen
tru eficiență energetică", 
în cadrul căruia un pro
iect i-a fost rezervat Ro
mâniei. Licitația pentru 
proiect câștigând-o muni
cipalitatea orașului Kozani 
din Grecia, aceasta a 
propus Uniunii Europene 
materializarea proiectului 
in municipiul Deva, sub 
coordonarea specialiștilor 
din orașul grecesc. Un pro
iect asemănător mai vi
zează din România mu
nicipiul Târgu-Mureș și el 
tcrmoficat în condiții a_ 
semănătoare cu Deva și 
’i-așul grecesc Kozani.

In realizarea proiectu
lui au fost cooptați în ca
litate de colaboratori spe
cialiști din cadrul RAGCL 
Deva. Proiectul — finan
țat la faza studiului de 
fezabilitate de U.E. și 
PHARE, un studiu ac
ceptabil din punctul de ve
dere al băncilor europene, 
00 ar urma să crediteze 
înfăptuirea în continuare 
— urmărește mai multe 
obiective. Utilizarea efi - 
ciontă în plan local a 
energiei termice cu de
poluare, stimularea inteie- 
sului consumatorilor fi
nali de energie termică 

yiarul „Siebenburgisch 
Deusches Tageblatt" din 
Sibiu (Viorel Lupu, Hu
nedoara) au întregit ima
ginea glorioasei victorii 
a armatei române de a- 

cum 120 de ani. Eveniment 
reflectat și în arta cine
matografică, proiecția pri 
mului film cu acest su
biect reprezentând tema 
lucrării din finalul sim
pozionului (Olimpia Pala- 
mariu. Deva).

orilejul acestui sim
pozion a fost lansat cel 1 
de.al doilea volum al re
vistei anuale a muzeului 
hunedorean — „Corvinia. 
na“ —t care este „rodul 
muncii acestor oameni cu 
suflet mare, istorici din 
țară, care au scris șl 
s-au preocupat de istoria ' 
Hunedoarei" aprecia di
rectoarea muzeului.

PHARE
în realizarea de economie 
prin înlăturarea oricărei 
forme de risipă, 
stimularea politicilor ener
getice economice, în pian 
local, crearea de rețele de 
legături similare, între > 
municipalități și specialiști, 
pe asemenea problematică.

Vizita oficialilor din 
Kozani s_a finalizat joi I 
după-amiază, la RAGCL 
Deva, cu o conferință de 
presă. Ziariștii prezenți — 
puțini la număr — au 
aflat de la amfitrionii e_ , 
leni și români răspun
suri la mai multe între
bări:

Misiunea coordonatori
lor eleni ai proiectului se 
va finaliza aproximativ îa 
începutul anului viitor, cu 
elaborarea studiului de 
fezabilitate finanțat ex
tern și depunerea lui la 
băncile care urmează să 
finanțeze partea concretă a 
proiectului.

Proiectul a fost deja 
amorsat de RAGCL Deva 
printr-un studiu de pre_ 
fezabilitate, modernizarea 
a două puncte de termo- 
ficare cu eficientizarea 
schimbului de căldură, con_ 
torizarea parțială a con
sumatorilor finali; chel
tuielile cu studiile preli
minare sunt nerambursa
bile. Cele cu moderniza
rea rețelelor magistrale 
și de distribuție a agen
tului termic ca și a punc
telor de termoficare vor 
fi recuperate prin tarife 
de la populație și alți be
neficiari ai serviciilor de 
termoficare, realizatorii 
proiectului fiind creditați 
pentru aceasta, de bănci, 
române și europene, în 
condiții de dobândă și 
restituire favorabile.

ION CIOCLEI

Legea este numai pentru unii, 
domnule subprefect?

(Urmare din pag. 1)

Ia licitație pentru vânza
re am fost refuzați fără 
nici un temei și s-au fă
cut presiuni ca să re
nunțăm la spațiul deținut. 
Societatea Comercială „Ul- 
pla‘ a încercat să rezilie
ze contractul de mai multe 
ori și, practic, din anul 
1993 nu a mai majorat chi
ria. ceea ce explică nivelul 
6căzut al acesteia pe care 
c plătim și acum.

în perioada 1993 •—
1996 au avut loc mai multe 
procese între S.C. Ulpia 
și JJP Internațional, SO 
Ulpia reușind să obțină 
In noiembrie 1996 o sen
tință de evacuare, în pre
zent atacată de JJP In
ternațional cu recurs pen
tru anulare. La sfârșitul 
anului 1996, am solicitat 
din nou adunării generale 
de la SC Ulpia S.A. vân
zarea spațiului prin lici
tație publică. Urmează ca 
adunarea generală din
14 mai 1996 (adică din
15 mai — n.n.) să decidă 
dacă va vinde sau nu 
spațiul d aținut de noi. In 
cazul în care adunarea 
generală va decide licita
ția de închiriere și nu de 
vânzare, S.C. JJP Inter
național nu este intere - 
sată să-și mențină postu
ra de chiriaș și va pre
da spațiul societății care 
va câștiga licitația, ur
mând să stabilească cu 
aceasta sumele care tre
buie plătite pentru com
partimentările și îmbunătă
țirile efectuate în 1991 de 
SC JJP Internațional.

De altfel, motivul pentru 
care nu am predat spațiul 
în ianuarie 1997 este fap
tul că SC Ulpia S.A. nu 
avea posibilitatea de a ne
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6,00 România, ora 6 fix!; 
8,20 Lancelot Link (s); 9,15 
Sângele altora (r); 10,00 
Știri; 10.05 Limbi stăine; 
11,05 Pânza de păianjen 
(f/r); 12,40 Recital Marina 
Florea; 13,05 D.a; 13,30 
Tradiții; 14,00 Știri; 14,10 
Muzica pt. toji; 15,00 TVR 
lași; 16,00 Tribuna partide
lor parlamentare; 17,00 
Știri; 17.10 Kaits și câi
nele (s); 17,35 Pro Patria;
18,30 Transfocator; 19,05 
Interpreji ai cântecului po
pular; 19,25 Medicina pt. 
toți; 19,50 La zi în agri
cultură; 20,00 Jurnal; 21,00 
Baywatch (s); 21,55 U- 
niversul cunoașterii; 22,30 
Bank-Note (mag. ec.j; 23,00 
Jurnal; 23,20 Tradiție și 
modernitate (do); 0,00
Scena; 0,30 întâlnirea de 

achita contravaloarea îm
bunătățirilor care tre
buie stabilită la valori
le reactualizate prin ex
pertiză și atunci de co
mun acord cu conducerea 
am stabilit ca problema 
spațiului să fie soluțio
nată de adunarea generală, 
singura în măsură să de
cidă viitorul spațiului, 
care face parte din pa
trimoniul Ulpiei".

Nu vrem să intrăm în 
prea multe comentarii ale 
cazului în speță, dar fap
tul că „din 1993 nu s-a 
majorat chiria, ceea ce 
explică nivelul scăzut al 
acesteia", până în prezent 
(doar 124 254 de lei lu
nar pentru 234 de mp — 
n.n.), nu face altceva de
cât ca JJP-ul să arunce 
pisica moartă în curtea 
Ulpiei S.A. Deva. în mod 
normal, pentru Un spațiu 
ca cel de față se plăteș
te o chirie lunară între 20 
și 30 000 lei/mp și nici
decum 124 254 de lei, cât 
plătește JJP Internațio
nal Deva -pentru toatâ 
suprafața.

Făcând un calcul, doar 
cu 25 000 de lei/mp chi
ria se ridică, pentru su
prafața de 234 mp la cir
ca 5 850 000 de lei/lună, 
sau. dacă mergem mai 
departe, la peste 70 mi
lioane de lei pe an. Di
ferența între 70 milioane 
de lei și circa 1,5 milioa
ne de lei cât plătește SRL- 
ul devean este „NESEM
NIFICATIVA" — 68,5 mi
lioane de lei, bani de care 
Ulpia Deva este frustrată. 
Și această sumă este numa1 
pe un an, fără să mai luăm 
în calcul faptul că im 
anul 1993 s-a plătit o chi
rie simbol1 că!

Cu toate că se înregis- 
tiează o asemenea situa
ție, S.O. JJP Internațio

la miezul napții (var.);

ț TVR 2 )
7,00 TVM. Telematinal ;

8,30 D.a; 9,00 „Lucia di 
Lammermoor" (teatru/r);
11,10 Caleidoscop-satelit; 
12,05 Stadion; 13,05 Bay
watch (r); 16,20 Secrete
le nisipului (s); 18,35 Club 
2020; 19,00 Opțiuni; 19,40 
Meridianele dansului; 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 20,30 
Forme și culori; 22,35 Mis
terele Sankl-Petersburgului 
(s); 23,30 Rio Das Mor- 
tes (I. Ger. '70).

Cpro-tv]
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Spitalul de 

nal SRL Deva mai are 
curajul să adreseze o ce
rere adunării generale a 
acționarilor societății care 
se ține joi, 15 mai, pen
tru a cumpăra spațiul din 
bdul Decebal, bloc C —• 
parter. Asta da... „curaj“l

Iar pentru o imagine 
mai exactă a felului cum 
se respectă legea de către 
reprezentanții guvernului 
în teritoriu să mai amin
tim un ultim lucru: în 
încheierea punctului de

în loc de final...
Minciuni sub semnătură

Faptul că intr-o relație 
oficială autorități — pre
să subprefectul județului 
Hunedoara, sub semnă
tură proprie, induce in 
zroare opinia publică, ne 
face să ne abținem de la 
prea multe comentarii. In 
locul acestora, inserăm 
răspunsul oficial al insti
tuției abilitate, la nivel 
de județ, în clarificarea 
faptului dacă dl Nicolae 
Segesvari este sau nu 
administrator la JJP In
ternațional întrucât dom-

PRE
Ieri, după-amiază, la 

Orășfie a avut loc un mo
ment inedit pentru elevji 
cu rezultate bune la o- 
limpîadele școlare națio
nale și județene.

Prin grija Primăriei mu
nicipale și a Asociației 
culturale „ASTRA", s-au 
acordat circa 100 de pre
mii în bani, obiecte și

urgență (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County is); 
12,55 Știri; 13.00 Deșteap- 
tă-te române! (r); 15,00
Matlok (s); 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s)J; 16,45 For
ța dragostei (s); 17,30 Peș
tera monstrului sacru (s);
18.15 Sport la minut; 18,30 
Știri ; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 
Chicago Hope (s); 21,00 
Secrete de familie (s); 21,50 
Știri; 22,00 Familia Bun
dy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,33 
Deșteaptă-te române!; 1,00 
Sport la minut;

[ANTENA 1)
7.00 Știri. Revista presei;

7.15 Văduva (r); 10,20 Via
ța în trei (s); 11 00 Știri;
11,10 Iluzii (r); 12,00 A- 
vocații străzii (s); 13,00 
Orașul ascuns (s); 14,00 
,Știri; 14,20 Omul cu o 

vedere al dlui subprefect 
privind cazul de față, dom
nia sa ' concluzionează ; 
„Precizez că din ianuarie 
1997 am renunțat la cali
tatea mea de administra
tor al S£. JJP Interna
țional, considerând a- 
ceasta funcție incompati
bilă cu cea de subprefect". 
Punctul de vedere al dlul 
Segesvari este datat De
va, 8 mai 1997, și semnat 
personal.

nia sa spune că această 
funcție este incompatibi
lă cu cea de subprefect i 

„Domnul Segesvari Ni
colae, domiciliat în Deva, 
str. E. Gojdu, bloc B 14, 
ap. 9, județul Hunedoara, 
este asociat și administra
tor al S.C. JJP Interna
țional Export — Impar*  
Sili, Deva" (adresa nr.300d] 
09. 05. 1997 — Oficiul Re
gistrului Comerțului).

Domnule subprefect, fă
ră comentarii!

M I I
diplome, celor mai buni 
elevi din Orăștie, în va
loare totală de aproxima
tiv un milion de lei.

Cu ocazia festivității de 
decernare a premiilor, s-a 
mai organizat și o expo
ziție de carte, iar profe
sorul Petru Baciu a avut 
o intervenție pe tema li
teraturii în zonă. (C.P.).

mie de fețe (r); 15,40 Me
dalion; 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,00 Știri;
17,10 Iluzii (s); 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observa
tor; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Nash Brid
ges (s); 22,30 Sparks (s); 
23,00 Știri; 23,05 Miliona
rii de la...; 0,30 Kassan-
dra (s).

[DEVASAT+)
9,30' Farmacia de gardă 

(s); 10,00 Ascunde-te și
țipă (f); 11,30 Maeștrii
cascadori (s); 12,30 Mă
mica, detectiv particular (s); 
13,00 Micuții cavaleri ai 
mesei rotunde (f); 17,00 -
Dulce ispită (s); 18,00 De
sene animate ; 18,30 Pro
vocarea naturii (do); 19,30 

Farmacia de gardă |s); 21,30 
Maeștrii cascadori (i) ;
22,30 Brigada de șoc (s); 
23,00 Purgatoriul (film).
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REZULTATELE ETAPEI: F.C.M. | 
Bacău — Jiul 2—Q: Steaua — Di- k 
namo 3—1; Ceahlăul P.N. — F.C. | 
Argeș 2—1; F.C. Chindia — Univ. | 
Craiova 1—2; F.C. Național — Poli. ■ 
Timișoara 5—1; „U“ Cluj — Oțelul ■ 
Galav, 1—1; Rapid — Sportul Stud. s 
1—1; F.C. Brașov — Gloria Bistn- | 
ța 2—1; Farul C-ța — Petrolul Plo- ■ 
iești 1—0. I

C L A S A M E N T U L |
1. Steaua 29 19 4 6 66—33 6‘ 1
8. Național 29 18 5 6 58—30 59!
3. Diname 29 15 5 9 47—28 50 1
4. Ceahlăul 29 13 7 9 43—39 46 fi
5. Oțelul 29 13 7 9 41—37 46 1
6. F.C. Bacău 29 13 4 12 36—37 43 I
7. F.C. Argeș 29 11 8 10 37—32 41 „
8. U. Craiova 29 11 6 12 42—43 39 |
9. Rapid 29 10 8 11 39—37 38 |

10. „U" Cluj 29 11 5 13 50—52 38 fi
IL Farul 29 11 4 14 38—43 37 1
12. Chindia 29 11 4 14 29—39 37 !
13. Jiul 29 11 4 11 31—55
14. Gt. Bistrița 29 9 8 12 32—37 35 !
15. Sportul 29 10 5 14 30—40 35 1
16. Petrolul 29 9 7 13 34—38 34 !
17. Poli. Timiș. 29 8 5 16 38—53 29 I
18. F.C. Bv. 29 8 4 17 35—53 28 |

ETAPA VIITOARE (17 mai): „
u-!

Cluj — F.C. Național; Poli. Timiș, i
— F.C. Chindia, Univ. Craiova — 1
Steaua; F.C. Argeș — F.C.M. Ba- | 
cău; Dinamo — Ceahlăul; Oțelul — g 
Gloria; Petrolul — F C. Brașov . | 
Sportul — Farul; Jiul — Rapid. j

Steaua a învins, i
dar... nu a convins }
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F.C. Maramureș 
— Corvi nul 3~2

Așa cum afirmam într-o croni
că anterioară, Corvinul Hunedoara 
are de dtsputat meciuri foarte tari 
în deplasare de unde e foarte greu 
să plece fie măcar cu un punct! 
Sâmbătă, la FC Maramureș era 
cât pe aici să obțină măcar un 
punct dacă nu pe toate trei! In 
prima repriză hunedorejtii au ac
ționat pragmatic apărându-se or. 
ganizat, contraatacând periculos, în 
viteză, cu acțiuni încheiate cu șu
turi la poarta adversă. Și a reușit 
să înscrie de două ori prin Păcu
rar și Sterean. și la pauză scorul 
era favorabil hunedorenilor cu 
2—1.

Sigur, conducerea echipei, antre
norul principal al Corvinului, llo- 
mică Gabor au insistat la echipă 
să apere acest rezultat, să încerce 
să mai înscrie, cunoscut fiind că 
cea mai bună apărare este de mul
te ori atacul! Hunedorenii n-au pu
tut rezista până în final și maramu
reșenii, cu cuțitul retrogradării la 
os, au atacat mereu și au învins 
la limită, cu 3—2.

CORVINUL: Lobonț, Bordean
(D. Dăscălescu), Sterean, Mocioi 
(Cireș), Petroesc, Țibichi, Costă- 
chescu, Păcurar, M. Dăscălescu (Jl- 
lăveanu), Bardac, Ciorea.

Performerele acestei etape a Di. 
viziel A seria a ll-a sunt Electro- 
putere ce a cucerit o victorie pre. 
țioasă la ARO C-lung, CFR Timi
șoara la Unirea Dej șt Minerul Mo.

tru la Minaur Zlatna. Întrucât CSM 
Reșița a pierdut trei puncte la O- 
limpia S.M. (din etapa a 19-a, re- 
șițenii n-au mai simțit gustul în
frângerii!), Electroputere s-a apro
piat la 4 puncte de lider. Pericol 
mare pentru reșițeni de a pierde 
locul din fotoliu, din 5 etape având 
trei deplasări grele: la UT A, Gaz 
Metan și în ultima etapă la... E- 
lectroputere! Luptă nu glumă!

REZULTATELE ETAPEI: F. C. 
Maramureș — Corvinul 3—2; A.S.A. 
Tg. M. — Dacia Pitești 2—0; ARO 
C-lung — Electroputere 0—1; In
ter Sibiu — C.F.R. Cluj 3—1; Mi
naur Zlatna — Min. Motru 1—2 , 
Gloria Reșița — U.T.A. 2—0; F.C. 
Apullum A.I. — Gaz Metan 2—1 ; 
Olimpia S. Mare — CJS.M. Reșița 
1—0; Unirea Dej — C.F.R. Timi
șoara 1—2.

CLASAMENTUL
1- CSM R-ța 29 19 4 6 46—23 61
2. Flec trop. 29 17 6 6 45—18 57
3. Gaz M. 29 12 8 9 27—20 44
4. M. Motru 29 12 5 12 33—34 44
5. Un Dej ■ 29 12 7 10 45—32 43
6. Olimpia 29 14 0 15 48—40 12
7. Dacia 29 12 5 12 40—37 41
8. Inter 29 11 7 11 32—33 40
9. Gl. Reșița 29 11 1 11 30—40 40

10. Corvinul 29 11 6 12 36—33 39
11. Maram. 29 11 6 12 39—41 39
12. A.S.A. 29 11 6 12 34—37 39
13. C.F.R. Cluj 29 11 5 13 34—36 38
14. ARO 29 12 2 15 27—33 38
15. U.I.A. 29 12 2 15 34—46 38
16. Apullum 29 12 0 17 32—46 36
17. C.F.R. Tim. 29 8 6 15 27—39 30
18. Minaur 29 8 6 15 33—47 30

ETAPA VIITOARE (17 mai) : Cor-
vinul — Apullum A.I. ; Gloria — 
Minaur , Motru — Inter . C.F.R. 
Cluj y— A.S.A. ; Electroputere — 
Maramureș; Dacia — ARO; U.T.A. 
— C.S.M. Reșița; C.F.R. Timiș. — 
Olimpia; Gaz M. — Un. Dej.
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în meciul de haraj juniori Bl

CORVINUL — C.S.S. TG. JIU
5 — 0

Sâmbătă, 10 mai, în primul joc 
de baraj pentru participarea la fa
zele naționale ale competiției, e 
chipa de juniori Bl, F.C. CORVI
NUL Hl NELiOAliA, pregătită de 
merituosul antrenor Nico.ae Jurcă, 
a reușit, 
sebil de spectaculos, disputat pe 
terenul I 
prezența 
învingă cu categoricul scor de 5—0 
pe reprezentanta județului Gorj, e- 
chipa C.S.Ș. Tg. Jiu. Jocul a fost 
bine condus de o brigadă deveană, 
având la centru pe Mihai Nacu, 
ajutat la linie de Alin Cîrstoîu și 
Sorin Chirilă.

Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Micloșoni (2), Naghi, Ma- 
riș și Scurtu. Returul barajului in- 
terjudețean va avea loc pe data de 
11 mai la Tg Jiu.

la capătul unui joc deo-

ai F. C. Corvtnui șt în 
unui public numeros, să

MIRCEA SÂRBU

ț, DIVIZIA C

de

Cu toții am așteptat cu un jus
tificat interes derby-ul etapei a 29-a 
dintre Steaua — Dinamo, crezând 
că marea rivalitate dintre jucătorii 
din cele două formații mereu pre
tendente la primul loc din campio
natul nostru va da naștere la un 
meci de calitate, pe măsura pre
tențiilor celor două echipe. Din ne
fericire, marea fierbere ce exista in 
galeriile ceior două tabere a iz
bucnit înainte de a începe partida, 
in cele două seetoare ocupate de 
suporterii dinamoviști a izbucnit un 
incendiu ee a mistuit câteva sute 
de scaune din plastic, dând naște
re la un nor gros de fum — un 
„spectacol*  dezagreabil, ce a lăsat 
tm gust amar celor prezenți, dar și 
telespectatorilor. întreaga „galerie*  
a dtnamoviștilor a fost evacuată din 
tribună, de către poliție, care a 
„triat*  la fața locului numeroși po
sibili vtnovați de incendiu, cărora 
ti se vor aplica amenzi. Au fost 
depistate 59 de persoane ce aveau 
asupra lor material incendiar. Pa
gubele sunt de cca 60 mii. lei.

Și pe term focul a fost destul de 
aprig, dar nu a degenerat în scene 
reprobabile. Steaua a avut o pres
tație eeva mai bună în prima re
priză când a și marcat în min. 32, 
prin Ciocotu (gol contestat „vigu
ros*  de dinamoviști) șl apoi in min. 
43 același Ciocoiu majorează sco
nt la 2—9, iar Dinamo a dominat 
copios In repriza a ll-a. Reproba
bil gestul iui Matei (Steaua) de a 
lobi un adversar fără minge care 
i-d adus cartonașul roșu din par
tea arbitrului Ad. Porumboiu și e- 
ckilibrul jocului s-a rupt înaintea 
încheierii primei părți a jocului.

fn repriza a U-a, oaspeții au pre. 
sat și au creat numeroase ocazii 
de a înscrie, dar n-au făcut-o de
cât o dată. în schimb, steliștll rea 
șese un nou gol, chiar în min. 90, 
cdnd marchează din interiorul ca. 
reului pecetluind scorul final 3—1. 
Deci, Steaua a învtns dar nu a con
vins !
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> Vega leva - Minerul 
Mătăsari 2-0

PaginB realizată de SABIN CERBU
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de la 
duml- 
Mată., 

multabordat partida cu 
în ciuda replicii neaștep- 
partea oaspeților. Deși a 
om de bază din formație 
era accidentat — „meca-

Deciși să facă uitat meciul 
Rovinari, gazdele partidei de 
nică în meciul cu Minerul 
sari au 
aplomb, 
tate din 
lipsit un 
— Luca
nismul*  a funcționat bine, s-a pa
sai bine, cu precizie și vrând-ne- 
vrând oaspeții au trebuit să se a. 
pere. In aceste acțiuni, devenii și-au 
creat câteva ocazii bune în careul 
minerilor. In minutele 9, 12 șl 14 
s-au ratat trei situații foarte bune 
de a deschide scorul (Covaci, Ră. 
dos și Voinea). Golul a venit to
tuși în min. 15: la o acțiune pleca
tă da la Tănasă, mingea ajunge la 
Danciu, ce îl deschide „printre*  pe 
Popa șt din interiorul careului ma. 
re îl face „mat*  pe Muja și 1—0. 
După o „bombă*  a lui Fartuțnic 
în min. 22 și o bară a lui Danciu 
(min. 24) și alte 3—4 acțiuni peri
culoasa la poarta oaspeților, în min. 
38 Danciu îi pune excelent o min. 
ge lui Rădos și acesta șuteazâ în 
plasă fără nici o speranță pentru 
portar: 2—0. Oaspeții reușesc abia 
în min. 39 să pună în pericol poar
ta lui Ciubotariu. La ieșirea fotba
liștilor de pe teren spectatorii au 
aplaudat călduros jocul din prima 
repriză făcut de Vega.

La reluare, devenii (cu gândul la 
meciul de miercuri la Țicleni și de 
duminică (18 mai) acasă cu Probc- 
ta Tr. Severin) au redus turația mo
toarelor șt a» conservat rezultatul 
din prima repriză. Duminică sunt 
așteptați nu numai infocații supor
teri ee sunt prezenți mereu la sta. 
dlon, ci și cei cărora le place fotba 
Iul și ar dori ca Deva să aibă pen. 
tru prima oară în Istoria sa o e- 
chlpă în Divizia A. Duminică, in

caz de victorie, Vega va face un pas 
enorm spre promovare!

VEGA: Ciubotariu, Fartuțnic, Ta 
nașă, Votnea, Berindei, D. Gabriel, 
Popa, Răducănescu, Danciu (75 
Stan), Rădos (85 Oacheș), Covaci 
(46 Olteanu).

REZULTATELE ETAPEI DE DU
MINICA: Vega Deva — Min. Mătă- 
sari 2—0; F.C. Alexandria — Min. 
Anina 2—0; Petr. Stoma — F.C. 
Olt 2—1; Min. Lupeni — F.C. Vâl
cea 1—1; Min. Certej — Petr. Ți- 
dent 0—1; Un. Pitești — Parângul 
L. 3—0: Met. Bocșa — Termo Tr. 
Severin 1—2; A.S. Paroșeni — Mi
ne-Ral Rov. 1—1; Drobeta Tr. Sev.
— Petr. Videle 1—0; Min. Berbești
— Min. Uricani 6—0. • Meciul U- 
nirea Pitești — Termo Drobeta Tr. 
Severin (din etapa a 28-a) a fost o- 
mologat cu 3—0 pentru Termo. • 
Meciul Petrolul Videle — Metalul 
Bocșa (din etapa a 29-a) a fost 
mologat cu 3—0 pentru Videle.

CLASAMENTUL 
5 
7

11 
11 
13
12 
11 
13
13
14
14
15 
15
14 
14
14
15
16
16 
19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

30
30
30
30
30
30
30

Drobeta 
Vega Deva 
M. Certej 
Un. Pitești 
M. Berbești 
M. Uricani 
C.S. Olt
M. Mătăsari 30 
Petr. Stoina 
Parângul 
Petr. Țicl. 
Mine-Ral 
Petr. Videle 
M. Anina 
M. Lupeni 
F.C. Vâlcea 
Termo 
Alexandria 
Paroșeni 
Met. Rocța

30 
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6
3 
0
5
2
4
6
3
3
2
3
2
2
4
4
5
5
4
n u
2

62—26 
65—43 
54—48 
42—27 
54—47 
57—54 
49—36 
48—41
56— 50
57— 56 
47—52
44— 52
38— 48
45— 13
39— 51 
35—48 
33—47 
28—40 
31—48 
33—60

o-

03
63
48
47
47
46
45
45
45
44
42
41
41
40
40
38
35
34
32 
29
14

19
20
16
14
15
14
13
14 
14 
14 
13 
13
13
12
12 
11 
10
10
9 
9

ETAPA VIITOARE (miercuri, 
mai): Drobetg^Țr. S. — Min. Cer
te] : Petr. fWuii — Vega Deva, 
Min. Mătăsan — A.S. Paroșeni; 
Mine-Ral — Min. Lupeni; F.C. Vâl
cea — Petr. Stoina ; Q Ș Qiț —. 
Min. Berbești; Min. Uricani — Un. 
Pitești; Parângul — F.C. Alexan
dria; Min Anina — Met. Bocșa ; 
Petr. Videle — Termo Tr. S.
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Rezultatele etapei intermediare 
joi, 8 mai : Min. Șt, Vulcan — Min. 
Amnoasa 2—0; Min Teliuc — CFR 
Marmosim 0—1. Min. Ghelari — 
Casino 3—0; Favior — Cortstr. Hd. 
1—0; Utilajul — Aurul 1—1; Min. 
Bârbăteni — Metalul 5—3; Victo
ria — Dacia*  0—0.

Rezultatele etapei din 11 mai : 
Aurul Brad — Favior Orăștie 0—0; 
Constr. Hd. — Min. Ghelari 1—1 ; 
Casino Ilia — Min. Teliuc 0—3 ; 
CFR Marmosim — Min. Șt. Vul
can 2—0; Min. Livezeni — Vict. Că- 
lan 0—0: Dacia Orăștie — Met.
Crișcior 4—1; Utilajul Petroșani — 

Aninoa- 
disputat, 
retrogra-

Min. Bârbăteni 1—3; Min. 
sa — Jiul Petrila (nu s-a 
echipa Jiul Petrila fiind 
dată din campionat).

S U LTC L A A M E N

1. Aurul 28 19 8 1 72—18 65
2. Favior 28 14 8 6 52—2» 50
3. M. Teliuc 28 14 5 9 34—22 47
4. CFR Marm. 28 14 4 10 40—38 46
5. Victoria 27 13 5 9 45—24 44
6. M. Ghelari 28 13 5 10 43—34 44
7. M. Șt. Vulc. 28 13 5 10 51—43 44
8. Constr. Ud. 28 12 6 10 32—28 42
9. M. Aninoasa 27 9 9 9 26—33 36

10. Dacia 28 9 8 11 49—43 35
11. Bârbăteni 27 10 3 14 56—50 33
12. Metalul 28 9 6 13 35—51 33
13. Casino 27 7 5 15 28—49 26
14. M. Livezeni 27 6 7 14 28—51 25
15. Utilajul 27 2 7 18 20—74 13

*

ETAPA VIITOARE: 
M. Livezeni; Victoria 
noasa; Min. Șt. Vulcan — Casino; 
Min. Teliuc — Constr. Hd. : Min. 
Ghelari — Aurul ; Favior — Uti
lajul; Dacia — Min. Bârbăteni ; 
CFR Marmosim — stă.

i ►

Metalul —
- M. Ani-

.1-
»

REZULTATELE CONCURSULUI 
DIN 11 MAI 1997 : 

Bologna — Cagliari 
Lazio — Perugia 
Milan — Regg.ana 

Roma 
Vicenza 

— Atalanta
— Inter 
Juventuș 

Genoa 
Cremonese 

Empoli
- Ravenna

I.
11

III
IV. Napoli 

V.
VI. 

VII.
VIII

IX. 
X.

Xl. 
XII. 

XIII.

Parma — 
Piacenza - 
Sampdoria 
Verona — 
greșcia — 
Cesena — 
Foggia — 
Padova — 
Venezia — Bari
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1
1
1
1
2
2
2
1
X
1
X
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Viața noastră cea de toate zilele j
GRADINA

ZOOLOGICĂ
D’ale Caritasului

i DREPTUL LA REPLICA

Cine toacă nervii...

MOTO:
„Ei au fost lei și gheparzi/ noi suntem hiene 
și șacali./ Și împreună, lei și gheparzi,/ Hiene 
și șacali nu vom/ înceta să ne credem sarea/ 
pământului până la/ Sfârșitul lumii"

(Gaspard Giuseppe Di Lampedusa, 
Ghepardul" — citat din memorie)

S-a întâmplat să aud, de 
curând, cum un om de for
mație militară, care spu
nea că, după părerea sa, în 
loc să ne ocupăm (nu noi, 
se înțelege, ci puterea ac
tuală) de stingerea conflic
tului intern generat de Ga- 
ritasul lui Stoica, care a 
păgubit milioane de oa
meni, în favoarea unor 
sus-puși profitori, sărim de 
dragul intrării în NATO 
(dacă o fi să fiel) să stin
gem, cu cheltuieli de 90

de miliarde lei, conflictul 
Caritasului din' Albania (l) 
Ga urmare, respectivul o- 
fițer se întreba pe bună 
dreptate: de ce oare nu s-a 
gândit statul nostru să-i 
despăgubească, cu banii 
cheltuiți în favoarea alba
nezilor, pe neajutorații de 
români? Chiar așa, oare 
de ce ne repezim să stin
gem incendiile la alții, când 
ne arde casa noastră? Es
te un punct de vedere, nu? 
(N.T.)Nicicând nu s-au potri

vit mai bine ca azi aces
te profetice cuvinte pu
se de Lampedusa în gu
ra prințului de Salina, 

• într-o vreme când Italia 
se afla la confluența a 
două lumi — una satu
rată de băltirea într-un 
ev al privilegiilor nobi
liare ereditare și alta ca
re se năștea pe ruinele 
•celei dintâi.

In România s-a schim
bat după decembrie 1989 
o lume a privilegiaților 
fără blazon cu o alta. Ce 
fel de lume? O lume ca 
o grădină zoologică sau 
ca o Arcă a lui Noe, sau 
ca una și ca alta la un 
loc, în care leii și ghe
parzii trăiesc în pace și 
înțelegere, în cuștile lor 
aurite, mârâind doar din 
când în când unii la al
ții, ca să nu se uite că 
domeniile sunt totuși ea

I crosancte. O lume în ca- 
ț re șacali și hiene mai 
(mici sau mai mari s-au 

aruncat la prada care e- 
ra trupul țării în zbate
rile ei de sfârșit de lu- 

r me, de început de lume. 
J Și fiecare a sfârtecat și 
l apucat, după cum i-a fost 
i tăria colților, a mușchilor 
) și tendoanelor pentru a 
ț ține la respect mulțimea 
i de lighioane mărunte ca- 
J re ar mai fi poftit la fes- 
J tin. O lume în care șo- 
l bolanul și hârciogul pân

desc zi și noapte din cră
păturile Pământului mo
mentul în care ar putea 
să șterpelească nestinghe
rit, nici măcar de cânte
cul greierului sau de că
țelul pământului, din tru
da țăranului. O lume în 
care cântecul privigheto
rii nu se mai aude, nu 
se mai distinge printre 
răcnete de lei și lătrat 
de șacal iar saltul agil 
în spațiu al veveriței e

nu o dată oprit la jumă- i 
tate de colții râsului sau l 
de ghearele uliului. O lu- 1 
me, o lume, o lume... ț

După șapte ani suntem * 
mai săraci decât am fost, 1 
mai răi decât puteam fi, ț 
mai lipsiți de morală de- i 
cât ne-ar fi îndreptățit J 
lungul drum al nopții că- ț 
tre ziuă. I

Am ținut doi ani la 
dospeală tiradele acestui 1 
pamflet cu speranța se- i 
cretă că guvernele care 
au fost sau cele ce vor ’ 
veni mă vor dezminți. Nu 
s-a întâmplat. Societatea i 
românească s-a stratificat ’ 
în foarte săraci și putrezi ) 
de bogați, dar a căror i 
bogăție n-a venit ca rod J 
al muncii sau al geniali- 1 
tății, ci al iuțelii de mâ- | 
nă și nebăgării de sea- i 
mă a celor mulți, care ' 
și-au văzut de amărâta * 
lor de pâine zilnică. \

Ce morală are această i 
societate în care de Sfin. J 
tele Paști săracul n-a a- 
vut cu ce să îndulcească 
masa lui și a copiilor lui; 
în care aleșii națiunii își 
taie din „cozonacul" și a- 
șa sărac bucata cea mai 
mare, în raport cu nevoi
le lor și prin raportare 
la ale altora; în care prin
cipiile sănătoase sunt stri
gate în gura mare, dar 
încălcate prin însăși pu
terea legii; în care crimi
nalitatea a crescut la ni- | 
veluri „europene" în prin
cipal datorită sărăciei 
demne de lumea a treia.

Să dea Dumnezeu să 
fiu proroc mincinos, dar 
așa cum călcăm de șapte 
ani încoace, din groapă 
în hârtoapă fără să ve
dem capătul tunelului, nu 
se întrevede posibilitatea 
de a ieși din stadiul de 
grădină zoologică.

ION CIOCLEI

Adunare
Convocată pentru data 

de 30 aprilie la Casa de 
cultură din Deva, Adunarea 
•generală a acționarilor de 
la SC Ulpia SA Deva a 
eșuat. Motivul amânării a- 
cesteia a fost slaba prezen
ță. Dintr-un total de 2492 
de acționari, cât au sub
scris lq. Ulpia SA Deva, au

eșuată
participat doar... 51 de per
soane, prezență ce -trădea
ză dezinteresul acționari
lor pentru soarta societă
ții comerciale la care au 
subscris.

O nouă adunare genera
lă a acționarilor se va ți
ne pe data de 15 mai. 
(C.P.)

In ziarul „Cuvântul li
ber" de joi, 24.04.1997, ați 
publicat articolul „TELE
COM SAU MAȘINA DE 
TOCAT NERVII", semnat 
de dl Ovidiu Jurca.

în legătură cu acest ar
ticol, dorim să facem pre
cizările necesare :

Dl Ovidiu Jurca nu este 
abonat telefonic, dar dacă 
domnia sa face referire la 
postul telefonic nr. 617874, 
abonat Jurca Alexandrina, 
din Deva, str. Libertății, 
bl. A, ap. 58, atunci are 
în parte dreptate. Din fișa 
postului telefonic 617874 
reiese că în anul 1997 a 
fost deranjat după cum 
urmează: 14 februarie — 
19 februarie 1997 a fost 
deranjat cablul din str. 
Libertății, aproximativ 200 
abonați au fost suspendați 
din motive tehnice cu or
din de serviciu. Pentru a- 
ceastă perioadă, abonatul 
va fi creditat în avizul 
lunii mai 1997, cu cota 
parte de abonament în 
valoare de 927 lei, conform 
Instrucțiunilor de exploa
tare privind telefonia ur
bană ; 23 martie — 28 mar-

Cu transhumanta este ceva
Totdeauna au fost ne-' 

cazuri cu transhumanța. 
Ziua, dar mai ales noap
tea, ciobanii își mână tur
mele de oi, într-un conti
nuu du-te vino, dând sen
zația că vor să ajungă spre 
pășunile alpine, unde ză-

*

pada mai stăpânește încă 
bine peisajul.
. După ce o parte din cul
turile agricole au fost com
promise de inundații, iată 
că acum începe să le bân
tuie și calamitatea trans

humantei. Ar fi bine ca 
în stăpânirea fenomenului 
să se implice cu mai mul
tă autoritate și Organele 
administrației locale. Alt
fel, se alege praful și de 
culturile care au mai ră
mas. (N.T.)

tie 1997, perechea abona
tului 617874 a fost din nou 
deranjată in cablu. Pen- 
tru această perioadă abo- 
.natul a fost deja creditat 
în avizul lunii aprilie 1997, 
cu suma de 2027 lei; 11 a-, 
prilie — 23 aprilie, pere
chea abonatului 617874 a 
fost deranjată în cablu. 
Pentru această perioadă, 
abonatul va fi creditat te 
avizul lunii mai 1997 cu 
cota parte de abonament ■ 
în valoare de 4 341 lei.

Aceste deranjamente 
repetate în cablu au fost i 
provocate de precipita
țiile abundente din aceas
tă primăvară, care ne-a® . 
afectat un număr foaA I 
mare de abonați telefonici. 
Gu tot respectul, îl inform 
măm pe dl Ovidiu Jurca 
că funcțiile abonaților te
lefonici nu au nici o le 
gătură cu defecțiunile car 
re apar In funcționarea 
telefoanelor și cu atât mal 
mult în cazul domniei sa
le, care nu este abonat 
telefonic. Precizăm că „ser
viciul 921 deranjamente*  
nu este „faimos" prin ni
mic, este un simplu ser
viciu de înregistrare a de*  
ranjamentelor, unde abo- 
nații fac apel pentru a fi 
înregistrați cu deranja
mente, nr. postului telefo
nic, data, ora și numărul 
de înregistrare. Opera
toarea de la „serviciul 
921" nu este autorizată sfi 
dea sau să primească alte 

i relații. Conversațiile pur- 
; tate cu dânsa nu fac de- 
! cât să reducă posibilita

tea altor abonați de a-șl 
anunța deranjamentele. A- 
bonații telefonici pot face 
orice alte sesizări în scris 
la ghișeul reclamații al 
Direcției de Te’ecomunl- 
cații.

Unitatea noastră nu fa
ce pariuri în legătură CU 
factura telefonică, dar se 
străduiește să fie obiecti
vă și corectă atunci când 
abonații telefonici au de
ranjamente.

Vă rugăm să considerați 
prezenta ca un drept la 
replică în legătură cu ar
ticolul din ziarul „Cuvân
tul liber" din 24.04.1997.

N.R. Răspunsul este sem
nat de dnii : ing. ?ante- 
limcn Șerban — director 
comercial — și ing. Mo" 
nisie Tutoveanu — șeful 
biroului Relații cu publi
cul și mass-media, din 
cadrul Direcției de Tele
comunicații Hunedoara-; 
Deva.

CAPCANA DIN 
INTERSECȚIE

Un amator de statistici 
a avut curiozitatea să nu
mere, până acum, vreo 
•șinei „incidente" rutiere în 
jecurs de circa o lună de 
file, de când la intersec
ția străzilor Eminescu cu 
Văcărescu, în municipiul 
Deva, a fost săpată o groa
pă de „încercare" a auto
turismelor. Această capca- • 
nă continuă să facă pro
bleme grele șoferilor, fă
ră ca cineva din adminis
trația municipiului să se 
sesizeze . sau să gândească 
o măsură de astupare a 
gropii făcute cu ocazia re
parării unei conducte în 
zonă Mai indicăm și alte 
puncte unde ne „răsfață" 
gropile săpate adânc în tro
tuar sau în carosabil, cum 
este cazul celor din fața 
Băncii Naționale și a Poli
clinicii de stomatologie. A- 
tât, deocamdată. (N.T.)

întotdeauna municipiul 
Hunedoara a avut — chiar 
și înainte de decembrie 
1989 — un comerț — cel 
puțin sub aspectul orga
nizării și servirii — civi
lizat, modern. Cele două 
caracteristici pozitive se 
mențin și in prezent, la 
care se adaugă o aprovi
zionare abundentă. Vechea 
organizare se menține și 
azi, SC „Mercur Corvinex" 
având. în general, specific 
alimentar. Activitatea so
cietății cuprinde muni
cipiul cu satele sale, pre
cum șî comunele din Zona 
Pădurenilor.

— Deci, câte unități de 
desfacere are „Mercur" 
Corvinex", dna director 
Marla Iordan ?

— Unități de desfacere 
cu amănuntul sunt 52. Sub 
directa noastră adminis
trare au rămas doar două, 
celelalte au fost închiria

„Mercur Corvinex” Hunedoara

SOCIETATE CE LUCREAZĂ 
ÎN PIERDERE

te sau date în locație de 
gestiune.

— în legătură eu inchi- 
rierea s-au petrecut mul
te fapte pe lângă lege 
(cum ar fi subînchirierea), 
ce au dus la conflicte.

— Noi am vegheat ca 
așa ceva să nu se întâm
ple. Chiar în aceste zile 
ne aflăm în perioada re
înnoirii contractelor.

— Contractele se reîn
noiesc toate ?

— In general, da. Dar

sunt și cazuri când nu se 
ajunge la înțelegere între 
cele două părți și atunci 
nu se realizează treaba 
asta.

— Sei ce închiriază spa
ții sau încheie contracte 
pentru locație de gestiune 
se plâng — ziarul nostru 
a mai scris de treaba asta 
— că se majorează foarte 
des plata ce li se cere pe 
metru pătrat. De ce?

— Pentru că șî cheltu

ielile cu întreținerea clă
dirilor, repararea strică
ciunilor ce apar sunt tot 
mai mari.

— Ge venituri aduce 
firmei „Mercur-Gorvinex" 
Închirierea și locația de 
gestiune ?

— Lunar, drea 35 mi
lioane lei.

— Se adună de obicei 
această sumă ?

— Nu In fiecare lună, 
Se strâng vreo 22 de mi
lioane. Marea majoritate

a unităților private — aș 
aminti aici societățile „Du
nărea Alim", „Lactocom", 
„Patidac", „Adolim" ș.a„ 
se achită de obligații la 
timp. Altele, insă, cum 
sunt S G „Gomtur", „Ali- 
com", „Gomalim" înre
gistrează mari întârzieri 
în achitarea datoriilor că
tre noi.

— Un domn — cu care 
am vorbit cu o jumătate 
de oră în urmă — zicea 
că rețeaua comercială de 
stat trebuia să dispară de 
mult, trebuia privatizată 
în totalitate.

— De acord cu spuselo 
dumnealui. Să vedem ce 
vor hotărî actualul Parla
ment și. Guvernul Clor-; 
bea. Ar fi bine să se rea
lizeze reforma, întrucât 
societatea noastră a avut, 
în anul trecut, o pierde
re de 200 milioane de leL

TRAIAN BONDOR
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Activități școlare j 
și sâmbătă ? (2)

------ ------------------------ â.

SĂRUTĂ MAMA

In legătură cu posibi
litatea efectuării activită
ților didactice șase zile 
pe săptămână, directorii 
unor licee devene au a- 
vut amabilitatea să-și ex
prime opiniile:

Prof. Ioan Drcghici, di
rector, Colegiul Național 

1 „Decebal": „Dacă se va 
oune această problemă, 
colegiul nostru va lua în 
considerare părerile pro
fesorilor și ale elevilor. 
Noi ne înțelegem exce
lent cu elevii și nu vom 
lua o hotărâre care să 
nu le convină".

Prof. Ruxandra Burz, 
director. Liceul Minier: 
„Aș putea să împărtășesc 
dorința elevilor, ca acti
vitatea să se desfășoare 
doar în cinci zile din săp
tămână, dar singura o- 
biecție ar fi că, în acest 
caz, elevii au un program 
foarte încărcat, de șase- 

l șapte ore zilnic. Când s-a 
ț desfășurat activitatea în 
i șase zile din săptămână, 
J programul a fost mult 
i mai lejer, elevii având 
ț până la cinci ore pe zi. 
i Ne vom adapta condiții- 
J lor impuse de minister 

sau de inspectoratul șco
lar". - •

Prof. Simion Molnar, 
ț director, Liceul de Muzi- 
i că și Arte: „Programa 
/ școlară fiind, foarte stu- 
J foasă ar fi binevenită o 
ț micșorare a numărului de 
i ore din fiecare zi. însă 
’ cea mai eficientă soluție 
) ar fi o reformă a învă- 
l țământului, a manualelor

școlare, deoarece un elev 
care dorește să învețe în 
egală măsură la toate ma
teriile, are nevoie de 
cinci-șase ore în afara 
celor de curs. Să nu uităm 
faptul că elevul român 
este cel mai trudit mun
citor și așa ceva nu es
te admisibil. Dacă săptă
mâna de lucru se va 
menține la cinci zile în 
celelalte sectoare de ac
tivitate, iar în învăță
mânt nu, vor exista foar
te multe implicații cu 
părinții, cu faptul că ei 
ar avea cinci zile lucră
toare, iar copiii șase".

Prof. Maria Avrămică, 
director adjunct, Grupul 
Școlar cu Program Spor
tiv: „In privința celei de-a 
șasea zile de școală, ar fi 
două aspecte. Din punc
tul de vedere al împărțirii 
orelor de la fiecare cla- * 
să pe șase zile, ar însem
na o ușurare pentru fie
care zi în parte, dar pro
babil că ar atrage ne
plăceri prin frustrarea de 
zi liberă sâmbăta. Copiii 
s-au obișnuit ca sâmbă
ta să nu vină la școală, 
dorm mai mult, se uită 
la televizor. După opinia 
mea, sâmbăta fiind libe
ră pentru părinți, este 
mai greu să revenim la 
vechea structură, chiar 
dacă din anumite puncte 
de vedere ar fi poate mal 
eficient".

MONICA NICOLETA 
ZDRENGIIEA — elevă, 

Colegiu] Național 
„Decebal" Deva

Sărută mamă fruntea fierbinte și-asudată 
Sărutul tău alină durerea dintr-o dată.

1

De ce „pârinți 
sancționați" ?

Sărută mamă rana ce ustură și doare 
Sărutul tău aduce Ia toate alinare.

I 
î ♦

1
2
1
i « 
I «
I♦
| Sărută mamă ochii închiși de suferință
J Sărutul tău aduce atâta ușurință.
i*
| Sărută mamă gura ce plânge-ndurerată 

Căci toată supărarea se uită dintr-o dată.I « 
I «
I « 
I

Sărută mamă fata cu lacrimi de durere
Căci ca sărutul mamei, nu-i leac nici mângâiere. 

GEORGIANA ANDREEA BARB, 
clasa a V-a A,

Liceul „Iancu de Hunedoara"

Se întreabă mirați mulți 
părinți de ce trebuie să 
răspundă pentru faptele 
copiilor lor minori. Mulți 
își „blestemă" zilele că 
i-au adus pe lume, pen
tru că ei copiii „i-au fă
cut de râsul lumii". Dar 
puțini cunosc că în Co
dul Familiei părinții au 
drepturi, dar și obligații 
față de copiii lor minori. 
Sunt obligați să-i creas
că, îngrijind de sănătatea 
lor fizică, de educarea, 
învățătura și pregătirea 
profesională.

De asemenea, părinții 
sunt obligați să-și supra
vegheze copiii și să răs
pundă față de societate 
pentru neîndeplinirea în
datoririlor ce le revin 
potrivit legii.

în Codul Civil (art. 
1000, al. 2) legiuitorul a 
prevăzut răspunderea ci
vilă delictuală a părinți
lor pentru faptele copii
lor lor minori ca o sanc

țiune pentru neîndeplinl- t 
rea obligațiilor legale sta-? 
bilite în Godul Familiei > 
și ca un mijloc de pro- i 
tecție pentru victima pre- î 
judiciului cauzat prin fap- J 
ta ilicită (prin infrac-1 
țiune) de către un minor I 
lipsit de mijloace mate- ? 
riale, care nu poate a- 
coperi pagubele cauzate.

Pentru angajarea răs
punderii părinților nu se 
cere ca minorul să fi ac
ționat cu discernământ. 
In practică au fost mul
te cazuri în care copii sub 
14 ani care nu răspund 
penal au săvârșit fapte 
penale prin care au adus 
prejudicii unor persoane 
fizice sau juridice de mi
lioane de lei (distrugeri 
prin incendiere).

Părinți, educați-vă șl * 
supravegheați-vă copiii, 11 
ca să nu suportați finan- i 
ciar consecințele faptelor 1 
lor! 1
GEORGIANA BÂLDEA ț

PROBLEMA 
EDUCAȚIEI — O 

PREOCUPARE ȘI PE 
PLAN 

INTERNAȚIONAL 
Educația, importanța sa 

în cadru] învățământului 
nu doar din România, ci 
și din întreaga lume, a 
constituit principalul su
biect al lucrărilor sesiunii 
extraordinare a Comitetu
lui Comun UNESCO — 
UNICEF pentru Educație, 
desfășurată zilele trecute 
la București.

Această reuniune a avut 
loc la invitația ministrului 
român al învățământului, 
prof. Virgil Petrescu, ca
re a propus și un proiect 
de program în vederea in
tegrării în programele co
mune ale celor două orga
nisme internaționale. După 
cum se precizează în coti
dianul „Adevărul". în ca» 
drul acestui program, U- 
NESCO va colabora mal 
ales în privința copiilor a- 
flați în suferință, care tră
iesc în condiții grele și ta 
problemele minorităților.

Mu sic box
O altă piesă emoționan

tă de pe albumul Life Is 
Peachy care vorbește de
spre copilăria lui Jonathan 
este Kill You. Jonathan 
spune: „în piesă este vor
ba despre mama mea vi
tregă. Femeia asta este în
truchiparea diavolului, de 
multe ori îmi venea să o 

id. Ea a fost geloasă pe 
«nine, pentru că am intrat 
în viața ei odată cu tatăl 
meu, și credea că o să-l 
monopolizez. De aceea nu 
știa cum să-mi facă viața 
mai amară ca să-i părăsesc 
și să plec la mama mea. 
Mulțumesc lui Dumnezeu 
că acum tatăl meu a di
vorțat de ea. Am să-i tri
mit o copie a piesei ca să-și 
aducă aminte de mine".

Twist, a opta piesă din 
album, are ca temă de in
spirație un fapt real pe
trecut în Tasmania unde 
un tip dezaxat (pe care 
Jonathan îl denumește Dia
volul din Tasmania) a u- 
cis cu arma mai multe zeci 
de persoane nevinovate,

In piesa Kunt, Jonathan 
vorbește despre femeile ca
re și-au bătut joc de el. 
Good God este o piesă de
spre un fost coleg de școa
lă pe care Jonathan l-a 
considerat prieten însă a-

1 UN GÂND SI O POANTĂ LA CLUB T I*„O nerod ule, bucură-te 
| de prostia cea ușor de 
ț dobândit. Prostul are opt 
| avantaje: n-are griji, mă- 
2 nâncă și vorbește mult, J doarme zl șl noapte, nu 

meditează asupra drep- 
î *ț Bulă se mutase într-un 
* apartament nou. întâi 
1 nindu-se cu un prieten, 
} l-a invitat la el.
J — La mine, spune Bu- 
î lă, poți suna cu cotul, cu 

cesta a profitat numai de 
el. Mr. Rogers este o pie
să în care Jonathan face 
o critică la adresa societă
ții americane, care este de
pendentă de televiziune. El 
a ales emisiunea Mister 
Rogers Neighborhood, un 
show pentru copii difuzat 
vineri seara, în care Mr. 
Rogers dă sfaturi și arată 
Ce este bine și ce nu. Jo
nathan spune: „Am scris 
acest cântec tșa cum l-ar 
scrie un copiF sătul de ~ 
ceastă emisiune proastă 
care nu are nimic în co-

KORN (V)
mun cu realitățile vieții. 
Coborât parcă dintr-o ța
ră a visurilor, Mr Rogers 
dă sfaturi pe care proba
bil că numai el le ascul
tă. Nu știu poate că am 
mal îmbătrânit și am min
tea mai întunecată, dar 
când văd astfel de emi
siuni care intoxică tinere
tul îmi vine să închid te
levizorul"

In luna decembrie Korn 
a plecat într-un mini-tur- 
neu promotional al albu
mului Life Is Peachy în 
America cântând în des
chiderea lui Ozzy Os
bourne. In clasamentele fi
nale pe 1996 albumul Life 

tații și nedreptății sau | 
asupra vreunei alte ches- f 
tiuni, e indiferent Ia cin-*  
ste și la ocară, pune pi- ♦ 
cioarcle sale Pe capul tu-|. 
turor... și trăiește mult". I

UDBHAȚA | 
nasul, cu piciorul, cu... I 

— Dar de ce, cu mâ-}. 
na nu se poate?

— Ba da, dar sper că | 
vei avea mâinile' ocupate, ? 
nu? * 

Is Peachy figurează pe lo
cul 32 în UK Rock Album 
Chart Of 1996, locul 9 în 
revista germană Metal 
Hammer, iar grupul Korn 
pe locul 9 la Speranța a- 
nului 1997.

La 3. 02. 1997 grupul a 
lansat singlelul ADIDAS 
(All Day I Dream About 
Sex) prin care indirect fa
ce reclamă produselor 
ADIDAS, și care a figu
rat pe locul 22 în UK. Gru
pul Korn a început în lu
na februarie un masiv tur
neu european alături de 
Incubus și The Urge. Re
cent, a apărut caseta vi
deo ,Who Then Now" ca
re cuprinde videoclipurile 
promoționale ale pieselor 
Clown, Shoots N’ Ladders 
și Făget din albumul Korn, 
cele două clipuri din Life 
Is Peachy, un interviu în 
exclusivitate și secvențe 
din turneele lor.

IIORIA SEBEȘAN

Să vină ciorba — ba 1 Foto: ANTON SOCACI
TT

1dialoguri
Nu te culpabiliza pentru

■ ceea ce i s-a întâmplat 
unei alte persoane chiar

■ dacă este cea mai bună 
I prietenă a ta.
| Fiind o situație similară 

o să-ți povestesc experien- 
, ța mea față de o prietenă
■ bună care a ajuns în spi- 
' tal pentru a face operație, 
i Având posibilitatea de a o

vizita zilnic am încercat.
; în timpul vizitelor, să-i 
! redau încrederea în ziua 
• de mâine, speranța în vin

decare. Operația a. reușit, 
urma doar să mai aștepte 
rezultatele analizelor. Aș-

Marieta,

teptând aceste rezultate ea 
a intrat în panică, a tre
cut printr-o fază nu doar 
depresivă ci ■ și disperată, 
pierzându-și speranța, cre

• •

zând că rezultatul va fi 
de natură malignă. Tot su- 
portul meu, toată încrede
rea pe care doream să i-o 
transmit’ au fost zadarni- 
ce. ba mai mult ea mi-a 
reproșat că eu fiind să
nătoasă nu pot ști ce simte 
ea, că de fapt sunt rece 
și insensibilă și că în fond 
nu-mi pasă de sentimentele 
ei tocmai pentru că eu 
sunt sănătoasă ’

Rezultatul a fost bun. ea 
a ieșit sănătoasă din spi
tal, dar de atunci mă oco
lește, îmi vorbește laconic 
și rece la telefon, simt că 
ea nu mă mai consideră 
prietena ei.

Eu am încercat să-i dau 
curaj, speranță și încredere, 
ea aștepta să-i plâng de 
milă, să fiu și eu dispe
rată, să-i arăt această dispe
rare pe care chiar dacă o 

: aveam în suflet nu vroiam 
să i-o arăt pentru a nu O 
speria și mai tare. Am fost 

I greșit înțeleasă sau nu am 
I fost înțeleasă.. Un timp 

am suferit, m-a durut cum
plit că totul a ieșit pe dos 
dar am realizat că nu tre
buie să mă culpa bilizez 
pentru că sunt sănătoasă, 
că ea a fost bolnavă, că 
dorind să-i fiu sprijin ea 
a crezut că pe mine nu 
mă îngrijorează deloc sta
rea ei. Nu mă simt culpa
bilă. eu știu că țin la ea, 
că o consider în continuare 
prietena mea că am fost 
și eu îngrijorată rât timp 
era în spitai și că aș fi 
vrut să-i dau din puterea 
și speranța mea Eu știu 
ce am simțit chiar dacă 
ea crede contrariul.

1NA 1)« ANU
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f ! ROMANIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN

I
(

I

!

în temeiul art. 65, alin 1 și 5 din Legea 
69/1991, republicată, se convoacă Consi' 
județean Hunedoara în ședința ordinară,

CONVOCARE

va oferă

DORIȚI SĂ PRODUCEȚI 0 
Înghețată 

ADEVĂRATĂ?

FILIALA DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE !

*
I
I
i
i

A ENERGIEI ELECTRICE DEVA

Vinde Ia licitație publică ARO 10 cu nr. 
circulație HD — 36 — FRE și ansamble și 
subansamble rezultate din dezmembrarea 
AUTOLABORATOR DACIA 1304 cu nr. cir
culație 31 — HD — 2971.

Lista aprobată este afișată la sediul filialei 
din Deva — str. George Encscu nr. 39.

Licitația va avea loc la sediul filialei in 
data de 27 MAI 1997, ora 11.

înscrierea pentru participarea la licitație, 
precum și depunerea anticipației se pot face, 
până in ziua licitației propriu-zise, ora 9.

Relații suplimentare la telefon :213685.

nr. 
liul 
la sediul acestuia, pentru data de 23. 05. 1997, 
ora 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuție a bugetului propriu al ju
dețului Hunedoara pe anul 1996;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea |
contului de execuție a fondului de tezaur jude- J 
țean pe anul 1996; <

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea | 
bugetului, propriu al județului pe anul 1997;«

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea j
bugetelor de venituri și cheltuieli ale regiilor i 
_ _ . ....... JU .

t 
I

L........................................

I autonome de sub autoritatea Consiliului 
dețean Hunedoara pe anul 1997;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea !
bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor I 
instituții publice din subordinea Consiliului ju- ■ 
dețean Hunedoara pe anul 1997; '

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea | 
| rapoartelor de activitate ale regiilor autonome | 
; ne sub autoritatea Consiliului județean Hune' «
I doara pe anul 1996; j
î 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea i

I
I9
I9
I«
I
I
I
I9
Iw
I 
I
I
I 
I
I«
I

I
I1i

Gamă completă de concentrate de înghețată 
(20 sortimente), alte accesorii pt. înghețată 
CONCENTRATELE “COBRA" au următoarele avantaje: 
- compatibilitate cu toate tipurile de mașini de 
produs înghețată
• nu necesită folosirea aditivilor suplimentari (COLCO,...)
• grad foarte ridicat de concentrație

(2j*p  ‘nqfu’lntn — • ■/•■>)

CĂUTĂM DISTRIBUITORI 
ÎN TOATĂ ȚARA

Șl STRĂINĂTATE!___
Str. MĂMULARI nr.4 ■ București; 

Tel/Fax: 312 42 73; 312 53 16; 615 89 90; 312 19 57;

• •« irruiuci uc uuiarure priviiiu apruuarua 
I rapoartelor de activitate ale unor instituții pu-
• Mice din subordinea Consiliului județean Hu- 
5 nedoara pe anul 1996;
12 l.vgumuiciuuiui uv mu,
I Direcției Județene a Drumurilor R.A.
I aprobat prin Decizia nr. 80/1995 a Delegației 
J Permanente a Consiliului județean Hunedoara; 
jl 9. Proiect de hotărâre privind avizarea a- 
? trlbuirii traseelor de transport general de pa- 
I sageri pentru localitățile din Valea Jiului.
I PREȘEDINTE,
" GHEORGHE BARBU
I
•

I
w

Iw
I

I

8. Proiect de hotărâre privind completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a 

. — Deva,

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ȘI 

PROTECȚIEI MEDIULUI

Organizează în ziua de 30 mai 1997, la se*  
diul său din București, B-duI Libertății, nr. 12, 

, sector 5, concurs pentru ocuparea postului va- 
| cant de director la Agenția de Protecția Me- 
■ diuhii Deva.

înscrierile la concurs se fac la sediul Agon
ii ției de Protecția Mediului Deva, str. A. Vlaicu. 
i« nr. 25, relații suplimentare se pot obține la ; 
| sediul agenției sau telefonic la numărul 215445. J 

j Ultima zi de înscriere este 26. 05. 1997.
w ■ *“"

I• 
I
| in data de
*
I
I
I
ii
II
i
I
I*
I*
I
I

I*
I
I•

Tinde la licitație publică ce va avea loc |
15. 05. 1997 în Deva, str. Liliacului, j

•
I

CREDIT BANK DEVA

bloc 19:
— autoturism „OLCIT CLUB", an fabri* 

cație 1993. ,
Informații suplimentare la telefon 054- | 

211853. i
_____________________________________________ I

I

ORĂȘTIETRANS S.A. ORĂȘTIE J
Convoacă Adunarea Generală a Acționari*  I 

pentru ziua de 27 mai 1997, ora 10, la se- j
•

In caz de nereușită, aceasta se convoacă | 
pentru ziua de 3 iunie 1997, ora 10, la sediul • 
societății. |

Informații suplimentare la sediul societă- î 
ții. telefon 054-647055. (5357) •

______ •

SOCIETATEA COMERCIALA

lor
diul societății.

X-X’T’t’X'X'X-X'

■

BANKCOOP S.A. SUCURSALA JUDEȚEANĂ

HUNEDOARA — DEVA

Vinde Ia licitație publică următoarele :

— Tractor rusesc 88 CP 
preț de pornire : 35 000 000 lei

Licitația va avea loc în data de 16 mai 
1997, ora 10 la sediul BANKCOOP S.A. DEVA.

Informații la telefon 226292.

BANKCOOP S.A. SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

Vinde Ia licitație publică următoarele:

— mașină multilama CLM, model SCA 
320 T 50, completă cu inele;

— filtru de aspirație cu 2 și 3 tuburi;
— scirniciatrice bialbero;
— affiliatrice;
— accesorii;

— preț de pornire : 104 907 900 îel
— mașină parchet marca GUILLIET; .

— preț de pornire .* 33 120 000 Iei 1
Licitația va avea loc in data de 16 mai ■ 

1997, ora 10, la sediu) Judecătoriei Deva, birou î 
executori judecătorești. ț

i

I
I 
J

I

BANKCOOP S.A.

FILIALA HAȚEG

Vinde la licitație publică următoarele:

— tractor U 651, cu cabină, cu dublă trac
țiune, an fabricație 1995, echipat cu sapă și 
troliu pentru tras bușteni

Preț pornire : 40 000 000 Iei.
— autocamion carosat înmatriculat, marca 

Saviem
Preț pornire : 45 000 000 lei.

Licitația va avea loc în data de 16 mai 
1997 ora 11 la sediul BANKCOOP HAȚEG.

Informații suplimentare la telefon 770030 
Hațeg sau 226292 Bankcoop Deva.

iI
JA-.'

Direcția de telecomunicații 
Hunedoara Deva

ANUNȚĂ
începând cu luna MAI 1997, termenul sca

dent de plată a facturilor telefonice atât pentru 
persoane fizice cât și juridice este data de 25 a 
lunii.

Dacă data de 25 a lunii este „Duminica**,  
termenul scadent va fi data de 24 a lunii.

După această dată se vor percepe majt 
rările prevăzute de tariful Tc. aprobat prin 
H.G. 45/11. 02. 1997, astfel;

PERSOANE FIZICE

200 lei
700 lei

1— 6
7—15 

16—90 
adaugă

calendaristice 
calendaristice 
calendaristice — Din a 16-a zi

zile
zile
zile
pentru fiecare grupă de 5 zile sause

fracțiune de grupă până în a 90-a zi inclusiv 
200 lei.

PERSOANE JURIDICE

1—15 zile calendaristicul» 0,5 % pe zi 
valoarea totală de plată înscrisă în factură. 
16—90 zile calendaristice 1 % pe zi 
valoarea totală de plată înscrisă in factură, 
tn a 91-a zi de la data ez^l^ării termenului 

de plată, postul telefonic se desființează.
Repunerea în funcțiune a unul post tel" 

fonic desființat pentru neplată se face num. 
la cererea justificată a abonatului, cu achitarea 
integrală a debitului, a majorărilor prevăzute 
de tariful Tc. si a TAXEI DE INSTALARE, in
diferent dacă instalația a fost sau nu demontată.

din

MINOLTA
— cel mai bun copiator
— cel mai bun service
— ... și NUMAI ACUM cel mai bun PREȚ : 

58 % din prețul de listă
Copiator A3/A4 ; zoom 50—200 %

— 1 sertar, 15 cpm: 13901 plus TVA
— 2 sertare. 18 cpm: 20404 plus TVA

3 ANI GARANȚIE 
cu contract S plus M în limita stocului 

disponibil prin 
MEMORII SERVICE SRL HUNEDOARA 

Tel./Fax : 230703; 718050

MANAGERUL
S.C. „REFRACTARA**  SA. BARU

convoacă Adunarea Generală Extraordinari
Acționarilor la data de 14 mai 1997, ora 10< a

i în sala de ședințe a societății.
! în cazul in care nu se va îndeplini cvorumul 
| legal adunarea va avea loc pe data de 28 mai 
« 199? >n același loc și la aceeași oră.
I Relații suplimentare la tel.: 054—716916, 
j054-544231.
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| na care v-o face nu inspiră încredere. Surpriză plă-
® "Cilfă în domoniiil canlimantoli

PERIOADA 13 — 17 MAI 1997

dv 
gii

BERBEC
Încercați o reconciliere în familie. Capacitatea 
de concentrare este la minim. Ajutați-vă cole- 
de serviciu, care nu-și văd capul de treburi. E- 

vitați discuțiile cu partenerii de afaceri. Joi, pru
dență căci riscați unele pericole. Situația dv fami
lială nu-i cea mai bună, căci sunteți prea libertin.

TAUR
Veste de la cineva aflat departe de dv. Contro

verse cu persoanele de sex opus. Tranzacție băneas
că reușită. Sunteți sensibil la problemele celor din 
jur. Vi se propune o afacere rentabilă, dar persoa 

•cută în domeniul sentimental.
GEMENI

* . Dețineți informații inexacte. Graba complică 
| situația. Evitați să spuneți ce gândiți, căci nu vi se 
’ apreciază franchețea. încăpățânare în a cheltui fă- 
| ră avantaje. Veți simți pe pielea dv ce greșeală ați J făcut. Un prieten aflat în străinătate vă solicită o I informație care vă este greu accesibilă. Discții a- 

prinse în familie. Indu’gența dv ar media conflic- 
tele. Prudență că dușmani ascunși încearcă să vă 
prindă în capcană.

o RAC
1 Rude îndepărtate vă vizitează. Chestiunile ocul- I*  te vă preocupă în mod deosebit. Veți cheltui bani 

pentru sănătate. Cereți sfatul unui prieten pentru 
J problemele pe care le aveți. Amânați miercuri _2 
! lătoria dorită, căci totul vă este potrivnic. Un po- i - - -

că-

sibil examen ar fi o adevărată reușită.
LEU

Partenerul de viață are nevoie de sprijinul__
Din punct de vedere sentimental sunteți confuz, așa 
că nu luați decizii Posibile neînțelegeri cu șefii. VI 
se aprobă o hotărâre judecătorească. Încrederea în 
sine vă poate aduce și antipatii. Puteți demara o 
afacere deosebită. Relații mulțumitoare cu colegii; 

» șefii vă apreciază.
■ FECIOARA

Călătorie; avantaje materiale. Activități casnice 
| neglijate. Luni, amânați călătoriile. Cu banii stați
• bine și n-ar strica să dați o raită prin magazine. Tn- I spirație, decizii favorabile. Dezbateți probleme pro-
• fesionale. Vineri, rezolvați o problemă financiară-
| BALANȚA

O ieșire cu persoana iubită v-ar aduce realizări 
| pe plan sentimental. Drumurile vă vor avantaja. Vă
• preocupă aspectul exterior, ceea ce vă avantajează.
• Marți, optimism și forță pentru ca a doua zi să fiți J cam impulsiv. Ideile vă sunt împrăștiate. S-ar pu-
Itea să aveți o surpriză de proporții în ’nmeniul so- 

cio-profesional. Ocupați-vă de problemele casnice, I‘ dar nu în detrimentul celor profesionale.
SCORPION

| Este posibil ,să primiți un obiect de decor. Ați 
' 4<?ri stabilitate în viața dv afectivă. S-ar putea să 

.miți o cerere în căsătorie. Popularitatea dv este 
I la limita maximă. Noi afaceri. Partenerul de viață 

va câștiga bani. Ponderați-vă gelozia. Idei originale 
care stârnesc admirația celor 
lucrurile merg bine, căci ați 
modest.

a

I
I
I

I 
I
I
*

I

dv.

din jur. La serviciu 
început sâ fiți mai

TORS A G E T A
Ați putea face investiții îndrăznețe, dar nu 

teptați rezultate imediate. O persoană cu funcție 
va admira. Găsiți-vă timp pentru o reuniune în 

î milie și înțelegere. Joi, zi J corespondența. Inițiativele I vor fi sortite eșecului.ț
Il
I

aș- 
vă 
fa- 

potrivită pentru semnat 
în domeniul sentimental

CORNCAPRI
O discuție pe teme oculte vă poate impresiona 

puternic. Acordați mai multă atenție aspectului dv. 
Luni, energia dv fizică și psihică este la cote maxi
me. Reluați relațiile cu prietenii aflați la mare dis
tanță. Vă preocupă achiziționarea unei case sau a 
unui teren. Influență asupra partenerilor de afaceri. 
Predispoziția la dialog și comunicare cu cei d n jur.

VĂRSĂTOR
Vă doriți o schimbare de mare anvergură. Răs

punsuri favorabile la unele cereri. Viteză mare de 
reacție. Marți, zi bună la slujbă și acasă. Populari
tatea dv este la limita maximă. O întrunire de fa
milie vă dă acordul cu schimbările dorite. Ați pu
tea

( 
me 
femeie care vă propune 
ajutorul într-o problemă delicată la «erviciu. 
lația cu copiii s-ar putea deteriora. Succese la exa
mene, dar și discuții cu partenerii de afaceri. Di
vergențe de opinii. Activitățile practice vă avanta
jează. întâlnirea cu o persoană mai în vârstă va 
constito- ”n molnent «ie reflecție.

I

X,
/?

tyl )|

iW

OLTCHIM SI ALCEDO 
VĂ RECOMANDĂ

Anual pierdeți o pane din recall 

din cauza buruienilorl Evitat) 

pierderile prin simpla stropire o 

culturilor de cereale păloase cu 

OLTISAN. Veți scâpo de toate 

buruienile, iar culturile de grîu, 

secară sau orz vor creste 

sănătoase în voie. OLTISAN. vă 

scapă de buruieni ;l vă mărește 

productivitatea.

nwi
Oltchim, în colaborare cu 

specialiști din Elveția, a creat 

un erbicid deosebit de eficient 

pentru culturile de 

cereale păloase.

Produsul combate buruienile, 

osigurind în același timp o 

creștere a productivității 

cu două tone la hectar.

V

Perfecțiune în calitate

« -4ANIA

Comandați acum OLTISAN la:
LLCEDO S.R.L., dliiribuiro» W OLTCHIM S.A. șt ai 
eloi mai imparianti produtâtoii de pesticide din lume

A LCEDO
PRIETENUL. RECOLTELOR SAnAȚOASI |

Tel: 01.321.19.86
056.14.58.97
056.31.16.02

SOCIETATEA COMERCIALA 
TRANSILVANIA S.A. DEVA

Vinde la

■I--------- - ----- —_____________________________ I

în fiecare miercuri, la ora 10,00, Ia sediul * 
■ din Deva, str. O. Goga, nr. 2, mijloace fixe ș> î
• obiecte de inventar, disponibilizate, specifice [
j activității de alimentație publică, inclusiv am-L 
jbalaje de bere. |

Lista cu mijloacele disponibilizate fs poate l
1 consulta la sediul societății sau la telefoanele: *
2 211485. 217309. Licitația continuă în fiecare |
J miercuri până la epuizarea mijloacelor. (4957) * 
]____________________________________________ r

I *
I MEMORII SERVICE & GURNEY SYSTEMS |♦ *

Dispunând de cea mai solidă bază mate * 
Irială pentru pregătirea cursanților (rețea WIN • 
ț DOWS NT la Casa de Cultură din Deva — vi- T 
I zitabilă zilnic între orele 10 și 22) continuă £ 
seria cursurilor pe calculatoare: l

PAGINI 
NAȚIONALE

des" 
1998 
cea 

afa"

CONSILIER OBIECTIV SI DE ÎNCREDERE 
ÎN DESCOPERIREA DE NOI 

OPORTUNITĂȚI ÎN AFACERI 
în toate județele țării este în plină 

fășurare acțiunea de înscriere în ediția 
a catalogului „PAGINI NAȚIONALE44 
mai completă și actuală imagine asupra 
cerilor din România.

Editat în condiții grafice deosebite, difu
zat în țară și în întreaga lume, catalogul a 
devenit, de a lungul celor 5 ediții, un indis
pensabil instrument de lucru pentru toți a- 
genții economici, unitățile administrative, in" 
stituțiile de învățământ, cultură și sănătate.

El permite alegerea cu ușurință a furni' 
zorilor, clienților sau colaboratorilor, care răs" 
pund cel mai bine intereselor dumneavoastră, 
dar și posibilitatea contactării de cătr poten
țialii parteneri de afaceri din țară și străină" 

ț tate.
L Solicitați înscrierea în ediția ’98 a cata" 
{ logului „PAGINI NAȚIONALE**  prin adresă 
i scrisă, fax sau telefonic la sediul nostru 

PAGINI NAȚIONA" 
tele-

scrisă, fax sau 
județean ROM PREȘ 
LE din Deva, Hotel 
fon și fax 213500.

Costul înscrierii
țiul tipografic solicitat, editorii aplicând 
stanțiale reduceri pentru continuitate și 
litate.

Tariful minim este de 99 000 lei, el in" 
cluzând și obținerea unui exemplar după 
apariție.

Decebal, camera 12,

este în funcție de

SERVICII INDISPENSABILE 
PENTRU POPULAȚIE

spa" 
sub" 
fide"

In toate librăriile din județ se găsește, 
spre vânzare, broșura „PAGINI NAȚIONALE" 
PLUS* 4, care cuprinde, la nivel național pe 
județe și pe fiecare localitate, denumirea, a" 
dresa și numărul de telefon ale serviciilor in" 
dispensabile populației: notari publici, avo' 
câți, medici ne specialități, farmacii, hoteluri, 
restaurante, agenții de voiaj, agenții de trans" 
port aerian, valori mobiliare.

Costul unui exemplar este de 5 500 lei.

Firma „TRANSILVANIA4* 
ARAD

Calea A. Vlaicu, bl. Z 26, tel. 057 — 246996 
sau 252823. j1 I

Organizează excuisii în Elveția. Irlanda, Ii 
Austria, Slovenia, Malta, Egipt. Asigurăm vi- J 
zele și serviciile turistice.

i

MQDEX
• secretariat informatizat

• operatori PC

• programator ajutor

• altele

TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURI!Cursurile încep periodic în funcție de nu
mărul de cursanți înscriși și cererile pentru 
diferitele specializări. Se acordă diplome CP1 
avizate de Ministerul învățământului șl MI" 
CROSOFT.

Informații detaliate: Tel.: 230703, 233259, 
718050 sau la sediile firmelor.

• inițiere în calculatoare

* MARȚI, 13 MAI 19WANUL IX • NE. 1889

stârni invidii; fiți mai modest.
PEȘTI

Atenție la alimentație, căci puteți avea proble- 
cu stomacul. Nu-i cazul să aveți încredere într-o 

o afacere. Vi se solicită 
Re-

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, 
CU CELE MAI BUNE PREȚURI

■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE SORTATA intr-o 
gamă diversificată ?

B Aveți nevoie de LAVETE DIN BUMBAC 
Dentru atelierul dumneavoastră ?

B Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ de 
cea mai bună calitate ? ,

SUNATI-NE ACUM LA TEL.: 018 — 
623482 sau 064 — 193493.

Pentru clienții noștri fideli reduceri până 
la 12 la sută!

Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj.
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16.
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CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două
camere, zona Astoria, tel. 
627331 (52500)

• Vând urgent ș! con
venabil dozator suc Sie
mens 3 capete, autodubă 
Nissan 1,5 tone, cutie vi
teze Iveco 5 trepte. In
formații Gugir, tel. 058/ 
751039. (5128)

• Vând camion Diesel 
1987, 5 tone, negociabil.

' Wel. 230828. (5120)

■ Vând 1 kg Lexone 
. (erbicid), 400 000 lei. Tel. 

633295. (5111)

• Vând șl montez par
brize auto toate tipurile.

I Deva, str. Dragoș Vodă, 
14, Tel. 225075, 225077.

(9576)

• Vând centrală termică 
' și boiler gaz Iunkers, bl- 
i ciclctă Peugeot, injector 
1 motorină pentru încălzire
centrală. Tel. 620748.

(9574)

!.' • Vând casă tip vilă 
1Bâlistioara. Informații la 
tel.: 230587 șl 217899.

(5116)

• Vând IFRON, stare 
bună și piese schimb. Tel. 
647422.

(4318)

• Vând RABA 16 tone,
bn fabricație 1988, stare 
bună funcționare. Preț 70 
milioane, negociabil.. In_ 
/formații Aiud, tel. 058/ 
«63101. , (4321)

• Vând două combine 
' Glass recoltat păioase, Ro- 
! rnos, tel. 649182.

(4322)
I

• Vând teren intravi
lan. construibil, zona IMO
Orăștie, tel. 641200.

(4323)

• Vând garsonieră Vața 
de Jos, 10 milioane, ne
gociabil. Tel. 137.

(4098)

i • Vând casă, str. I. L, 
Garagialc, 3. Tel. 770315.

(9340)

• Vând colecție discuri 
(muzică selectă, veche),

I pick-tip cu boxe, telefon 
1720893, orele 18—20.

(5908) 

j
CENTRUL DE CONSERVARE ȘI

|î VALORIFICARE A TRADIȚIEI ȘI CREAȚIEI 
JPOPULARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

‘ ORGANIZEAZĂ

11 în ziua de 26 mai 1997, ora 10,00 la sediulI. 
instituției din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28

CONCURS
pentru ocuparea postului de 

CONTABIL ȘEF ;
Remunerarea se face în conformitate cu L 

normele legale în vigoare.
Relații suplimentare cu privire la conții*  l 

țrilc de angajare, bibliografie și desfășurarea l 
J concursului se află afișate la sediul instituției »

1 • Vând apartament 4

• MARȚI. 13 MAT 199

1 și se pot obține si la telefon sau fax: 054 — *
1232709. 1
2 i

camere, garaj și boxă, sau 
schimb cu două camere, 
plus diferență. Tel. 212726, 
sau 218205, între 8—16.

• Vând apartament 3 
camere, parter înalt, fir
mă, telefoane, curat, 25 
milioane, negociabil. Că- 
lan, 731610.

(184606)

• Vând apartament 4 
camere, garaj, boxă. îm
păratul Traian, tel. 214751.

(184605)

• Vând complex comer
cial amenajat, 62 mp, pen
tru diferite activități. Tel. 
627524.

(0184604)

• Vând remorcă apicolă, 
pentru 24 stupi. Telefon 
655231.

(5137)

• Vând apartament 4 
camere. Deva, zona Lilia
cului,, etaj 1, Dacia 1307, 
Renault 16, ARO 243. Tel. 
225898.

(5134)

• Vând mobilă Cristina. 
Informații tel. 211183.

(5141)

• Vând apartament 3
camere, decomandate. De
va, str. Minerului, telefon 
620198. (5144)

• Vând două motoare 
electrice 4 kW și un mo
tor 1,5 kW. Informații 
telefon 617235,

(5144)

• Vând tractor U 650,
plug, remorcă 5 tone, Tel. 
660238. (5136)

• Vând urgent aparta
ment 4 camere decoman
date, Liliacului, Deva, tel. 
222184.

(9582)

• Vând casă cu curte în 
centrul Devei. Tel. 217644.

(9583)
• Vând apartament 4

camere, etaj 1, Deva, tel, 
223679, între orele 14 — 
22. (5150).

• Vând mobilă, covor 
persan și bibliotecă. Tel. 
223071, după ora 17.

(9587)
• Vând urgent asă în 

Deva, grădină 2800 mp. 
Telefon 212529.

• (5168)

OFERTE 
DE SERVICII

• 30—50 000 lei/zi se
lecționăm 40 persoane di-

namice pentru vânzări di
recte, inventar, mana
gement. Mașina constituie 
avantaj. Sunați la tel. 
615390. (5148)

• Efectuăm transport
cu Raba 10 tone pe orice 
distanțe. Inchiriem spațiu 
cu- acces separat în supra
față de 900 mp. cu mul
tiple întrebuințări. Infor 
mâții la sediul Brutăriei 
Neamț, str. M. Viteazul, 
nr. 32. Deva. (5116)

• SG Prodandezit SRL
Grișcior cariera Valea 
Arsă angajează, după o 
probă de lucru de 3 luni 
de zile muncitori necalifi
cați sau calificați, în 
vederea calificării în 
meseria de cioplitori de 
piatră. Retribuția în acord 
individual. Relații Ia tel. 
656417. (5118)

• Redactez pe calcu
lator, avantajos, orice fel 
de materiale. Tel. 232933, 
după ora 17.

(5114)
• închiriez rochiî pen

tru mirese, modele deo
sebite șî accesorii. Orăștie, 
Primăverii, 19.

(4313)
• Efectuez transport mar

fă și persoane în Germa
nia. Tel. 054/641653.

(5149)

• CONSUL DEVA 
SA execută pe calcu
lator proiecte de di
plomă și alte lucrări 
în condiții grafice ire
proșabila (software 
performant plus im- 
primarite laser și jet 
de cerneală). Informa
ții la tel. 216257, 
211130 sau la sediul 
din Bdul DECEBAL, 
BLOG P.

(5142)
.•.•rr/.-^AVA-AWAVA*;

PIERDERI

• Pierdut pașaport eli
berat de Inspectoratul de 
Poliție al județului Hu
nedoara, pe numele Vin- 
tea Daniel. îl declar nul.

(4240)
• S.G. Rom Oii, cu se

diul în Petroșani, str. Li- 
vezeni, nr. 5, bis, județul 
Hunedoara, anunță pier
derea certificatului nr. 
5631/IT, înregistrat la 
Direcția Generală a Finan
țelor Publice a județului 
Hunedoara — Deva, la nr. 
2064 din 8. 09. 1992. Se de
clară nul.

(5172)

DIVERSE

• Se convoacă adunarea 
generală a acționarilor de 
la SG „Legume — fructe" 
6A Brad, la data de 15. 
05. 1997, ora 10, la 6®LF 
SA Brad, din strada Ho
țea, nr. 60, pentru toți 
acționarii Înregistrați In 
Registrul Acționarilor, la 
sfârșitul zilei de 31 mar. 
tie 1997. Dacă la prima 
convocare nu se îndepli
nesc condițiile de validare, 
adunarea se va ține !n 
data de 29. 05. 1997, ora

I
I TRAGEREA
. LOTO SPECIAL 6/49
• din 11 mai 1997
| 31,45, 16, 29, 32, 28. 'Jv <
| Fond dc câștigări i 1 760 208 670 lei. -
I TRAGEREA

j NOROC

din 11 mai 1997
f 1 8 0 5 5 4 8

10. Informații suplimentare 
la tel. 054/651526. '4098)

• S.C. Pan Felix Comex
SRL Brad anunță intenția 
de autorizare din punct 
de vedere al mediului pen
tru brutărie, strada Lun
cii, nr. 4, chioșc strada A. 
Iancu, nr. 6 și chioșc str. 
Zarandului, Gurabarza. Se
sizări șî reclamațîi la APM 
Deva. (4099)

• Directorul S.G. HERBA 
S.A. convoacă ADUNA
REA GENERALA A AC
ȚIONARILOR la 21. 05. 
1997, ora 9, la sediul so
cietății. Dacă la prima con
vocare nu se îndeplinesc 
condițiile de validare, adu
narea se va ține în data 
de 4. 06. 1997.

(9582)
• S.G. „GLAUDIA 

AURA COMIMPEX“ SRL 
DEVA anunță intenția de 
obținere a autorizației din 
punct de vedere al mediu
lui înconjurător pentru 
Magazin ABG situat în 
Aleea Romanilor, bloc 9, 
sc. III, ap. 3, Deva. E - 
ventualela reclamați! șl 
sesizări se vor depune la 
APM Deva, în termen de 
15 zile de la publicarea 
anunțului.

(5143)

I «

.CITAȚII

• Dumitru Virgil, cu
ultimul domiciilu în Orăș
tie, str. Pricazului, bloc 
10, ap. 10, este chemat la 
Judecătoria Orăștie, pen
tru termenul din 13 mai 
1997, în calitate de pârât, 
în divorț cu Dumitru Vio
rica. (5145)

ÎNCHIRIERI

• închiriez sau vând 
apartament 2 camere, ul
tracentral, Deva, telefon 
614986, orele 18—19.

(9586)

SCHIMBURI 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 
cu casă. Deva, Bejan, bloc 
60, ap. 75. Informații la 
domiciliu.

(8212)

DECESE

• Golegii din S.G. 
PECO Deva S.A. aduc 
un ultim omagiu celui 
care a fost

NEAMTI 
IOAN CORNEL

Sincere condoleanțe 
familiei.

(5162)

• Sincere condo
leanțe și toată compa
siunea noastră d-nei 
prof. Matei Crizante
ma, greu încercată 
prin pierderea Irecu
perabilă a mamei. 

Familiile Filip, Boldor 
șl Andrei.

(5147)

■

« 
I 
I 
I
I II I

1
COMUNICA T

sele. trimise la datele și * 
orele precizate, începând | 
cu ora 8 00. >

Tematica a fost anun_ | 
țață prin adresă scrisă. I'

Centrul Militar Jude-y 
țean Hunedoara face apel J 
la toți cei nominalizați ! 
să fie prezent! la data și , 
ora comunicată. în si
tuații deosebite pot par- ' 
ticipa înlocuitorii titu< 
larilor. ,

în zilele de 19 — 23
V. 1997. în baza Hotărâ
rii Guvernului Nr. 203/ 
1995, publicată în Moni
torul Oficial nr. 67/12. 
IV. 1995, Centrul Militar 
Județean Hunedoara or
ganizează și conduce pre
gătirea conducătorilor 
agenților economici și a 
responsabililor cu evi
dența militară și M.L.M. 
din județul Hunedoara 
(mai puțin cei care apar
țin de Centrul Militar 
Municipal Petroșani).

Convocarea are ioc în 
sălile specificate în adre- •

Col. ION DRAGOTESCU '' 
Comandantul 

Centrului Militar 1 
Județean Hunedoara

1 «
2

j 

i

1 
I

i 
i
! ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE : i 
li 1. Informare pe bază de bilanț asupra re-
• zulțațelor economico-financiare pe anul 1996.
I 2*
11997.
1 4.
2 r
1 fi îndeplinite prevederile legale, adunarea ge- . 
l nerală se va reprograma în același loc pe data ’ 
Ide 30. 05. 1997, ora 10. 1
J Informații suplimentare la S.C. Sarmismob • 
J S.A. Deva din str. C.A, Rosettt, nr. 8, nr. tel.» 
j 054-227886. i

■’ Așteptăm să ne contactați la tel. 054-227901,» 
l 227886 și fax 054-227918. I
1---------------- ---- -------------- ------
• S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA ț
•
• Invită pe cei interesați în ocuparea posti 
|lui dc CONTABIL ȘEF ÎNTREPRINDERE Ia | 
J un interviu, care va avea loc Ia sediul spcictă-l 
|ții, în perioada 12—24 mai a.c. 1
1 CONDIȚII : J
! — absolvenți ai învățământului superior cco-|
înomic;

— vechime în specialitate de minim 8 ani; î
— domiciliul stabil în Hunedoara sau pe oî 

rază de 50 km.
Persoanele interesate vor depune la Serv, i 

Personal o cerere însoțită de un curriculum i 
. vitae. j

Condiții de salarizare avantajoase.
Informații suplimentare Ia telefon : 712716. j

Consiliul de administrație 
al Societății Comerciale 

Sarmismob S.A. DEVA
CONVOACĂ

adunarea generală extraordinară a acționa
rilor Ia data de 15. 05. 1997, ora 10, lu sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați in 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30. 
04. 1997.

Modificarea statutului societății.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul» 

I 
Diverse.

în cazul in care la prima convocare nu vor»

SC Trans Ozana Exim
SRL Deva

prin depozitele din SÂNTUIIALM, nr. 31A i
— Complex Comercial „EUROVENUS" : 
Comercializează Ia prețuri foarte a van ta- ?

. joase o gamă diferită de produse:
— gresie și faianță import Italia
— adezivi și chituri
— vopsele lavabile și semilavabile.
— lambriuri și pardoseală din lemn de brad
— unelte, scule, accesorii și o gamă largă1 

; dc soluții de lipit marca „BISON".
. i Produsele se găsesc la standurilo 3, 4 și 9 
. — zilnic între orele 9—17: — sâmbăta și du-1 

minica 9—13, (5353)
1 .1

I
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