
într-unul din articolele anterioare, privitor la 
modernizarea DN 7 pe traseul Deva — Arad — Nădlac, 
am publicat câteva din informaţiile pe care ni le-a 
furnizat dl .ing. peter M. Elliott, reprezentantul fir
mei americane de consultanţă „Louis Berger SARL“, 
care participă la realizarea acestei importante in
vestiţii pentru judeţul nostru şi pentru întreaga ţară. 
Deşi lucrează la o firmă americană, dl. Elliott este 
de naţionalitate englez. Surpriza apare însă de la- 
debutul conversaţiei, dl. Elliott vorbind foarte bine 
româneşte. Din vorbă în vorbă aflăm că dumnealui 
este familiarizat cu ţara noastră, întrucât în anii 
1970—1973 a mai lucrat în România, la sistemul de 
irigaţii Sadova — Corabia, realizat cu sprijinul gu
vernului englez. Atunci a cunoscut şi s-a îndrăgostit 
de o olteancă, cadru didactic, cu care a hotărât să 
se căsătorească. „Am avut mari greutăţi cu căsătoria. 
Eu am vrut să respect tradiţiile voastre. La voi fa-
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Ei se ştiu cu toţii. Re
culul generat de evenimen
tele decembriste, recul care, 
pe unii, mai slabi de în
ger, i-a baricadat în pro
priile locuinţe, a ajuns 
astăzi la ei cel mult un 
pretext pentru ilaritate. Şi 
pe bună dreptate. Privin- 
du-şi fiecare musca de pe 
căciula, mai mare sau mai 
mică, pentru aplaudacii de 
meserie incredibilul s-a 
dizolvat în realiţate: au 
scăpat de ce le era frică. 
Vendeta nu s-a produs.

OBSERVATOR

Cu ştiinţa de a intui ra
pid din care parte bate 
vântul, ştiinţă dobândită 
în timpul eincinalizat, al 
frecuşurilor prin diversele 
funcţii oficiale avute, el au 
răspuns, in corpore, ’ che
mării de apoi. Pentru că 
cine, dacă nu ei, ar ■ fi 
putut sluji mai bine inte
reselor noii puteri insta
late după căderea lui Cea- 
uşescu? Făcând parte, , pe 
i nic p >ht .vi, din 3 « laşi 
arbore genealogie c u " a- 
cesta, foştii vaieţi ai'parti
dului unic, plini de recu
noştinţă, n-au . dezamăgit 
pe cei ce i-au numit în 
noile posturi;, urmând, cu 

. fidelitatea umbrei, tot ceea 
ce li se cerea; Şi asta nu 
ar fi :încă cel mai rău* 
lucru,- dacă,- trăgând • cu 
-urechea în? sus, această in
frastructură adopt-a tă de- 
noua putere- de la . cea 
veche . nu s-ar face vino
vată , laolaltă- cu' cei ce o 
conduc de păcatul (al câ
telea oare?) de a face. joc 
pasiv, de n temporiza de
clanşarea de-âdeyăratelea a 
fenomenului reformator in 
România. - -

Păstrând proporţiile,- a~ 
ceasta infrastructură ... se 
întrupează în noua coadă

ADRIAN SAl AGEAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Şl VALORILE SOCIALE
— Dle Hărşan, cred că 

ar fi bine să definim în pri
mul rând competenţa teri
torială a Parchetului Hu
nedoara. Nu de altceva, dar 
ne propunem o discuţie, 
corectă şi cinstită, din 
care oamenii să înţeleagă 
cât mai mult din . munca 
dv. Aveţi vreo reţinere?

— Nu, nici pe departe, 
nu este cazul!

— Deci...
—■ Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Hunedoara a- 
cop-eră cam o treime din 
judeţ,’ Măi exact, munici
piul Hunedoara, oraşele Că- 
lan şi Haţeg, precum şi 10 
comune din zona Poiana 
Ruscăi până în Retezat.

•— Vorbim, aşadar, , de
spre o bună parte a Jude
ţului Hunedoara. Ce mu
taţii s-au produs în ultima 
-vreme în activitatea Par
chetului, ţinând cont : că 
precedenta noastrŞ discu
ţie a avut Ioc cam cu o 
Jumătate de an în urmă?

— In primul rând da 
îmbunătăţire a calităţii 
muncii noastre.

— Dar în starea infrac
ţională?

— Probabil nu spun o 
noutate, dar starea infrac-

Discuţie cu dl Tiberiu 
Hărşan, 

prim-prdeuror, 
Parchetul de pe lângă 

Judecătoria 
Hunedoara

ţională este în creştere,
' o bm  de u k  atego ii 
de infracţiuni.

— Care sunt acestea?
—• La infracţiunile de 

furt din avutul public, 
--faţ»-dg -tg '

mise în judecată în pri
mul semestru al lui *93, 
în aceeaşi perioadă a lui 
’94 avem 58 de cazuri.

Grav este însă că a cres
cut de mai bine de două 
ori numărul persoanelor 
trimise în judecată în stare 
de arest.

— Asta'înseamnă că au 
crescut prejudiciile?

— Da. De la circa patru 
milioane de lei în prima 
jumătate a anului trecut 
la 14,5 milioane în acest 
an.

— In ce domeniu se 
simte cel mai mult acest 
lucru?

— Cea mai afectată este 
industria, prejudiciile ri- 
cticându-se aiei la mai bine 
de 9 milioane de lei. Ur
mează apoi Circulaţia măr
furilor, cu două milioane 
de lei prejudicii şi silvi
cultura.

— Sunt şi explicaţii?
— Desigur. în primul 

.râijd-, câ se. acţionează - în

A consemnat.
VALENTIN NEAGA

(Continuare în pag. a 2-a)

UNISTEA BĂTRÂN ULUI. Foto: ANTON SOCACIU

miiiile sunt foarte unite şi ca să nu o rup pe viitoarea 
soţie de familia ei, a trebuit să fac mari eforturi şi 
să aştept mult pentru o căsătorie legală. Puteam să 
fug cu ea în străinătate, mulţi m-au îndemnat la 
asta, dar eu nu am vrut ca soţia să nu-şi mai vadă 

‘ familia, să se rupă de rădăcinile ei. La noi, la en
glezi, nu este aşa, noi plecăm repede de lângă fami
lie şi foarte rar, de 2—3 or; pe an, ne reunim cu 
toţii. In fine, până la urmă am reuşit**.

Specialist în construcţii de peste 25 de ani, din 
care cu o vechime îrt consultanţă de peste 15 ani, dl. 
Peter M. ■ Elliott a colindat multe ţări ale lumii, iar 
cu olteanca are o familie închegată în Anglia, cu trei 
băieţi. L-am întrebat pe dl. Elliott cum vede situa
ţia de acum din România, dumnealui având avantajul 
de a ne cunoaşte mai bine prin munca desfăşurată 
aici şi prin căsătoria cu o româncă.

„Despre cum a fost în trecut ştiţi şi voi, că aţi 
trăit aici şi am trăit şi eu câţiva ani. Prima oară după 
revoluţie am venit la revelionul din 1990/1991. Am 
vrut să incep ceva comerţ, dar nu am avut încredere 
Am adus totuşi 400 de- cărţi de specialitate, pentru 
ingineri, 0 ‘ care 1 ->»s i donat is* AGIR l i ,  rureşti A :r. 
stal făcut pro r t,;« pentru repararea şi modernîza- 
rea', |n etaj e, a unui -ămin pentru handicapaţ e'-s 
judeţul Gorj. ~ '

Din 1992—1993 am început să simt că în România 
se produc schimbări mari. Voi, care trăiţi aici, poate 
nu le simţiţi, nu vă daţi seama de ele, dar eu, care 
am umblat mult în lume; mi-am dat seama că lu
crurile merg altfel, că se aşază pe un făgaş bun, 
normal. Şi îmi place că am acum această slujbă) din 
care pot să pun şi eu un pic umărul la înnoirea Ro
mâniei. Aştept să termine copiii şcoala şi să vină Iii 
vacanţă aici; în ţară, împreună cu soţia. Eu am mare 
înc ,d i în "* jî * :iia n i  rţa şi îi in sligenţa oame 

j nilor ei. Ştiu, pentru majoritatea oamenilor este încă 
i foarte reu. Dat ,'j>*i nvins pA'te pi ină •*. sî e 
i iei nult peste 5 ni, despre România se va orbi ca_d« 

spre o , ' eir natf im Eu opa, re v avea a.- * • i.'t  
le pus în idea 'a  r ă geo •'■** * a Ş v jţa , i A-

tunci mai bună". v  ™ ....
,. Să-te audă Dumnezeu, dle englez, şi să-ţi trăiască 

olteanca şi feciorii! ■

TIBERIl' ISTBATE

Uf{a p z / -
Salariu — era pe când nu se vedea, azi 

îl vedem şi nu c...
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© VIZITA OFICIALA. în pe
rioada 7—11 iulie a.c., o delega
ţie din districtul Arras (Franţa) 
efectuează o vizită în judeţul 
nostru la invitaţia Primăriei mu
nicipiului Deva. Delegaţia este 
condusă de primarul oraşului 
Arras, dl Leon Fatuos. Cu acest 
prilej .primarului oraşului Arras 
i se vor acorda însemnele de 
„Cetăţean de onoare al munici- - 
piului Deva**. In programul vi
zitei figurează unele obiective is
torice, cultural-muzeale, turistice, 
întâlniri cu membrii Asociaţiei 
francofone FRADEV. (M.B.)

© NOUTĂŢI DE LA C.F.R.
! Din 11 iulie a.c., va circula ex
perimental pe ruta Deva — Si- 
meria — Hunedoara un automo
tor, cu o capacitate de 30 de lo
curi. Zilnic va face 7 curse 
tur-retur .începând cu ora 6,19, 
când pleacă din Deva, şi până 
la ora 23,15, când se întoarce la 
punctul de plecare. Tot ca o 
noutate, pc aceeaşi rută, s-a a- 
nulat do'ar o pereche a trenului 
„Şcolarul**, cealaltă rămânând 
în circulaţie şi pe perioada va
canţei mari. (V.R.)

© CÂINELE JMBATRANEŞTE 
PE DRUM. „Publicaţia oamenilor 
săraci** ne duce grija că ne ră
mâne jumătate tirajul prin chioş
curi. Am putea s-o chemăm în 
judecată pentru tentativă 4®

discreditare, dar nici atât nu me
rită. Ii răspundem doar cu un 
proverb românesc: „Câinele Îm
bătrâneşte de drum şi prostul de 
grija altuia**. (C.L.)

O  UTIL. Vi s-a deteriorat 
instalaţia sanitară? Telefonaţi 
Ia 616376. Alte numere Utile de 
telefon: staţia de taximetre — 
616084; salvarea — 961; pompie
rii — 981; informaţii C.F.R. •— 
612725. (E.S.)

© APROVIZIONAREA CU 
LEMNE. In localităţile Bucu- 
reşci şi Crişclor, o parte dintre 
cei în drept la pădure au fost 
puşi în posesie. Oamenii au ne
voie de lemne, aşa că, în teme
iul legii care spune că pădurea 
se exploatează în regim silvic, 
£ţj depus cereri la primăriile co

munale. Dar aprobările întârzie, 
iar proprietarii n-au ce pune pe 
foc. Ei se întreabă cât va mai 
dura această situaţie. (Al.J.)

© ATENŢIE SPITAL) Pre
vederi mai vechi şi mai noi o- 
crotesc bolnavii internaţi în spi
tale de stresul produs de zgo
motele oraşului. Nu acelaşi lucru 
se întâmplă în zona spitalului 
municipal din Deva. Aici maşi
nile parcă sunt la raliuri, iar 
sâmbăta cortegiile de nunţi fac 
o adevărată paradă în sunete 
stridente de claxoane. Dincolo 
de gardul spitalului sunt două 
secţii importante — cardiologie 
şi interne — unde se află bol
navi în stare gravă. Poliţia ru
tieră şi municipalitatea ar trebui 
să semnalizeze şi să controleze 
zona spitalului. (T.I.)



D e  l a  a m e n i n ţ a r e  — l a  c r i m a
Foarte puţini ştiau ce 

anume conflict era între 
Sarel Ciungan şi V. Bă- 
laşa, ambii din Hune
doara. Au observat însă 
că, ori de câte ori aceştia 
se întâlneau, se ameninţau 
in fel şi chip. V.B. a fost 
auzit de mai multe ori 
zicându-i celuilalt:

— Am să-ţi iau gâtul!
Aidoma proceda şi S.C.,

replicând:
— De mâna mea ai să 

mori!
Restaurantul „Dunărea" 

era în seara aceea plin de 
clienţi. La o masă stătea 
V.B. 'La un moment dat 
au intrat S. Ciungan şi 
Constantin Dragomir Ca
zan.

— E aici, a zis 
arătându-1 pe V.B. 
ce-1 însoţea.

— Cum facem?
— îl aşteptăm 

pleacă.
Cei doi au ieşit din lo-

S.C.,
celui

când

cai şi s-au. aşezat pe o 
bancă în parcul din apro
piere. Ca să le treacă aş
teptarea mai uşor au cum
părat de la alimentară o 
sticlă cu vodcă din care 
s-au cinstit cu năduf. In 
jurul orei 23, a ieşit din 
Kcal V.B.

_  Uite-1, a zis C.D.
— Hai după el.
L-au ajuns pe V.B. şi 

l-au oprit. S. Ciungan i-a 
pus cuţitul în piept zi
când:

— Până aici ţi-a fost.
Cum-necum, V. Bălaşa

a reuşit să scape şi a 
luat-o la fugă prin centrul 
municipiului. Dar a fost 
ajuns de cej doi şi o pie
dică pusă de C.D. Cazan 
l-a trântit la pământ în 
faţa intrării într-un bloc. 
Agresorii au tăbărât asupra 
lui cu picioarele, apoi S. 
Ciungan i s-a urcat cu ge
nunchii pe piept. Cel de 
jos striga-.

— Ajutor, mă omoară. 
In faţa bloculuj se aflau 
câţiva oameni care, proba 
bil, locuiau acolo. Dar, de 
frică n-au intervenit. Dacă 
ar fi făcut-o, o viaţă de 
om ar fi fost, poate, sal
vată. . .

S. Ciungan a lovit cu 
cuţitul de două ori, până 
a apărut un poliţist care 
a auzit strigătul şi s-a a- 
propiat în fugă. Somaţia 
acestuia a oprit agresiunea 
celor doi. Era însă prea 
târziu fiindcă la câteva 
minute V.B. a decedat. 
Fireşte, agresorii au ajuns 
după gratii, unde vor sta 
mai multă vreme, căci, de 
la ameninţare până la 
săvârşirea unei fapte re 
probabile este un singur 
pas pe care, din păcate, 
cei doi l-au făcut.

TRAIAN BONDOR

Amenzile pe calea ie rată
In scopul reducerii nu- 

piărulul de călători fraudu- 
loţi, a cazurilor de com
portare necuviincioasă, tul- 
mrarea liniştii ©r deterio- 
area materialului rulant, 
ncepând cu data de 3 tu
ia a.c. se aplică amenzi 
‘oarte severe.

Constituie contravenţie *1 
se sancţionează cu -amendă

de la 50 000 la 60 000 de 
lei refuzul de a elibera 
locul- ocupat ce nu cores
punde cu cel prevăzut în 
legitimaţia de călătorie, că
lătoria cu legitimaţie, fără 
supliment de viteză, supli
ment de cuşetă, pat sau 
cabină, călătoria fără bilet 
sau legitimaţie nevizată, 
fumatul în sălile .de aştep-

I

I IN atenţia celor care DORESC SA-ŞI j
I PROCURE PLIANTUL MUNICIPIULUI DEVA j

S.C. „Cuvântul liberi* S.A. anunţă că PLI*; 
j ANTUL MUNICIPIULUI DEVA a fost pus în I 

vânzare la chioşcurile proprii din oraşele Deva j

Î şi Hunedoara, în librării, staţii de benzină, la J 
societăţile de turism. Muzeul Judeţean şi la fi- j 
listele sale, în alte unităţi. Pliantul poate, d e . 
asemenea, să fie cumpărat şi direct de la sediul | 
redacţiei.

Fiind o lucrare cu drepturi rezervate, sin* | 
j gurul organizator al vânzării pliantului este S.C. J 
|  „Cuvântul liberi* SLA. Deva. '

Imprimeria Guteuberg, care Ţ  xcecutat ti- 1  
î parul acestei lucrări la ttn Înalt rf ;U calitativ, J 
“ tax dispune de exemplare pentru vânzare, j

tare, lipirea de afişe fără 
autorizare. Se pot aplica 
amenzi între 50 000—80 000 
de lei pentru transportul 
de păsări sau animale vii 
în vagoanele de călători 
fără plata tarifelor cores
punzătoare, descbiderea u- 
şilor în timpul mersului 
trenului, apelarea la mila 
călătorilor, practicarea jo
curilor de noroc, comporta
rea necuviincioasă şi pro 
vocarea de scandal, călă
toria pe scări sau pe aco
perişul vagoanelor.

Se vor aplica amenzi 
între 100 000 şi 200 000 de 
lei pentru acţionarea sem
nalului de alarmă şi a 
frânei de mână nejustificat, 
spargerea geamurilor va 
goanelor, ruperea sigiliilor 
Vor fi amendaţi cu 150 000 
—300 000 de lej contrave
nienţii care vor fi depistaţi 
în vagoanele de călători 
cu substanţe inflamabile, 
explozibile, urât mirosi
toare sau cei ce vbr dete
riora vagoanele, liniile te
lefonice şi electrice.

1. JURA, 
colaborator

J o c u l  p a s iv
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a toporului care, zi după 
zi, taie din nivelul de trai 
al românului. Spun asta 
pentru că, iată, la aproape 
patru ani de la schimba
rea puterii, la noi în ţară 
nu există încă iin sistem 
legislativ complet şi clar 
menit să instaureze şi ia 
noj o ordine, dacă vreţi, de 
drept. Iar separarea pu
terilor în stat este deo
camdată nespus de firavă 
în timp ce autonomia lo
cală nu se simte nici ea 
prea bine. Nu mai vorbim 
de procesul privatizării, co
loana vertebrală a refor
mei, care, atunci eând nu 
a fost frânat, a mers şi 
merge anevoios.

Toate aceste grave nea
junsuri fac ca România 
să fie lipsită astăzi de o 
direcţie, de un azimut clar. 
după care potenţialul eco
nomic şi uman pe care-1
are, să poată evolua na
tural pe coordonatele fi
reşti ale dezvoltării.

De ce această lipsă de 
voinţă politică? E destui 
de uşor de înţeles că sta
tului nu li. vine la-ndemânâ 
să se transforme în pro
priul luj expropriator, le- 
pădându-se de principalele 
şi mult râvnitele pârghii 
ce se centralizează în nana 
lui. Am numit pârghiile 

economico-financiare, prin 
care el, statul, are de a- 
proape jumătate de secol 
la noi puterea de decizie 
şi control asupra întregii 
vieţi economice, sociale, 
culturale a tării. Dovada 
că aşa stau lucrurile o 
constituie şi recent adop
tata lege a sponsorizării 
care, In forma lo care a 
ieşit lasă şi pe mai de
parte cultura românească 
agăţată la bugetul şi de
cizia statului, buget prea 
anemic pentru mari reali
zări, deci?!# care stinghe
reşte întotdeauna, atunci 
când nu inhibă, actul crea
tor,

E clar că actuala putere 
se află, ca şi alternative, 
între noua conjunctură ţi 
tendinţă din estul Euro-

V.VŞVWW.

(Urmare din pag. I)

crup. Se intră, de exem
plu, In „Siderurgica*1, de 
Unde se sustrage fier 
Vechi, cabluri, se dis
trug instalaţii puse in 
funcţiune. De fapt, cea 
mai mare parte a infrac
ţiunilor de acest gen de 
aici vin. .

— Care ar fi cauzele?
— Mărimea combinatului 

favorizează intrarea infrac
torilor. Ni s-a spus că s-a 
făcut o echipă de şoc 
care controlează paza. Ştim 
însă că s-a format şi un 
post de poliţie acolo care 
sperăm să fie şi eficient.

—< Faţă de Decizia Curţii 
Constituţionale de a trans
forma avutul public în a- 
vuţ particular, care este 
poziţia dv.?

— Poziţia noastră a fost
exprimată prin activitatea 
proprju-zisi, Mă refer la 
faptul că instanţa de ju
decată g fosţ şi este sesi
zată pentru infracţiunea în 
dauna avutului public, 
legea" oefiind modificată, 
yrieum, noj aşteptăm re» 
gîementârile în -  vigoare, 
‘lentru că nu trebuie fă
lită nici o deosebire între 
.vutul public şi cel per- 
©nal. .*•- *

— Apropo de avutul 
personal, cum se prezintă 
situaţia?

— Numărul infracţiuni
lor comise în acest dome
niu este în creştere. Faţă 
de 63 persoane trimise în 
judecată in primele şase 
luni ale anului trecut, 
acum sunt 88. Sub aspec
tul valorii şi periculozităţii, 
cele mai grave sunt spar
gerile de locuinţe pe timp 
de noapte. Se sustrag. în 
generai produse de va
loare.

— La infracţiuni prin 
violenţă, ce concluzii a- 
veţi?

— Se constată scăderea 
la jumătate a numărului 
de violuri. De asemenea, 
estg în scădere numărul 
celor trimişi in judecată 
pentru vătămare corpo
rală gravă.

— Se vorbeşte destul 
de mult astăzi despre tâl
hărie.

t- Pe bună dreptate, 
pentru că este o infrac
ţiune deosebit de gravă, A 
fost o creştere în anul tre
cut, acum se menţine cam 
la acelaşi nivel. Pentru 
astfel de fapte s-a luat 
şi se ia măsura arestării 
preventive,

— tn ce domenii şe 
simte Vrefln regres al lii- 
fracţionolităţU?

— In primul rând la
vătămare corporală gravi, 
la infracţiuni silvice.

« ■ SI vorbim puţin şl 
despre infractori. Cine sunt 
et?

— O parte dintre ei sunt
recldivişti care, deşi au
posibilităţi şi aptitudini, nu 
se - angajează.

— Şomajul are vreo in 
fluenţă In starea Infracţio- 
naJităţii?

— Nu, nu Jşi poate găsi
motivaţia în comiterea de 
infracţiuni, poate doar în 
Cazul abandonului de fa
milie. Adevărat este că
mulţi infractori se com
plac într-o situaţie de in
diferenţă faţă de persoana 
lor.

— Spuneaţi că există tn 
Competenţă şi 16 comune. 
Sunt probleme?

— Aici ne confruntăm 
cu yn număr ridicat de 
Infracţiuni silvice, mai â- 
les la Rîu dg Mori şi Bo- 
şorod. In general însă oa
meni} Işj văd de treabă. 
Sunt perioade lungi în care 
nu se înregistrează fapte 
penale. Mâ refer la co
munele Bunila, Lelese ţi 
ftăchitovă.

— Di» punct de vedere 
ai personalului parchetului, 
care este situaţia?

—• Lucrăm cu un efectiv 
mult redus faţă de schemă, 
datorită plecării uno* co
legi tn alte unităţi. Exist# 
însă preocupări pentru 
completarea schemei,

•— Se simte această lipsă?
— Da, efortul şi încăr

cătura oamenilor este mai 
mare, ca şi timpul de re
zolvare a unor cauze. Ori
cum .putem spune că la 
noi se lucrează 'non-stop

— Dacă facem abstracţie 
de funcţia pe care o aveţi, 
care este atitudinea dv. 
faţă de o situaţie sau alta 
a stării infracţionale?

— întotdeauna am avut 
respect faţă de oameni, de 
valorile sociale, de bunurile 
şi de liniştea lor Am avut 
satisfacţii când starea in
fracţională a scăzut. Şi 
âm fost mâhnit atunci când 
ea a crescut. Mă gândesc 
ig consecinţele nefaste, ne
plăcute, la suferinţele ce
lor lezaţi în interesele şi 
drepturile lor. Mă gândesc 
Insă fl la consecinţele c4 
$e răsfrâng asupra celor 
ce comit Infracţiuni. Mulţi 
regreta faptele, dar o fao 
târziu, atunci când trebuie 
Să se aplice legea.

pei, favorabilă economiilor 
de piaţă şi vegheată de 
marile democraţii occiden
tale şl teama de a pierde 
privilegiile şi forţa gene
rate de sistemul centrali
zat de guvernare. Ne pu
tem gândi aLuncl că Întâr
zierea şi ritmul lent ale re
formei sunt o oglindire a 
nevoii de timp a celor ce 
ne conduc pentru elabora
rea unui sistem legislativ 
Care, Suferind, după cum 
se prefigurează, de handi
capul jumătăţii de mă
sură, va încerca să creeze 
o mediere a celor două
alternative existente refe
ritoare la sistemul de gu
vernare. Că o astfel de 
mediere a r putea avea
rezultate benefice ia noi 
e un mare semn de în
trebare, având în vedere 
legile deja apărute care nu 
sunt deloc de natură să 
rezolve acutele probleme 
economico-sociale cu care 
ţara se confruntă.

Dar care să fie pârghiile 
care, acţionate de putere, 
s i ducă la temporizarea

reformei? Una dintre ele, 
fără doar şi poate, o re
prezintă acea infrastructură 
despre care vorbeam, for
mată din foştii argaţi ai 
domniei comuniste, care, 
având ca armă un adevă
rat hăţiş legislativ, biro
cratic, creează un serios 
obstacol in calea unei ini
ţiative vaste şi eficiente de 
privatizare. Mai pitorească, 
pârghia distragerii atenţiei 
populaţiei de la diferenţa 
între ce este şi ce ar tre 
bui să fie în ţară, funcţio
nează, încă, satisfăcător. 
Astfel, in răstimpuri, foşti 
menestreli la curtea Cea- 
uşeştilor, meşteri în folo
sirea verbului şi aprig} Ia 
vorbă, ca la un semnal 
ies la rampă cu fel de fel 
de teze-şoc in care se a- 

mesteeă iminenta pierdere a 
Transilvaniei cu forţele o- 
culte puse pe asasinarea, 
a ia Kennedy, a  preşedin
telui nostru.

Frizând burlescul, nu 
ştiu dacă astfel de veşti- 
poveştj mai pot provoca 
altceva decât lehamite în
tre bunii români.
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PRAFURI DE ÎNGHEŢATA
intr-o gam â do 14 sortimente de înaltă 
calitate şi la cel mai mic preţ.

(3000 tel/kg)  

COHTACTATl-NE SÎ VA VETl CONVINGE

I
BANCA

„DACIA FELIX“ S.A.
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA

A N O M  Ţ A

Începând cu data de l iulie 1994, Ja consti
tuirea de disponibilităţi şi de depozite în Ici ale 
clienţilor societăţii noastre bancare sunt vala
bila dobânzile redate mai jos :

PENTRU PERSOANE FIZICE
1, Disponibilităţi la vedere 65 la sută pc an
2, Disponibilităţi la termen t

a) 3 luni
b) 4 luni 
©•) 6 luni
d) 8 luni
e) 9 luni
f) 10 luni
g) 12 luni

— 110 la sută pe an
-*• 105 Ia sută pe an
ţm 100 la sută pe tu

95 la sută pe an
-a» 90 la sută pe an.
— 85 la sută pe an

80 la sută pe un
PENTRU AGENŢII ECONOMICI
1. Disponibilităţi Ja vedere 65 la sută pe an
2. Depozite la termen :

a) 3 luni — 80 la sută pe an
b) 6 Juni — 76 Ia sută pe an
e) 9 luni —* 73 h  sută pe an
d) 12 luni — 70 Ia sută pe an

PRECIZĂRI: Aplicarea noilor dobânzi în 
cepe din ziua de 1 iulie a.c. la depozitele noi, Iar 
la depozite constituite, pe măsura expirării lor.

Calculul şi bonificarea dobânzilor se face 
lunar. ■ \

Pentru depozitele retrase inainte de sca
denţă se va bonifica pentru întreaga sumă o 
dobândă egală cu dobânda la vedere.

Depozitul minim Ia persoane fizice este de 
500 000 Iei.

Depozitul minim pentru societăţi economi
ce este de 5 000 000 Iei.

Relaţii la sediul Băncii vDacia Fcllx“ S .A , 
Sucursala Deva, din bdut N. Bălcescu, bl, 34, 
parter şi telefoane 620796, 623527, fax 626367 
şi 627817, zilnic între orele 8,30—19,00, inclu
siv sâmbăta.



S .C  „M ETAL-EXPRES" S .A . D EV A

O FIRMĂ DE PRESTIGIU Şl DE MARE
C o n v o r b i r e  p u r t a t ă  c u  d o m n ii 
DORIN D R Ă G O E S C U , p a tr o n ,  
ing. IULIU T IM O F T E , d i r e c to r ,  
e c .  IO A N  M A iE R , c o n ta b i l  ş e f

— Stimate dle Dorin 
Drăgoescu, vă solicităm 
să spuneţi cititorilor noş
tri ce înseamnă firma 
„Metal-Exprcs“ Deva?

— înseamnă puncte de 
lucru in Deva, Hune
doara, Brad, Subcetate, 
Plopi — ca să le enumăr 
pe cele mai importante.

— Dar, de fapt, ce o- 
bieetive construiţi?

— Orice, la cerinţele 
beneficiarilor, bineînţeles 
— continuă dl ing. lu- 
liu Timofte. Stăm bine 
cu lucrările 1a şcoala din 
BiadT la punctele termice 
din oraş, la Castelul Cor-' 
vincştilor din Hunedoara, 
la alimentările cu upă.

— Dle Tuliu Timofte, 
am înţeles că aveţi multe 
lucrări în avans.

— Am încheiat lună 
de lună cu bune real i~ 
zări la toate punctele de 
lucru, cu beneficiarii cu 
care avem contracte fer
me. Toate în avans.

— Să le luăm pe rând.
— Bună idee, mai a- 

les că e şi zi da sâm
bătă şi lumea, se odih 
neşte, Cine vrea vine la 
lucru,- cine nil.,, După 
muncă îşi primeşte bani; 
fiecare — zicea di. îoân 
Maier.

— Aveţi şi argumente?

in ritm alert 
şi cu atenţie 
sporită fa(ă 
de calitate

Unul din obiectivele 
importante pe care le
realizează ,,Me:al-Expr«>" 
Deva este noua şcoală 
ce se ridică în oraşul 
Brad. Aici, un colectiv 
condus de ing Vasile 
Savu înalţă o şcoală g-u 
24 sălj de clasă şi o 
grădiniţă ce vor avea 
piscină, terenuri de sport 
ş.a,

Lucrările au demarat 
in urmă cu câtăva vre
ni?, după o temeinică or
ganizare de şantier. Ma
teriale există, oameni 
bine pregătiţi de aseme
nea şj se munceşte cu 
suflet, în ritfn alert de 
execuţie şi, totodată, rea- 
lizându-se lucrări de 
înaltă calitate. Sâmbăta 
trecută pe şantierul no
ului ' obiectiv se aflau 
65 de meseriaşi.

— Eu ny-i chem la 
muncă sâmbăta şi du
minica, ne spunea şeful 
de lot. Vin din proprie 
iniţiativă fiindcă de lu
cru este, iar oamenii vor 
să câştige cât mai bine.

Ritmul alert de lucru, 
atenţia maximă acordată 
calităţii lucrărilor sunt 
premise că noua şcoală 
din Brad va fi.gata la 
timp şi va fj frumoasă, 
bine făcută.

Unul dintre primii „născuţi" ai economiei de piaţă
Un element de bază al perioadei de tranziţie pe care o par

curge — cu destule dificultăţi — România, este înfăptuirea reformai, 
tranziţia la economia de piaţă. In ciuda unor opinii vopsite în negru, 
economia de piaţă prinde tot mai mult contur, atât în ţară, cât şi 
în Judeţul nostru. Pildă în acest sens este S.C. „Metal-Expres” De
va, unul dintre primii „născuţi” privaţi pe meleagurile hunedorene. 
Pagina de faţă îşi propune să înfăţişeze ce este şi ce face unitatea 
respectivă, cum muncesc şi cura câştigă oamenii ei, cum este orga
nizată si cum se desfăşoară activitatea firmei.

0 activitate de excepţie

— Avem cilre concre
tizate in... bani. Vă rogi 
să notaţi : La filiala 
din Brad realizările, pe 
6 luni, sunt dă peste 165 
milioane ieî  la viitoarea 
şcoală şi la cele două; 
puncte termieţ. Acoperi i 
şui cu tablă zincată la 
Spitalul judeţean din De-, 
va se va finaliza în scurtă; 
vreme. încasările sunt*
bune, plata lucrătorilor." 
de asemenea. • \

— Dle director, spune 
ţi-ne ce vă frământă a- 
cum, Pentru prezent şi 
perspectivă.

— Lucrările de la toate 
punctele noastre de lu
cru: construcţi i-montaţ,
instalaţii,- reconstrucţii, 
monumente istorice ete. 
Orice ni se cere. Având 
în vedere perspectiva fir
mei noastre, precizez qă 
ne vom asigura baza pro
prie de producţie, In care 
vom executa confecţii 
metalice, prefabricase U- 
şoare etc. Ca să nu m |l 
depindem de alţi furni
zori. Să ne îndeplinim cit 
maj bine obligaţiile ee 
ni le .asumăm faţă. de 
toţi beneficiarii noştri.

S.C. „Metal-Expres", 
S.A. Deva are în deru
lare lucrări şi în me
diul rural al judeţului 
Hunedoara, ceea ce re 
levă diversitatea activi
tăţii sale. Una dintre 
acestea este Introduce 
rea -apei potabile Stt sa
tele Stotămârie-Orîea 
Bucium şi Subcetate. In

I !

i Pâine mereu!*•: .-v • *rŞ
* Una dintre cele mal |  
I noi unităţi aie S.C. „Me-1 
'  tal-Expres“ S.A. Deva |  
1 este brutăria de la Mia-1 
; tla. Aici, oameni price-î

I puţi, conduşi de bruta-1 
jpul Nicolae Cocoş, frl-

realizarea acestui obiec
tiv sunt angrenaţi 39 
de oameni conduşi cu 
răspundere şi înalt pro
fesionalism de ing. Oc- 
tavlan Mitrescu — un 
bun organizator şi coor 
donator al muncii. In
tr-o discuţie pe care 
am avut-o cu dna Cor- 

. nelia Dobrean, primaruj

comunei Sîntămărie- 
Orlea, interlocutoarea 
ne-a spus:

— Oamenii ,, Metal-
Expres“-ului fac o trea
bă foarte bună. Sunt 
disciplinaţi, meseriaşi de 
excepţie şj realizează 
lucrări de Înaltă cali
tate.

Pe sort

|  mântă şi
I #

coc

Legătura Intre muncă 
şi câştig este la S.C. 
„Metal-Expres" S.A. Df- 
va directă şi limpede ■ as...: 
lumina zilei. Oamenii 
realizează venituri în
strictă - conformitate CU 
strădaniile depuse, nici
un leu în plus, nici un 
leu în minus. Bineînţeles 
că fiecare lucrare efec
tuată este măsurată e- 
xaet, se controlează cu 
minuţiozitate calitatea 
şi se confirmă de condu
cătorii de lot sau de 
puncte de lucru,

în prezent, salariul me
diu este de cea. 230 OOU 
de iei,- dar sunt şi oa
meni <-ere ating venituri 
de 450 000 -500 000 de

iei lunar. In plus lucră
torii de pe şantiere pri
mesc gratuit o masă 
caldă 'în fiecare zi. In 
ziua când am fost ia baza 
din Deva a  „Metal-Ex- 
pres“-ului, era sâmbăta, 
dar am găsit aici 6 ac
tivitate msufleţită. L-gm 
întrebat pe un sudor:

— Lucraţi şi astăzi?
— Da, na-a răspuns fi

resc interlocutorul. Mun
cim cât an» nevoie firma, 
indiferent că e zi obiş
nuită, sâmbătă sau du
minică .chiar dacă nu ne 
cheamă nimeni. Proce
dăm aşa întrucât suntem 
convinşi că exact cât 
lucrăm atâta câştigăm.

|  greutate de 1 
oasă ,blne coaptă. Că- I

âine In I 
pu-

t paritatea unităţii aste’  
v de 500 bucsţî p# zi, » 
I iar marfa este destinată * 
J celor ce munoese ia j 
|  „Metal-Expres“, dar se I 
I vinde zilnic şl în piaţa? 
I Devei. De remarcat că |  
( brutăria lucrează numai« 
î noaptea, astfel că pâinea I1 ■ ** /s mii * _

ieste in 
< proaspătă.

permanenţă

9 Pâine în ^cutate de 1 kg, zilnic, 
proaspătă, găsiţi la Restaurantul „Metal- 
Expres” din spatele Băii Sărate din Deva.

#  Sâmoăta se lucrează. Cine vrea. 
Fără nici o chemare. Ziua liberă se ia 

|  când este posibil. Dacă nu, se plăteşte, 
j •  De la fundaţie la paratrăsnet. Aşa

! lucrează oamenii de Ia „Metal-Expres” 
Deva- Adică fac tot ce trebuie la obiecti
vele tn construcţie,

|  •  Sediul S.C. „Metal-Expres” S.A.
ţ Deva se află în municipiul reşedinţă da
ţ Judeţ, pe str, 16 Februarie, la nr, 3, Cei
ţ interesaţi de reiaţii suplimentare pot suna 
ţ la telefoanele 619522 şi 619473.
-9— * — * -  • * - * • — 
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Pagină realizată de 
Gh. I. NEGREA.
TRAIAN SONDOR
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Castelul Corvineştilor 
din Hunedoara. Acope
rişul a fost înlocuit. în 
cep lucrările de reno
vare, Interioare şi ex
terioare.



C U V Â N T U L  L I B E R m ii

M ICA : 
PUBLICITATE

•  Vând ieftin televizor
color, maşină spălat, bi
noclu. Tel. 618009. (6845)

!" •  Vând apartament 4 
camere, garaj, boxe, îm
bunătăţiri Oituz, tel. 
621115 sau 059/123035.
■ . (6834)

•  Vând apartament două
camera Simeria, 4 000 000 
sau schimb cu Hunedoara. 
Tel. 728470, (7010)

•  Vând Dacia 1300, ma
şină de cusut Singer. Tel. 
620579, după ora 16. (7008)

•  Vâfld tractor U—650 şi
motoretă Mobra. Tel. 
615614, Deva. (7009)

•  Vând loc de casă, str. 
Crângului. Informaţii tel. 
630643, după ora 18. (7006)

.•„ Vând Dacia, an fabri
caţie 1989. Informaţii tel. 
614372. (7017)

,•  Vând avantajos casă 
în drum spre Archia, cu 
teren aferent 850 mp. Tel. 
612864. . (6888)

•  Vând Fiat Jyp Diesel, 
plus Renault Transit Die
sel. Tel. 617379, orele 8—22.

(7114)
; •  Vând ' apartament 3 

camere, hol central, cără
midă, îmbunătăţiri ulte
rioare. Tel. 628881. (7001)

. •  Vând apartament 3 
camere Gojdu, cărămidă, 
ftsj .2 sau schimb cu a- 
partament două camere, 
plus diferenţă. Tel. 617675. 
A (6897)
- •  Vând VW Golf neîn- 

ipatriculabil, preţ 700 . DM» 
tel. 660016. (6898)

•  Vână Dacia 1310, an
fabricaţie 1982. Hondol, 
*77, tel. 153. (8893)

•  Vând teren intravilan, 
1400 mp Deva. Tel. 019184.

(6883)
•  Vând ‘ iirgenţ batoză

şi garsonieră,’ bl. O 4 De
va, tel. 624184, după ora 
16. (6884)

•  Vând rulotă prevăzută
cu dormitor, frigider, ara
gaz, apă, preţ două mili- 
pane,: negociabil. Orăştie, 
tel. 647407, ; (6885)
. •  Vând maşină tricotat 

Verhas, cumpăr motocosi- 
tosre. Tel. 629313. (6876)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, preţ 
convenabil. Deva, tel. 
028131. (877)

•  Vând avantajos teren 
arabil şi pădure în Dobra, 
vitrină frigorifică, cântare 
balanţă, ambalaje sucuri, 
piese Raba. Tel. 620863.

(7013)
•  Vând casă, grădină 910 

mp sau schimb cu aparta
ment 2—3 camere, plus di
ferenţă. Deva, 22 Decem
brie, nr. 231, orele 8—20.

, (6881)
•  Vând tractor U—050.

Certej .tel. 667100. (6875)

RADIO DEVA
JOI, 7. 07. 1994

6,00 BBC; 6,30 Maraton 
matinal; 9,00 Ştiri; 9,10 
Morning music; 11,00 Mica 
publicitate radio; 11,30 
V.O.A.; 13,00 Ştiri; 13,10 
Mica publicitate radio; 

BBC; 14,30 Muzică; 
Terra; 16,00 Sport; 
Muzică; 17,00 Ştiri; 
Mica publicitate ra

dio; 18,00 BBC; 19,00 Por
tret muzical; 20,00 Hard 
rock cafe; 21,00 BBC; 21,30 
Muzică; 22,00 Ştiri; 22,10 
Top nostalgic; 24,00 V.O.A.

14.00
15.00 
16,30 
37,10

•  Vând autoturism Ci
troen BX 14 RE, an fabri-" 
caţie 1988 şi autoutilitară 
Opel Kadett Combo 1,6 D, 
an fabricaţie 1986. Tel. 
621465/625207. (7012)

•  Vând pui de câine lup 
cu pedigree. Informaţii, De-

S.R.L. vinde en-gros rom 
de jumătate de litru — 
670 lei, vodcă 1/2 litru
— 650 lei, lapte praf vraa
— 2400 lei/kg, lapte con
sum 2,5 la sută grăsime — 
340 lei/litru, smântână 25 
la sută grăsime 500 lei/200

gros Deva, tel. 613110.
(6883)

•  Ofer de închiriat a- 
pârtament pe termen.lung. 
Tel. 621021, Deva. (6873)

DECESE

va, 620815. (6880)-- grame. Tel. 714626. (0959)
•  Vând Fiat Regata im-

port Italia, an fabricaţie 
1987, taxe vamale plătite, 
preţ foarte convenabil. Tel. 
618486, după ora 18. (6891)

•  Vând Audi 80 şi Dacia
1410. Tel. 623148, după ora 
20. (6867)

•  Vând apartament două 
camere Sijneria. Informaţii 
621368, după ora 16. (7025)

•  Vând apartament 4
camere, zonă centrală, etaj 
doi, tel. 724655. (0955)

•  Vând apartament 4
camere, Brad, Str. Repu
blicii, bl, 7, preţ negocia
bil. (9532)

•  Vând convenabil a-
partament 2 camere, insta
laţie cafea la nisip. Tel. 
718383 sau 714767. (947)
. •  Vând garaj Hune
doara, tel. 713446, 715386.

- (0941)
•  S.C. Rusca S-A- Hu

nedoara organizează lici
taţie pentru închiriere 
mijloace de transport. In
formaţii la tel. 717575.

(0949)
•  Vând VW Golf 1600,

stare foarte bună, înmatri
culat. Tel. 715326. (0950)

•  Vând sau închiriez
apartament 2 camere, re
laţii tel. 721800, 056/142748, 
după ora 20. (0934)

•  Vând casă, dependinţe,
(grădină), pământ. Sat Că- 
răstău, comuna Baia de 
Criş, familia Banciu Leti- 
ţia, 120. (1531845)

•  S.C. „Monica“ S R L.
Brad vinde haine en-gros 
iftiport Olanda, $029 lei/kg 
cu TVA indus. Brad, tel, 
655476, 650365. (6838)

•  Vând urgent dublţă
„Barkas", fabricaţie 1984, 

neînscrisă, 1000 DM, stare 
perfectă, şi 4 genţi alumi
niu noi pentru Opel sau 
BMW, 50 000 lei/buc. Tel, 
621315. (1531846)

• ,  Cumpăr antichităţi;

•  Ocolul Silvic Do
bra vinde la preţuri 
avantajoase următoa
rele produse: lemn ro
tund răşinoase — loco 
depozit; cherestea ră
şinoase; păstrăv con
sum. Pentru relaţii su
naţi la tel. 633268.

(7024)

Societate privată an
gajează şoferi B, C, meca
nic auto, merceolog, vân
zător. Tel. 721752. (0952)

•  Angajăm vânzătoare
alimentara cu vechime în 

-Comerţ minimum 4 luni. 
Tel. 620857, str. Gh. Doja, 
nr. 17. (6336)

•  Mişu Luppa anunţă
excursie Turcia, duminică, 
10 iulie (cost 50 000). Tel. 
612166. (6337),

•  Organizăm excursie 
în Polonia, 25 iulie 1994. 
Informaţii tel. 621301.

(7005)

•  Pierdut carnet şomaj
pe numele Palia Dorina, 
eliberat de forţele de 
muncă Hunedoara. Jl da*, 
clar nul. (0951)

•  Pierdut carnet handi
capat şi foaie de drum pe 
numele Strugaru Elenă. Se 
declară nule.
; •  Pierdut abonament că

lătorie: pe ruta Hunedoara 
— Hăşdău, ‘ pe numele Ră- 
dos Valentin... Il declar 
nul. ‘ (0936)
1 •  Pierdut legitimaţie ve
teran de război, pe numele 
Laslău Nicolae, din Şs- 
suri. Se declară nulă.

•  Pierdut autorizaţie nr. 
1704, din 15. 08. 1990, eli
berată de Prefectura ju 
deţului Hunedoara, pe nu* 
mele Murar Viorel Bebe.' 
Se declară nulă. (6894)
' •  Pierdut, carnet ' sănă- 
tate, Oprişa Sanda şi O-

•  Cu adâncă durere 
mulţumim tuturor ce
lor care au fost ală 
turi de noi în momen
tele de grea suferinţă 
pricinuite de dispariţia 
fulgerătoare a dragilor 
noştri

AUREL STÂNGA şi 
SOFIA STÂNGA

Familiile Stânga şi 
Leaha. (7028)

FIRMA „ţ)ELTA“ ALBA IULIA
telefax 058830795

;m gr
•  pulpe pui import SUA, preţ 2870 lei/kg.

•  Cu inimile împie
trite de durere, pă
rinţii Viorel şi. Victo
ria, fratele Vasile şi 
bunica Ana anunţă 
încetarea din viaţă a 
dragului lor

COSTEL
la numai 26 de ani, 
după o grea suferinţă.

înmormântarea va, 
avea loc în 8 iulie, 
ora 14, în satul Topii ţa 

Dumnezeu să te O- 
dlhnească- în pace.

(7034)

•  Cu nemărginită 
durere in suflet şi la
crimi amare, anunţăm 
încetarea din viaţă, la 
numai 26 de ani, după 
o grea suferinţă, a 
celui cafe a fost 

CONSTANTIN 
BOTA

Un ultim omagiu îţi 
aduc soţia Mirela şi 
fiica ta Diana, care 
nu te vor uita nicio
dată.

Dormi în pace so
fiei blând. (7031)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „BIBLIOFOR“ 
S.A.

cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 10, cu o- 
biect de activitate comercializarea cărţilor, arti
colelor de papetărie — birotică etc, organizează: 

CONCURS DE SELECŢIE A MANAGE
RULUI. -■ /
: Criteriile de selecţie sunt conform art. 14
din Normele Metodologice publicate în M.O. 
nr. 54/1994. Documentele de prezentare a so
cietăţii pot fi consultate la sediu între orele 
8—13. . '

Candidaţii vor depune oferta şi documen
tele necesare în plic închis şi sigilat la com
partimentul personal. Concursul se va desfăşura 
la 30 de zile de la ultima publicare în presă.

-  (1966334)

\\
1

,,ŞERB“ S.N.C.
Bdul Decebai, 110, Deva.
Vă aşteaptă zilnic între orele 6—21* la 

CAFENEAUA „SIIIRIDIN", cu următoarele pro 
duse:

•  Cafea naturală la filtru
•  Ness cafe
•  Sucuri naturale la dozator
•  Ţigări
t  Dulciuri '
•  Hot-Dog.
Intrarea prin piaţă. (1966332)

*

DETERGENT „SILUX“ 
Calitate germană la preţ românesc! 
En gros; 1 kg — 1053 lei.
Tel. 625385.

’ Fără prejudecăţi pentru persoane fizice şi juridice.

! Cel mai bun mod să vă economisiţi
\

I
arme vechi, figurine, por^ prişa' MÎrcea, ditv Brad. 
ţelan, argintărie, obiecte 
decorative, ceasuri etc. Tel.
628716. (1531844)

I banii în siguranţă şi să obţineţi

Le declar hule. (9530) 
Schimb urgent ... casă

câştiguri maxime!

Hondol-cu'apartament 2—3 
camere Deva,-.exclus Micro 
15. Tel. 623254; 18—21. ' * 
<■ (7002)

•  Societate comercială 
Vinde Freoh R 12, import 
Grecia, preţ 11780 lei, in
clusiv. TVA. Tel. 048/
621251 — Piteşti. (MP)

•  S.C. Alpeus Comexim
y V M W rtV W A W rtV A 'M 'f tW iV A V W W W y 'W i

I I

i •  Ofer de închiriat ga
raj pentru' ! depozit - 'en-- [

i
S.C. „COMFRUCT* S.A. DEVA

- Organizează licitaţie publică în fiecare zij 
de marţi şi joi, ora 10, la sediul societăţii, str.  ̂
Depozitelor, 17, în vederea vânzării de mijloace* 
fixe disponibilizate — printre care:

#  presă balotat paie — 1500 000 lei;
#  autofurgon izoterm Raba 10,5 to — 

buc. — 10 700 000 lei/buc.; ^
•  autofurgon izoterm Saviem 7,5 to — 

buc. — 6 500 000 lei/buc.;.
•  remorci auto 5 to a 500 000 lei/buc.;
#  remorci izoterme 6 to a 300 000 lei/buc.;!
•  mobilier birou, benzi transp., motoare \ 

electrice arse, tuburi S02 şi 02 , dulapuri metali-J 
ce, mobilier comercial, calculatoare birou, maşini! 
curăţat legume şi tăiat fructe, balanţă romană,! 
maşină de îmbuteliat, precum şi alte mijloace! 
fixe.

De asemenea, vinde din stoc deşeuri lemn,* 
diferite materiale (rulmenţi, carton filtrant,; 
plicuri, rolă telex, scrisori transport, foi parcurs,; 
şi altele), saci iută, dif. ambalaje.

Listele se găsesc la sediul societăţii. Taxa| 
de participare 1000 lei, garanţie participare 15; 
la sută. Relaţii suplim. la tel. 627783.
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Sittfându-se în avangarda operaţiunilor financiare specifice economiei 
de piaţă, Banca Dacia Felix împreună cU alte societăţi au constituit Fon
dul Dacia Felix ca'un fond deschis de inVesţiţii care este cea mâi modernă 
formă de plasament a baţiilor, Jârg răspândită în ţările dezvoltate; numai 
în SUA volumul total al banilor investiţi în astfel de fonduri trece de 800 
de miliarde dolari.
DE CE SĂ INVESTIM IN FONDUL DACIA FELIX ?

Pentru că se obţine un câştig mai mare decât dobânda bancară eehi 
valenţă unui depozit pe termen în condiţiile în care nu trebuie să vă ţineţi 
banii blocaţi o anumită perioadă.
BANII SUNT ÎN SIGURANŢĂ?

DA, pentru că banii vă sunt gestionaţi de profesionişti care în activi
tatea lor se supun unor reguli foarte stricte privind investiţiile.

Banii sunt păstraţi si manipulaţi numai de Banca Dacia Felix.
CE TREBUIE FĂCUT PENTRU A FI MEMBRU AL FONDULUI?

Simplu : Vă prezentaţi la orice filială a Băncii Dacia Felix unde sem
naţi Declaraţia de Adeziune şi depuneţi suma dorită pentru cumpărarea 
de titluri de participare Ia Fond, cu o valoare nominală de 10 000 Iei fie
care, şi aţi făcut un salt spre un câştig de peste 135 la sută/an.

Din acest moment, grijile DVS. au încetat: oricând, la cerere, veţi 
primi informaţii privitoare la situaţia investiţiei la zi, investiţie a cărei 
valoare creste, luând-o înaintea dobânzilor. ; : : V
DACĂ DORIŢI SĂ RECUPERAŢI BANII ?

Vă prezentaţi, oriunde în ţară, la filialele Băncii Dacia Felix, unde vi se 
va răscumpăra numărul de titluri de participare pe care doriţi să Ie vindeţi 
la noua lor valdhre. ; . /* 1 .

Nu uitaţi că cei care vor cumpăra Ia început titluri de participare le 
vor achiziţiona la valoarea lor cea mai mică — cea nominală — după care 
valoarea lor va creste.
NU PIERDEŢI ACEST MOMENT FAVORABIL SI PREZENTAŢI VĂ 
CHIAR ACUM LA GHIŞEELE BĂNCII DACIA FELIX.
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