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Btae-ai- venit 1993 I Te- 
am aşteptat cu speranţa 
că ne vei aduce ..la toţi 
bunăstarea.- ţn  case, Gă ■ 
odată depăşită grija, zi
lei de mtine vom fi mai 
senini şi mai buni, ui- 

, tind încrîncenarea, neli
niştea şi decepţiile.

Fii bine venit An Nou I 
Ia din desaga Bătrînului 
1992 doar bucuriile şl a- 
runcă peste bord balastul 
faptelor urîte. Căci mul- 

; tă nelinişte şi durere a 
presărat în sufletele oa
menilor de aici şi de pe 
alte meridiane anul' tre
cut „bogat" în războaie 

-şj foamete.
Te-am întîmpinat după 

datină An Nou! Gu bu
cate pe masă şi cu nădejde 
în  suflete. Sperăm că 'm ă-; 

•• car tu, după trei ani de 
la înştngerata noastră re
voluţie, ne vei aduce bel
şug şi pace, clarificările; 
atît de mult aşteptate şi

liniştea de 
vem nevoie.
, Au ridicat în cinsteă 
9 cupă de şampanie 
cei care la cumpăna din
tre ani şi-au petrecut re- 
velioanele în restaurante 
sau instituţii cultural- 
spprtive. Au petrecut îm
preună acest moment ti-

iradul de Crăciun 
ai casei. Cu aceeaşi 

cu care românul 
rimeşte toate săr
ile', cu aceleaşi nă

dejdi de măi bine au 
trecut toţi graniţa dintre 
ani.

Ba ora zero,. cînd anul 
vechi ne părăsea şi al-

sănătoasă. Aşteptăm ca 
noua lege sanitară să fie 
în folosul omului. Spe
răm să beneficiem de 
modernizări, pentru a o- 
feri pacienţilor noştri o a- 
sistenţă medicală de n i
vel ridicat". ■,

Copiilor — raţiunea e- 
xistenţei noastre — ■ le

ca. Tuturor un sincer „Ba 
mulţi a n i!“.

...In vreme ce majori
tatea se pregăteau să 

• petreacă noaptea dintre 
ani împreună cu cei dragi 
ia cabana, restaurantul 

-sau cantina dinainte a- 
lese, ori acasă în faţa 
televizoarelor, alţii îşi

A n u l N ou cu bucurie!
nic al anului mii de hu- 
nedoreni. Au făcut-o In ' 
ambianţe festive, eu gri
jă aranjate de gazdeleca- 
re ie-ap oferit şl meniuri 
bogat asortate şl muzică 
pentru antren şi; dans.

Au ciocnit un pahar 
pentru anul 1993 şi cel 
care nu l-au întîmpinat 
In săli împodobite cu 
ghirlande strălucitoare, cl

tul nou Începea făceam 
urări, exprimam speranţe. 
Şi ne uram întîi de toate 
sănătate „că-1 mai bună 
decît toate" cum se zice 
din bătrîni. „Pentru anul 
1993 — ne mărturisea dl 
dr, Toachim Oană, direc- 
tocul Spitalului Judeţean 
Deva — noi, medicii, do
rim să avem o populaţie

închinăm la ceas de săr
bătoare dragoste' şi gri
jă. „Aş vrea să transmit 

'toate gfndurile noastre 
buhe şi frumoase — spu
nea dna Cornelia Moţ, 
educatoare — copiilor, 
florile albe şi gingaşe a- 
le munţii noastre, cît şi 
părinţilor lor care cu în
credere şi respect ni i-au 
încredinţat spre a-i.edu

purtau paşii spre locurile 
de muncă pentru a intra 
în schimbul de noapte.

Se cuvine să trimitem 
gînduri sincere, de mul 
ţumire, urări de sănăta
te şl prosperitate tuturor 
celor aliaţi , la datorie : 
şjit|erurgiştilor, energeti- 
cienilor, lucrătorilor din 
sfera serviciilor, Un cu
rat sentiment plămădito-

rifor de pline care, în fa
ţa cuptoarelor încinse, au 
lucrat pehtru ca noi toţi 
să avem pe masă pline 
rumenă şi gustoasă., Dar 
şi celor care ne-au trimis 
în case lumină, căldură 
şi apă, lucrătorilor de la 
termocentralele şi hidro
centralele judeţului, de la 
Filiala de reţele electri
c e — RENEB —* celor de 
la Distribuţia de Gaze 
Naturale, şi de la puncte
le termice şi staţiile de 
apă ale R.A.G.C.B.-urilor. 
Acelaşi simţămînt de cin
stire mecanicilor de tren 
şi impiegaţilor de mişca 
re, conducătorilor auto, 
taximetriştilor, care ne-au 
transportat în cele mai 
îndepărtate colţuri ale 
ţării, apropiind părinţii

VIORICA ROMAN, 
ESTERA ŞINA

(Continuare în pag. a 2-o)
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De aproape 3 ani pun 
mereu această întrebare. 
De- ce noi, vînătorii şi pes
carii din cele două munici
pii, Deva şi Hunedoara, ne 
mîncăm între noi mai rău 
ca lupii ? De ce nu putem 
trăi în linişte şi pace ? De 
ce nu pot exista între mem
brii aceleiaşi familii din 
judeţ un spirit tolerant şi 
înţelegere reciprocă ? De 
ce, îndată după revoluţie, 
s-a putut crea între cele 
d'ouă municipii un acord 
de principiu de a se sepa- 

. ra în asociaţii independen- 
• te ? (consfinţită apoi de 

forul- suprem în domeniu, 
respectiv de Conferinţa Na
ţională U.Y.P.S.R. din 29 
—30 martie 1991). De ce 

'însă la un moment dat s-a 
creat în mod artificial o 
5 opoziţie înverşunată din

partea Devei faţă de des
prinderea in asociaţie in
dependentă a hunedoreni- 
lor ? De ce a trebuit, mu
sai, să se creeze un ade
vărat „război" al nervilor 
şi invectivelor între cele 
două grupări ? De ce se 
duce şi în continuare aceas
tă luptă surdă pe faţă şi 
în culise ? Bupta pe de o 
parte pentru independenţă, 
iar pe de altă parte pen
tru menţinerea sistemului 
centralizat ? De ce între 
„combatanţi", pînă mai 
ieri a putut exista armo
nie şi perfectă înţelegere, 
iar acum o duşmănie oar
bă ? De ce au trebuit or
ganizate adevărate raiduri

GAVRIfc ZOLD 

(Continuare în pag. a 2-a)
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— Ionele, ce vîrstă are o persoană născu
tă în anul 1950 ? *

— Bărbat sau femeie, domnule profesor ?

Cu credinţă fn măi bine
Sfintele Sărbători ‘'ale 

Crăciunului au trecut cum 
se cuvine: în pace şi 
demnitate. Şi cel mai fru
mos lucru care le-a în
soţit au fost colinzile. Un 
adevărat miracol e să vezi 
reînviind colinzile cu a- 
tîta Vigoare după aproape 
jumătate de veac de co
munism care s-a străduit 
să le sugrume. Un ade
vărat miracol sînt insă 
colinzile însele, cu extra
ordinara lor bogăţie, me
lodică şi cu vechimea şi 
frumuseţea incomparabilă 
a textelor lor în care pul
sează încă viu şi ţobust 
creştinismul . nostru an
cestral. Toata neamurile 
creştine se bucură, în
soţind Crăciunul cu cîn ; 
tec, cu bucurie şi lumină 
Fără să fiu naţionalist, 
cred însă că nici un neam 
nu o face ca al nostru, 
cu atîta fervoare, cu a- 
tlta varietate de obiceiuri 
şi atîta belşug de colinzi.. 
Răsfăţaţi de Radio şi Te
leviziune, am Văzut şi a- 
eum copii şi bătrîni, fe
mei şi bărbaţi în toată 
firea, colindînd cu o con

vingere, o participare şi 
o dăruire la care răposa 
ta „Cîntare ă României" 
n-a putut decît să jin- 
duiască zadarnic. Aici, în 
acest maraton al - colinzi- 
Ior, ne-am dovedit ' cre
dinţa indestructibilă şi 
adevărata vocaţie a bu
curiei. Credincioşi am 
fost întotdeauna, chiar 
dacă pc ascuns' şi de.si-

CONTRAPUNCT

gur asta ne-a salvat, dar 
de bucurat rie bucurăm 
cu adevărat abia acum. 
cînd sîntem liberi să ne 
mărturisim credinţa!: Iar 
tm popor care" colindă 
astfel după cinci decenii 
de’ comunism nu este. 
stimaţi editori, un popor 
care poate pieri de azi pe 
mîine.' : l/v--. ;
- Acesta e motivul inie 

diaticare îmi întreţinean- 
tact optimismul şi acum, 
la început de Ah ■? Nou. 
Sîht, fără'îndoială, şi al
te motive, şi alte semne, 
mai mult sau mai puţin

evidente, pe temeiul că
rora ne vedem îndreptă-, 

ţiţi să ne păstrăm credinţa 
in 'mai bine. Nu e mo
mentul să le inventariez 
ac ani. - Am invocat doar 
unul dintre ele : colinzi 
le şi modul calm şi de- 

. cent în care am străbă
tu t această lună de sfîr- 
şit de an, pe care unii'au 
prevestit-o iar alţii au 
dorit-o convulsivă sau 
de-a 'dreptul catastrofi
că. N-a fost. aşa. Şi n-a 
fost aşa,- pentru că sîn 

' tem un popor echilibrat 
• şi cu bun şimţ, care, da

că e lăsat- în pace, îşi 
vede în linişte de neca
zurile şi bucuriile lui, de

■ mîhnirile şi sărbătorile 
lui. Pe această realitate 
de netăgăduit,- cu sau

- fără voia pesimiştilor, îmi
■ întemeiez credinţa că şi 

anul care a început va 
fi un an al drumului în
cet dar sigur înspre mai 
bine. In acest gînd să ne 
înveşmîntăm şi urarea de 
sănătate, înţelepciune şi 
voie bună.

- ' l.a mulţi a n i!
RADU CIOBANI

E ste binecunoscut fap
tul că reforma eco
nomică iniţiată de 

mimul guvern postrevolu- 
ţionar şi continuată cu brio 
4e" cef instalat în octom
brie 1991 a impus, inevi
tabil, „sacrificarea" unor 

‘anumite categorii socio- 
, profesionale. Intre ele, cea 
’lî .‘pensionarilor constituia 
un caz aparte, complex şl, 
în egală măsură, / dificil' 

■;dâ soluţionat. Aceşti oa
meni care, pe parcursul ţi
ne! vieţi de muncă, au vi
sat la tihna unei bătrîneţi 

1 îndestulate, s-au ’bizut a- 
duşl, treptat, în sifemh'.dă 
a nu-şi putea asigimul rht. 
măcar plinea cea isivă a e 
zilele. Ga să nu î au PT<*- 
bijm de oblojirea îtreagăa- 
tismelor sau a £ proces 
specifice vîrsteî.scursula, 
'Creşterea galopai1 #8- !
* » • • • # • • t a e e s t  P*

d i - supt "" 11 111
lot

i i
ţurilor la alimente, medi
camente şi servicii, insufi
cient corelate cu cuantu
mul penşiilor, i-au adus pe 
aceşti oameni în 1 pragul 
disperării. Spre exemplu, 
în judeţul .Hunedoara va
loarea medie a ' pensiilor 
era de 850© da iei,‘în timp 
ce Institutul Naţional pen
tru Studiul Calităţii Vieţii a 
făcut ounoscut opiniei pu
blice că limita minimă a 
sărăciei în România se si
tuează undeva în jurul li
nul venit lunar de 9500 de 
le!.' '

fată suficiente motive 
pentru a-accepta invitaţia 
la dialog lansată de dom
nii losif Dan (60 ale ani,

fost tehnician la GENTRO- 
FARM Deva) şi losif Ni- 
coară (65 de ani, fost mais- 

' tru principal la I.M.S, 
Blrcea). Domniile lor sînt 
preşedinte, respectiv vice- 
preşedinte şl totodată, mem
bri fondatori al Bigii Pen
sionarilor din judeţul Hu
nedoara -r- organizaţie ce ; 
şi-a cîştigat personalitatea 
juridică în Urina sentinţei 
judecătoreşti nr, 60/06.09. 
1992.

losif Dan î E foarte grav 
ee n! se înMmplă, Dintre 
necazurile cu care sa con
fruntă pensionarii, cel mai 
mare se leagă de cuantu
mul pensiei. Dar ia aceas
tă oră, printr-o situaţie

dramatică trec pensionarii 
bolnavi de diabet, care nu 
mai primesc lapte. Criza 
aceasta de lapte şl desfiin
ţarea abonamentelor le 
pun unora în pericol în
săşi viaţa.

losif Niceară: Eu mă 
scol la două şi jumătate 
noaptea ca să cumpăr lap-- 
ţe. Acum o fac de trei ori 
pe săptămînă. Azi-noap- 
te au adus 8 lăzi, din care 
una au luat-o vînzătoarele 
de la alimentara alăturată.

I.D .: Nimeni nu se pre
ocupă de sparta pensiona 
rilor la nivel de preşedin ■ 
ţie. Parlament sau Guvern. 
Dl Ioan Macaveî, primul 
fondator al ligii noastre, a

fost în 1990 şi în 1991 în 
audienţă Ia prim-miniştrii 
de atunci. Dl Stolojan i-a 
acordat chiar' intrare li
beră la el, în orice mo
ment (să vedem acum cu 
noul prim-jninistru). Insă 
tot dl Stolojan ne-a sfătuit 
să ne organizăm şi să ne 
afiliem unui for naţional, 
care să ne reprezinte in
teresele.

Reporter : Există un ase
menea for?

I.D.: Chiar două. Există 
Uniunea Pensionarilor, în
fiinţată prin 1985 sau 1986, 
ale cărei filiale judeţene 
s-au grupat în jurul Casei 
de Ajutor Reciproc a Pen
sionarilor, şi Federaţia Na-

. ■ IOAN; ;
Deva.- ::';v
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POLITICE

II
1. Cornelia Vădim Tudor
2. Gheorghe Funar
3. Ion Iliescu '
4. TheOdor Stolojan
5. Adrian Păunescu '
6. Emil Constantlnescu
7. Cornelia Coposa
8. Adrian Năstase
9. Nicolae Manoîescu 

10. Petre Roman

ACTORI

1. Maia Morgenstern
2. Mariana Mihuţ
3. Carmen Gatin
4. Mariana Buruiană
5. Valerfti Seciu

1. Ştefan Iordache
2. George Constantin
3. Gheorghe Dinică
4. Claudiu Bleonţ j
5. V?ictor Rebengiuc

r e g iz o r i De  t e a t r u

1. Liviu Ciulei şi ' 
Andrei Şerijan

2. Silviu Purcărete
3. Victor Ioan Frunză
4. Mihai Măniuţiu
5. Tompa Gabor şi 

Nicolae Scarlat !
REGIZORI DE FILM

1. Lucian Pintilie „
2. Dau P iţa
3. Nicolae Mărgineanu
4. Mircea DanieliUc
5. Andrei Blaier şi 

Radu Nicoărâ

FILME PREZENTATE PB

ECRANELE ROMÂNEŞTI

1. Balanţa |
2. Tăcerea mieilor
3. Amantul
4. Basic Instinct i
5. Hotel de lux I

***************** **********

IN NUMĂRUL 
DE AZI

•  Afacerea 
mercurului

•  Panoramic

•  Locaţiile de gestiune 
— un dehuşeU gras 
pentru afaceri
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(Urmare din pog H

de copii şi nepoţi, fraţii 
şi prietenii

...Veşti bune dar şi 
triste prin telefon ori 
telex. Aleasă urare de 
bine şi -pentru telefonis
tele şi electromecanicii de 
la centralele telefonice. E» 
sint cei care au tnlesnit 
prin fir primirea felicită
rilor şt telefonarea tele
gramelor, a  ştirilor venite 
ori trimise- la ori de la 
sute şi mii de kilometri.

Dar viaţa nu stă .în loc.
ici chiar la confluenţa 

dintre ani. Se nasc sau 
mor oameni. Boala ori 
accidentul vin nechemate,

ANUL NOU CU BUCURIE I
Uneori c» iuţeala fulgeru- 
lui. Medici şi asistente, 
infirmiere, conducători de 
pe aUtosalvări,” brancar
dieri — de la staţiile de 
salvare, maternităţi; ser
vicii de urgenţă ale spi
talelor — au făcut de 
gardă, zi-noapte, neîntre
rupt, la naşteri, pentru 
viaţă şi alinarea suferin
ţei. Oamenilor în alb 
cuvine-se curată vaste de 
suflet, asemenea omătu
lui iernii.

La liniştea noastră, pen
tru ca in miez de noapte 
să ciocnim pahare, să

cîntâm şi să dansăm sub 
cetina verde a bradului, 
să ne bucurăm de frumu
seţe şi ambianţă, pentru 
ca nimeni şi nimic să nu 
tulbure tradiţia sărbăto
rii de An Nou, cineva 
a vegheat. Au fost oame
nii în uniformă spre ca • 
re ne-ndreptăm acum'gîn- 
durile cu recunoştinţă, do- 
rindu-le un an mai bun, 
fără incidente.

Iar ca oaspeţi de Re
velion ai cabanelor, res
taurantelor, motelurilor 
ori barurilor mulţumim 
organizatorilor, dar şi

Ur» magazin dâ talie
ica“europeana

Locuitorii oraşului Ha
ţeg — şi hu doar ei — be
neficiază de serviciile unui 
modern magazin de opti
că, deschis nu de mult de 
firma româno-suedeză 
„F.LF. Scarom-Optica" SRL 
în strada Progresului, nr.
1. Se află la dispoziţia 
clientului rame de cele mai 
diverse modele, lentile bi
focale, sferice, combinate 
cu cilindru, heliomat, o- 
chelari de soare ori pentru 
zăpadă — toate de import.

Suporturile şi vitrinele e- 
legante, tapetul pereţilor 
sint dovezi elocvente ale 
seriozităţii cu care s-a lu
crat pentru înfiinţarea u- 
nitâţii. Amenajarea spaţiu
lui a necesitat eforturi bă

ii
neşti, ore de muncă nume
roase cu atît mai mult cu

a-
a-

cît încăperile nu erau 
decvate unei unităţi de 
cest profil.

Magazinul rivalizează 
doar cu cel numit „Opti- 
nova“, din Capitală, cu o 
„mică“ mare deosebire : 
preţurile ochelarilor. Aici, 
la Haţeg, sint de cîteva ori 
mai mici. Păcat că pentru 
-o asemenea unitate nu s-a 
găsit un loc central. Mai 
precizăm că două dintre a- 
sociate — surorile Fenela 
şi Felicia Neiconi din Ha
ţeg — au urmat un curs 
de optică în Suedia, respec
tiv în oraşul Boras, în a- 
propiere de Goteborg. <&S.)

Afacerea mercurului
•  Doi inşi se bat 

ziua in amiaza mare •  
Cutiile foarte grele din 

-portbagaj •  Două între
bări precise •  O filie
ră cu 19 autori stopată 
la Haţeg •  Mercurul 

singurul metal lichid, 
dar are şi fraţi sub for
mă solidă.

Intr-o zi, pe la mijlocul 
ei, un echipaj al Poliţiei 
din Haţeg se deplasa spre 
Sîntămăria Orlea. Cînd a 
ajuns în dreptul Fabricii 
de bere, cei din patrulă au 
văZut o maşină mică trasă 
pe dreapta, iar în apropie
rea ei doi inşi dăruindu-şi 
unul altuia pumni. Firesc, 
au coborît, s-au apropiat şi 
au întrebat:

— Ce aveţi, oameni buni, 
de vă loviţi aşa de dur ?

Unul dintre bătăuşi a 
luat-o Ia fugă, dar a fost 
ajuns de_ oamenii în uni
formă. Părîndu-le a nu fi 
ceva în regulă cu cei doi, 
poliţiştii i-au dus la sediul 
lor, cu maşina cu număr 
de Bihor cu tot. Mai întîi 
l-au legitimat şi au aflat că 
numele lor este Barastaş 
Baron şi Berky luliu, cu 
domiciliul în judeţul mai 
sus amintit. A urmat a 
doua întrebare:

— Cu ce treabă prin Ha
ţeg ?

w  Am fost pînă la Cio- 
peia, la Munteanu -=* a  
răspuns unul dintre intero
gaţi. Acolo am băut ceva 
şi s-a iscat o ceartă Intre 
noi şi gazdă. Aşa că am 
întins-o.

— încotro ?
— Ţinta este să ajungem 

în Valea Jiului — a zis ce
lălalt dintre suspecţi.

— Bine, dar aţi luat-o 
invers.

La o asemenea observa
ţie cei doi n-au ştiut sau 
n-au vrut să răspundă şi 
acest fapt le-a p- rut -si el 
suspect poliţiştilor. Unul 
a z i l :  .

— Ia să vedem ce aveţi 
în maşină.

Autoturismul a fost con
trolat cu atenţie. Nimic 
suspect, la prima vedere. 
Cînd s-a deschis portbaga
jul însă, printre, scule şi 
alte lucruri de aici se a- 
flau şi trei recipiente din 
plastic care trăgeau foarte 
greu. Evident că au fost 
debuşonate şi a ieşit la 
iveală că greutatea lor deo
sebită se explica prin a- 
ceea că erau piine eu 
mercur. Ei, în acest mo
ment s-au iscat două în
trebări foarte directe, pu
se tot de poliţişti:

— De unde aveţi mar
fa ? Şi unde o duceţi ? '

Cei doi au dat din colţ 
în colţ, dar întrebările s-au 
succedat cu insistenţă, aşa 
că, după o vreme au înce
put să vorbească. Aşa a 
ieşit la iveală o afacere de 
mari proporţii cu mercur, 
un material de mare va
loare, la care un om de 
rînd nu are acces şi mai 
ales în cantităţi atit de 
mări -t- aproape 12 kg, cît 
se aflau . în cele trei reci
piente dc plastic. Mercurul 
fusese sustras de Gaftone 
Petre, Miţoc Gheorghe, 
Moise Lucian, Qovaci Teo- 
fil şi alţii,' toţi din judeţul 
Bihor, de ia R.A.G.C.L. 
Marghita. Cei de mai sus 
l-au încredinţat celor doi 
prinşi la Haţeg Să-l ducă 
la Cotoroi Doru Ioan din 
Vulcan, care după ce îl 
plătea gras, 11 transporta 
peste graniţă. In total, în 
afacerea mercurului, filie
ra Haţeg, erau implicaţi 
nici mai mult nici mai 
puţin de 19 oameni. Sigur, 
mercurul este metal lichid, 
dar are şi fraţi solizi, 
cum ar fi oţelul de pildă, 
din care se fabrică, prin
tre altele şi cătuşe. Cătuşe 
ce le-au fost puse celor 
vîrîţi în-afacerea mercuru
lui despre care am scris 
in aces* articol.

TBAIAN BONDOR

bucătarilor, ospătarilor, 
tuturor « lo r  care au tra 
ta t pentru a da gust pre
paratelor, strălucire me
selor, care au creat am
bianţă, ne-au servit fru
mos. cu zîmbet şi bună
voinţă, au oferit fiecăruia 
melodia preferată.

...A mai trecut un an. 
Cu bucurii şi necazuri, cu 
reuşite sau neîmpliniri. 
A  început altul în pocnet 
de şampanie şi cu spe
ranţe. Împlinirea aces
tora, multă sănătate şi 
bunăstare le dorim tu
turor cititorilor, priete
nilor şi colaboratorilor 
noştri.

„La mulţi a n i!“.

DE C E
(Urmare dbi popi I)

Un gura din K n iş  afirmă că peste induce orgas- ,
- mul la un nWnăr nelimitat de femei, numai prlti pu-1 

terea concentrării. Martori independenţi au afirmai i 
c i 30 de femei au dat semne că au atins punctul ex-. i 
tătic, numai la sugestia lui. Femeile vin din toate i 
colţurile Rusiei pentru a asista la şedinţele sale şi a- \ 
firmă că el induce nu numai orgasmul fizic ci fi un l 
sentiment mult mai profund, relatează REUTER. „Cine *• 
doreşte un orgasm V** întreabă în cursul demonstra- V 
ţiei. „E u!“ strigă sute de femei. „Bărbaţii învaţă de i 
la mine, eu le transmit cunoaştere. Secretul este că I 
ei trebuie să înţeleagă faptul că rolul bărbatului este t 
să o facă fericită pe femeie'* a. spus Zolotov, declarat \ 
de presa ex-sovictică „maniac sexual**. Cei care, in 1
U r m a  s t u d i u l u i  A f i r m ă  r ă  atl  rn i ld i t  că  aci im l i in ă  m e i .  >

nummic
CE ADUCE LIBERALIZAREA ÎN RUSIA ? \

s

tradiţionale. Semiiiarul său, care costă echivalentul a I 
16 dolari pentru 10 zile, pregăteşte persoane care pot , 
să aplice metodele sale telepatice în numeroase do- i 
menii, sănătatea fiind cel mai important. Certificatul i#1U O hcAl tlât«n nl n /i t I    11. _ ..2 _ _de absolvire al acestei şcoli este, de multe ori, accep- i

*tat ca recomandare pentru angajarea ca surori me 
dîcale sau ̂  infirmiere. Principalele probleme pe care \ 
Zolotov afirmă că le rezolvă sint frigiditatea şi im- l 
potenţa. ’

de represalii şi hăituiri, 
chiar cu arme de foc, îm
potriva pescarilor hunedo- 
reni pe malurile Straiului 
şi Mureşului, a oamenilor 
cinstiţi şi loiali cu acte 
şi permise în regulă, eli
berate în mod ’e-’al de că
tre filiala d'n Hunedoara? 
De ce şi cui au folosit con
fiscările ilegale de unelte 
pescăreşti şi vînătoreşti ? 
Dar procesele judecătoreşti 
pentru redobîndirea con
travalorii lor, deoarece în
tre timp ele au fost vîn- 
dute ? De ce sînt oblicaţi 
bieţii pescari şi vînători 

' independenţi, care în ma
joritate trăiesc din pensii, 
să plătească drept taxă a- 
nuatâ 1200 de lei. primii, 
şi 5000 de lei secunzii că
tre cei de ia Deva, pe cînd 
la Hunedoara aceeaşi * 
anuală pe 1992 a fost doar 
700 de lei, respectiv. 2000 
de lei ? De ce sînt şicanaţi 

• şi nu sînt lăsaţi hunedore- 
nli să revină la - forma de 
organizare din anii ’70ţ or
ganizare care era perfect 
echitabilă, simplă şi efi
cientă, cu doi oameni în 
schemă ? De ce sînt obli
gaţi să suporte financiar 
un personal administrativ 
de aproape 20 de salariaţi 
existenţi care, chipurile, în 
prezent dirijează din Deva 
treburile pescăreşti şi vî
nătoreşti pe judeţ ?

De ce a trebuit să fie 
scoşi în mod arbitrar din 
grupele de vînătoare mix
tă acei membri vechi ai 
A.G.V’P.S. care au optat 
şi optează pentru indepen
denţă ? De ce colegi şi 
prieteni vechi de bresle 
care dispun de venituri' fi-

’ naneiare mai mari, de un 
cheag mai consistent şi 
Care s-au dat de partea De
vei trebuie neapărat să 
şantajeze şi să ameninţe cu 
represalii pe cei care au 
optat şi luptă fii conti
nuare pentru consolidarea 
independenţei? De ce şi 
cui folosesc publicarea pe
riodică în presa ' locală, 
precum că filiala indepen
dentă Hunedoara nu este 
legal constituită ? Cînd e- 
xistă documente certe şi 
fără dubii că această in
dependenţă este perfect le
gală şi conformă tuturor 
normelor şi reglementărilor 
în vigoare, documente a- 
fiate la sediul filialei din 
Hunedoara ? Nu cumva a- 
ceastă tactică miroase . a 
manipulare de op'nie ? Nu 
cumva aduce un iz de du
cere în eroare şi stîmire 
de vrajbă în sinul mem
brilor familiei VînăforMor şi 
pescarilor, aidoma princi
piului „dezbină şi domneş
te**?

întrebări la care nu s-a 
răspuns în cei 3 ani ar mai 
fi cu ghiotura, dar mă o- 

. prese aici. în calitate de 
membru vechi al A.G.V.P.S., 
eu’ nu doresc să dau re
comandări sau indicaţii, 
fac doar un apel tuturor con
fraţilor, fie ei cu sau fără 
funcţii. Să fiţi mai conci
lianţi. Lăsaţi orgoliile ! îm
preună, umăr la umăr, să 
urmăm calea jalonată de 
revoluţie ! Să ieşim din 
chinga încorsetării vechilor 
structuri fără să scrişnim 
din dinţi, şi fără ură. Iar 
pe noi- să ne lăsaţi în pa
ce în opţiunea noastră pen
tru că, vrînd-nevrînd, ade
vărul va învinge cu voia 
sau fără voia noastră.

SCRISORI DE DRAGOSTE 
DE VtNZARE

*

Două scrisori, una aparţinmd amiralului floratin  ̂
Nelson, învingătorul francezilor din bătălia de la \ 
Trafalgar în 1805, şi alta Ducelui de Wellington, ală- l 
turi de alte cărţi si manuscrise celebre rtin mlectin 'turi de alte cărţi şi manuscrise celebre din colecţia 
lui Jcffrey Young, vor fi scoase la licitaţie pe 14 de- j 
cembrie, la Casa Sotheby's, informează REUTER. 1 
Scrisoarea lui Nelson, prima scrisă celebrei sale iu- } 
bite, Emma Hamilton, soţia unui diplomat britanic, t 
şi o scrisoare a Ducelui de Welling on, compusă după \ 
ce l-a învins pe Napoleon în bătălia de la Waterloo, i 
m 1815, se aşteaptă să aducă peste 40 000 dolari. Printre } 
rarităţile oferite se află şi o scrisoare a lui Cfiarlotte \ 
Bronte în care îşi oferă romanul „Jane Eyre" unor l 
editori şi notele iui Charles Dickens pentru un ro- . 
man. Scrisoarea, deja celebră, ce conţine fraza „Inie- 1 
diat după ce am infrînt flota franceză, îmi voi face l 

' O onoare să vin să imi exprim respectele înălf mii 1 
ţ  voastre la Napole", La această declaraţie, lady Ha- 1 

milton a răspuns „Dumnezeu să te binecuvîn'e/.e şi ţ
* să te aducă' aici învingător, 
ţ de nerăbdare!“

Cred că vei avea febră

hfurmaţi; •  fote •  Opinii
DE SÎMBÂTA 

PINA JOI...
Dl Todor Tomuţa, din 

Deva, a venit la redacţie 
cu o nemulţumire, care 
nu.i numai a sa. „Sîn.em 
abonaţi, prin oficiul poşJ 
tal din comuna Bră. 
nişca. la mai multe ziare 
centrale şi la „CuvîntuJ 
liber" — ne-a spus dînsul. 
Şi ne costă ceva bani. 
Dar avem nevoie de 
presă, de informaţie. Nu
mai că factorul poşta! 
Gaşpar Ursa ne aduce 
abonamentele — ia Tîr. 
nava — cu mare întîr. 
ziere. cînd o serie de e. 
venimente anunţate mal 
ales în ziarul judeţean 
s-au consumat deja. Iată, 
„Cuvîntul liber** de sîm-

bătâ-duminică ni l-a adus 
abia joi. Noi credem că nu-i 
drept".

Aşa credem şi noi. O 
fi omul privatizat, dar 
ia şi salariu de la poştă, 
unde este angajat. (D.G.)

TRICOTAJE 
Folosind mai eficient 

spaţiul magazinului „Ţăn
dărică" din str. Eminescu, 
S.C. „Univers" Deva a 
deschis un magazin nou 
în care poate fi găsită 
întreaga gamă de articole 
tricotate ţientru adulţi. 
Principalul furnizor: 
prestigioasa firmă * „Mio
riţa" din Cradea, Dacă 
de sărbătorile iernii A-aţi 
oferit un cadou celor 
dragi, nu-i tir-itj s_o fa
ceţi acum. fEJS.)
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(Urmare din pag 1)

ţională a Ligilor pensiona
rilor, înfiinţată în 1990. In 
judeţul Hunedoara stăm 
rău. Uniunea nu prea face 
nimic, iar , noi sîntem pu
ţini. doar 140 de membri.

Rep. : Vj se pare normal 
să funcţioneze In paralel 
două organizaţii cu scopuri 
şi din eîte ămf înţeles 

— cu statute asemănătoare ?
I.D.: Nu. Ideea este ca 

la nivel de judeţ să existe 
o singură organizaţie, in
diferent sub ce steag. Noi 
am propus fuzionarea celor 
două- filiale şi aderarea iă 
federaţie, dar, deocamdată,

• preşedintele de la uniune 
ăste reticent. In plus, mai 
există şi alte ligi, consti
tuite pe criterii profesio
nale ; armată, CJMI. 
ş.a.m.d. E neapărat necesar, 
fii să, să ne organizăm ri 
să începem activitatea. Deo
camdată ne-am împotmolit.

Virsta a treia— 1
N-am deschis nici măcar 
cont la CEC pentru că, 
practic, n avem venituri. 
Prin statut este prevăzută 
O cotizaţie simbolică .2 
la sută din pensie, ceea 
ce reprezintă foarte puţin. 
Tot In statut se prevede că, 
dacă dorim, putem să a- 
derăm la federaţie, dacă. 
nu ne descurcăm pe plan 
local. Federaţia are însă 
deschise toate uşile la ni
vel central. Prin interme
diul ei putem să propunem 
şi să susţinem iniţiative 
legislative sau chiar pro
priii noştri candidaţi la 
funcţiile de senatori, de
putaţi, primari sau consi
lieri. Am pierdut trenul la 
ultimele alegeri jpentru că 
nu am fost organizaţL 

Rcp.: Ce-şi propună să

realizeze, de fapt. Liga 
Pensionarilor din judeţul 
Hunedoara ?

LN.: Să vă dau un exem
plu : eu am fost de curînd 
la Braşov şi Bucureşti. Am 
observat că acolo, în mij
loacele de transport în co
mun, toată lumea îţi vor
beşte frumos şi nu îţi tre
buie bilet. Există nişte 
ordonanţe locale care re
glementează aceasta.

I.D .: De aceea, vom fa
ce demersuri, ev- 
reprezentanţilor soăV ^X~
şi ai R.A.G.C.L., ţpî®- yjaîi 
nem drepturile ci&e 
Braşov şi BucureboăV 
mai dori să tnfiinţ1 &  ps

chiar decit In magazinele 
de stat, cabinete medicale 
deservite de medici pen
sionari, la care consultaţii
le să fie gratuite, medica
mentele gratuite sau cu re
ducere marc etc. fn statut, 
noi am mai prevăzut drep
tul de utilizare a bazelor 
de tratament şi Odihnă a- 
le fostului U.G^JL, oare aii 
fost constituite din cotiza
ţiile noastre Sindicale, pre
cum şi multe altele. Cfte 
hu se pot face dacă există 
bunăvoinţă, pentru înfru
museţarea vîxstei — a  tre
ia — a omului ? De aceea 
ÎŢ-fnvităm pe toţi pensio- 

Ki să ne contacteze ia 
— 1ţiul din clădirea sindica

te:, etaj I, camera 16, 
ş  la telefomil - 612504.

itaţia se adresează lo- 
..orilor întregului judeţ,

gâzi ne speciale p-s’îtt.ot tvajs i i i d ' ru că an» «ifo» să vă 
sionari, în care alt ^ lltj  — Liga a rf deja filia- 
—> de ce nu ?! — a l ^  au*orV Şoimuş, Câlan, Hu-
furi aă coste mal l a C  avara si Gheîarl.
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EC — Anul 
vă va adu-
de obstacole 
:re mai mult 
verenţă pen- 
iepuşite. Nu 
vă bazaţi pe 
lazaţi-vă pa

t — Este ne
ieşiţi din li- 
hpiană care 
prizează pen- 
Dierde o oca- 
brul şi buna 
sînt esenţia-

ÎNI — Hotă- 
î nu sînt în- 

eele mai 
puteţi alege 

|n în fiecare, 
hţi planurile 
j lungă.

1— t  an fă- 
ucce* şi fâ- 
feăderi. E bi- 
I lăsaţi mâ- 
f cotidiene 
imineze op-

— Ur n so
li un emn 
i păcate; la 
ol s-ar putea 
'edească un 
m de săpun, 
entuziasmul 

lunece raţiu-

DARA — Un
l neaşteptat 
na toate pia- 
ţerioare. Dar 
Se vor aran- 
line decît î- 
veţi tăria să 
Izii 1

M*TA — Din
jurilor de tot 
ane să vă 
tonă proteja- 
i să vă puteţi 
ricînd pentru 
te. Nu credeţi 

pesimiste, 
i să »-• a ţ i !

tPION — Aţi
X f  >fsar pe 
Ut, întreg 
ftiţie eu cei- 
ji sine, care 
Iprinzâtor, să 
• la o schim- 
ine.

fcrATOR —
pta vă rezer- 
de deschiză- 
fumuri. Ve- 
slaritate so- 
toate proble- 
tercaţi să vă 

ascultaţi, ca 
teţi pune in- 
Ideile.

fUCORN —
an aşa cum 

fâtit. Dacă 
! mari reali- 
vor veni. Dar 
probleme. De- 
m puteţi să

TOR —
să luaţi 

la zero, fie 
îe tn pro- 
itimentale. 

| t  pen- 
icumulări. A- 
Ijul să lăsaţi 
în urmă !

Pierdeţi 
ină, încredere, 
ţi optimismul, 
toiul e trecă- 
veţi un echi- 

care nu vi-1 
Cînd se vor 

(telile, veţi ie- 
itor.

VÎNZAR1
CUMPĂRĂRI

•  VlND urgent, conve
nabil, apartament 2 ca. 
mere, str. Caragiale. Si. 
meria, tel. 669125. (10251

•  VlND TN pe moto. 
rină 6—8 CP. Veţel, 174.

(1034)
•  VlND fîn 3 tone. No.

jag. Informaţii tel. 612443, 
orele 17—13. (1035)

•  VlND Opel Record, 
stare bună. Deva, Al. Plo
pilor, bl. 4, se. 3, ap. 5.

(1028)
•  VlND apartament 2

camere. central. Deva, 
Volkswagen Golf, casă 
Sîmeria. Deva, tel. 618322, 
orele 16—22. (1037)

• ' VlND Audi 80 LS 1600 
cmc. 600 000 lei. Tel. 617075.

' (1041)
•  VlND masă cu şase 

scaune „Luxor”. Tel. 629747.
(1042)

vP# VlND Dacia 1300. fa
bricaţie 1982, , planetară 
lungă,1 alternator, magne
tofon stereo, pick-up, dia- 
proiector, ecran proiecte, 
canapea. Deva, tei. 618163, 
62752-, după ora 17. (1038)

•  - VlND Dacia 1310, fa
bricaţie 1980,: stare foar.e 
bună. Informaţii Spini, nr. 
51. (iU4Jl

• ViND casă ne.crim- 
Ttatâ, anexe spaţiu priva
tizare), zona centra..., ma. 
teria.e atereme construc
ţiei. Deva, tei. 6z78/8. (1046)

•  ViND ciini ciobănesc
ge.man, preţ negociabil, 
ueva. Al. Romanuor, bl. 
11, ap: 55, et. 3, sc. 3, după 
ora 18. (1046)
1 •  VIND urgent Traoant 
601, bdul Decenal 6, tel. 
716465 Hunedoara. (9522)

•  VIND ladă frigorifică
germană, capacitate 225 l. 
Tel. 638162. (1050)

•  VIND Dacia 1310. fa
bricaţie 1904. preţ 2250 
mărci. Tel. 624630. (1049)

•  VlND mobilă bucătă
rie, stare bună, aragaz 4 
ochiuri. Tel. 612357. (1008)

•  VÎND mantou nutrie, 
standard, mărimea 46. croi 
modern. Tel. 714051 Chi- 
zid. 46, Hunedoara. (1011)

•  SC Quasar Electro 
SRL Deva vinde tele
vizoare color Samsung, 
Waltham şi Megavi- 
sion şi unt olandez 
(en gros) cu 330 lei/ 
pachet de 250 g, a- 
daos zero. Deva, bdul 
Decebal, bl. R, parter, 
tel. 611261. (666/923)

•  VÎND motor tăiat 
lemne, TV camionetă, re
morcă monoaxă, punte 
faţă tractor U—650. Căr-

Găselniţele năstruşnice a- 
plicate în procesul de tre
cere de la economia de tip 
centralizat (socialist) la e- 
conomia capitalistă, oricît 
ne ascundem după terme
nul piaţă, rămîn nu nu
mai „pagini antologice" a- 
le etapei de faţă ci, mai 
mult decît atît, artificii le
gale de încurajare a lînce- 
zirii creierelor, de ocrotire 
a unei caste care se con
turează sub oblăduirea le
gii. Strategia economică a- 
plicată rămîne o „frecţie 
la un picior de lemn", do
vadă fiind, în primul rînd, 
pauperizarea masivă a u- 
nor oameni care au produs 
valori o viaţă întreagă, iar 
în al doilea — procesul de 
milionizare a scursurilor 
sociale.

Am „creat" acest pream
bul pentru a vă supune a- 
tenţiei problema locaţiilor

piniş, nr. 26. Tel. 629585.
(1005)

•  VlND dormitor jemn
masiv. Tel. 616864. (1001)

•  VlND camion IFA W 
50, fabricaţie 1988. cu piese

de schimb. Deva, tel. 624401.
(985)

•  VlND apartament 2
camere decomandate. Deva, 
str. Minerului, tel. 628217, 
după ora 16. (9993)

•  SC Intercom Hu
nedoara prin magazi
nul Marlboro din bdul 
Dacia, nr. 6 bis. »înde 
televizoare color Ney, 
telecomandă, 90 ca
nale, garanţie 12 luni, 
diagonala 51 cm. Tel. 
724232, 724251. (9504)

•  VIND combină muzi
cală Santana. Deva. tel. 
614550. (1013)
o AGROMEC SA Ilia or

ganizează la sediul unităţii 
licitaţie pentru vînzare 
tractoare şi maşini agri
cole în fiecare zi de sîm- 
bătâ, ora 10, " în luna ia
nuarie 1993, pînă la vîn- 
zarea mijloacelor fixe o- 
ferite prin listele afişate.

(1014)
•  VlND Aro M—461 C,

cu motor Diesel şi remorcă 
2 tone. stare perfectă, Si- 
meria. tel. 660488. (1021)

•  VlND convenabil Re
nault 20. metalizat. Tel. 
616821. (1020)

•  VlND casă. Deva, lz_ 
voru'ui. nr. 11. Informaţii 
tel. 618357 şi Izvorului. 9.

(1017)
•  VÎND urgent aparta

ment 4 camere. Simeria, 
tel 661595, orele 6—11, 
15—18. (1019)

<t VÎND urgent5dormitor 
lemn masiv cireş. tablă 
aluminei. 0.5 mm. Deva, 
te’ 61 finor. după ora 19. 

' :-i (1018)
•  VÎND urgent Dacia

1310. mntor 14K1 5 vi*»’*’, 
fpbr'-atie 1987. «ian coadă 
soiv-t4 „Ant Petrof". Tt>\ 
712231. fî023)

•  VÎND Opel Kadett Die 
sel 1986 si Vo'kswagen G^D 
Diesel 1987. Tel. 614695.

(1022)

«SCHIMBURI
p i  I OTUINTF

•  SC.HT»,rB apartament 2
came-e. Micro 15, bl. -48, 
contra "a^sonieră. Infor
m aţii Gojdu, bl. E 5, se. 
4. an. 63. (1002)

•  SCHIMB apartament
2 camere, confort redus, bu
telie, Gojdu, cu 2-3 camere, 
diferenţă (exclus Micro). 
Deva. tel. 619232. (994)

•  SCHIMB garsonieră şi 
apartament 2 camere, am
bele proprietate, situate

în Făgăraş, cu apartament 
3—4 camere în Deva. In
firmaţii tel. 61878®. (1024) 

•  SCHIMB garsonieră 
Galaţi, confort I, cu simi
lar Deva. Tel. 956/22141.

(1048)

OFERTE  
DE SERVICII

e FILMĂRI video de 
calitate, jocuri pe calcu
lator. Deva, tel. 627689.

(943)
e ÎNCEPÎND cu data de 

5 ianuarie 1993 la parterul 
Creşei Dacia Deva func
ţionează cabinetul med.cal 
privat „FLORESCU GI- 
NOREX SNC“, tel. 626484, 
cu profil GINECOLOGIE- 
REUMATOLOGIE. Pro
gram : GINECOLOGIE :
marţi, joi, vineri, orele 

. 16—20. Dr. FLORESCU 
DORINA. REUMATOLO
GIE : luni, oreie 14—15, 
Dr. DAN LILIA. .' (1027) 

e EXCURSIE la Istan- 
bul în perioada 20—25 I 
1993. Preţ 10 500 lei. In
formaţii tel. 718788. (9524)

DIVERSE

•  tyţSIT talon Opel pe 
numele Martini Renate. 
Informaţii Hunedoara, str. 
Rîndunicii, bl. 27, ap. 106.

(9523)

tNCHIRIERI V:

•  MEDIC, caut aparta
ment pentru închiriere, în 
zonă centrală. Tel. 612166, 
după ora 18. (1004)

•  OFERIM spre admi
nistrare şi conducere te* 
ventual închiriere) atelier 
reparaţii auto, vulcanizare, 
spaţii comerciale, angajăm ' 
mecanici şi tinichigii auto. 
Informaţii teL 617472 şi 
618114 Deva. % (1009)

•  CAUT să închiriez 
garsonieră ţnobilatâ sau 
nemobilatâ. Tel. 628757.

(1040)
•  OFER recompensă va

lută pentru cedare contract 
garsonieră. Informaţii tel. 
627222, după ora 16. (1039)

MATRIM ONIALE

•  CĂUTAM o fată gos
podină pentru un băiat de 
30 ani, cu casă mare şi gră
dină mare. Informaţii Deva* 
te l.628198. Dumnezeu săi® 
dea noroc I . (1012)

COMEMORĂRI

•  S-AU “scurs trei ani 
de la incredibila dispariţie

‘a iubitului nostru soţ, tată 
şi bunic

SZABO ANDREI
Vei rămîne veşnic In ini
mile noastre îndurerate. 
Soţia Irina, fiul Andrei, 
nora Gina. nepoata An
dreea, nepoţelul Endyke.

(978)

g  LA 6 ianuarie se 
împlinesc 6 luni de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna scumpul 
nostru soţ, tată şi so
cri* .■

REMUS SANA
a cărui amintire va 
rămîne veşnic în su
fletele noastre.

Dumnezeu să-ţi o- 
dihnească în pace su
fletul tău bun !

Comemorarea — sîm- 
bătă, 9 ianuarie.

Familia îndoliată.
(9992)

•  AMINTIRI, re
grete şi lacrimi după 
MIHAI DODA (DODY)

LAZAR OLTEANU
MARTA OLTEANU 

la 16, 31 şi 10 ani de 
la deces. Familia. (977)

•  LA 2 ianuarie 1993 
s-au împlinit patru ani 
de cînd ne-a părăsit.

pentru totdeauna scum
pa noastră

ELEONORA POPA 
a cărei amintire lu
minoasă va rămîne 
Veşnic în sufletele 
noastre. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! 

Familia îndoliată. (1016)

. o ASTAZI 5 ianua
rie se împlinesc şase 
luni de lacrimi şi dor 
de cînd ne-a părăsit 

pentru totdeauna scum
pul şi dragul nostru 
fiu şi frate

CALIN-MARIUS
MUNTEAN

„/Dacă sufletul meu 
Doamne/La 23 ani L-ai 
vrut/Mîngîie Ta, 
Doamne Sfinte/Pe cei 
care m-au pierdut"./ 
Dumnezeu să tfe odih
nească hu pace su
flet bun. (1034)

# . SOŢUL Teo, fii
cele Mariana, Dalia, 
fiul Salvador anunţă 
cu durere împlinirea 
unui an de la decesul 
soţiei, mamei,
EMILIA STÂNGACII) 
li vom păstră o veş
nică amintire. Dum
nezeu s-o odihnească.

(1036)

DECESE

•  FIICA Ioana şi gine
rele Petrică Coman mul
ţumesc din suflet tuturor 
celor care au fost .alături 
de ei In clipele despărţirii 
de. iubitul lor

NICOLAE DUGACIU 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace (9991)

•  SOŢIA şi copiii 
anunţă cu nemărginită 
durere încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost un soţ şi tată 
devotat şi iubitor 

CONSTANTIN 
POPfRŢAN

Ii vom păstra pentru' 
totdeauna o frumoasă 
şi vie amintire. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace 1 Ceremonia 
religioasă va avea loc 
astăzi, ora 13,-la  ci
mitirul din Bejar» — 
Deva. ’ (102£)

•  FAMILIA Dodu Ghiţă 
aduce un ultim pios omagiu 
prietenului drag,

FLORIN MĂCIUCĂ 
rugînd pe bunul Dum - 
nezeu să-l ierte şi să-l o-- 
dihnească în pace ! (1033)

•  SOŢIA şi fh,’ ’ 
rinei anunţă cu ne
mărginită durere stin
gerea prematură din 
viaţă a iubitului lor 
soţ-şi tată ■

Fl o r in  m ă c iu c ă
Înmormîntarea astăzi, 
ora 14, la Cimitirul Or
todox Bejan, (1032)

•  SALARIAŢII de 
la Districtul TCM — 
-CFR Deva şînt alături 
de familia Oanâ, ia 
greaua încercare .pri
cinuită de decesul ta
tălui- şău

IOAN OANA 
Inmorinin tarea mier
curi, 6 ianuarie 1993.

(1029)

•  SOŢIA, fiicele, 
ginerii şi nepoţii mul
ţumesc tuturor celor 
care au condus pe ul
timul drum pe cel'care 
a fost utj minunat soţ, 
tată, socru şi bunic 

AUREL ŞTEF 
din Boz. (1031)

*

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI DEVA 
Face înscrieri pentru seria ce începe în , da

ta de 20.01.1993, şi în continuare, în fiecare zî 
lucrătoare, în re orele 10—13, la sediul unităţii 
din strada UJpia, nr. 15 (cămin TCMM).

în oraşul Brpd înscrierile se fac în fiecare 
2i de joi, între orele 10—12, în piaţa agroalimen- 
tară.

Şcolarizarea se face la cel mai avantajos 
preţ din judeţ.

Informaţii suplimentare la tejtefon 615334.
.V-/ ( i4 ii)

.. !■ II ■■ — i^>—  ....... II !■■■■ Itoj

NOU !
TRENURILE EXPRES „BANAT"

Doriţi să faceţi o călă.oric agreabilă şi 
rapidă pe distanţa Timişoara Nord — Cluj- 
Napoca, cu opriri în staţiile Arad, Deva, Si
meria şi Alba Iulia ?

Folosiţi cu încredere trenurile expres 
„BANAT", care au un confort sporit şi con
diţii civilizate de călătorie ! (1412)

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 3 IANUARIE 1993

I ANCONA — LAZIO
II BRESCIA — UDINESE
III CAGLIAR1 — TORINO
IV FIORENTINA — ATALANTA
V INTER — GENOA
VI JUVENTUS — PARMA
VII NAPOLI — PESCARA
VIII ROMA — MILAN
IX SAMPDORIA — FOGGIA
X BARI — PISA
XI BOLOGNA — COSENZA
XII REGGIANA — CREMONESE
XIII VENEZIA — VEHONA 

Fond de cîştignri; 78670 254 lei.
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Locaţiile tfe gestiune — un debuşeu gras pentru afaceri
de gestiune şi a Închirierii 
spaţiilor.

în ultimii doi ani, după 
cum se ştie, o multitudine 
de agenţi economici — în 
special de»factură comer
cială, şi nu numai atît — 
şi-au redus activitatea, 
„disponibilizînd", printr-o 
formă ori alta, spaţiile ac
tivităţilor considerate de 
consiliile de administraţie 
ca nerentabile. Procedeul 
înfăptuit prin sistemul li
citaţiilor sau prin cel al 
„afectivităţii financiare" — 
mărci, dolari, mii de lei şi 
poate nu în ultima instan
ţă şi altceva — ascunde în 
mădulare tendinţa de cro- 
nicizare a unei categorii 
sociale care ia salariu fă
ră a prea avea . rbt-e'ul 
muncii". Fenomenul devi

ne anacronic, în special în 
domeniul comerţului, unde, 
într-o primă etapă, s-au 
„spart" fostele ICSMI-uri, 
iCSAP-uri, ICSMA-uri etc.

„spargere" care s-a sol
dat cu mai mulţi directori,

mic şi încurajării nemun- 
cii.

De dragul ideii că peste 
noapte am făcut marea şi 
sarea tn al® reformuiării 
sistemului economic pe
principiile economiei de

Puncte de vedere
contabili şefi şi, nu în ul
timă instanţă, cu mai mulţi 
portari. Or, o analiză a 
situaţiei din aipest punct de 
vedere nu numai că tră
dează lozinca „trei cu ma
pa, doi cu sapa", ci expli
că, printre altele, şi una 
dintre cauzele — ce-i drept, 
nu determinantă, dar ori
cum de neţrecvit cu vede
rea — a declinului econo-

piaţă — cuprinşi îndeosebi 
şi de valul „excursiilor de 
afaceri" la vecinii din O? 
rient, apoi din Vest 
—, numeroase unităţi co
merciale au ajuns in pra
gul nerentabilităţii, de un- 
tfe s-a născut ideea atri
buirii acestora în locaţii ‘de 
gestiune. După caz, metrul 
pătrat de spaţiu a ajuns 
pînă ia 5— 6 sau 10 mii de

lei —, îngerul lui Dumne
zeu pentru proprietarii de 
spaţii —, iar venitul net, 
fără ă  mişc® un deget, în
sumează milioane frumoase, 
milioane supte de aceste 
societăţi comerciale pe gra
tis, pe simple considerente 
de proprietari de spaţii; 
prin truda întreprinzăto
rului particular, a cărui zi 
de muncă începe cu ora 
zero şi se ternrnă, nu în 
puţine cazuri, la ora 24.

Falimentul unei societăţi
— nerentabilitatea acesteia
— presupune, într-o econo
mie sănătoasă şi serioasă, 
pierderea tuturor drepturi
lor asupra acestui segment 
de activitate, inclusiv asupra 
spaţiilor, iar sumele În
casate dintr-o locaţie de

gestiune ar fi mai mult 
decît normal să intre în  
bugetul statului, în situaţia 
de faliment, şi nu în bu
zunarele unei societăţi co
merciale — fie ele şi alo 
RAGC L-urilor, menţinîn- 
du-se astfel o categorie do 
angajaţi cu salarii mari, 
care trăiesc „parazitar" p« 
spinarea altora. Dacă al
tădată era uzitată expre
sia „exploatarea omului do 
către om", acum aven» 
de-a face cu o formă mo
dernă, emancipată, aceea 
de exploatare a societăţi
lor de către societăţi.

Nu neapărat ca o axio
mă, ci ca un punct de ve
dere asupra unei situaţii 
anacronice, o revedere a 
fenomenului consemnat an
terior la nivelul organis
melor centrale ale puterii, 
n-ar fi lipsită de interes, 
ei chiar s-ar impune.

CORNEL POKNAR
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