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interzisă, după cum a 
spus Iisus: „Trebuie, să 
vă naşteţi din nou... De 
nu se Vă naşte cineva 
din apă şi din Duh, nu 
va' intra în împărăţia; ce
rurilor".
; In fiecare an la: 6 ia
nuarie prăznuim boteza
rea lui Iisus în Iordan. 
A fost momentul în care 
cerurile s-au deschis şi 
s-a putut vedea lumea

voit". Pentru prima dată 
oamenilor li s-a descoperit 
Sfânta. Treime: Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt.'1
' Din vremuri străvechi 

creştinii merg în' această 
zi la izvoare pentru‘sfin
ţirea apei. De sub pu
terea diavolului trebuie 
scos nu numai omul, ci 
întreaga natură. De a- 
ceea se sfinţesc casele, 
animalele si holdele.

Proces indispensabil pen
tru o economie de * piaţă, 
privatizarea ă- reprezentat 
încă de; acum dol-trei ani 

: subiectul unor' discuţii am_ . 
ple, dar mai ales contra
dictorii.

' — Dincolo de planuri,
programe, ce s-a realizat 
pe parcursul anului 1994 
în judeţul ndstru?

Cu această întrebare am 
început discuţia cu dl. 
PETRU RAdOANE, di
rector la Fondul Proprie, 
taţii de Stat — Filiala Hu
nedoara.

— Până în prezent, ne-a 
precizat domnia sa, în 
judeţul nostru s-au sem
nat 16 contracte de priva
tizare cu FPS-ul dintre 
care, după cum bine se 
ştie, prima societate din
tre acestea a fost, încă din 
’93, ..Cuvântul liber". Mai 
sunt depuse încă 35 de

•  35 soc aşteaptă verţlt pentru pri
vatizare ■  Hotărârea 500 a Guvernului a supra
evaluat capitalul social al unităţilor ■  Remani
eri posibile in rândul reprezentanţilor FPS ■  Cel 
puţin 50 de societăţi se vor privatiza în acest an.

dosare la FPS pentru ana
lize, dosare care sunt în 
faze foarte avansate, unele 
fiind chiar în cea finală, 
de semnare.

— Ce s-a întâmplat de 
lucrurile s-au tergiversat 
totuşi mult timp?

-— Apariţia Hotărârii de 
Guvern 500/1994 a condus 
la o supraevaluare a so* 
cietăţilor, comparativ cu 
posibilităţile de cumpărare 
ale salariaţilor, după me
toda standard. Din aeest 
motiv, s-a consemnat o 
perioadă de stopare a sem
nării contractelor şi, rţai 
ales, datorită reţinerii so.
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din Baia de Cris
tretwie sâ-si continue activitatea!* -

Am primit recent Ia redacţie ‘o scrisoare semnată 
de prof. Viorel Vulturar, prof. Vasile Almăşan şi ing. 
Ovidia Bolcu, toţi consilieri în Consiliul local Brad, 
în care se spune: „Consiliul local al oraşului >Brad, 
întrunit în şedinţa din 20. XII. 1994, în unanimitate, 
se asociază cu Consiliul local al comunei Baia de Criş 
şi susţine continuarea activităţii spitalului din această 
localitate". In continuare sunt înşirate motivele a- 
cestei atitudini : •  Spitalul are o vechime de 122 de
ani; •  Unitatea se bucUră de un mare prestigiu în 
toată zona Bradului, aici fiind trataţi moţii de pe 
Crişul Alb, de la Blăjeni şi până la Ineu; •  Are o 
bogată bază materială şi cadre medicale de înaltă 
ţinută profesională şi etică.

în încheiere se scrie: „Chiar dacă există o ho
tărâre cu privire la reorganizarea reţelei sanitare, ea 
trebuie aplicată în funcţie de anumite situaţii spe
ciale, cum este şi zona noastră. Suntem alături de 
întreaga populaţie a zonei Brad care protestează îm
potriva unei sentinţe nedrepte a „prezentului" ce va 
fi condamnată de viitorime". (Tr.B.)

i
Anul Nou a adus cu 

sine şi prima zăpadă. De 
Sfântul Vasile a nins
bogat, - cu .fulgi mari,
spre bucuria copiilor, dar 
nu numai... Franjuri! cu
verturii albe au acoperit

lor mici. Au ieşit la plim' 
bare părinţi şi \ bunici 
cu copii şi nepofei de 
mână, au adunat mici 
bulgări încercând să fă
urească un „om de ză
padă", iar micuţii ce ve-

I 1

i !
Prima zăpadă. . .

i!
înălţimile, împodobind co_ 
păcii cu nuferi albi. S-a 
aşternut fulg peste fulg, 
formând un strat înalt 
sub a cărui greutate se 
încovoiau ramurile. Puz
derie de steluţe argintii 
a acoperit casele, grădi
nile, parcurile. .

A fost o adevărată fe
erie ce a bucurat şi pri
menit sufletele oamenilor, 
a adus voioşie în ale ce-

deau pentru prima oară 
omătul priveau cu mi
rare în jur exclamând 
„uite, ce albă şi pufoasă 
este zăpada 1“

S-a topit 4nsăx prea de
vreme, rămânând doar 
mici urme imaculate şi 
straturi bătătorite. Ne-a 
luminat însă sufletele, 
chiar şi pentru o zi-două, 
cu puritatea şi frumuse
ţea ei de basm. (E.S.)

cietăţilor comerciale. Ur
mare a gândirii conducerii 
PAS-urilor s-a trecut to
tuşi la evaluarea comer
cială, creându_se posibi
litatea semnării contracte
lor. Tot în anul 1994, ca 
premieră, a fost şi oferta 
publică la S.C. „Favior" 
S.A. Orăştie, dar din pă
cate, lucrurile nu au mers 
prea bine, scopul acesteia, 
cu. toată popularizarea .care. 
s-a făcut, nefiind încă a- 
tins, iar rezultatele situ- 
ându-se la un nivel sub 
cel scontat. Oferta de cum
părare a acţiunilor s-a fă
cut prin filialele judeţene

ale Băncii Române - da 
; Dezvoltare, fapt ce nu-mi 
dă posibilitatea să cunoso 
ceea te- s_a întâmplat în 
ţară, dar, în judeţul Hu
nedoara, pot să vă , spun 
că solicitările au fost re
lativ scăzute. Sperăm ea 
la următoarele oferte pu
blice lumea să înţeleagă 
mai bine avantajele acestei 
acţiuni, nu numai dobânda 
de care beneficiază divi
dendul, dar, poate şi chiar 
evoluţia valorii de piaţă a 
acţiunii. Ca să fiu bina 
înţeles, o acţiune poate fi 
cumpărată la' 25 000 de lei, 
spre exemplu, iar ulterior, 
în condiţiile bursei de 
mărfuri, poate fi revân- 
dută la o valoare foarte 
ridicată, la peste 200 000 de 
lei.

cornel poenar

(Coritinuare în pag. a 2-a)
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ÎN FOLOSUL ŞI SPRE BINELE NOSTRU

Corectarea preţurilor de 
cumpărare la unele mărfuri

-*> Stimate dle cc. MIRCEA BOGOIU, sunteţi di. 
rector la Direcţia generală a finanţelor publice si 
controlul financiar de stat Hunedoara — Deva. Am 
aflat că prlntr-o ordonanţă a Guvernului s-au făcut 
unele precizări în vederea menţinerii preţurilor cu 
am&nuntul la ‘anumite' produse. Pentru .cititorii noş
tri, vă* rugăm să spuneţi despre ce este vorba concret?

— Mărfurile aflate în stoc la data de 31 decembrie 
1994 vor fi supuse unei cote de reducere de 9 la sută 
şi eliminarea' taxei pe valoarea adăugată. Este vorba 
de carnea de animale şi păsări- cjomestice, lapte de 
c sm r-s • praf, j \ '  sa floarea 4 ire’ui *i soia, jnt 
medicamente de uz uman şi veterinar, substanţe far
maceutice, plante medicinale etc. Corectarea şi con 
trolul aplicării şi respectării acestora se va face de 
către organele îndreptăţite.

— Stimate dle director, cititorii noştri sunt inte.
resaţi în primul rând să afle: vor creşte, vor fi men
ţinute, vor scădea preţurile? •*'

— La produsele la care agenţii economici produ 
cători negociază cu beneficiarii, preţurile cu amănun. 
tul, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, se vor men
ţine, iar la unele mărfuri chiar se vor reduce. De 
pildă, valoarea adăugată se reduce de la 18 la sută 
la 9 la sută la produsele din carhe, conserve din carne, 
semiconserve, şi conserve din peşte, produse lactate, 
grăsimi comestibile, aparatură de tehnică dentară etc.

— O veste bună pentru cititorii ziarului nostru, 
dc fapt, pentru noi toţi.

— Da, pe care vrepu să o completez: tuturor a- 
genţilor economici, societăţilor comerciale, privatiza
ţilor etc. li- se cere o respectare riguroasă a noilor 
reglementări. încălcarea lor conduce la pedepse aspre.

Gh. I. NEGREA
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•  — Doctore, mă dor ochii.Ce să fac ?
— Anul trecut pe mine m_a durut o mă

sea şi am scos-o...

i mt VWMMWWAWWMMMMWMWWWAMWWWMWWWW

6 ianuarie 1995
•  Au trecut 5 zile 

din an; au mai rămas 
360;

•  BOTEZUL DOM
NULUI (Dumnezeiască 
Arătare; Praznic şi 
dezlegare la toate);

•  1760. S-a născut, 
la Gigmău, ION BU- 
DAI-DELEANU (m. 
1820), scriitor, istoric 
şi cărturar iluminist;

•  1802, S-a născut 
scriitorul şi lingvistul 
ION HELTADE RÂ- 
DULESCU (m. 1872).

O Apel. Parohia ortodoxă ro
mână Deva III, din strada E- 
minescu, roagă credincioşii să 
contribuie cu bani la construirea 
bisericii din cartierul Micro .15. 
Face, de asemenea, apel la toţi 
agenţii economici care ar putea 
susţine cu diverse sume ridica
rea sfântului lăcaş. Banii pot 
fi depuşi în eohtul parohiei, nr. 
45.11.0.864, deschis la G.E.G. De
va. (E.S.)

0  Producţie de lapte. Ion şi
Maria Chindriş au în îngrijire 
un lot dex24 de bovine, din care 
17 vaci cn lapte, la ferma din

Beriu (condusă de dl ing. Silviu 
Rusan) a S.G. „Herba". Produc
ţia medie de lapte muls şi valo
rificat de la fiecare vacă este de 
peste 6 1 zilnic. (N.T.)

0  28,4° nu .este egal cu 40°. 
în urma unul control efectuat 
de OPG, de curând la S.C. „Leon 
Prod“ S.R.L Hunedoara, a fost 
depistată vodcă Simionov, .cu O 
concentraţie alcoolică de 28,4 
grade faţă de 40 grade înscrisă 
pe etichete şi pe documentele de 
însoţire a produsului. Gazul se 
află în cercetare, agentul eco
nomic fiind sancţionat cu a- 
mendă contravenţională. (O.P.)

0  Legea fondului funciar se 
finalizează. Consiliul local al

oraşului (acum municipiu) Orăş
tie s-a ocupat cu cea mai mare 
seriozitate de aplicarea Legii 
fondului funciar. Ca urmare, au 
fost distribuite circa 95 la sută 
din certificatele de proprietate 
asupra pământului. în câteva 
zile acţiunea va -fi încheiată. 
(Tr.B.)

© Pr°punere. O zonă pericu
loasă pentru circulaţia auto în 
municipiul Deva este locul unde 
bulevardul 22 Decembrie se în
tâlneşte cu strada Bălcescu. Este 
periculoasă din două motive : 
primul, fiindcă este slab luminată, 
al doilea, circulaţia nu este di
rijată de semafor. Or, o astfel 
de instalaţie ar. fi foarte utilă, 
întrucât circulaţia pe ambele ar

tere este mare. Punem problema 
în atenţia edililor municipiului 
reşedinţă de judeţ. (Tr.B.)

0  Cuplul şi cuplajul. La Pe
troşani s-a constituit un cuplu 
format din Marian Sobaru, mun
citor la R.A.G.C.L. şi Fira Gisma, 
dulgher la Antrepriza Construc
ţii Industriale. Cei doi aveau un 
obiectiv clar: să fure. Aşa se 
face că, din incinta EM. Paro- 
şeni, au sustras un cuplaj hidra
ulic în valoare de 1 308 000 de 
lei. Poliţia a reuşit să dezmem
breze cuplul si să restituie cu. 
plajul. (V.N.) '
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Dialogul purtat CU dl. 
j r. Nieblae Bota, jirecţo- 
rul Societăţii Comerciale 
„Agrotransport* S.A. Deva, 
a evidenţiat, pe de o parte, 
unele rezultate notabile, 
iar pe de alta, unele in
satisfacţii in legătură eu 
activitatea acestei firme 

.care- are o importantă 
contribuţie la buna desfă
şurare a transportului de 
mărfuri, ce cuprinde o 
gamă largă de prestaţii 
pentru circuitul produselor 
agricole. Important de men
ţionat este că s_a obţinut 
un însemnat profit în anul 
trecut. Referindu-se la ceea 
ce s-a realizat in anul tre
cut, interlocutorul aprecia 
că rezultatele au fost fa
vorabile, în ciuda multor 
greutăţi, societatea reuşind 
să lichideze o serie de 
datorii restante şi chiar să 
aloce circa 20 de milioane 
de lei pentry investiţii, 
reînnoirea său modernizarea 
parcului de maşini fiind 
o condiţie esenţială pentru 
supravieţuire. în acelaşi 
timp, folosind metoda 
„compensării" serviciilor

1984 Şl 
PRIVATIZAREA

(Urmare din pag. I)

-— Cum apreciaţi, • dle 
director, activitatea repre
zentanţilor FPS-ului?

-i- Nu întotdeauna re 
prezentări ţii noştri au in-- 
trunit calităţile cerule atât 
ca profesionişti sau (de ce 
nu?) ca patrioţi, motiv 
pentru care noi suntem 
în curs de verificare a ac
tivităţii tuturor reprezen
tanţilor ,a modului curo 
aceştia ■ au transpus in' 
practică hotărârile de gu
vern, legile şi hotărânll 

î  Consiliului de administra • 
ţie al FPS-ului. Am înce
put deja să facem reraa 
nieri, am propus noi re
prezentanţi, care au fost 
acceptaţi, urmând să în
locuim acele persoane care 
au dovedit că nu-şi exer 
cită mandatul cu care au 
losţ însărcinaţi.
:mim Ne daţi câteva exem

ple In acest sens?
— Da, dar încă nu este 

momentul, pentru că ur
mează a mai fi clarificate 
încă câteva lucruri- La 
momentul potrivit aceste 
aspecte şi nume vor fi
unoscute Noi vom avea 

şi o întâlnire în perioada 
următoare în care îi vom 
atenţiona asupra felului 
■um trebuie lucrat - în ca
litatea de reprezentanţi ai 
FPS-ului. Cine vrea să lu
creze şi să apere interesele 
FPS-ului, care este răspun
zător pentru 70 la sută din 
capitalul social, este bine 
venit Şi vom merge îna 
inte. Cine nu...

— Ce V-aţi propus pen
tru anul 1995?

—- Nădăjduim că va fi 
un an de forţă in privati
zare. Sperăm ca numărul 
societăţilor comerciale care 
vor semna contracte de 
privatizare cu noi să fie 
mai mare. Rolul şi misi
unea noastră sunt acelea 
de a pregăti unităţile pen
tru privatizare, fără a o- 
bliga pe nimeni să facă 
acest pas

— Matematic, Ia cât se 
va ridica numărul societă
ţilor care se vor privatiza 
la sfârşitul acestui aii?

— Sperăm să depăşim 50
de unităţi, „ I

D IN CO LO  DE G R E U T Ă ŢI
s-au făcut o serie ude lu
crări de remedieri, Şj» spe
cial izolaţii, la construcţi
ile proprii, inclusiv la a- 
telierul de reparaţii din 
Deva, 'înlăturând astfel 
multe inconveniente ce gre
vau'desfăşurarea lucrărilor 
specifice,

Practicând cele mai mici 
tarife in transporturile auto, 
firma a asigurat benefici
ari statornici şi serioşi care 
nu produc greutăţi şi blo
caje financiare, gâsindu-se 
soluţii de remediere a e- 
venimentelor divergente. In 
rândul acestora am notat 
societăţile corherciale „Con
dor" din Deva, „Hidro- 
construcţia" Rîu Mare — 
Retezat, „Horticola", „Hor- 
tina" şi „Ardeleană" din 
Deva, „Haber internaţio
nal" din Haţeg, precum şi 
numeroşi agenţi economici 
privatizaţi.

Pentru a-şi spori resur
sele financiare, societatea, 
pe lângă activitatea pro
prie de transporturi, a

căutat soluţii pentru a fo- 
losi cât mai profitabil spa.

{iile şi condiţiile existente, 
n acest sens s-au închiriat 
suprafeţe disponibile pen

tru colectarea flerului vechi) 
pentru activităţi de con
strucţii, parcare a mijloace
lor de transport şi altele.

Pe lângă aspectele pozi
tive, în activitatea firmei 
se mai întâlnesc însă şi 
unele neajunsuri care pro
voacă inerente greutăţi în 
mersul firesc ai treburilor 
cotidiene. în această or
dine de idei, dl. director 
consideră ca anormală si
tuaţia ca unii beneficiari, 
în rândul cărora se află 
societăţile comerciale „Re- 
va“ -din Simeria, „Com- 
bor" din Orăştie, „Şarmis- 
mob" din Deva şi alteia, 
să nu_şi onoreze Ia timp 
datoriile financiare pentru 
prestaţiile ce li s-au făcut. 
De asemenea, pornind de 
la astfel de situaţii, con
ducerea societăţii comer
ciale a stabilit măsura ca

pentru cazurile când şo
ferii care au luat In loca
ţie de gestiune mijloace de 
transport şi nu-şi achită 
la termenele stabilite da- 
toriile ce şi le-au asumat 
prin contracte, acestea să
fie reziliate.

Alte probleme care im
pietează direct costul trans
porturilor, deşi" se practică 
cele măi mici posibile ta
rife, privesc preţurile e_ 
xagerate percepute de că
tre fabricanţii pieselor de 
schimb, care nu şe gândesc 
câtuşi de puţin la protec
ţia proprietarilor de mij
loace de transport şi, în 
final, a beneficiarilor ser
viciilor acestora, ele re- 
găsindu-se şî în buzunarul 
consumatorilor de rând.

Dincolo de toate aceste 
necazuri, gândul salaria
ţilor de la „Agrotransport" 
Deva este ca în acest an 
să asigure servicii de ca
litate şi lâ preţuri rezona
bile pentru toţi agenţH 
economici şi solicitanţii 
care au nevoie de presta
ţii jn domeniul transpor
turilor auto. ;

NICOLAE TlRCOB

IO«f> 'trsaC(0O C<»O ® O <ÎO 00«O 0O & S0«!V «00O O O eO O 'S(î05>»0«0*0(V 0O ® © O G «>.î«3O ® 0O 0O

* HM»*' mi».*»» .

Clipa sfântă

La cumpăna vremii e- 
xistă o clipă de pură şi 
sfântă sclipire, ce cuprin
de laolaltă anul cară s-a 
dus şi anul care Vine, 
unind în noi simţăminte 
de profundă înălţare su
fletească.

O asemenea clipă au 
oferit copiii — şcolari din 
Aninoasa, într-o unică şi 
neuitată zi de sărbătoare, 
din această iarnă. S-a 
petrecut în Biserica orto
doxă din localitate, la »- 
niţiativa preotului paroh 
Simlon Stane. Acolo, după 
sfânta slujbă, credincioşii 
au fost martori! unor mo
mente care — după cum 
mărturiseau -r  ar fi do
rit să stăruie până spre 
seară. Din piepturi de 
copii s-au înălţat, căpă
tând ecouri sublime sub 
cupola bisericii, colindele 
rare ne-au legănat copi
lăria şi care azi nu mai 
au oprelişti: „O, ce veste 
minunată*', „Azi, lisus 
s-a născut", „Cerul şi 
pământul", „Moş Cră
ciun", „O, brad frumos*, 
„Domn, Domn să-nălţăm**,

„Viflaime, Viflaime", 
„Steaua sus răsare**, 
„Praznic luminos", „Scu
laţi, gazde l”, „Colinduţa 
nu-i mai multă"...

Colindele copiilor ca 
şi sceneta „Moş Crăciun" 
s-au contopit, apoi, cU 
urările adulţilor aduse de 
cadrele didactice şi de 
mulţi iubitori ai datinilor 
străbune întru credinţă 
şi speranţă. ,

Poate ar trebui să mul
ţumim dascălilor Şcolii 
Generale din Aninoasa şi 
în mod deosebit înv. 
Magdaiena Farago, poate 
preotului paroh, poate 
pur şi simplu copiilor 
pentru acea clipă pură şi 
sfântă intr-o sărbătoare 
Unică. Oricum, momentul 
a fost boblţa de cristal * 
care a Unit în suflete a- 
nul Azi cu anul Mâine, 
încercând să ne facă maiJ 
temi, mai generoşi, în- 
demnându-ne să ne pri
vim deschis pentru a ne 
cunoaşte prin statura 
noastră adevărată.

LUCIA LICIU

L A  U R  E  A T  I I
Prezenţi in tabăra Gea- portului popular pădu- 

măiia (judeţul Bacău), fenesc, au obţinut pe me-3 
la Festivalul internaţional rit titlul de laureaţi. De? 
şi al românilor de pre- notat că la această ma-? 
tutindeni, cu datini, ebi- hifestâre artistică, orga-
ceiuri şi colinde de Cră
ciun şi Anul Nou, repre
zentanţii Clubului Capi
ilor şl Elevilor Hunedoara,

nizată de către Ministerul! 
Învăţământului şi -Inspec
toratul Şcolar al Ju-i 
deţului Bacău, au parti-!

, „Privea în zare cum pe mări...' Foto: SIMO GHEZA —1 Simeria

sub „bagheta" tânărului cipat elevi artişti ama-1 
EMERSON IANCU TO- tori din Grecia. Bulgaria,! 
MA, prin calitatea artis- Republica Moldova,' cât! 
tică, varietatea colinzilor şi din ţară: Brăila, Roman, î  
şi dansurilor prezentate Bacău, Bucureşti şi Hu-, 
în spectacole,-cât şi fru- nedoara. Aşadar felicitării | 
museţea şi autenticitatea (Glf. I.’ N.).
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Cu dl. Demian Tertici. 
primarul comunei Dobra. 
poţi discuta despre orice, 
căci omul a trecut prin 
atâtea şi cunoaşte foarte 
multe lucruri. Am fost re. 
cent la Dobra şi am stat 
pe îndelete de vorbă. Re
dăm discuţia relativ aşa 
cum s-a desfăşurat, fără 
să cenzurăm spusele in
terlocutorului,

— Nu stăm rău cu a» 
plicarea Legii -fondului 
funciar. Arh dat 600 de 
titluri de proprietate, şi 
avem multe încă în pre 
gătire. Dar mie nu-mi place 
că sc pierde o tradiţie.'

— Care, dle primar?
— Că dealurile nu se 

mai cultivă. Ţin minte că 
înainte, pe deâluri, se fă
cea un porumb de toată 
frumuseţea. Şi anul acesta, 
eu seceta, pe deal, cine a 
semănat acolo a obţinut o 
recoltă rhai bună decât in 
Lunca Mureşului.

— Situaţia aceasta este 
nu numai la Dobra.

— Nu, din păcate, Şj 
este rău fiindcă pământul 
de pe dealuri, îngrăşat pe
riodic şi bine lucrat, dă 
recolte bune de porumb,

floarea soarelui ş.a. Eu 
cred că specialiştii agricoli 
ar avea un rol în a-i de
termina pe oameni să cul
tive suprafeţele respective, 
nu să le lase pârloagă. - 

— Pe la începutul man
datului dvoasiră aţi avut 
— a scris şi ziarul nostru 
despre asta — altercaţii cu 
consilierii. Care este si
tuaţia în prezent?

comerţ şi toţi au trecut şe 
la magazinul unde lucram 
şi deci îi cunosc. Ce să vă 
răspund la întrebare? Cu 
unii mă împac foarte bine, 
cu alţii colaborez strict 
oficial, alţii nu mă iubeso 
deloc. După ce ara fost 
ales primar, am zis să se 
înehidă birturile. Au sărit 
birtaşii şi câţiva oameni 
pe mine. Ba cineva a to

rn t numai la Dobra, ci 
peste tot Omul intră în 
cârciumă întreg, serios şi 
iese neom. Nu degeaba li 
se zice birturilor localuri 
ale pierzaniei. Sunt şi îm
potriva jocurilor astea e- 
lectricg. Vezi oameni se
rioşi, dar- cei mal mulţi 
sunt tineri, pierzându-şi 
vremea şi banii la ele.

— Sunt autorizate. Este

—  Colaborăm bine. In 
şedinţe ne mai contrăm, 
ne mai dondănim, dar în 
interesul rezolvării pro
blemelor. Am stabilit de 
comun acord: în primă
rie facem o singură poli
tică, politica omeniei. Ori
care alta este interzisă.

-"-Dumneavoastră din 
ce partid faceţi parte?

Sunt independent,
— Cu oamenii cum vă 

împăcaţi?
. — Eu nu sunt din Do
bra, am venit aici, , da» 
am lucrat multă vreme în

cercat să-mi pună foc la 
casă.

— Cine?
— Nu ştiu. Bine că n-a 

reuşit. Dar ce vreau să 
spun este eă siint oameni 
care fac intenţionat râu, 
se opun la orice duce spre 
bine. Eu le zic oportunişti, 
deşi cuvântul este cam 
blând. Eu sunt interesat 
ca în ţară lucrurile să 
meargă bine.

— Ce aveţi cu birturile, 
am înţeles asta din ce-aţi 
zjş mai înainte?

— Sunt prea multe şi

o societate, eu acte In re
gulă, ce le administrează.

— O fi, dar sunt o mare 
hoţie. Ara văzut un om 
pierzând 10 000 de lei, în 
mal puţin de un sfert de 
ceas.„ Treabă-i asta? Şi de 
unde au tinerii — mulţi 
încă elevi «a» bani să 
joace? Un om a venit la 
mine şi mi s-a plâns că 
i-a furat copilul mai 
multe roii de acasă şi le-a 
jucat ia maşinăriile alea.

— Cum l-aţ| ajutat?
— în nici un fel. Nu 

puteam s-o fac.

— Dig primar, astăzi 
este libertate în România..,

— Bun, dar unii înţeleg 
libertatea că poţi face 
ce-ţi trece prin cap, fără 
să respecţi pe nimeni şi 
nimic. D-aia sunt atâtea 
tâlhării, furturi, violuri,
crime. Cred că legile, a- 
tâtea câte le avem, tre
buie respectate, iar cei 
puşi să vegheze te asta, 
să fie mai severi.

— Sunt din ce în ce...
— încă nu. Poliţia cred 

că ar trebui să_şi intre 
mai bine în atribuţii.

>- Cum colaboraţi cu 
Poliţia din Dobra?

— Bine, bine. A pre
zentat recent starea in
fracţională într-o şedinţă 
de consiliu. Şl starea de 
care vorbeam nu este rea, 
dar ar putea fi mai bună.

.— Mai aveţi »oi?
— Mai âm o sută şi 

ceva. îs date la cioban. 
Unora nu le place treaba 
asta.-De ce oare? E râu 
ca un om să aibă câşti
guri cât mai multe? Nu 
cred, atâta vreme cât Ie 
obţine cinstit. ,

A consemnai 
TRA1AN BONDOR



Desigur, multe $1 în
semnate sunt schimbările 
ce au intervenit In viate 
noastră după ce Istoria 
a înregistrat direct din 
circuitele TV (noutate 
absolută I) o revoluţie 
autentică, ori cel puţin 
autentificată. - Întâi, e 
schimbarea cu banii, în 
urma căreia hârtia de 
zece mii a devenit echi
valentă kilului de salam; 
de şapte ori pe atât, 
cândva preţul unui auto
turism, azi reprezintă 
şapte kilograme de sa
lam; ş.a.m.d. Apoi, o altă 
schimbare (printre multe 
altele!) constă în aceea 
că toată lumea poate 
vorbi cât vrea şi ce vrea, 
poate critica puterea şi sis
temul, căci oricum nu 
aude nimeni nimic... Şi 
aceasta, probabil şi din 
cauza faptului că limba
jul folosit în vârfurile 
piramidei diferă de cel 
uzual ori literar. De e- 
xemplu, se spune: „parti
cipare plenară", „conse
cinţe majore**, „deosebiri 
marcante", „omnipre
zenţă", „centru — pilot", 
„samit (*= summiţ!) co
munitar"; „mozaicuri et
nice", „fructificarea va
lenţelor", „transferarea 
pârghiilor" etc.

Iată un text (fabricat): 
„In multitudinea de in- 
converiienţe definitorii, 
elocvente, implementate

in Infrastructura socială 
ca urmare a hiperemana- 
ţiei macroconeordiei na
ţionale, se evidenţiază a- 
cest virus, pentru mini
malizarea şi hipoacutiza- 
rea efectelor sale incon
solabile, incontestabil 
catastrofice, ..cu reper- 
eursiuni grave, neluându- 
se poziţie consecventă, vi
abilă, prjn prisma unui

ni se serveşte pe toate 
„canalele mass-media", a- 
vând ea scop creşterea in 
propria-ne cavitate bu
cală * „limbii d« lemn"; 
o limbă grea şi inco
modă, care ne face să 
fie bâlbâim de câte ori 
în loc de înţelegere spu
nem „consens general"; 
ne îngreţoşează de câte 
ori în loc de vremuri de

Limbajul non-valoric

potenţial vaccin..." Ce e 
de înţeles de aici? O tra
ducere la repezeală ar fi 
aceasta: „Printre multele 
belele care fte-au căzut 
pe cap după Aceea, se 
numără şi această lepră 
pentru stârpirea căreia 
nu s-a mişcat un deget 
să se caute vreun leac". 
Textul iniţial nu spune 
mai mult, deşi ne lasă 
q sfidătoare durere de 
cap.

intr-adevăr, fenome
nul se comportă ca un 
virus, o lepră, un fel de 
SIDA ori altă minune în 
faţa căreia doctorii dau 
năvală. B o aşa-zisă 
„cură de intoxicare" care

cumpănă spunem » „tran
ziţie spre economia de 
piaţă". Ne dor şi ne 
seacă gâtlejurile expresii 
precum: „manipulare",
„tehnocraţie", „interpe
lare", „infrastructură", 
„macrosistem" şi cele
lalte  ̂ care ar putea în
semna: „îmbârligare de 
esenţă democratică", „şti
inţă a hiperconsacrării e- 
eonomiei", „luare la rost 
parlamentară cu strigă
turi, supăraturi şi con
cluzionată cu pupături", 
„rărunchi". respectiv 
„brambureală".

Pentru d'alde Ion ne- 
prezidenţialttl, om de sapă 
şi la obiect, imbăţaşarea

asta a limbii este apă de I 
ploaie — nu.se leagă, a- ' 
dică, ci devine cel mult I 
enervantă. Pentru acel J 
Ion, tot ne —, dar mal 
umblatul prin cartierele * 
de cocs ori de zgură ori J 
de stronţiu —ale oraşe- I 
lor, se mai întâmplă să » 
aibă oarece sens; agitând I 
ziarul cu titluri de»0 '  
şchioapă, .el începe a I 
vorbi chiar şi despre J 
„VIP-Uri“— Pentru ce- i 
lălăit Ion, evident ne — I 
şi el, cu ani de distracţii; |  
dar şi de, învăţături în |  
câteva şcoli renumite, j 
poate fi chiar scara ca. |  
re-1 urcă din zona de '  
„marginalizare" in socie- I 
tatea tot mai pretenţi. J 
oasâ. Limbajul e lucru • 
serios, nicidecum de ne- f 
glijat, mai acum când Ia î 
noi se trecu brusc din I 
faza de folclw în cea de J 
ştiinţă...

Am amânat o lună » 
scrierea acestui articol; j| 
motivul? oricât voiam a ' 
mă distanţa de limbajul J 
incriminat, mă trezeam J 
dintr-odată făcând ob. . 
servaţii ori ţinând pre- |  
legeri, curios, tocmai In * 
acel limbaj! Acel lim- I 
maj, care acţionează cah- * 
cerigen, se dezvoltă şi | 
mănâncă ceea ce e sănă- ; 
tos în jur... - '

f e •<,i

M-AŢI DEZAMĂGIT, DOMNULE 
PATRON ING. MICLEA AUREL

Sunt indignat şi deza
măgit fiindcă am fost pur
tat pe drumuri, timp de 
două luni, pentru rezolva
rea unei probleme, care, 
cu un dram de bunăvoinţă 
şi mai ales cu un pic de 
respect faţă de cumpără
tor, se putea soluţiona cu 
uşurinţă.

Pentru ca cititorii să 
afle despre ce este vorba 
şi să’ nu ajungă în situa
ţia mea, cumpărând vre
un' aragaz de proastă rea
lizare tehnică (e vorba de 
grătarul aragazului de la 
firma „Universal import- 
export", magazin Dacia — 
bl. PA 10, general manager 
fiind dl. ing. Miclea Aurel), 
sunt dator să mă explic. Cu 
două luni în urmă, am 
cumpărat de la magazinul 
amintit un aragaz. După 
ce l-am scos din ambalaj, 
acasă, şi l-am adaptat la 
gazul metan, am constatat 
că un grătar are defec
ţiuni, este asimetric, fapt 
ce nu permite folosirea 
a două ochiuri, întrucât nu 
poate sta cratiţa pe el de
cât dacă, printr-o soluţie 
inedită, o voi ancora la, 
hotă. M-am adresat de în
dată magazinului, dlui ing. 
Miclea, care, la început, 
s-a arătat ostil demersului

meu, dar până la • urmă 
a manifestat bunăvoinţă, 
promiţându-mi o rezolvare 
favorabilă în scurt timp, 
Mi_a înmânat şi o carte de 

■ vizită cu amabilitate. Mul
ţumit pe moment, am re
venit acasă, aşteptând. Dar 
nu s-a rezolvat nimic. To
tul a fost praf aruncat în 
ochii cumpărătorului. Po- 
losesc şi acum aragazul pe 
jumătate. Poate e bine şi 
aşa în condiţiile tranziţiei. 
Mai facem şi economie la
gaz.

Pe mine managerul ge- 
aerai m-â dezamăgit, ca 
să nu zic că m-a minţit, 
fiindcă altcum mi_am cre
at imaginea despre comer
ţul privat şi despre cei 
ce-I practică, cu grijă mă
rită pentru prestigiul flr- 

* melor şi cu mult respect 
faţă de cumpărători.

Cazul acesta să-l judece 
cititorii şi să tragă con
cluzii. Eu acum, la înce
put de An Nou, urez'fir
mei în cauză prosperitate, 
prin muncă cinstită. Sâ 
aibă cât mai mulţi cum
părători fericiţi şi tot mal 
puţini „păcăliţi". Să arat* 
mai multă receptivitate şl 
mai putină nepăsare.
Prof, CORNEL CISMAŞ, 

'.'Deva

la ora 8 nu vine la bi
rou, iar Ulterior este plecat 
pe firâti. «u im *tra» « * - .  
cluzia Că nu îşi face ser
viciul, ci-şi .rezolvă intere
sele personale. Am fost la 
Deva, la ing. Alexoi, şe
ful lui- Micloşoni, dar* era 
ocupât cu examinarea cen
tralistelor. Deşi comanda 
de instalare a celor -trei 
telefoane în Bretea Ro
mână s-a făcut de Deva,

DANIEL MARIAN î 
Deva . ...J

de circa 2 săptămâni, -e- 
eltipa nu demarează lu-

. cŢ̂ ri!©;'- iar el, di- 
şoni, e tot plecat, nu le 
ştie pe unde. Deşi mai 
sunt solicitări de insta
lare, fiind loc In centrală 
şi în; cablu, bu se face ni
mic. Să nu a;bă nevoie 
de bani ? (Reis AtanaS*e, 
comuna Bretea Română, 
nr. 63). ' » - '■■■£*,

NU-I CONTROLEAZĂ NIMENI ?
Mă numesc Frunză Sal- 

vina şi locuiesc în Hune
doara, str. Trandafirilor, . 
nr. 29, bloc 31,, ap. 36: Mă 
adresez dv. cu rugămintea 
de a mă ajuta în rezolva
rea unui caz deosebit sau 
de a mă sfătui ce să fac. 
In 18. 11. *94 m-am dus la 
bijutierul Guşti, pe bdul 
„Dacia" (în spatele ma
gazinului Electrice de la 
teatru), căruia i_am dat o 
verighetă şi un inel, pentru 
a-mi lucra din ele un inel 
bărbătesc pentru fiul meu. 
Nu l-am rugat să mi-1 ter
mine pentru o t i  anume j 
dumnealui s-a oferit însă 
că pe data "de 6. 12. *94 
va fi gata. Am plătit in
tegral manopera, mi s-a 
eliberat un bon după care 
vă trimit o copie. Din 
data de 6. 12. şi până in 
prezent am fost purtată pe 
drumuri în fiecare marţi 
şi joi, bijutierul invocând 
diferite scuze: prima oară 

''că este gata şi nu-i scos 
din bancă; apoi că nu-i 
finisat, nu_i marcat, că-i 
defect polizorul ş.a. Fiind

la pământ cu nervii, pe 
27. 12. I-axn rugat să-mi 
restituie verigheta şi ine
lul rheu, ca şi banii plătiţi 
pentru manoperă. Mi_a 
răspuns că-mt dă aur ne
prelucrat şi banii, dar 
n-ara fost de acord. Vă 
rog respectuos să-mi spu
neţi cum să procedez sau 
cui sâ mă adresez pentru 
a mă ajuta în rezolvarea 
acestui caz, I-am spus că 
voi apela ia un ziar, să 
întreb dacă este corect pro
cedeul dumnealui şi a răs
puns foarte urât referitor 
la cei de' la ziar şi că o 
să Vadă el cine poate să 
se bage în problemele lui 
şi în ceea ce face el. Oare 
nu-i poate opri sau con
trola nimeni pe aceşti in
divizi care-şi bat joc de 
sănătatea oamenilor? Vă 
mulţumesc.

N.R. Stimată dnă Sal- 
vina Frunză, no| v-am 
ajutaj publicându-vă scri
soarea. Pentru a Intra în 
posesia obiectelor dv. şi a 
banilor, a d r e s a ţ i -P o l i 
ţiei municipiului.

POŞTA RUBRICII

NE AUDE CINEVA?
Referitor la articolul „Nu 

ne comandă nimeni", pu
blicat în ziarul dv. ar. 
1276, mă alătur corespon
dentului Nicolae Sbuchea 
din Haţeg. Am depus ce
rere de ciroa 3—4 ani la 
poşta din Haţeg, dar nu 
mi s-a instalat telefon că 
au au circuite libere. Dar 
alţii în urma mea au avut 
circuite libere? După re
voluţie m-am mutat la 
Bretea Română, comună 
unde s_a instalat o cen

trală telefonică automaţi 
şi sunt locuri în centrală 
(cutia terminală cu perechi 
libere în cablu este lângă 
mine, la poartă). în 16 no
iembrie ‘94, s-a plătit taxa 
de instalare şi abonamen- 
tul, 49 000 de Iei, cu chi
tanţa 411045, dar nu mişcă 
nimeni să tragă firul. In 
această situaţie suntem trei 
cetăţeni din Bretea. Pe 
şeful telefoniştiter din Ha
ţeg. Micloşoni, nu-1 . gă
seşti niciodată. Dimineaţa

* Una dintre proble
mele cu care v-aţi adresat 
redacţiei — stimate dle 
A.T. d’n Deva — şi anume 
aceea referitoare la asocia
ţia de locatari nr. 139, unde 
se spune că fostul admi
nistrator n-a făcut nici, 
după un an acte de pre
dare a gestiunii, — consi
derăm că este de compe
tenţa organelor ̂ abilitate sâ 
facă cercetări ale actelor 
de contabilitate şi nu a re
dacţiei. Celelalte aspecte, 
referitoare la probleme de 
gospodărire şi curăţenie a

cartierelor şi străzilor o- 
raşului, le avem în atenţie 
şi le vom acorda spaţiu 
pentru publicare.

•  Scrisoarea dv. stimate 
dle LUCIAN MATEŞ din 
Valea , Brad — care con
ţin e răspunsurile la între
bările publicate In numă
rul nostru din 22 decem
brie ’94 referitoare la Re
voluţia Română — a sosit 
cu întârziere. Le vom pu
blica în limita spaţiului, 
intr-un viitor număr al 
ziarului nostru, __

LUMEA

Din viaţa intimă 

a celebrităţilor
NAPOLEON ŞI JOSEPHINE 

IN IMPERIUL SIMŢURILOR

\

(

. i

„Fii atentă, într-o noapte 
îţi voi sfărâma uşile şi mă 
voi strecura în patul tău. 
Adu-ţi aminte de pumna
lul lui Othello!... Sper să 
te strâng curând în bra
ţele mele şi să te acopăr 
cu un milion de sărutări 
fierbinţi precum la- E- 
cuator... un pupic bine 
dat pe rubinul tău. Mii 
de sărutări peste tot". 
Textul nu aparţine nici 
unui soţ gelos, nu este 
extras nici din vreuna 
din conversaţiile amo
roase jale prinţului • de 

• Galies. Ceea ce nu în
seamnă că autorul acelui 
pupic dat intr-Un loc atât 
de spiritual numit ar fi 
mâţ puţin celebru. Dim
potrivă! Căci el nu e al
tul decât Napoleon Bona
parte care, de pe câmpu 
iile de .bătaie ale cam
paniei di», Italia, ân 1796. 

t se adresa astfel fhtr.una 
‘din scrisorile pe care le 
trimitea zilnic consoartei 

■ sale, Josephine, pentru 
a-i eomunica ardoarea 
Simţurilor şale. Câteva 
zile mai târziu, intr-o 
altă epistolă, generalul 
ii transmitea soţiei ră
masă departe numerele 
impolânte ale existenţei 
sale în acel moment: „Iţi 
dau 1000 de sărutări. Sunt 
bine. Am avut doar 10 
morţi şi 100 de răniţi" 

Şi de lâ Albenga, pe 
18 Germinai, îi scrisese: 
„Adio mio dolce amor... 
Un sărut mai in jos, 
mai în jos del tuo cuore", 
o frază foarte drăguţă, 
redactată în parte în 
limba italiană şi care nu 
are nevoie de prea multe 
comentarii date fiind in

dicaţiile... anatomice foarte 
sugestive privind locul 
In care trebuie plasate

buzele ilustrului condo
tier. ; .

Că pe atunci tânărul 
Napoleon era aşa de în
focat, nu-i de mirare. Ea, 
văduva Beauharnais, pe 
care Robespierre o făcuse 
să fie închisă în închi
soarea revoluţionară a 
Carmeliţilor,- era deli
cioasă în rochiile sale 
transparente, cu talja 
înaltă, cu buclele negre 
reţinute de o panglică, 
cu o graţie languroasă 
de femeie senzuală atât 
de darnică faţă de nu
meroşii arhanţi. Napoleon 
Bonaparte a cerut-o de 
soţie la câteva clipe după 
ce a văzut-o întâia oară, 
Şi generalul îi scria de 
Ia Peschiera. de la Man- 
tova, de la Verona: „Ce 
faci la ora asta? Dormi 
cu adevărat? Şi eu nu 
sunt acolo să-ţi respir 
răsuflarea, să-ţi contem
plu graţiile şi să te «- 
copăr de mângâieri. De
parte de tine nopţile sunt 
lungi, cenuşii şi triste; 
lângă tine îmi pare rău 
doar că nu e totdeauna 
noapte". Mare Napoleon, 
chiar şi în chestiunile 
foarte particulare. Şi eu 
toate acestea cetăţeanâ 
Bonaparte nu se sfia 
şă-1 înşele. (Ce e drept, 
nu după multă vreme 
însă împăratul îşi va lua, 
revanşa).

Oricum, Napoleon a a_ 
dorat-o pe Josephine până 
la sfârşitul vieţii, chiar 
dacă, precum orice soţ, 
de ieri sau de azi. făcea 
din când în când crize 
de furie atunci când a 
trebuit să plătească, de 
pildă, cele 38 de pălării 
pe care fermecătoarea 
împărăteasă reuşise să şi 
le cumpere intr-o singură 
lună.

I

BOB DVLAN ARE NECAZURI
Bob Dylan, unul din 

monştrii sacri ai folk-ului 
american, are necazuri ju
diciare. O femeie, care 
afirmă că a fost concu
bina sa vreme de două 
decenii, i-a cerut © su
mă apreciabilă — „mini
mum 5, milioane de do
lari" — drept „pensie a- 
limentară". „Am trăit 
împreună din 1974 până 
In 1993, a spus Ruth Ty- 
rangiel Intr-o depoziţie 
prestată sub stare de ju
rământ în faţa unui tri

bunal din Los Angeles- 
In timpurile „bune", 
când eram împreună. Dy
lan i-ar fi promis că 
„vor împărţi în mod. e- 
gal profiturile şi bunu
rile dobândite în oomun" 
Pe atunci ea ar fi făcut 
pe „infirmiera, confi

denta, amanta, guvernanta, 
bucătăreasa şi sfătuitoa
rea". Ruth mai susţine că 
l-ar fi ajutat chiar oe 
poetul rock-ului să_şi 
scrie unele cântece.

ÎN ULTIMUL MOMENT
Era cât pe-aci să de 

vină publică viaţa parti
culară de prin anii ’60 
a celebrei Barbra Strei- 
sand. Uri judecător fe
deral din Los Angeles, 
Laughlin Waters, a blo
cat însă vânzarea la li
citaţie a jurnalului pe 
care actriţa cântăreaţă 
lTa ţinut in urmă cu trei 
decenii. E vorba de şase 
caiete de însemnări, fă
cute zi de zi de secre

tara sa, cu note scrise de 
mâna Barbrei, Babs, cum 
ii spun americanii.

Judecătorul a impus 
casei de licitaţii Corona 
să restituie tot materialul 
ajuns in mod misterios 
în posesia Iui Odyssey 
Group Inc. Avocatul Iui 
Strei sand, James Tropp, 
nu a voit să releve nu
mele posesorului jurna
lului, aciim reîntors în 
mâinile vedetei. .
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V AN 2 ARI-
CUMPĂRĂRI

•  Vând autoturism Opel 
Rekord, înmatriculat, unul 
pentru piese de schimb, 
convenabil. Tel. 619082.

‘ (5074)
•  Vând pui Pekinez, tel. 

614410, "după ora 18.
(5091)

•  Vând casă, anexe, 
grădină, apă, gaz, trifa
zic. Tâmpa, 121.

V \  (5090).
f # Vând apartament 3 
camere, parter, îmbunătă
ţiri, posibilităţi privatiza
re. Telefon 721406..

(5088)

«S.C. Victor Lowe 
Exim SRL CÎristur d- 
feră apă minerală 
Kraiten — Harghita, 
0.750 ml — 510 lei sti
cla. 0,330 ml — 312 lei/ 
sticlă, ambalaj şi TVA 
incluse în preţ. Infor
maţii suplimentare tel.

.626372. (5087)

r •  Vând sau schimb a- 
partamcnl trei camere, 
confort I, Bălcescli; 15- 
STelefon 628431.

(5072)
« Vând canapea, cuier, 

televizor, telefon 627433. 
/ / '  ' (5070).
•  Vând urgent dubiţă Bar- 

kas, ,1 tonă, stere per
fectă, convenabil. Tele
fon 624196. (5076)

•  Vând combină recol
tat păioase. Informaţii — 
Deva telefon 616678.
v (5083)
f « 'Vând apartament 3 
pamere, ultracentral, mo
tor şi piese schimb Mer
cedes 220 Diesel. Deva, 
j618131. (5052)

•  Vând maşină spălat
automată, marca Philips, 
preţ convenabil, telefon
618965. (93989)
' «Ş Vând IMS M-461, iub
itor. Diesel şi remorcă. Oraş* 
tie, informaţii tel. 642096,
după ora 15. (5103)

•  Vând Chevrolet Ca
valier Sport, fabricaţie ’92, 
albastru metalizat, închi
dere automată, motor 2,0 
1, 4 cilindri, consum 8—91 
maxim, 70 000 km, frâne 
ABS, radiocasetofon USA 
autorevers, preţ 5 500 do
lari, plus vama 1500 do
lari. Tel. 057/558085.

(93996) '
•  Vând autodubă DAF

400, 3,5 tone, . 1987. Tel. 
625083, 625493.

- (5114)
•  Vând haină nutrie

nouă şi antenă paraboli
că completă. Deva, tele
fon 617616. (5107)

•  S.C. COMTOUR 
LOWE'SRL, cu sediul 
în De>va, str. Şântu- 
halrh, nr. 1, angajea
ză de urgenţă : vân
zători alimentaţie pu
blică, merceolog, şef 
depozit, contabil, 
muncitori necalificaţi, 
şofer profesionist, cen
tralist. Vinde maşini 
de cusut industriale, 
fabricaţie Tg. Mureş. 
Informaţii suplimenta
re la telefon 621113 sau 
Ia sediul societăţii.

(5Q87)

•  .Vând ladă frigorifi
că, germană,’ costumaş 
piele femei (ieftija). Tel. 
625028. ■ (0092340)

•  S.C. Snack 2000 SRL 
vinde urgent mobilier bar 
(rafturi bar, mese ro-

* tuhde, scaune cu spătar, 
ceşti cafea, pahare, aplice). 
Telefon 724282.

■ (2641)
•  Vând VW Jetta G 1, 

1985, stare ireproşabilă, 
înmatriculat, preţ 5 060 
mărci. Tel. 715497/714385, 
după ora 21.

(2635)

DIVERSE
•  Începând cu data de 

1 ianuarie 1995, Asociaţia 
familială Maria, cu se
diul în Hunedoara, prac
tică adaosul comercial cu-, 
prins între 0—200 Ia. sută.

. (2637)

•  Coop. „Cauciucul" De
va anunţă intenţia de ma
jorare a preţurilor ca ur
mare a influenţei creşte* 
rii valorji amortizării i- 
mobilizărilor corporale su
puse reevaluării asupra 
costurilor de producţie prin 
aplicarea Legii 15/1994 şi 
H G. 500/1994. • ..

(0092345)

OFERTE 
DE SERVICII

« Inginer meditez ma
tematică si, fizică pentru 
gimnaziu, iiceil şi la do
miciliul elevului. Telefon 
626889. ‘ (5077) ,

•  Angajez femeie pen
tru . îngrijirea a doi copii, 
in Orăstie. Tel. 668341.

(5092)

•  Firmă particulară
caută absolvenţi studii 
superioare pentru promo
vare relaţii marketing, 
preferabil posesor carnet 
conducere auto. Relaţii 
tel. 617407, după ora 
18. (5051)

' « Hunedoara CAR pre
găteşte consilieri finan
ciari. Informaţii ; telbfon 
718627. (93919)

•  S.C. Coturnix SRL 
Deva angajează agenţi 
comerciali (bărbaţi). Re
laţii la telefon 612838.

(5089)
■ar a mmm » mma a ammm a mmm * am

•  Alfa Exim anga
jează vânzători în do
meniul auto. Selecţia 
va avea loc în data de 
9 ianuarie 1995, la Ma
gazinul Autoşhop din 
AUtoservice Deva, la 
ora 10. Salariul mi
nim 100 000 lei. Tele
fon 627839.

(5091)

PIERDERI
•  Pierdut parafă me

dicală, pe numele Grecu 
Emese. O declar nulă.

(605262)

•  Pierdut' ştampile ro
tundă şi dreptunghiulară, 
aparţinând firmei S. ©: 
„Delfinul" Com. SRL De
va. Se declară nule. v

(5095)

« Pierdut carnet şomer, 
nr. 10530, pe numele Fe- 
chete Augustin. Se decla
ră nul.

- ÎNCHIRIERI
■■» Caut apartament două 

camere pentru* închiriat 
In Orăştie. Telefon 641417, 
după ora 20.

(5096)

COMEMORĂRI

Vei fi 
noastre.

veşnic .ir», 
Familia.

inimile 

(5007)

DECES E

« S-a scurs un an 
de neţărmurit dor de 
când a plecat de lân
gă noi dragul nostru 

dr. NICOLAE 
GIIENCIOIU 

li păstrăm cu sfin
ţenie în inimile noas
tre nobleţea; bună
tatea şi mângâierea 
sa. Familia.

(5085)

# A trecut uri an de 
sfâşietoare durere de la 
despărţirea de soţia, ma
ma şi bunica

HSS
MARIA GEARbA

' Ai lăsat în inimile 
noastre un pustiu imenş. 
Amintirea ta ne va înso
ţi mereur Nu te vom uita. 
Soţul Petric, copiii Lu
miniţa, Petric, Dany, Nelu 
— ginere, nepoţii Adria
na, Luci, Dany. Dormi ţn 
pace I (5060)

« S-au scurs 10 ani de 
când a trecut în nefiinţă 
cel care a fost dragul şi 
Scumpul nostru

IOAN DARABAN

« Baroul Hunedoara 
anunţă decesul 
av. IOAN BALDEA,
în vârstă de 82 ani. 

înmormântarea -la Bu
cureşti, in 7 ianuarie 
1995. Sincere condo
leanţe familiei.

. (5100)

•  Cu durere ne des
părţim de minunatul 
nostru prieten,

Dr. MATEI 
CICERONE 

şi transmitem condo
leanţe familiei îndu
rerate.' Familiile Matei 
Olimpiu si Szitar E- 
tnil. ' (5121)

« Colegii de la De
pozitul „PECO" Deva 
sunt alături de fami
lia Tirea la greaua 
pierdere pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
colegului ) . -

VICTOR
Şi ! transmit -sincere 
condoleanţe soţiei şi 
celor două fiice.

Dumnezeu să-l o- 
dihhească I

(8092339)

M A S I G U R A R E A  î

O N  D R A G  O  J N  \

Boulevard Dimitrie Gantemir, No. 1, ţ 
th Floor. ţ

Sector 4, Bucharest, Romania. \
TeTephone : (401) 322 5437/39. \
Fax: (401) 322 5441/2 î
Capital subscris : 2 500 006$ \
Capital vărsat: 1 250 000 5 \

PornindJ
i străin dintre toate societăţile de asigurare 
l România, cu un program de activităţi şi

la drum cu cel mai mare capital) 
toate societăţile de

vestiţii care în mod vădit aveau

din \
. . . . . .  «n- \
menirea să \

’ aducă o contribuţie la îmbunătăţirea stării so- ţ 
i riale în România şi cu o campanie publicitară l1\ Originală şi modernă, Asigurarea Mondragon a i 
V fost stagnată temporar în toamna acestui an ? 
ţ din realizarea programelor sale. J
l Insă, în pofida acestei stagnări, Asigurarea *

ăVi Mondragon şi-a continuat activitatea, convins 
• fiind că adevărul se va impune în opinia pu- \t urna ca auevarui se va 
J blică şi se găseşte astăzi, după tragerea spe- \ 
/ cială, în faţa unui viitor pe care şi-l doreşte im- ţ 
) pletit cu destinul oamenilor din România, oameni 

pe care îi asigurăm cu această ocazie că-.şi va 
' realiza programele aşa cum şl le-a propus, în) 
beneficiul şi bunăstarea lor, că a venţt tn Ro-| 
mânia să rămână şi că, nu va pleca de aici \ 
niciodată. \

începând cu luna ianuarie 1995, pe lângă  ̂
poliţa de asigurare de viaţă cu acumulare dc i 

i capital, prin care Asigurarea Mqndragon se va ?
•  Soţia Otilia şi fiicele 

Carmen şi I.orerc mul
ţumesc din suflet colegilor' 
de la Depozitul „PECO1*, 
rudelor, vecinilor, prie
tenilor care au condus 
pe ultimul drum . pe dra
gul lor

TIRE, li VICTOR,
de 43 de ani.

Nu te ' vom uita nici
odată. (0092341)

1 \
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BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI 
SUCURSALA JUDEŢEÂNA DEVA j 
Organizează concurs pentru ocuparea ! 

următoarelor posturi I
•  Şef birou informatic; <
•  Informatician;
•  Inginer specialist în calculatoare. 1 
Cei care doresc să participe la concurs j

> vor depune cerere de înscriere la compar- * 
; timentul personal până -la 15 ianuarie | 
| 1995, urmând ca după această dată sa se j 

stabilească locul şi ziua concursului.
Teniaiicile de concurs se vor procura I 

de la sediul sucursalei. - -
l

implica nemijlocit în dezvoltarea cconomico- 
socială a fiecărui judeţ, va pune la dispoziţia ’ 
publicului şi următoarele poliţe de asigurare; 1 

Asigurări marithne a./- ../;■.■■■  ̂ : 1
— Asigurări pentru aviaţie \
— Asigurarea mărfurilor transportate ţ
— Asigurarea de incendiu si alte calanii- \

tSţi 1
Asigurarea pentru spargere, furt şi tâl- ţ

V

acestora. Tlpam i ex ec u ta  la  S .C . „R O LID A VA * S .A . D E V A

— ' ' - fru '

- S.C. CHIMICA S.A. ORĂŞTIE 
Str. Codrului, nr. 24. ✓
Vinde prin. licitaţie:
•  autoutilitară TV D 14 FA, cap. ci- | 

lindrică 3119 cnţ,c. — an fabricaţie 1994; j
•  diferite utilaje şi piese de schimb *

din dotare; (
•  componente din dezmembrare cal- j 

calatoare PSI 286 ;
•  diverse utilaje energetice. y \
*Licitaţia va avea loc în fiecare zi de j

miercuri până la vânzare. J
Relaţii suplimentare se pot solicita Id \ 

tel. 641250, 641670/228. (3) j

S.C. COMBOR S.A. ORĂŞTIE j 
Organizează, în data de 15 ianuarie î 

1995, licitaţie pentru închiriere de spaţii J 
de depozitare. i |

Relaţii suplimentare la sediul firmei! 
| din str. Luncii, nr. 3, Orăştie, sau la tel. ; 

642350. /  (605260) j
I

hărie
Asigurarea de sănătate pentru călătorii , 

în străinătate |
— Asigurarea pentru avariile maşinii şi >

utilaje i
— Asigurarea maşinilor şi utilajelor agri- \

cole ^
— Asigurarea echipamentului electronic ţ
— Asigurarea lucrărilor de construcţii ţ
— Asigurarea angajaţilor 4
— Asigurări auto /  V
Asigurarea Mondragon urează tuturor un?

An Nou cu sănătate, fericire şi realizarea tu- ' 
turor năzuinţelor.. /

S.C. îjSIGMA PLUS“ S.R.L. DEVA 
. în colaborare cu

FUNDAŢIA PENTRU TINERET 
* Organizează, începând din 16. 01. 

1995, cursuri de operatori,-analişti progra
matori asistenţi şi analişti programatori 
pe microcalculatoare IBM PC. Absolvenţi
lor li se asigură diplome. Informaţii $ 
înscrieri la sediul firmei din str. M. Emi- 
nescu, nr. 2 (Fundaţia pentru Tineret), tel. 
612661, între orele 9—17. (605257)

REDUCERI DE PREŢURI
•  Rom Caravela — 699
•  Vodcă monopol — 695
•  Rachiu alb ■— 680
•  Secărică — 690
•  Lichior ciocolată —- 850
•  Lichior cherry— 840
•  Lichior portocale — 780
•  Bere Hopfen — 625 
PREŢURI FĂRĂ TVĂ-,
DEPOZIT „BlALCO“, STR. M. E-

MINESCU, NR. 76, TEL. 625561.
•  Angajăm şofer categoria Gj 
Experienţă minimă 8 ani.

(605259)

i


