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aii fost
pei mai t t e r S s i ^ f f t l ^  învăţă
tori ai poporal uţ bibiic, car© au păstrat şi gu apărat 
credinţa în < \ ir Dumnezeu, pregătind astfel
calea pentru Testamentul cel Nou, adică pentru Iisus 
Hristos ' Intre aceştia se numără‘ lâ loc de cinste 
Sf. Prooroc-Ilie„ Activitatea sa profetică - s-a desfă
şurat în sec. IX î. d. Hr„ Sn vremea domniei rege
lui Ahab din Samaria. Rfegelă acesta era un om 
încărcat do' fărădelegi şi de păcat. Tot aşa era şi so
ţia sa Izabela. Ei au părăsit ‘ închinarea către un 

'singur Dumnezeu* ridicând temple şi jertfelnice zeu- 
-lui Baal şl sseiţei Aşera D!n pricina fărădelegilor 
lor, proorocul Ilie le-a prevestit că Dumnezeu nu 
va mai da ploaie pe pământ. El s-a retras apoj în- 
tf-un loc ascuns, lângă pârâul Cherit, nu departe

tA  SFÂNTUL 
PROOROC ILIE

[ de Iordan. In cel dc ai treilea an al acestei secete,
’ Domnul i-a poruncit lui Ilie să se arate regelui Ahab.
\ Făcând aceasta, proorocul i-a cerut lui Ahab să adu- 
\ ne pc muntele Cârmei întreg poporul, împreună cu 

cei 450 de preoţi ai zeului Baal şi cu cei 400 dc pro- 
’ feţi ai zeiţei Aşera. După ce s-au adunat acolo, au 
|i'cerul ,să i se dea doi viţei, unul pentru preoţii păgâni, 
i iar altul pentru sine, ca să-i pregătească pentru 
, jertfă, dar să nu pună fob . pe ea, ci fiecare să 

Cheme şi să roage pe Dumnezeul lor să le aprindă 
jertfa. Preoţii lui Bani a ir  făcut .după'cuvântul lui 
|ţie, rugându-se îndelung zeilor lor, dar rugăciunea 
lor a rămas zadarnică (III Regi XVII, 18), înspre 
seară,.Iile a luat 12 pietre din' care a făcut un jert- 
falnic, pe care a pus'lemne, iar deaslipra viţelul cel 
tăiat. Apoi, proorocul Ilie face o .rugăciune "stărui
toare care a avut cuvinte de foc,- în'care dorea să 

1 se urate puterea lui Dumnezeu, de care el era atât i 
de convins, cerând pedepsirea slujitorilor idolului ? 
Baal : „Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să cunoască! 
poporul'acesta că Tu, Doamne, eşti Dumnezeu şi că ţ 
Tilde întorci, inimile la Tine". Rugăciunea proorocu-i 
fiii, Ilie a fost ascultată, Dumnezeu şi-a arătat ne- / 
mărginită Sa putere şi trimiţând fulger a aprins! 
jertfa .lui „Ilie, cea (Le , trei ori. ştrppţtă. din belşug l 
eu apă. Cei care erau de faţă a u . văzut şi- s-au în- i 
credinţat că Dumnezeu cel Adevărat, Dumnezeul lui > 
Ilie este şi trebuie să fie adorat de ei şi nu zeii ţ 
păgâni taţii. ~ • F l .

La scurtă vreme după săvârşirea acestor fapte ? 
minunate; trecând cu ucenicul său, Eljseu.-Iordanul, ! 
pe care I-a despărţit în chip. minunat în două ou ţ 
mantia sa, s-a îndreptat spre pustie.JJar „iată că pc i 
neaşteptate, un car de foc a trecut printre ei şi’. Ilie ’ 
s-a suit la cer, într-un vârtej de vânt" (II Regi II, 11). ţ 
în timp ce era ridicat spre'cer i-a căzut mantia,! 
care a rămas lui-Eliseu, despărţind şi el cu ajutorul ? 
acesteia apele Iordanului. Acesta a continuat apoi lu- 1 
crarea profetică a lui tlic. fiind socotit de toţi ca \ 
urmaş al'său i

Viaţa şi faptele Sf. Prooroc Ilie să ne fie pildă, ? 
de rugăciune stăruitoare, de iubire neclintită şi fier- ! 
binte faţă de Dumnezeu şj de Biserica Sa şi faţă 1 
de aproapele nostru. Pentru aceasta Biserica creştină ? 
ii [irăzmiicşte în fiecare an la 20 iulie. Să-l rugăm J 
deci şi noi să mijlocească Ia Dumnezeu şi Ia iubitul \ 
Său Fiu ca să dăruiască tuturor milă, iar lumii pace l 
şi bună înţelegere. ?

• * * * * • * '

• ’ .O nouă tradiţia se
pune în I wargetîisf r<ănâ- 
nească. în >J- fiee’ăra V an, 
chiar. în' ziuă' Sfântului 
Ilie, se sărbătoreşte „Ziua 
encrgoticianului". Este po
trivit prilej pentru toţi 
cei care asigură ţării lu
mină şl forţă, energia e- 
lectrică şi termică — pen
tru producători, dar . şi 
pentru cărăuşii energiei 
“  să-şi evalueze realiză
rile, să-şi inventarieze ne- 
reuşitele şi să abordeze 
cu mai mult dinamism ş^ 
hotărâre activitatea de 
viitor.

Ca unul dintre judeţele 
cele mai mari producătoa-

„nu masncimr
re de energie electrică din 
ţară, ne face plăcere să 
ne îndreptăm cu respect 
gândurile spre destoinicele 
obiectiva de la filialele t-  
lectrocentrale Deva — Min
tia, Păroşenl, Haţeg, ae 
la ceptralele de termoflca- 
re de la Gurabarza, şl din 
marile societăţi comerciale 
„Siderurgica" Hunedoara 
ş i ' „Sidermet". Călan, de 
la Filiala de Reţele Elec
tric# Deva — cu toate 
subunităţile sale din ju

deţ — să le felicităm pen
tru rezultatela bune obţi
nute şl să 1« dorim noi 
şi tot mal consistente suc
cese In activitate.

Fie ca, în dureroasa tran
ziţie a României la econo- 
fhia de piaţă, pe energe- 
ticieni să-i Însoţească doar 
gândul bun şi sentimentul 
patriotic de a sprijini, prin 
fpuncă şi prin rezultatul 
trudei lor — energia e- 
lectrică fiind produs vital 
In toate sectoarele vieţii

economice şl sociale — tu- 
făptuirea acestui •• proeie 
logic şi necesar a! priva
tizării, '  al progresului ' şi 
bunăstării, poporului.

Şl, coincidenţă fericită, 
în acest an, energeticle- 
nil de la Mintia îşi săr
bătoresc ziua profesiei fn 
Contextul unei alte aniver
sări, do suflet şi pentru 

.Istorie — împlinirea tn 
acest an a unui sfert de 
veao de la punerea fn 
funcţiune a termocentra- 

. lei, de fapt a primului grup 
energetic de 210 MW, 

Acestui eveniment ii de
dicăm paginile 4-5 ale zia
rului nostru de astăzi.
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20 IULIE .
•  Au trecut 200 de zile 

din an ; au mai rămas 
165 ;

•  -f- Sf. Prooroc Ilie Tes- 
viteanul;

•  75 de ani de la moar
tea generalului ERE- 
MIA GRIGORESCU. 
comandantul Armatei 
I pe frontul de la

•  1304. S-a născut FRAN
CESCO .PETRARCA, 
primul, mare-poet şi 
umanist italian (m. 
1374); '■

•  1810. S-a născut AU
GUST TREBONIU 
LAURIAN (in. 1881), 
filolog, erudit, , .f|j|iră 
proeminentă a.Reyolu- 
ţiei de la 1848, din ■ 
Transilvania ;

•  1913. S-a născut dra
maturgul AUREL BA- 
RANGA (m. 1979);

•  1943. S-a născut poe
tul ADRIAN PAU-

. NKScu. .. -■

IV. Dl-. I. O. RUDEANU

Encrgcticienii sunt mereu la datorie, tn ima
gine : electricianul Micle Teodor, de la F.R.E. Deva, 
lă ‘ o Tirtervenţie. -:

-Foto PA VEI, LAZA
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Gura care tace adevăr grăieşte /

Poşta-în  relaţie directă, perfecţionată cu lum ea
— După Revoluţie s-au 

produs şi îu domeniul poş
tei şi telecomunicaţiilor or
ganizări, reorganizări. A- 
eum au loc altele. Cum 
este structurată în pre
zent activitatea poştei, ce 
vizează noile măsuri or
ganizatorice, această re- 
gipnalizare, cum i se 
spune ?

— De trei ani, mai e- 
xact dc la 1 iulie 1991, 
noi fiinţăm ea unitate te
ritorială în cadrul Regiei 
Autonome Poşta Română, 
Ne-am desprins, cum se 
ştie, din fostele direcţii 
judeţene de poştă şi tele
comunicaţii, având ca o- 
biect al activităţii efectua- 
rea prestaţiilor poştale tra
diţionale şi, normal, al u- 
nora noi. Acum trei ani am 
pornit eu emoţii la drum. 
Iar. drumul n-a fost uşof, 
orice început e dificil, mai 
ales atunci când nu-1 cti- 
noşti ţfreă bine toate' co
ordonatele, Nu ştiam fi
xări ce va însemna aceas
ta separare, Ea era gân

dită-in sensul de a putea 
aborda afilierea la orga
nismele internaţionale de 
poştă, care,' ca în ' orice 
domeniu, au nişte, criterii 
aproape rigide câteodată. 
Oricât ai încerca o adap
tare la specific eşti obli
gat să ajungi acolo undo 
te cheamă ele. Poate în 
ideea de a se dirija clar, 
uniform şi pe bază do 
considerente . mai sigur 
cuantificabile, mai uşor 
de urmărit, nu-i rău. Dar 
după trei ani, dacă am 
pornit atunci cu pierderi 
de aproape 2 milioane de 
lei, acum suntem o uni
tate bine -aşezată, la nive
lul nostru de calcul, şi pro
fitabilă. Ne ghidăm după 
criterii de eficienţă eco
nomică, cum impune Or
donanţa din august anul 
trecut, cum gândim şi noi 
şi cum impun înseşi con
diţiile economiei de piaţă. 
Deşi pe numim. regie au
tonomă, ‘ ii-am fost sub
venţionaţi niciodată Sg 
ideea piaslfiâ a ■: termenu
lui- CI s-ay klQîSţ df &

Discuţie cu dna 
CĂRPINIŞAN l in ic a , 

director al Direcţiei de Poştă 
Hunedoara — Deva

(la dialog au participat şi au complotat răspunsurile 
dna DIANA ALEXE, director economic, 

ri şi dl OCTAVIAN BREAZU, şeful serviciului 
. exploatare) ■

buget fonduri pentru o- 
biective majore — şi sin
gurul de care am cunoş
tinţă este constituirea par
cului auto propriu de 
transport poştal — este , 
adevărat, însă alţi bani de 
Ia buget noi nu am pri- 
liiit. ■

~  Dar profitul realizai 
intră în contul regiei ?

— Absolut, El urmea
ză cursul economiei . din 
gomania. Sa împarte exâci

după procentele prevăzute 
de. lege. V-aş face o măr
turisire de suflet. în pri
mii-trei ani, efectiv ne-am 
organizat toate acţiuni
le în ideea de supravieţui
re financiar-economică. Au 
fost şi momente dure, şi 
sacrificii, anul trecut fiind 
nevoiţi să apelăm la dis
ponibilizări de personal' şi 
reduceri de norme. Nu-
este o noutate, nu noi 
flm ‘inventat soma iul în

România, nu ne-am dorit 
aşa ceva, însă a trebuit 
să ne acomodăm din 
mers Ia fel şi fel de con
diţii, unele dure, neplăcu; 
te. Aş vrea să reţineţi 
însă aprecierea noastră 
cu privire la marea înţe
legere pe care am găsit-o 
în rândul poştaşilor. Au 
fost foarte puţine contesta
ţii, deşi era dreptul lor. 
sunt numărabile pe de
gete acţionările în instan
ţă pe această temă, toa
te rezolvate în spiritul 
legii, pro unitate.

— A fost disponibilizat 
mult personal ?

— Vreo 70 de angajaţi.
— Am primit şi noi 

semnale din teritoriu că 
s-au reduse normele, ceea 
ce v-a îngreunat activi
tatea.

— Exact. In aceşti trei 
ani, cu tot greul, am 
reuşit să ne înscriem pe > 
coordonatele realizării in
dicatorilor economico-fi- 
nanciari, spre eficienţă. 
Acest lucru no a permis 
să abordăm cu oarecare

curaj şi încredere şi ca
pitolul dezvoltare. Scopul 
în această perioadă a 
fost acumularea, care să-ţi 
permită dezvoltarea.. Do-’ 
vadă — ne-am constituit 
parcul propriu. de trans
port, avem o lucrare de 
investiţii de mare anver
gură —- sediul şi oficiul 
poştal in Deva —> pe 
care o vom termina în - 
'toamna acestui an, ani 
renovat o serie de oficii 
poştale, iar cu altele ne-am 
mutat în spaţii noi- 
la Buceş, Luncoiu, Geoa -‘ 
giu Sanatoriu, Sarmizege- 
tusa, Deva 4, care deşi 
este înghesuit într-un spa g 
ţiu mititei; este dotat aşa 
cum se cere la ora ac-

Au adresat întrebări 
şi au consemnat 

răspunsurile
ESTERA ŞINA 

VIORICA ROMAN  

DUMITRU GHEONEA

(Conliiiuuic-.-in pag. a 2-a)



in î  perfecţionată cu lumea
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(Urmate din pag. t)

tuală,. cu ghişee modula
re, cu fax, cu balanţă c- 
conotolcâ, In alte ele
mente. Pcatc pentru agen
ţii economici mari sunt 
aspect* minore, dar pen
tru noi licoare pas a În
semnat o realizare de care 

e-ain bucurat. $i a ve-
it, iată, al treilea 1 iu

lie din existenţa noastră 
Ca firmă de sine stătătoa
re, din nou cu o nouta
te, de data aceasta abso
lută. Ea vizează o gân
dire modernă privind des
făşurarea activităţii de 
poştă- pe teritoriul Româ
niei. Este o aliniere la 
cerinţele internaţionale, In 
termenii noştri numită 
regionalizare, în sensul că 
vizează o reîmpărţire a 
teritoriului ţării, în scopul 
Îmbunătăţirii căilor de 
transmitere a trimiterilor 
poştale.

— Vă rugăm să deta
liaţi puţin această nouă 
structurare a Poştei Româ
ni,;

Dacă până acum am 
fost organizaţi pe sistemul 
împărţirii administrativ- 
teritoriaîe a ţării, ' deci 
ia 42 de judeţe — 42 de 
direcţii de poştă, acum 
funcţionează 9 regiun;- (zo
ne) poştale, fiecare cu
prinzând mai multe jude
ţe. Noi, judeţul Hunedoa
ra, împreună cu judeţele 
Caraş-Sevcrin, Timiş şi 
Arad facem parte din 
zonă Timişoara. Până a- 
cum, ţpată existenţa noas
tră era dirijată de trans
porturile feroviare. Tre
buia să ne adaptăm," in
diferent de greutăţi sau 
de avantaje, cum impu
nea mersul trenurilor, A 
devenit enorm de costisi
tor. Deşi am fost parte
neri zeci de ani, nu am 
găsit înţelegere să ne a- 
corde oarecari facilităţi. 
Tarifele extrem de mări 
au devenit apăsătoare 
pentru poştă. - Ca urmare, 
s-a conturat ideea trans- 
bordării pe transportul 
auto, care este mai ieftin 
până acum. Adevărul este 
câ par' ol auto e nou.

— Credeţi că activitatea 
se va inhunăiăţi prin a- 
ceastă nouă .structurare ?

— Ai* i şe aV.-Vl.K-se două 
aspect?: cli.'.ehţă înso
ţită de calitate. îmbună
tăţind tim.-iii do transport 
j?» la rjoj calitate în
seamnă a preda o trimi
tere iii tfmjiul cei mai 
scurt poşi'od —« înseam
nă bani g- nomisiţi.. Pon
derea în activitatea noas
tră „ * deţin agenţii eco
nomi’ a. deşi populaţia 
reprezintă o parte semni
ficativă. Acum, când trăim 
atâtea modernizări şi când 
concurenţa din străinătate 
Şi-a creat puncte puterni
ce în  România şi în dome
niul nostru, trebuie să re- 
găndim strategia poştei şi 
s-o aplicăm rapid. Intr- 
un articol apărut în zia
rul dv. era o întrebare cu 
mare doză de nedumerire, 
firească pentru noi toţi, 
dacă este normal ca o scri
soare de la Vulcan la 
Lupeni să treacă prin 
Timişoara. Pare ceva în
tortocheat, intr-adevăr. 
Poate chiar absurd. Dar 
numai pare. Aceste re
giuni concentrează într- 
adevăr traficul poştal din 
întreaga zonă, ca fiind sin
gura care are relaţii cu 
restul ţării. S-au făcut 
analize pe baza informaţii
lor stocate în banca de 
date de ia Bucureşti şi 
s-a constatat că. din vo
lumul total de trimiteri,

In jur de 60—70 la «ută 
se vehiculează cam în a- 
ceasti rază teritorială. 
N-avea sens să se plimbe 
totul ia Bucureşti, ca până 
acum, unde se prelucra şi 
iarăşi circula către toate 
punctele din ţară. Erau 
prelucrări foarte multe.
■ Aceste modificări pre

supun şl o reorganizare
. a direcţiilor judeţene?

— Regionallzarea vi
zează modificări doar în 
sensul circuitului poştal. 
Noi Vom exista, ca fi 
până acum, ca direcţie 
grefată pe raza judeţul ui 
Hunedoara, Salariaţii noş
tri servesc tot juţteţul şi, 
lucra foarte important, în 
baza convenţiei între fe
deraţia sindicatelor şi re
gie nu există pericolul 
disponibilizărilor de perso
nal. Singurul scop al a- 
cestor reorganizări este, 
aşa cum. spuneam, Îmbu
nătăţirea parametrilor de 
calitate fi eficienţă pa căi 
care ni se păr tuturor cel 
puţin, curioase. însă acest 
proiect se gândeşte de doi 
ani, s-au făcut studii, dez
bateri, testări, concentra,» 
pe zone, cu concluzii cla
re. Deci nu este o măsură 
sau o hotărâre bruscă,- 
ruptă de realitate. Func-' 
ţionăm !n acest sistem nou 
de o lună şi jumătate şi 
nu s-au produs catastrofe, 
fenomene deosebite.

— Şi ce mai rezolvă a- 
ceastă regionalizare ?

Elimină posibilitatea 
furturilor din corespon
denţă şl din mesagerie. 
Corespondenţa circulă în 
sac direct de Ia un oficiu 
expeditor la Timişoara, 
unde are loc o singură 
prelucrare, -vi fie înâpoi 
sigur, cu mare operativi
tate şi merge direct la 
destinaţie. Până acum 
erau troi-patru prelucrări. 
Prin reducerea numărului 
de prelucrări scade riscul 
de furt. La fel la colete. 
Se preconizează ca aces
tea să circule în maşini 
sigilate. In activitatea poş_ 
taţilor ţei raai tracasaţi 
cartatorii, intervine un 
automatism fantastic, dar 
acum este mult mai sim
plu cu introducerea ma
şinilor automate de cartat, 
deocamdată la Timişoara.

— întârzierile de la 
sfârşii de săptămână atât 
în primirea trimiterilor 
poştale cât şi a  abona
mentelor de presă la bene
ficiarii lor creează unele 
nemulţumiri. Sistemul a. 
cesta nou prevede o îm
bunătăţire, o reluare a lu
crului de sâmbăta?

— Suni aspecte pe care şi 
noi le cunoaştem şi nu ne-a 
fost indiferent pentru că 
afectează relaţia cp parte
nerii noştri, CU clienţii 
noştri. Insă principalul 
argument care ne-a impus 
acest regim de funcţio
nare a fost legat de chel
tuielile foarte mari pe 
care ie implică lucrul de 
sâmbătă şi duminică. Dar 
o veste bună. de ultimă 
oră- Printr-o recentă a- 
dresă primită de la Regia 
Autonomă Poşta Română 
ni s-a comunicat progra
mul de activitate cu pu
blicul al oficiilor poştale, 
aplicabil de la ÎS iulie a.c. 
Astfel, In zilei* de dumi
nică şi de sărbători le
gale, nu se lucrează. Sâm
băta, oficiile poştale din 
localităţii* rurale sunt in-

. ehise, iar pe trasee nu se 
lucrează. în  mediul urban, 
Ifl judeţul Hunedoara, va 
fi deschis — pentru pre
zentare^ *■? oficiul poştal 
Deva 1, între orele 8—12. 
precum şi toate oficiile 
poştale cu activitate de

distribuire a corespondentei 
ţi a abonamentelor la 
presă, pe toate traseele, 
Intre aceleaşi ore, 8—12,

— Deci, durerea oameni
lor do te ţară rămâne.

— Este adevărat, dar
activitatea poştală In me
diul rural este ineficientă. 
Cunoaştem problemele să
tenilor, nu le ignorăm do
leanţele, trebuinţele, insă 
ne aflăm, deocamdată, în 
imposibilitatea de a le sa. 
tisface pe toate. încă sun
tem săraci, Aceasta con
duce la toate efecte» ne
dorite, ,
-T f  Apropo de doleanţe, 
Oa»«*ni| ar dori să poată 
cumpăra eiara din Oficiile
dv.

— Există o firmă spe
cializată în vânzarea pre- 
801 — dRodipetaP4, Ar fi ţ> 
concurenţă netoială. Noi 
suntem regie autonomă, iar 
„Rodipetul" este societate 
comercială, dar ambe» 
subordonate aceluiaşi ml* 
nister. Singura pxwibill» 
tete de «  desfac# presă 
prin oficiile noastre 
taie este sistemul 
naţie". Nu ştim _
vantajează presa cotidiană.

— Relaţiile noastre d# 
colaborare sânt toute. Ve
deţi totuşi posibilităţi de 
perfecţionare a Ier?

— Am avea o rugămin
te şi anume să-i sensihi- 
lizaţi, prin presă, pe unii 
parteneri ai noştri, să na 
vireze la timp tn cont 
banii pentru ajutoarei* de 
şomaj, alocaţii» de stat 
pentru copii, ajutoare» 
pentru handicapaţi, pensii. 
Dacă nu ne in tri aceşti 
bani în cont, nu avem de 
unde plăti S-a ajuns 
ia incidente neplăcute. Dl. 
riginte» de la oficiul De
va i  a fost pur şi simplu 
bătut d c  către ■ oameni 
beţi. A trebuit să intervi
nă poliţia. Realmente nu 
suntem implicaţi cu ni
mic în acest aspect nega
tiv.

— Cine sunţ aceşti co
laboratori sau parteneri?

— Există nişte convenţii 
stabilite la nivel central, 
cu date fixe. In 3-4 ale 
lunii .trebuie să începem 
plata ajutoarelor de şomaj, 
dar banii intră în cont 
doar în data d# 5. Azi, 
12 iulie, trebuia şă în
ceapă plata pensiilor şi nu 
au intrat banii în cont. 
(Afară aşteptau zeci de 
persoane — n.n.). De la 1 
iulie, de când funcţionea
ză trezoreria locală, nu 
ştim ce se întâmplă, f »  
fapt, Oficiul de pensii â 
făcut dispoziţia de plată 
doar ieri, H iul», şi tre- 
bu» s-o facă te date de 8 
iul», Probleme de or
ganizare, însă oamenii ae 
iau la zor pe soi. Nu a- 
cuzâm pe nimerii, nu cău
tăm vinovaţi, dar nici. să 
fim singurii răspunzători 
în faţa oamenilor nemul
ţumiţi pentru drepturile 
lor, unii însă prea vio
lenţi, prea nemulţumiţi 
din o mie dg alte motive, 
găsindu-1 vinovat pe pri
mul care iese în cale, fn 
speţă pe bietul poştaş. Noj 
îi înţelegem pe oameni, 
dar nu putem fi d* acord 
cu incidentele care s-au 
petrecut la -Haţeg, te 
Orăştie, la Hunedoara, şi 
în alte oficii, iar asta nu 
din vina noastră. Facem 
un apel sincer partenerilor 
de convenţii, care sunt 
şgaii răspunzători cu noi 
în faţa beneficiarilor de 
prestaţii.

— V-am "ruga să ne 
spuneţi prin ce mijloace 
faceţi cunoscute solicitanţi
lor serviciilor dv amănun
te legate de expedierea

unui colet, a unor scrisori 
cu valoare, a recoman
datelor sau altor trimi
teri speciale,

— In privinţa formula- 
rlsticii avem o regulă ce

« se  respectă te toate Ofi
ciile. Există expuse for
mular $ complete, dacă 
omul are răbdarea şi ră
gazul sfi »  parcurgă. 
colete, pretenţii», sunt 
mari, e adevărat. Unele 
par depăşite, dar au fost 
unele criterii care au con
dus I* aşa ceva, au fost 
cuprinse In instrucţiuni şi 
omul de la ghişeu este 
obligat să le respecte. Pe 
lin»- asta nu sunt noutăţi, 
se lucrează în aceeaşi ma
nieri de zeci d* ani.

—- Cu ce alto greutăţi şe 
confruntă poşta, pe care 
le  aveţi in atenţie sau 
pentru care aţi solicita 
sprijinul partenerilor sau 
bcneficarilor dv. ?

— Este vorba de tarifele 
de chirii perceput# de 
unele primării Funcţio
năm In general in spaţii 
închiriate d t  Ia consilii» 
loca» 8«u de la RAGCL- 
Uli Chiriile lui crescut 
simţitor tn ultima vre
me. Teoretic Ie putem nş- 
ţocia, dar practic tariful 
1 se impune iad totenia- 
va scoaterii la licitaţie.

Nu .putem renunţa la spa
ţii, deci trebuie să ne ali
niem 1a tarife. Financiar 
Începem Si simţim şl a- 
eeastă povară. Dacă noi 
ţinem cont de aspectul so
cial ai activităţii noastre, 
a r trebui s-o facă şl con
silii!* loca», cicj oficiul 

(tel funcţionează pentru 
>munitatea pe care a- 

eesta o dirigui#, nu noi.
— Ce atei preocupări ce 

eforturi şl măsuri aveţi 
în atenţie, pentru perfec
ţionarea In continuare a 
activităţii ? ...

—» Fiind o unitate teri
toriali, In cadrul unei fle- 
gii Autonome Naţionale, nu 
noj dirijăm fondurile de 
dezvoltare. Le primim 
prin alocare d# la regie, 
pentru obiective foarte 
ton# justificate, de interes 
local, idei pentru jude
ţul nostru am avea. Ele 
trebuie să se bucure insă 
de girul regiei. Suntem 
printre judeţele care n-au 
fost frustrate — îndrăznesc 
eu să spun. Sunt obiec
tive ample — cum a fost

Snstituirea parcului auto 
toată ţara. „ ,,

— Cjresu» un zşron că 
..Romtrieeom" ar dori să 
fuzioneze cu dv, pentru 
că vă meige bine,

— Sigur, est# un *von. 
fu se pun*. această pro
sternă, deoarece separarea 

îofţ, credem noi, foarte 
»  gândită, impusă de

Multă lume se în
treabă Şi ne întreabă de 
C® lipsesc timbrele fiscale?

tv Nemulţumirea oame
nilor este îndreptăţită, dar 
Vina nu ne_aparţine. Ştim 
că, din iipşă de bani, nu 
se tipăresc suficiente tim. 
bre. Noi cerem, insistăm, 
dar...

— Ce aţi mai dori să 
transmiteţi cititorilor zia
rului nostru ?

— Cititorilor ziarului
„Cuvântul liber", tuturor 
locuitorilor judeţului, ea 
şl celor care ne mai fac 
şicana, ne mai bârfesc pe 
la colţuri, dorim să te 
spunem că existăm, că 
suntem permanent în sluj
ba oamenilor şi să nu-şi 
facă griji privind noua 
reorganizare şi noul ştii 
de lucru în Poşta Româ
nă. Sunt elemente da 
modernism, de calitate şi 
eficienţă, _1

la... vacanţă
Şcoala. Primară T*- 

liucu inferior funcţionează 
Intr-o clădire mai veche. 
Alături se află şi interna
tul Şcolii General* din lo
calitate. Ambele imobile 
«unt destul de „obosite", 
pline de igrasie, cel mai 
rău prezentându-se inter
natul, Sala de mese, holul 
au tencuiala căzută, chiu
vetele defecte. Dormitoarele 
de la etaj s# prezintă, mal 
bine, aici lucrările de zu
grăveli fiind încheiate. Ex
teriorul şcolii primare a- 
rată şl el rău. Surit nece
sara reparaţii serioase. Parte 
din jgheaburile de Scurgere 
a apei pluviale sunt că
zute, în ce a rămas întreg 
din ele iarba crescând la 
aproape un metru, zidu
rile sunt coşcovite, tencu
iala căzută, scândurile de 
sub acoperiş — putrezite, 
geamuri «parte, uşi fără 
clanţe, acoperişul deterio
rat, De ani buni toci nu 
s-au ma; efectuat lucrări 
de reparaţii serioase. Leto
nă» de foc au fost aduse 
de vreo săptămână şi ur
mează să fie tăiate, Nu-i 
vorba că In magazie nu mal 
rămas ceva combustibil şl 
de anul trecut. Curtea 
şcolii e inundată de bă
lării, d« f» r  vechi. Fără

tndtotoă această imagine 
nu es»  ţ r r e  îmbucură
toare. OaA, se poate face 
ceva Îp această vacanţă?

Spre deosebire de situa, 
ţia de la Teliuo, la Lunria 
Cernii, Şcoala Generală se 
prezintă bine. Se vede de 
ia p poştă că instituţia este 
bine gospodărită, curată. 
Sigur, şi aici mai sunt 
necesare lucrări de repa
raţii, dar nu d* amploare, 
dovadă că In flecare an 
aiel s-a făcut ceva. Curtea 
şcolii este îngrijită, aici 
Cei dornici având posibili
tatea să dispute O partidă 
de volei (fileui fiind cum
părat de tineri din sat), de 
handbal. Au fost aduse 
lemnele de foc necesare 
pentru iarna viitoare. Aici 
funcţionează şi un internat 
şcolar. S« făcea şi o pro
punere de către localnici, 
dacă n-ar îi posibil să se 
organizeze In fiecare vară 
o tabără şcolară de către 
Administraţia judeţeană a 
taberelor. Locurile sunt 
minunate, cu nimic mai 
prejos decât In staţiuni ca 
Predeal, Sinaia, Pârâul 
Rece Ş.a. Ne gândim că o 
astfel de idee ar putea fi 
îmbrăţişată.

MINEI BODEA
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SĂPTĂMÂNA 20—26 IULIE
BERBEC
Veşti de departe, presimţiri. Nil vă aventuraţi în 

afaceri, nu forţaţi recunoaşterea publică a meritelor dv. 
Cineva de sex opus refuză să vă protejeze. Bazaţi-vă 
pe propria-dv. persoană, -

TAUR
Vă preocupă o chestiune financiară. Probleme în re

laţiile cu străinătatea ori cu deplasări. Nu fiţi impulsiv. 
S-ar putea să nu obţineţi ajutorul aşteptat de la prie

teni. ;;; '
. _ GEMENI

Sunteţi predispus la o nouă asociere, chiar de tip 
comerciaL Plătlţi-vă datoriile. întâlniri amoroase, pro
puneri de călătorii îndepărtate. Atracţie spre filozofie, 
religie. Şanse de a face avere. ■

RAC
f  bine să încercaţi a vă. păstra cumpătul. Sunteţi 

prea nervos. Plitiţi-vă datoriile urgent. Nu forţaţi no
ta căci s-ar putea să stricaţi din capriciu o legătură se
rioasă. Veşti legate de străinătate, implicare în viaţa 
spirituală,
/ LEU

Gândiţi-vă la odihnă pentru că aveţi o stare excer 
sivi de oboseală. Aveţi grijă de relaţiile dv. la locul 
de muncă. Veţi începe săptămâna cu dreptul, mai ales 
intr-o chestiune de finanţe.

FECIOARA
Vă puteţi vedea liniştit de casă ; o mică şansă in 

dragoste. Nu daţi curs unor impulsuri. Nu este exclu
să o îmbolnăvire, o mică criză de familie.

BALANŢA
Vă veţi ocupa de un transport, de comerţ sau cores

pondenţă. Feritt-vă de un accident in caşă, evitaţi com
plicaţii» |n  relaţii» cu copiii. E bine s i fiţi ferm eu 
subalternii, spr# a vă ating* ţelul profesional.

SCORPION • ■' ■
O întâlnire cu o cunoştinţă nouă, anumite cumpă

rături vă vor îmbunătăţi starea de spirit. Câştigaţi ad
miraţia multor oameni Veţi pune accent pe proble
mele profesionale. E bine «ă vă pregătiţi psihic pen
tru anumite impedimente.

SĂGETĂTOR
Nu rentaţi pe sprijinul unui protector. Fe cerul 

;loriei dv. pluteşte un nor. Nereguli eu situaţia dv. 
inanciară. Relaţiile de afaceri ori matrimoniale ar putea 

fi tulburate-
CAPfHeORN
Idei bune in activitatea cotidiană. Veţi fi atras de 

ocultism. Veţi fi mai cooperant, «-ar, putea să aveţi 
parte de câştig, Transformări radieale în viaţa de fa
milie. , ' ■ '■ ■

VĂRSĂTOR
Atracţ» . şpre literatură, sau veţi călători. Pro

bleme m  a « m  4# tomi- Va creşte capacitatea dv. de 
exprimare, farmecul personal, Ohţmeti 0 recunoaştere 
social^, <lar vor exista piedici în relaţii» cu familia.

m m
Aveţi nevoie de ajutorul unui amic. Preocupări în 

domeniul afirmări; profesionale. Veşti legate de străi
nătate, intervin piedici intr-o scurtă deplasare. Veţi 
plăti datorii, veţi rămâne fără bani. . /



Chipul strâmb
In chiar zilele revoluţiei, 

când se simţea şi se dorea 
o eliberare de Încorsetări 
şi îngustimi, o libertate de 

gândire, presă şi spectacole 
fără cenzură, au apărut ia 
diferite locuri da muncâ-în 
unele ateliere, secţii şi 
chiar tn uneia autobuse — 

(rafii înfăţişând temei 
goale sau sumar fi 
perverse pasând tn cele 
mut indecente posiţii, cu 
nudurile dominate de in* 
stlnct. „Orice minune ţtft* 
trei sile" — şi-au sta a* 
tunel oamenii de hun simţ, 
Înţelegând pentru moment 
nevoia de exprimare, dat 
sperând c i «de ceva tre
cător, Dar, nu numai e l  
n-au dispărut, ct aceste

mici „colţuri'’ au fost com 
pietate cu alte şl alte chi
puri ce le stârnesc unora 
simţurile animalice. Sa, 
mal mult, tn goana după 
senzaţional, fir numeroa
se ziare ţi reviste nou a* 
părute imaginea temeţi 
este tot mai pângărită şt 
degradată.

Au existat, desigur, a» 
seraenea exemplare tn toa
te vremurile, pe toate me
ridianele mapamondului şl 
nobabil eă nu vor di*- 

părea niciodată. Ntt ele 
reprezint* însă imagi- 
nea-slmtxd ai eternului 
feminin. Acestea nu fac 
decât să tntinese, e l ter- 
telească adevărata femeie. 
Pe aceea care şi-a consa

crat viaţa unui ideal, fie 
că este profesie, familie, 
crez politic ori social.

Cuprinse de Indignare, 
multe femei, neavând răs
punsuri la îndemână, pen
tru Întrebările neaşteptate 
şi repetate aie micuţilor 
curbii, ne întreabă: „De 
ce apar asemenea scene, 
astfel de chipuri deocheate 
te  presă r  Mi ştim nici 
noi, dar sperăm că este 
doar o modă care va trece 
ce Otice» sita, Sperăm-că 
gingăşia, candoarea, puri
tatea zâmbetului şl sentl- 
meatului vor redeveni de
finitorii pentru adevăratul 
portret uman al femeii.

ŞINA

„ P lâ n g e  s ta tu ia  
E m in eso u "

Un grup de doamna din Deva s-a Întâlnit, 
de Sfinţii Petra ţi Pavai, pentru „• schimba unele 
păreri despre viaţă** şi au  .purces te O 
prin parcul Devei". Cum t» -ra teetetil 
zeul Închis, s-au oprit In l Secţiei,de 
naturii, sâ admire reptilele si i-uu închinat 
de mulţumi» dnei pred, Nuţu, pentru contribuţia 
avută ia înfiinţarea acesteia.

Ptimbându-se apoi pe aleile parcului, au ajuns 
la statute lut Eminescu, monument care-l inf&ţişeasft 
pe poet „măreţ, frumos dar trist*. Au avut senza
ţia câ statuia plânge din cauza „singurătăţii, negli
jenţei şi pasivităţii organelor administraţiei locale 
şi a  cetăţenilor din aeeşt oraş“,

Scandalizate de vandalismul cu care statuia a 
fost mutilată, smulgându-i-se plăcile de marmură 
de pe postament, doamnele întreabă: „Oamenii lui 
Dumnezeu, .când v-aţl dedat la asemenea fapte, nu 
y-a fost ruşine, teamă ? Dacă până acum nu vi s-a 
întâmplat nimic râu, nu «stă prea târziu să V* luaţi 

t  răsplata pentru fapte mârşavă pe care aţi comis-o". 
1 Apoi, cititoarele noastre sugerează primăriei 
1 repararea „stricăciunilor" la statuia celui mal mare 
ţ  poet al neamului nostru, Mihai Eminescu. Cu pro- 
t misiunea câ vor reveni cu o altă temă, legată tot 
î de parc, semnează doamnele JOhescu, Popescu, Fio* 
|  rescu (şi încă trei nume, pe care nu te redăm, de 
ţ teama de a nu te „boteZa “jt, (V, Roman)

\ Bă râ d em
„Rasei femeilor este an reflex al cerului", spu

nea victor Hugo, Deci, sâ râdem ! Astăzi, cu... Pă
li cală.

Fiind soldai ţi primind liber într-una din Zile, 
Păcate »*a dus ia teatru şt a adormit te timpul re
prezentaţiei. Când s-a trezit, un actor tocmai Zicea 
pe scenă :

«late, Cinci zii» de când suntem aici...“. .
— Maică Preclstâ, strigă Păcală, sărind de la 

locul Iul. Şi eu, t a »  nu aveam decât o zt permi
sie... Să ştii că tn*au dat dezertor f

F r u m u s e ţe a  d e  
. f ie c a r e  z i

#  Dacă n-aţl dof&ît bi
na, puteţi fi vioaie ţi 
bine dispusă daci te tră
ite» faceţi un „masaj" ca 
duşul da m âni Tempera
tura apel trebuie să fie 
scăzută, ta  final, treceţi 
O dată pa tot corpul da 
sus tn jos apă «ace. Apoi 
frecţlonaţî-vă e
sop aspri.

ea un pro*

•  Mască pentru tenul 
gras şl eeuetci ameste
caţi o linguriţa da zeamă 
de lămâie cu morcov ras, 
lăsaţi ' masca pe obraz 30 
de minute, după care tam
ponaţi cu ceat de cimbru. 
Şanţ potrivite şl măştile 
de fruct» astrlngente sau 
un tifon îmbibat cu lauri

C h im e n u l
Infuzia m  pruparl din* 

tfea iinaurita >i iinaitat# 
da fructe ta o ceaşcă cu’ff ÂOăî&k ■ dâ Aopui ftifi pTOpCluifitoS u8
a elimina gazele din sto
mac la cel care suferă de 
baîonărt j măreşte canti

tatea de lapte femeilor 
c a »  alăptează, reglează 
funcţia stomacului, com
bate lnflamaţlil® Intesti
nale, calmează colicile, 
fluldifică secreţiile bron- 
şlce şl măreşte dlureza.

U  Urechea •  Masa] chi
nezesc, Se masează conco
mitent ambele urechk 

— teburiîe, îndoite îna- 
tete, te  ttftad între dege
te ^  mart fi arătătoare i se 
trage de ele până apere o 
senzaţie de căldură i (sti
mulează stomacul, au efect 
bun pentru tona oculară) ş 

u# partea laterală a de* 
fetelor Intel se aşază te  
spatele urechii, cu mâini
le fiplte de craniu. Cu miş
cări rapide se împinge de 
10 ort înainte pavilionul . 
urechii (se Stimulează cir
culaţia în pavilion):

Ce părere aveţi despre Guvern?

!

Politicul expresia 
concentrată a existenţei 
— animă mai mult sau 
mai puţin tânăra gena. 
rafie. Ce pare»  are a. 
ceasta categorie socială 
despre politică, dar. mal 
ales despre Guvern, a  re
prezentat obiectivul unul 
sondaj realizat recent O. 
pfniile, pro sau contra, 
reflectă tetr.un fel sad 
altul speranţele ori de* 
«amăgirile vieţii.

Cristei* Nariţa: „E
g»tt s i  răspund l a o  1* 
temenea întrebare. Cred 
câ totuşi se depun» *. 
fort dfil partea Guver. 
nulul ca sâ avem o via
ţ i  mat bună, Un nivel de 
culturi şt civilizaţia, Dar 
poate aceste este prea 

I mic faţă de cât ar fi ne- 
■ Gesâr, mal ales într-o pe

rioadă ca cea de faţa.*’
...: „Pentru mine po. 

lltlca nu înseamnă ni
mic. Nivelul unde am a- 
Jtins, este ţotuşl regre
tabil. Cred că Guverne
le României, după ’89, 
poartă o răspundere ma
re pentru ceea ce te în
tâmplă te ţară**.

Sorin Lupean : „Cred 
câ Gtîvercul trebuie sâ 
facă ceva pentru tineri 
şi mal ales pentru cei 
recent căsătoriţi. Sunt de

vreo doi ani căsătorit şi 
nu m i. s-a acordat ni
mic, Nu am un ioc sigur 
la serviciu, Nu mal pot 
să-ml iau o casă, nu se 
mal poate diseuta chiar

I

!

ŞI POLITICĂ

de o mobilare a locuia, 
ţel. Se să mai discutăm 
de copii, ei trebuie tel 
lasă din competiţie, i a  
toate acestea trebuie să 
se g eascâ cineva. Şi 
cred că la aceste lucruri 

trebui sâ se gândească 
primul rând politici

enii şi guvernul nostru.’’
Eugenia Oneţiu: „Nu 

ştiu câ să 2ic despre gu
vern. Până acum se pre
zintă bine. Os o fl, vom 
Vedea**.’

Gheorghc Purcar: „In
acceptabilă. Din toate 
punctele de vedere — ni. 
vel de trai, privatizare 
etc.”

... s „Dacă mă gândesc, 
la persoana mea, de ia 
bine am ajuns la aproa. 
pe rău, mat ales că am 
trei copii şt este foarte 
greu. Pentru unii este 
uşor, pentru cei mulţi 
însă.»** , .

Cătălin M arc: „Nu 
ştiu în ce măsură guver
nanţii ţin la această ţa
ră. Peste tot bântuie co
rupţia, şomajul, fără să 
mai vorbim de inflaţie. 
Soarta tineretului este ig. 
norată total. Gr, cred că 
acest lucra tt-ar trebui 
sâ le fie Indiferent”.

Adriaaa Todea: „Vi
surile noastre de la re
voluţi* s-au spulberat în 
totalitate. Dacă mă în- 
trebaţf de guvern, ce să 
Vă spun ? Ar putea să 
facă ceva pentru noî, 
pentru tineri. Ce anume ? 
Se ştie foarte bin*. Insă 
totul rămâne o frUmoâsă 
vrajă.”

Iar câ un post scrip
tura la întrebarea enun. 
ţaţă 1a Început — în loc 
de comentarii, —* n.ar 
fi lipsit d* relevanţă să 
Smintim doar câteva lu
cruri t numărul şomeri
lor dte rândul tineretu
lui te judeţul Hunedoara 
— numai până la vârsta 
de 28 de ani — se ridică 
la mai bine de 13 000 de 
suflete, costul unui a- 
partament, modest, trece 
binişor de 10 milioane; 
dobânzile praeticate la 
împrumuturi sunt fritre 
70 şi sută la sută.

CORNEL POENAR

de 
sănătate

—  degetul mijlociu in
trodus tn pavilionul urechii ‘ 
masează «Ofta, urmărind 
cutările acesteia (efect be
nefic pentru coloana ver
tebrală, sistemul nervos, 
membrele) i

-»  apăsaţi pa cavitatea 
aflaţi tn spatele urechii 
(efect fit insomnii);

—* puneţi palma stângă, 
făcută căuş, peste urechea 
dreaptă; buricul degetului 
mijlociu al mâinii drep
te pus peste unghia ară
tătorului (de la aceeaşi 
mână formează un ciocă
nel cu c*»  se bate d# 20- 
teM * ort l i  baza degete- 
tec mâinii stângi, ţinând 
ochii închişi (stimulează '  
funcţionarea rinichilor) j 

#, ; ocedee de presa* 
âWtehtfi. Punctele stimu
late priit acest procedeu 
sunt: Motanul" (scobitu- 
re  d te spate!» lobului u- 
reehli), Indicat In cazul 
Surzeulei, zgomotelor In u- 
rechl, VOrMril dificile;

Urechii'' (situat ta 
rcebltara dte faţa urechii, 
forma5 te  momentul câni 
*# deschide gura) — re
comandat te  cazul bolilor 
de erecte,

Ş fiştl şl o zonă reflexo- 
tălpl, în apro- 
“ etelor mici şl 

ttftaătoare), efid- 
«d* te  terapia urechii. 
(După „Yoga şl destinul 
nostru'' de Elisse Kraft).

Au fost primii la examene!
Clipe de emoţie, de căldură cani

culară, de gânduri, iluzii şi speranţe, 
iulie poate fi definită pentru mulţi 
tineri ca o lună a viselor împlinite 
sau a marilor dezamăgiri. Admiterea 
la liceu şl-a închis aproape în totali
tate cortina, bucuria sau tristeţea 
fiind deopotrivă prezente. Duelul cu
noştinţelor s-a făcut simţit în majo
ritatea liceelor, pregătirea tinerilor a* 
flaţi ,în pragul marilor speranţe va
lidând zilele sacrificate pentru carte 
sau nopţile albe.

Ctee sunt câştigătorii (liderii) exa
menelor de admitere la liceu, la ni
velul municipiului Deva, a  fost nu 
numai curiozitatea ziaristului, ci ţi a

multor părinţi, fraţi, rude, prieteni al 
elevilor. Aşadar, după multe emoţii, 
trăite în febra admiterii, rezultatele 
cele mai bune sunt: ,

Liceul „Decebal11 — Mihaela Lumi
niţa Rudeanu — 9,92; Liceul „Traian"
— Liviu Nicuîa — 9 0 1  Liceul Peda
gogic —• Harta Negriu — 9,58; Liceul 
Energetic **» Cristian Tiberlu Horariu
— 9,42; Liceul AUto — Bogdan Neaga
— 9,58; Liceul de Chimie — Alte Pa
vai Bălan — 9,17; Liceul Minier «— 
Mihaela Lupaş — 7,02.

Tuitfrof ftiieitări şl.„ vacanţă plă
cută !

C. POENAR

Erasure (I)
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Erasure, nume repre
zentativ el curentului 
synthy m  tehno — pop, 
este, fără îndoială, opere 
muzicianului de excepţie 
VInce Clartce. Acesta a 
debutat fii grupul britanic 
Depecb* Mode, pârtiei* 
pând ca şl co-autor la 
realizarea câtorva piese 
notatele : Dreaming of me 
(primul hit al grupului), 
New Life şl, mal ales, Just 
can’t get enough. După 
apariţia albumului de de
but, „Speak an speli" 
(1982 la casa Mute Rec), 
pa parcursul primului tur
neu mondial VInce pleacă 
din grupul Depeche Mode. 
Următoarea etapă din ca
riera acestui muzician este 
Yazoo, .un grup în care 
se îmbină calităţile da 
compozitor şl Instrumen
tist ale lui VInce, cu vo
cea pătrunzătoare a so

listei Alison Moyet La 
«nete lui '84, după patru 
albume şi câteva succese 
de ton, grupul se destra
mă, Alison urmând o ca
rieră solo destul de înflo
ritoare (începută 1984 CU 
albumul AU şt până ta 
prezent cu albumul issex, 
ultimul ei hfl în topul 
britanic Whispering your 
name, a figurat pe tocul 
18 la 21 marii® 1994), iar 
VInce pune bazele unul 
grup de tehno intitulat 
„The Assembly'', De abia 
în 1985 Vince îşi găseşte 
partenerul ideal în per
soana lui Andy Bell (ce 
a activat într-un grup lon
donez de cartier, intitulat 
The Vold, un solist vocal 
cu o personalitate con
troversată fiind homose
xual, dar cu o voce apro. 
plată de cerinţele lui 
Vince).

Vocea lui Bell şl mă
iestri* iui' Vince, care 
este un instrumentist de
săvârşit cântând la Key- 
boards, sintetizator, saxo
fon. performantele sale a- 
tingând chiar şi atorde- 
onul, au făcut tn scurt 
tim , şl fără prea multă 
reclamă, ca stilul Şl nu
mele Erasure să devină 
inconîundabile. După un 
început anevoios, primele 
trei stngle-luri (Who needs 
Iove like that, Hevenly 
action şl Oh L’amour) 
neintrând în top 50 bri
tanic, cu toate că erau 
frecvent difuzate pe pos
turile independente de 
radio şi în discoteci, 
grupul realizează fii toam
na lui '85 primul album 
intitulat „Wonderland'1, la 
casa Mute Rec. care, de 
altfel, va edita toate pro
ducţiile Erasure. (Va urma) 

HOINA SEBEŞAN



energie

ţ  Întreprinderea Gen- 
trala Termoelectrică D* 
va — Mintia a 'luat fiinţă 
in urmă cu 28 de ani', 
mai exact, la 31 martie 
1966.

, AZI, MÂINE

* — Dv.,' stimate dle 
Florea Bercş, de câţi ani 
lucraţi în această termo
centrală ?

— De la începuturi. Am 
fost racolat, ca să spun 
aşa, .de la I.R.E. Deva. 
Şefii de atunci de la mi
nisterul de resort, mi-au 
luat atribuţiile ce-mi 
reveneau la I.R.E., ' de 
Inginer şef adjunct, dele-

murile specifice stabilite.
— Ca forţă economică 

a energeticii româneşti, 
cum arată azi C.T.E.' De. 
va-Mîntia ?

— Este a treia mare 
unitate producătoare de 
energie electrică din Ro
mânia., Azi realizează 
cam 9 la sută din volu
mul de enrgie electrică 
a ţării şi 25 la sută din

j Discuţie cu domnul 
dr. îng. FLOREA BEREŞ, 

directorul C.T.E. Deva-Mintia

gându-mâ să mă ocup oe 
lucrările noii Termocen
trale de la Mintia. Adică, 
rămăsesem salariat la 
I.R.E.D., însă pentru Min
tia  ̂ Investiţia acestui o- 
biectiv a fost promova
tă ’ îri 3l martie 1966, 
fiind numit director al 
întreprinderii-C.T.E. De-' 
va-Mintia . regretatul Ie- 
ronim Rusan. In 22 apri-' 
lie acelaşi an, mi s-a în
credinţat funcţia de di
rector tehnic.

__ — Construcţia ■ termo
centralei s-a făcut In e- 
tape care deja se cunosc...

— Ceea ce ar fi totuşi 
de subliniat este că pri
mul grup s-a pus în 
funcţiune după' numai 36 
luni de la începerea lu
crărilor — record în ţa
ra noastră şi una dintre 
puţinele asemenea rea
lizări în lume — şi că 
următoarele trei au fost 
racordate la sistemul e- 
nergetic naţ.onal din şa
se în şase luni un alt 
fecord de viteză în con
strucţia termocentralelor 
din România. De aseme
nea, se cuvine evidenţiat 
şi faptul că după para
lelul fiecărui grup, pro
bele de 72 de ore făcu
te, împreună cu furnizo
rii de echipament, au 
fost reuşite, constituind 
garanţii că instalaţiile 
vor funcţiona în confor
mitate cu tehnologiile şi 
cu prescripţiile prevăzu
te în proiecte, la consu

li

energia electrică pe căr
bune.

— Câtă energie elec
trică n dat ţării Termo- 
centraîa de la Mintia în 
sfertul de veac de când 
există ?

— De la punerea în
funcţiune şi până la 30 
iunie 1994 — azi este 
mai mult —r a produs 136 
de miliarde de kWh şi 
a consumat 74,5- milioa
ne de tone de cărbune 
(sigur, însă că nu toată 
energia electrică produsă 
a fost realizată pe căr
bune — n.n.). ; .

— în timp, unele agre
gate, instalaţii, echipa
mente au ' îmbătrânit, 
s-au 1 uzaţi A fost, - este 
nevoie de' reparaţii, de 
perfecţionări, moderni, 
zări ale fluxurilor “  de 
producţie, ale agregate
lor, instalaţiilor. ^

— în anul 1988 am tre
cut la materializarea u- 
hui program de «tehno
logizare a centralei, pro
gram ce se întinde pe 10 
ani şi care cuprinde pa
tru obiective importante: 
1) adaptarea instalaţiilor 
la cărbuni cu putere ca
lorifică redusă faţă de 
proiect; 2) înlocuirea e- 
iementelor din oţeluri 
speciale, care, ca urmare 
a funcţionării în . timp 
mai îndelungat, la tem
peraturi ridicate, au a- 
juns intr-un stadiu de 
degradare pronunţată; 3) 
protecţia mediului încon.

jurător; 4) schimbarea 
instalaţiilor uzate pentru 
care nu am reuşit să ne 
asigurăm piese de schimb.

— Au trecut şase ani 
din program. Aii mai 
rămas patru. Ce s-a rea
lizat? Ce a mai rămas 
de făcut ?

— Am realizat: mări
rea capacităţii gospodă
riei de cărbune, asigu
rarea capacităţii de .de
pozitare a cenuşii pentru 
15 ani, înlocuirea com
pletă, mărirea capacită
ţii şi a gradului de re
ţinere .a cenuşii de la 
zece electrofiltre din cele 
12 existente. Practic, au 
mai rămas cele 2 electro
filtre, de la grupul 1, 
vor fi înlocuite anul vii
tor. Suntem conştienţi 
eă în perioada anilor 
1980—1990, Termocentra
la Mintia a fost o sursă 
de poluare puternică a 
municipiului Deva, dato
rită şi calităţii reduse a 
cărbunelui — cu conţi
nut mare de cenuşă — 
dar şi ca urmare a uză
rii pronunţate a electro- 
filtrelor sau a imperfec
ţiunilor cu care ni s-au 
livrat electrofiltrele noi 
de la grupurile 5 şi 6. 
Prin «tehnologizarea a- 
cestor instalaţii, am reu. 
şit să reducem conside
rabil poluarea din zonă 
şi sperăm ca anul Viitor, 
prin înlocuirea şi' a ul
timelor două electrofil
tre, să nu ma*i fie nici 
un fel de probleme pe 
tema poluării cu cenuşă 
de la Mintia. De aseme
nea, am înlocuit complet 
cabluri electrice ou izo
laţii de hârtie şi Ulei, ca
re prezentau pericole de 
incendii în instalaţii, sun
tem în curs de-finalizare 
a acţiunii de înlocuire-a 
tuturor ," celbr -18 'boilere 
de termofieare, care au •

.avut .ţevi din oţel-carbon, 
cu alte ţevi, din oţel in
oxidabil, ceea ce 'va du
ce, între altele, şi la îm-i 
bunătăţirea termoficării 
municipiului Deva, fără 

, variaţii ale parametrilor. 
Avem în atenţie şi înlo
cuirea unor suban'samble 
ale turbinelor, la care 
oţelul se apropie de li
mita tehnologică de func
ţionare. In „Programul 
de dezvQltare-restructu. 
rare“ al RENEL pentru 
C.T.E. Deva-Mintia, în 
perioada 1994t-200£T, fi- 
gurează, de asemenea, 
reabilitarea tuturor gru
purilor energetice, în ve
derea garantării funcţio
nării lor Ia capacitate 
încă 15—20 de ani.

— Vă mulţumim.

O parte din „echipa" primului paralel — 30 noiembrie 1969, seara. 1

Scurta istorie

•  La data de 25 mai 
1966 au început efectiv 
lucrările de organizare 
de şantier.

•  Prima cupă de pă
mânt la clădirea princi
pală s-a săpat în 9 sep. 
tembrie 1966.

•  pupă 36 de luni de 
muncă Intensă, respectiv 
in vara anului 1969 —: în 
luna iulie — deci' exact 
în urmă cu, 25 'de ani, au 
început punerile în func
ţiune. Prima a fost insta
laţia . din staţia electrică 
de conexiuni, apoi e p u .. 
rarea chimică, gospodă
ria de cărbune, circuitul

ja-o tehnic, echipamen- 
aferente primului 
energetic. s 

In dimineaţa zilei de 
23 august 1969 a fost dă. 
viat Mureşul pe distan. 
ţa de 1 km în noua albie, 
dare â permis începerea 
probelor tehnologice la 
âgregatele de bază, alte 
probe, spălări etc.

•  în  seara zilei de 30
noiembrie 1969 s-a co
nectat la sistemul ener
getic naţional primul 
grup de 210 MW al CTE 
Deva — Mintia. -

•  Pa interval de câte
6 luni — record în cort-
ştrucţia termocentralelor

pe cărbune — au f< 
puse în funcţiune ura 
toarele trei grupuri 
nergetiee, de asemeni 
de câte 210 MW, la 
August 1971 fiind inct 
ţaţă primă etapă de 4 gr 
puri, respectiv de 8 
MW, a acestui jmpt 
ţjant obiectiv energetic 
României.

•  Intre anii 1974 
1977 s-a realizat şi race 
dat lâ sistemul energe 
naţional cel de al 5-1 
turboagregat, tot de 2 
MW iar, la 1 noiembi 
1980, o dată cu parale] 
celui de al 6-lea gri 
CTE Deva — Mintia

Prima promoţie de absolvenţi ai Grupului şc olar energetic Deva.
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Gânduri la an iversare
Folosesc acest plăcut prilej aniversar pentru a 

adresa întregului colectiv al Filialei Electrocentralc 
Deva-Mintia .cele mai calde şi sincere urări de îm
pliniri, sănătate şi bucurii. : '

In aceşti 25 de ani care s-au scurs dc Ia inau
gurarea Centralei Termoelectrice de la Mintia, Una 
dintre cele mai puternice din peisajul energetic al 
ţării, unitatea dvs. s-a dovedit a fi un punct de re
per pentru producţia industrială a judeţului Hune
doara. Existenţa şi funcţionarea la cote calitativ su
perioare a termocentralei Mintia a fost unul din 
factorii care au situat judeţul nostru printre primele 
din România din punctul de vedere al gradului dc 
industrializare.

In acelaşi timp, colectivul dvs. .a dovedit, de-a 
lungul acestui sfert de secol, că ştie să-şi facă _ da
toria cu simţ de răspundere, competenţă şi seriozi
tate. Acestea ne îndreptăţesc să fim mândri că în 
judeţul nostru există o astfel de unitate, comparabilă 
cu altele similare din lume.

Colectivul dvs. a făcut faţă cu succes multor 
perioade grele, găsind de fiecare dată soluţii pentru 
ca economia şi populaţia judeţului să fie permanent 
asigurate cu energia electrică atât de necesară. Şi 
acum, în această perioadă de tranziţie, E.R.E. Deva- 
Mintia găseşte resurse pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor dificile pe care le întâmpină.

Acestea sunt tot atâtea motive de a saluta, din 
adâncul sufletului, realizările pe care le-aţi avut, 
exprimându-mi încrederea că şi în viitor activitatea 
dvs. va fi încununată de succes.

Vă doresc încă o dată multe împliniri în atât dc 
frumoasa dvs. activitate !

r  Ing. GEORGEL RÂICAN, 
Prefectul judeţului Hunedoara

Mureşul a fost zăgăzuit pentru a asigura apa necesară funcţiona 1

Grija pentru condiţiile 
de muncă şi de viaţă, pen. 
tru pregătirea cadrelor 
s-a constituit dintru înce
put într-un comandament 
major continuu, eficient la 
CTE Deva — Mintia.

•  S-au depus mari efor
turi fizice- şi materiale în 
vederea asigurării sculelor, 
echipamentelor şi hainelor 
de protecţie, pentru per
sonalul muncitor ; s.au a- 
menajat vestiare, cu toate 
utilităţile necesare ; s-a dat 
atenţie permanentă orga
nizării secţiilor şi atelie
relor, drumurilor şi aleilor 
din incintă, ordinii şf cu
răţeniei :

•  încă de la începutul 
investiţiei s-a pus accent 
pe pregătirea viitorilor 
muncitori şi maiştri, a ca
drelor care urmau să pre
ia frâiele exploatării a- 
gregatelpr şi instalaţiilor. 
Efortul pregătitor s-a 
materializat repede, la 1 
septembrie^ .1966, deci în 
urmă cu 28 de ani, înfiin- 
ţându-se Grupul Şcolar 
Energetic Deva, avându-1 
ca prim director pe ' dl 
Ioan Drăghici, iar ca pro
fesori funcţionând şi spe-

mult solicitată, bine a pro. 
vizionată. personalul său 
calificat prestează servicii 
complexe, operative, de 
calitate.

•  Intre anii 1966 — 1971, 
la CTE Deva — Mintia 
s-au asigurat din fondu. 
rile proprii . de investiţii 
900 de apartamente fini
sate şi 420 de apartamente 
semifinisate — finisate şi 
ele ulterior. De asemenea, 
în 1977 s-a construit şi 
dat in funcţiune un bloc 
turn cu 88 de apartamente, 
în cartierul Progresul din 
Deva, iar în anii 1989 — 
1990, împreună eu RAGCB 
Deva şi cu „Macon” Bîr- 
cea ,s.au pus la dispozi
ţia salariaţilor termocen
tralei 40 de apartamente. 
Din 1991 se află în con
strucţie şi vor fi predate la 
cheie, până la sfârşitul a- 
nului curent, alte 160 de 
apartamente. In total, în 
cei 25 de ani de când fiin. 
ţează, CTE Deva-- Min
tia a întregit fondul de lo. 
cuinţe al municipiului De
va cu 1618 apartamente, 
fireşte, pentru angajaţii 
săi, insă asta înseamnă 
foarte mu.H.

La masă

cialişti din cadrul termo
centralei. Mulţi absolvenţi 
ai acestei şcoli au contri
buit la punerea în func
ţiune a primului grup, des
tui dintre ei sunt astăzi 
meseriaşi de nădejde ai 
Termocentralei Mintia, u- 
nii plecând la alte unităţi 
energetice sau în diferite 
alte întreprinderi

•  O dată cu construirea 
termocentralei s-a con
struit şi o cantină luminoa
să, încăpătoare, pentru sa
lariaţii unităţii, dată în 
folosinţă în anii 1975 — 
1976, deoarece nu prea a. 
vea clienţi, existând o 
cantină bună pe atunci a 
şantierului de construcţii 
— montaj.

In prezent, cantina Ter
mocentralei Mintia este

Am deosebita plăcere de a transmite, cu ocazia 
aniversării a 25 de ani de la punerea în funcţiune a 
Termocentralei Mintia, rele mai calde felicitări între
gului personal şi familiilor precum şi urări de feri
cire, sănătate- şi realizări cât mai fructuoase în acti
vitatea profesională.

Cei peste 136 de miliarde kWh energie electrică 
produsă de la punerea în funcţiune şi până în pro. 
zent reprezintă consumul actual al ţării pe timp dc 
cca, 3 ani, dar deosebit de important este că au fost 
realizaţi cu cele mai mici consumuri specifice de corn. 
bustibili, comparativ cu realizările altor termocen
trale pc cărbune.

Această performanţă arată, de fapt, nivelul caii. 
tafiv al muncii personalului Termocentralei Mintia, 
deşi s.a confruntat cu greutăţi importante legate de 
arderea unei mari cantităţi de cărbune, din care o 
parte Însemnată cu caracteristici diferite de cele pre
văzute în proiect.

Conducerea RENEL este mulţumită de modul în 
care CTE Mintia îşi rezolvă, prin eforturi proprii, pro. 
biemcle deosebite cu care se confruntă în această 
perioadă de tranziţie Ia economia de piaţă, putând 
fi dată- ea ewemplu în ceea ce - priveşte spiritul dc 
iniţiativă şi de responsabilitate iu domeniul tehnico, 
ecouomic şi în administrarea responsabilă ă  patri.' 
moniului din dotare.

Încă o dată doresc colectivului de aici, în numele 
conducerii RENEL, nbi şi importante succese în con
tinuare, Ing. VICTOR VA1DA,

preşedintele RENEL

fata Mintia produce

»a. la o putere de 
MW, fiind dintre ce
ai; mari termocentrâ 
t ţeărbune din ţâră. 
DJn anul 1994, CTE 

Mintia produce 
ieţgie termică — cu 
Opacitate de livrare 
[aţă, din prizele ne- 
bfe ale turbinelor, 
3qo ,Gcal/h — ali- 
lijd tO*ţ căldură şi 
:a$dă 'peste 25 000 de 
ayiente din Deva. 
jn ţprezent, CTE De. 
- Mintia se află in.

intens proces de 
noiegizare şi moder. 
i, mare vizează deo. 
ţă menţinerea " la 
petri înalţi a capa. 
lor de producţie şi 
iuEjrea poluării m.e-
i f i i  cenuşă de ter.
nt^ală.

ramas
exploatării ei, în cei 28 de 
ani de la ideea aşezării 
termocentralei aici, pe mâ
lul Mureşului, la Mintia, 
şi până azi, 20 iulie 1994 
— chiar de Ziua Sfântului 
Prooroc Ilie şi a tuturor 
energeticienilor ţă rii; — 
multe mii de oameni. File 
de hârtie îngălbenite de 
vreme sau mâi noi le păs
trează pentru istorie nu
mele tuturor.

Unii, pe atunci la vârsta 
tinereţii, a deplinei afir
mări, sunt şi azi în uzină, 
oameni cu experienţă, cu 
funcţii. Sunt actualii di* 
rectori . Florea Bereş şi 
Isaia Miulescu, maistrul 
toan Julu, inginerii Cornel 
Gostina, Voicu Tomoaie, 
Covaci Emerio ş.ă. ş.a.

Alţii au ajuns în poş. 
turi de conducere în de
partamentul de resort 
Cornel Cioară, Victor Vai.
da — ori în alte mari cen

tre energetice din ţară -— 
Dumitru Burdeţ, Cristian 
Talmazan.

în sfârşit, câţiva au 
trecut în lumea umbrelor 
şi cu atât mai mult nu 
trebuie uitaţi (fostul di
rector vreme de 20 de ani 
— de la construirea între
prinderii şi până la perf- 
sionare — Ieronim Rusan 
şi fostul diriginte de şart* 
tier Pelaghie Cioplan), iar 
destul de mulţi, după O 
muncă de o viaţă, cum se 
spune, şi de o probitate 
profesională de excepţie/ 
se află acum la pensiei, 
fţircea Fîrtat, , Romuluş 
pota, Ioan Damian, Petrti 
popa, Viorel Adam, Euget| 
Mărculeţ, Ioan Mârza, Gos, 
tâche Calapod, Mircea Bă* 
dărău etc. eţc. 
r  Tuturor gândul bU& 
şi respectul celor da azi 
de la bornele luminii *

pigur, marea şi împor- 
;aţita Centrală Termoelec- 
rifcă Deva — Mintia, pe 
ţaţe ziariştii au numit-o 
nftaforio „Steaua de pe 
Mtţireş”, a fost făcută de 
>ameni. La înălţarea ei, 
ţin temelii şi până la înăl- 
imea coşurilor de fum, 
:are împung zările, au con. 
rijbuit mii de oameni, de 
ieţe mai diferite profesii : 
fei la proiectant şi dese- 
tafor la buldozerist şi mâi. 
aţ-agiu, de la zidar Şi dul. 
jher la mozaicar şi in- 
itglator, de la fierar-beto- 
ust şi vopsitor la zugrav 
î Instalator, de la... ? ;;
Aspi, trecând în exploa. 

arâ, ea a fost şi este dâ- 
ervită de electricieni şi 
abătuşi, de mecanici şi 
azangii, de turbinişti şi 
thimişti, de „pramişti" şl 
leetronişti, de ... de ... de...
Au trecut prin furcile 

uadine ale realizării şi

Sala maşinilo,

mocentralei Mintia şi ai 
altor centrale termoelec
trice din ţară, colaboratori, 
alţi invitaţi.

S-a făcut o trecere în 
revistă a celor 25 de ani 
de activitate rodnică a ter
mocentralei de la Mintia, 
s.au evidenţiat strădaniile 
colectivului de aici, care 
a menţinut unitatea şi ju-; 
deţul între cele mai mari 
producătoare de energie

electrică din România, au 
fost adresate destoinicilor 
energeticieni de la Mintia 
urări de noi succese: în 
viitor.

La cantina unităţii a a- 
vut loc o masă festivă. 
Formaţii artistice şt cunos
cuţi solişti vocali şi in
strumentişti de. muzică po. 
pulGrâ din judeţ au sus
ţinut un agreabil program 
artistic.

Ieri, la Casa de cultură 
din Deva a avut loc fes
tivitatea omagierii unui 
Sfert de veac de la pune
rea în funcţiune a Cen
tralei Termoelectrice Deva 
I -  Mintia.

Au participat oficialităţi 
file municipiului Deva şi 
ale judeţului Hunedoara, 
parlamentari, conducători 
şi alţi reprezentanţi ai De. 
jbartamentului energiei e- 
lectrice, angajaţi ai Ter.

P a g in ă  re a liz a tă  de
D U M IT R U  G H E O N E A , T1BERIU ISTRATE  

Foto  PAVEL IAZA
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tului iiuiividual cft* muncă 
din iniţiativa unităţii (sub- 
punc'ul a — „unitatea îţi 
reduce personalul prin- 
desfiinţarea unor posturi 
de natura celui ocupat de 
cel în cauză rit urmare a 

. reorganizării” — a apă
rut în ziarul nostru nr 1162 
din 6 iulie 1994).

b) Unitatea işl îneeteazâ 
activitatea prin dizolvare. 
Dizolvarea este o modali* 
tate de încetare â existai, 
ţei unei persoane juridice 
reglementată de art, 40 
din Decretul nr. 31/1954, 
temei care eondUbe 1» li
chidarea patrimoniului ţi 
la încetarea raporturilor 
de muncă. Acest m od. de 
încetare este reglementat 
şi de Legea- nr. 31/ 1990 
privind societăţile comer
ciale în art. 169-173 şi poa
te fi determinată de unul 
3in următoarele motive s

— trecerea timpului sta
bilit pentru durata socie- 
taţii ;

— imposibilitatea rea
lizării obiectului de acti. 
vi tate al societăţii sau re- 
alizătea acestuia ;

-» hotărârea adunării ge
nerale ;

—• falimentul; ■
— reducerea capitalului 

social în cazul prevăzut de 
art. lio din Legea nr. 
31/1990 sau micşorarea ca. 
pitalului social sub mini-

-  ii i r.nr 1 i 111  -  .  .  «»

mul iegal. dacă asociaţii 
nu decid completarea lui : 

— când numărul acţio
narilor societăţii pe acţi
uni .s-a redus sub cinci, 
dacă au trecut mai mult

tulea asigurării pe plan 
local a cadrelor necesare 
iar argumentul avut în 
vedere de legiuitor a fost 
schimbarea locului de 
muncă.

Temeiuri legale de
încetare a 

de
de şase luni de la redu
cerea Iţii şi n-a fost com
pletat ;
■. Dovada dizolvării se Ta
ce cu actul de radiere a 
societăţii eliberat de Re. 
gistrul Comerţului.

c) Unitatea se mată in 
altă localitate şl «re pori. 
bi Hiat ea să-şt asigure pe 
plan local cadrele necesare. 
Reprezintă o modalitate 
mai rar întâlnită în cazul 
•soeietăţiilor comerciale cu 
capital privat.

Această modalitate de 
desfacer# a contractului de 
muncă presupune existen
ţa  cumulativă a două con. 
d iţii: mutarea unităţii m 
altă localitate şl posibili-

în  literatura de specia
litate s-a acceptat că he 
aflăm tn situaţia .mutării 
unităţii chiar dacă se mu
tă numai o formaţiune de 
muncă (şantier, punct de 
lucru, atelier etc.), fără a 
l i  necesari mutarea în. 
tregti unităţi sau a sediu
lui unităţii.

Măsură desfacerii con
tractului de muncă potri
vit' art- 139, «Un. 1, lit. 
c, este permisă de art. 146 
din Codul Muncii, inclu
siv in cazurile în care sa. 
lariâţil se află tn incapa
citate temporară de muncă 
în cari primesc ajutoare 
de asigurări sociale, în caz 
de graviditate, îii timpul 
concediului (ie maternitate

şi perioadă dc alăptare, 
în perioadă cât îngrijeşte 
copilul bolnav în vârstă 
de până Ia 3 ani, precum 
şi în timpul cât soţul sa
tisface servieiul militar. *

d) Unitatea se mută în 
alta localitate, iar persoa
na încadrată nu acceptă 
să o urineze. I n această 
situaţie deşj persoana re
fuză să urmeze unitatea 
datorită împrejurării că 
s-a schimba) locul muncii, 
ca element esenţial al con. 
tractului, legiuitorul a 
creat o situaţie favorabilă 
persoanei salariate prevă. 
zând un cadru juridic a. 
decvat.

Şi îh acest caz noţiunea 
de unitate este acceptată 
într.uft cadru, larg, inciu. 
siv acela de formaţie, şan
tier, atelier, punct d* lu
cru etc. De asemenea, poa
te fi luată măsura în ca
zurile în care persoană 
Se află într-una din situ
aţiile prevăzute de art. 146 
Codul Muncii

Nu se poate aplica dis. 
poziţia legală prevăzută 
de art. 130 alin. 1 Ut. d 
persoanelor care au domi
ciliul în localitatea în ca
re s-a mutat Unitatea (sub
unitatea). (Din „Ghid le
gislativ în sprijinul uni
tăţilor p0vatiiâte —. Ra
portul juridic de muncă’*, 
de I. Maflş şl R. Şort an).

(Va urma)

pentru procurarea 
je agricole

Potrivit prevederilor Le
gii 83/1993 ^privind Spri
jinul acordat de -Stat peti- 
tiru producătorii agricoli, 
la art. 7 se arată eâ : „Sta
tul sprijină dotarea ex- 
ploataţiilor agricole cU trac
toare, maşini, echipamente 
agricole, animale de re
producţie şi producţie,
construirea de spaţii de 
producţie, de prelucrare
şi depozitare, aprovizio
narea materială, realiză, 
rea şi valorificarea pro
ducţiei agricole, prin a. 
cordarea de credite cu 
dobândă preferenţială sau, 
după caz, acordarea de 
garanţii în vederea obţi
nerii acestora". fn acest 
context, prin Hotărârile
Guvernului României nr. 
267 şi 340 din 1994 SUnt 
reglementate normele pri
vind subvenţionarea tn 
proporţie de 70 tă sută a 
dobândi aferente credite
lor acordate de către băn
cile comerciale producă, 
torilor agricoli In Vederea 
procurării de tractoare, 
tnaşini şi utilaje.

■ După! ciim mass-media 
a mai informat. Centrul 
de caicul şi statistică sa
nitară din cadrul Minis
terului Sănătăţii a de
marat recent o acţiune 
de „Autoevaluare a sănă
tăţii1', ca răspuns la so
licitările Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii. în 
tre punctele vizate din 
judeţul nostru s-a numă
rat şi Dispensarul nr. 2 
din cartierul Gsjdu, zonă 
în care trăiesc apro’ămn- 
tiv lflono de suflete 

fn baza urtei adrese 
emise de către Direcţia 
Sanitară Judeţeană, din 
13 iunie a.c, se pune în 

, vedere Spitalului Deva 
şi i e u  V  i i  - dixpr.is'C u! Ui

lată câteva precizări fă
cute de către dl ec, Gheor- 
ghe Dreghiei, director aţ 
Direcţiei judeţene Hune
doara pentru agricultură 
şi alimentaţie. De reţinut 
că beneficiari al acestor 
Credite sun t; 1) producă
torii agricoli cu personali
tate juridici cu capital 
privat sau majoritar pri
vat : 2) asociaţiile agrico. 
ie cu personalitate juridi
că şi 3) societăţile corner. 
Ciale prestatoare de ser
vicii pentru agricultură cu 
capital privat, Pentru so
licitanţii din judeţul nos
tru care se încadrează în 
prevederile respective s-a 
acordat, prin Sucursala 
Băncii Române de Dezvol
tare, Uh plafon de credite 
în sumă de un miliard de 
lei.

Condiţiile de acordare 
sunt ca acest credit să re
prezinte cel m u l 83 la 
sută din preţul utilajului 
ce se cumpără, diferenţa 
de 13 la şu ti trebuind s i  
fie acoperită din fonduri
le proprii. Da menţionat

faptul că se prevede ree. 
şalonarea creditului pe o 
perioadă de maximum S 
ani. Pentru dobânzile la 
creditele aferente Utilajelor 
procurate în  anul 1984 se 
acordă o perioadă de ga
ranţie până la 1 ianuarie 
1995. Dobânzile calculate 
la credite, Inclusiv cele 
aferentă perioadei de gra
ţie, se vor subvenţiona 
în proporţie de 70 la sută 
pe an, începând de la 1 
ianuarie 1993.

Prin H.G. nr, 349/1994 
au fost «probate normele 
metodologice cu privire la 
acordarea. Utilizarea Şi 
controlul Utilizării sdbven. 
ţiiîor de la buget pentru 
creditele baheere solicita, 
te in vederea procurări» de 
tractoare, maşini şi utila, 
je agricole,

Beneficiarii doritori de 
credite vor prezenta la 
B.R.D. Deva documentaţia 
solicitată de bancă, cu pre
cizarea că cererea de cre
dite trebuie sâ fie «vizată 
cătfe Direcţia generală

pentru agricultură şi âli- 
mentafie, având în vedere 
încadrarea în prevederile 
Legii 83/1993, H.G 267 şl 

‘ 340. ;-v
important de relevat este 

că producătorii agricoli aii 
obligaţia ăâ organizeze şi 
să conducă o evidenţă se
parată a creditelor ban
care cu dobândă subven
ţionată acordate în bâza 
H.G. 267.- Lunar se va de
pune tti D.G.A.A. decontul 
justificativ avizat de către 
banca Comercială credi
toare (b b D), acestea fiind 
apoi înaintate te Minis
terul Agriculturii şi Aii. 
men taţiei pehtrU acoperi
rea subvenţiei în propor
ţie de 70 la sută la Credi
tul contractat, Cei ce în
deplinesc condiţiile legale 
pentru solicitarea şi acor
darea de credite pentru 
procurarea de tractoare, 
maşini şi utilaje agricole 
sunt aşteptaţi să întreprin
dă demersurile necesare 
în acest scop.

NlCOLAE TÎRCOn

. S.c. C. In. C. NOVA COM S-R.L. DEVA

Vinde en-gtos şi en-dştaiHe, la depozitul 
magazinului Tineretului, din bddl HI Deceitt* 
brie.

•  detergenţi pentru spălat şi curăţat ţc 
saturi, gresie, oblftcte sanitare şi sticlă.

Import Slovacia, adaos comercial zero (0).
Vinde en-gros
0  bere pasteurizată, import Slovacia, la 

preţul de 755 lei/sticla, garanţie 3 luni.
Tel: 054 -  623123. ’ (&21I5-J)

S.C. PARÂNGUL S.A.
P E T R O Ş A N I  

str, i  Decembrie 1918, nr. Il0 ,
Oferă foarte bune condiţii de desfăşurare 

Joc „Singo* in  sală de 150 locuri.
Persoanele juridice interesate, posesoare a 

«paratul-ii necesare şl autorizate pentru astfel 
de joc, pot cere informaţii suplimentare la 

tel. 545383 şl 542861.
In cazul mâl multor ofertanţi, se va orga

niza licitaţie în data de 29 august 1994, oret 10, 
la sediul societăţii, (99)

S.C. CLC AGRICOLA S.A. BRETEA 
cu sediul în localitatea Bretea-Strel* 

nr. 19, judeţul Hunedoara 
Organizează în data de 1 septembrie 1994* 

tea 19* Ia iediul său, concursul de #gie©ţl® •  
managerului, conform Legii 66/1993 şl Norme
lor Metodologice privind selecţionarea manage
rilor.

Ofertele candidaţilor Vor fi depuse la se
diul societăţii in termenul legal. (J06)

S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.J4, 
BUCUREŞTI

SUCURSALA RIUL MARE RETEZAT 
cu sediul în loc, Brazi, jud. Hunedoara 
Vinde, prin licitaţie publică, remorci 

auto, mijloace fixe şi mijloace de transport 
disponibile, precum şi piese de schimb pentru 
acestea, conform listei afişate ia sediu! Su
cursalei, ‘

Licitaţia afe loc in data de 3 august 1994, 
şl îrt continuare, în fiecare lună, in  prima 
miercuri, la sediul Sucursalei, biroul mecani
zare. Informaţii suplimentare Ia telefon 770950, 
int. 140 sau 103.

O

i

T  ■ “

DEVASAI
20 IULIE

18,00 Desene animatei 
„Aladin" (cp. 2 ^  J8.25
Lumea viitorului; 18,50

Jazz-magazirt; 19,15 A- i 
nunţuri publicitare; Aff | 
Film : „Omlil panteră” ; 

I‘b î Naslasia Kinski, Mal- 
corn lîlc DovVcU, Regla 
Pani Seradei*.

S ARE DE CARTE

Azi, 20 iulie, ora 13,30, 
Editura „Destin” organi
zează lansarea cărţii de 
management „Rudenia 
factorului decizional", de

Pater F. Drueker» Mani
festarea va avea loc la 
„Casa Cărţii", oră. 15,30. 
O ocazie bţuUî peft^U 
oamenii de afaceri.iceri. (T, L>.

de cartier susamintit rea
lizarea sondajului de 
autoevaluare a sănătăţii 
în perioada 13—30 iunie 
a.c. Acţiunea debutează 
imediat, în urma unei 
instruiri a personalului, 
stabilindu-sc, tn bază 
unui sistem aleatoriu, 29 
de familii şî 66 de inter
vievaţi, dintr-un număr 
de 2038 de familii şi mai 
bine de 6000 de Oatnehi, 
astfel, ca până la data 
dc 7 itfîie a.c. să poată 
fi înaintate rezultatele 
Direcţiei Sanitare Jude
ţene.

Dar cum. multe lucruri 
nu sunt clare, după ce 
s-a in •!:; i.v sen la iii.!, ca

re ' a antrenat - întregul 
personal i l  dispensarului, 
anchetă ocupând o par
te însemnată din timpul

de locatari la Bucureşti, 
pentru «credlMlitatea o- 
peraţiunii". Dispoziţia o 
creat numeroase nemu! -

liber âl cadrelor Sanita
re ce lucrează la acest 
dispensar, reprezentanta 
Centrului de calcul şi 
statistica sanitară din ca
drul Ministerului Sănă
tăţii a dispus refacerea 
sondajului şi trimiterea 
listelor cu toţi căi 6000

ţumiri în rândul persona
lului medical deveafi, în 
trucât refacerea sondaju
lui nu este deloc simplă, 
pentru satisfacerea Uhtii 
of birocratic el Bbcu- 
reştiului, fiind necesare 
îhcă două săptămâni de 
lucru zdfâvene. Mal mult

decât atât, după cum a 
afirmat dna Lucia Rodi- 
ca Vintilă, liderul de 
sindicat de la JfanilâS* 
(Spitalul Devâ), „sondajul 
de faţă reprezintă o ac
tivitate de statistică, nu 
una tnedicalâ, iar pentru 
Un asemenea lucru sunt 
necesare fief puţin trei 
luni”.

Medicul coordonator al 
dispensarului fir. 2, df, 
Mihâl FleferiU, â înţeles 
necesitatea Uftdf aseme
nea Sondaje, dâr conside
ră că timpul de derulare 
şl Criteriile trebuie sta
bilite optim, nu in ulti
mul moment, prin Prcll- 
ne care riu atr logică şi

mai ales nu ah «fleienţă.
în  loc de încheiere, 

s-ar cuveni câteva între
bări, dacă tot discutăm 
de sondaje: Care este ai 
doilea dispensar din De
va ce efectui&zâ acelaşi 
sondaj, mai cix şCSifiă ci 
în programul Centrului 
de calcul şi statistică âl 
Ministerului Sănătăţii 
sunt cuprinse două CUi- 
buri In capitalele de ju 
deţ? îh bază eSfSr ra* 
ţiuiţi s-a ales Dispensa
rul nr. 3 Deva şl nu unul 
să zicem din Micro 15 
sau din Daciă, uttde pro
blemele medicale, pre
cum şi cele Sbciale sunt 
mult măi acUte ?

CORNEL 1‘OENAU



E T IC H E T E
D I N

PIELE PQLESTER MATASE

$1 DIN HIRTIE ADEZIVA, CARTON, ETC. 

MATERIE P R IM Ă  Şl T E H N O L O G IE  IM PO RT ITALIA

S.c. E T IC H C T T  P R O D  S.R .L .S  *  
s t r .  U Z I N E I  E LEC TR IC E n r . 9  -«H 

C~L U I  . N A P O C A ;  t e l . ;  0 6 4 - 1 8 5 7 3 3

S.C.C.F. TIMIŞOARA S:A. ’ 
ŞANTIER 34 LR DEVA

A N U N Ţ A :

începând cu dată imediată, vindem din 
stoc ciment PA 35, Ia saci, fără adaos corner* 
cial.

Relaţii suplimentare Ia telefon 625890 sau 
Via sediul unităţii din Deva, str. Horea, nr, 
\  12-14, zilnic între orele 7—45. (107)
t • ' • ' '
V —i— - — ......... ■ • _______________ _

Banca 

Comercială 

SA

Anunţă clienţii săi, persoane fizice, că 
dobânzile acordate la depozitele pe termen 
constituite până la data de 04.07.1994 inclu
siv, prin depunere de numerar în conturi per
sonale şi prin cumpărări de certificate de de
pozit, rămân nemodificate.

începând cu data de 05.07.1994, dobân
zile bonificate la depozitele constituite de per
soane fizice sunt următoarele i

— 90 la sută pe an — pentru depozitele 
pe termen de 1 an;

— 87 la sută pe an — pentru depozitele 
pe termen de 9 luni; • .

— 85 la sută pe an — pentru depozitele 
pe termen de 6 luni;

« — 80 la sută pe an — la depozitele pe 
termen de 3 lu n i;

— 75 la sută pe an — la depozitele pe  
termen de 1 lună.

Suma minimă pentru depozitele consti
tuite pe % lună, 3 luni, 6. luni şi 9 luni este de 
100 000 lei, iar pentru cele pe termen de 1 an 
este de 3 000 000 lei.

fca cererea titularilor, dobânzile se calcu
lează lunar, acestea ■

—- achitate efectiv depunătorilor;
V virate in centuri de disponibilităţi ta
\ vedere, cu o dobândă de 55 la sută pe an, «|* 
| tuaţie in care intr-un an se un «âş-
| tig de 116,5 la su tă; 
l —- utilizate pentru constituirea unui nou
î depozit.
| Banca Comercială Română S.A. vinde in \ 
) continuare certificate de depozit pe termen de ' 
i 6 luni, cu dobândă de 90 la sută pe an.

Cumpărând certificatele de depozit ale 
B.C.R. S.A., sumele investite de dumnea
voastră se multiplică in doar 8 lupi, astfel:

— de la 100 000 lei Ia 145 000 lei;
— de la 300 000 lei la 435 000 lei;
— de ta 500 000 lei ta 725 000 lei.

Depunerile se primesc zilnic la sediile 
B.C.R. din Judeţ, după următorul program j

Deva 8—20
Hunedoara * 8—1#  ■ y 'f?r
Petroşani 8—19 ■ j î
Slmerla
Brad

8—19 ^
8—13

Lupeni > 8—13

! MARI REDUCERI OE PRETURI
s . c.

ORAŞTIE
str. Plantelor, nr. 50 !

> telefoane: 034/641940. 054/647512. fax 054/1
64194% telex 72612

, Asigură, în sezonul estival,

|  MARI REDUCERI DE PREŢURI 

|  pentru o gamă variată de produse;

I •  BĂUTURI ALCOOLICE:

! lichioruri (banane, ntango, vanilie, ana- * 
I nas, caise, căpşuni, frăguţe, mentă, pepene gal I 
! ben) -  900 fcl/*t. j /2  +  18 Ia sută TVA; J 
| — rom, vermut, rachiu — 1050 — 1250 J
l Ici/st. 1/2 +  18 ta şută TVA. ;

! •  CONCENTRATE PENTRU BĂUTURI R \  î  
COSITOARE PE BAZA DE Z AH AR $1 A » 

j ROME EXOTICE Şt INDIGENE, j
— cola, kiwi, mango, eăpşuni — 708 tai/' 

; kg +  18 la sută TVA, 695 te i/s t  J 2  +  18 1»| 
I sută TVA; j
|  — orange, banane, ananas, piersici — 7501
!ta i/k g  + suta TVA, 695 leitat. 1/2 +  18;

I|  ta sută TVA;
— cătină, măceşe, soc — 630 lei/st. 1/2 t  j 

|  18 la sută TVA. - 5
j •  AROME DIN FRUCTE EXOTICE ŞI INDI I

' GENE. ,  ' I
I Potrivit tradiţiei firmei noastre, vă oferim.. 
î  pentru sănătatea Dvs. următoarele produse na-1 
I turale; j
1 ■  ceaiuri ambalate la doze (tei, muşeţel. J
! măceşe, sunătoare) — 350—525 lei/cutîe a 50 j 
|  doze;

ceaiuri din plante medicinale; |
■  sirop contra tusei MPtentuşin“, băutură j

V
tip bitter suedez „Toniplant*.

j •  AŞTEPTAM OFERTE PENTRU: I
î  — alcool, zahăr, acid eitrlc.

Contactaţi-ne şi nu veţi regreta! i
AGENŢIA DE TURISM 
„SARMIS" S.A. PEVA 

s tr . 1 Decembrie, nr. 13, Deva
I

Organizează în colaborare CU firma „ ® 0 -| 
MANO-TURCA SEL” S.A. excursii ta Istanbul: -

•  transport cu autocar Mercedes, aer con* I 
__ diţionat, video, televizor, servicii: una noapte j 
j cazare plus mic dejun;

*  p reţ: 91 850 lei sau 72 800 lei şi 17 DM; j
|  8  plecări: duminica şi joia; ora 11, hotel
î „Sarmis". I
i Durata totală — 4 zile, Înscrieri la sed iu l; 
! agenţiei, telefon 61 31 73. I

S.C. MACOFIL S.A. TG. JIU

v i n d e

I

[GLA PROFILATA TRASA ŞI PRESATA ! 
ŢIGLA TRASĂ CU UN CIOC: j

j cu preţurile de mai jos: j
CaL I -  194 lei/bile, '

I Cal. IJ — 142 lei/buc. w j

1 ■  ŢIGLA PRESATA CU DOUA CIOCURI TIP J 
I  U I J :
! m .  I  —  359 ka/ta*:, -  ^  j
I Pentru produsele livrate se asigură garan J 
! ţie până la 50 ani. >
i  •ita  â  m m m  *  m m m  »  âm m  *  m m m  # 'm m m  m m m m  »  m m m  a  m m m  m m m m  *  m m m  0  m m m  m mmmm

S C. CIQUITA 
EXIM SRL Orăştie
Str. G m rm  Coshue. nr. 12, tel./lax 054/ 

J 647519.
Vă oferă o gamă variată de lichioruri de 

cea mâi bună calitate, eu nn tli/uhi plăcut şi 
Ia preţurile cele mai avantajoase, după citjn ur
mează: V ■«:' \y

8  Llehior căpşuni — 0—500 I
•  Lichior frăguţe — 0—500 1
•  L ichior cbeţy — 0— 30Q 1
•  Lichior ^perm int -  0 -5 0 0  I .
•  Lichior banane — 0—500 1
8  Lichior cocos — 0—50® I
Preţul produselor este de 990 lei/ştula 1/2

+ TVA 18 ta şută în cazul achitării mărfii cu 
dispoziţie de plată, tar în cazul achitării mărfi! 
pe loc preţuieşte <te 960 lei/şticta -f TVA 18 la  
şţttă, societatea făcând^© reducere de 30 led# 
sticla. ' '

Relaţii suplimentare la telefonul unităţii, 
647519.

SC  "QVASAR glE C T R O * DEVA
B -D U i D SC E B A L , B L . R , P A R T E *  

Ţ E L / F A X « 1 1 2 6 1 , 8 1 4 9 ^

VA OFERĂ CU PLATA W  RATE ~

♦IVcmeHMEeAvtstpN .k»«t.tata:t6ifet«*b - m
- VidCf> player^tde^tcrordef ■ ®

■-■^Wt^tircompîefe.de sa te*  *  com pot-.:..

y “l >» 1 ^ <î

m ianftAtp; A M T m f®  <x~
r ,- l;  % ;

S C IMCOMEX S K 1

CU PLATA ÎN RATE
V i N D E

pentru locuitorii judeţelor Hunedoara st Alba 
P B l  N

MAGAZINUL CENTRAL DIN ORAŞ t IE
str. N. Bălcescu, nr. II, telefon 64 7196, 

URMĂTOARELE PRODUSE:
•  televizoare color NE1 {diagonale 47. 51, 

34. 72 cui, cu şi fără telctext. telecomandă, 
garanţie 3 ani);

8 televizoare alb-negru SIRIUS. IHA* 
MANT, SPORT (garanţie un an);

8  frigidere ş l congelatoare „ARCTIC** (ga* 
ranţie un ao)î

0  maşini d» spălat „Alba-Lux" şl ..Auto
matic Super** (garanţie un an);

8 cosmetice;
9  alte produse electronice şi elcctro* 

casnice, aragaze, Imitare electrice şi instm laoe«  
radiatoare, filtre de cafea, încuietoare ete.

Reduceri de preţuri la livrări eu gros.
GARANTAT CELE MAI MICI CREŢURI!

F R E S  G O
V I H O  B

prin reprezentanţa 
H U N E D O A R A

8 superconcentrate sucuri 
8 dozatoare, maşini îngheţată
8 l in ii— componente snack bar
8 mini-cuptoare pizza 
8  espresso cafea, frîptej/r. grill 
8 maşini paste făinoase, «lătite 
8 hârtie imprimantă A 3 
8 vitrine frigorifice 
8 maşini tocat carne 
HUNEDOARA, Stf. N Bălcescu

m

ni. 1
Policlinica cu plată, eL 3» fel. 093/712832. 

VÂNZARE EN RATE I (1981795)
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MICA 1 
PUBLICITATE

r
VÂNZĂRI —

r c u m p ă r ă r i

* « Vând (închiriez) gar
sonieră, bl. 0  4. Informaţii 
telefon 617306.

y  (1530775)
\  « Vând casă cu grădină, 

anexe, sat Banpotoc, 184, 
Informaţii — 661584.

V (1530773)
$  •  Vând 2 apartamente a 

ţ  camere, Deva, Mărăşti. 
•Telefon 629486.

(1530774)
•_ţ •  Vând Opel Kadett — 
piesei, 1980, 2 uşi, stare

. bună, neînmatriculat, sau 
Cumpăr talon. Tel. 621730. 

:• (1330776)
j ; « D e  vânzare Fiat Fio*. 
; rino pentru marfă, an fa
bricaţie 1987, microbuz Bar- 
kas. 1,5 tone. an fabrica
ţie 1989, tei 628357. (8478)

,' •  Vând apartament 2
camere, ultracentral şi 
imobilă dormitor. Informa
ţii la telefon 613756, după 

’ bra 16. (8476)
!'« « Vând sau închiriez
j spaţiu comercial ultracen
t r a l ,  Haţeg, Tudor Vladi-
■ niirescu ,1.- Telefon 051 
; — 185390, CVaiova.
■ (8470)

•  Vând apartament 2
camere. Informaţii zilnic

,- la telefon 623406.
(8466)

, •  Vând două tocuri
geam noi,

■ A1. Şahi a,
80 x 1,25. Deva,
14, după ora

; 18 v (8465)
; • « Vând apartament 3 

camere, cartier Mărăşti, bl. 
i"  A. ap. 0, tel. 626258.

*f (8473)
•  Vând apartament trei 

: camere, puşti vânătoare
Bok şi ZB, calibru 16.

: Telefon 777104, Haţeg.
(8567)

•  Vând autoturism Mer
cedes 200 D. Haeţg.

: 770216. (8463)
•  Vând garsonieră Brad 

(oraşul nou), preţ nego-
i; Viabil, 2000 000, vând sau 

schimb casă cu grădină şi 
dependinţa în sat Dudeşti, 

l^eomuna Luncoiu de. Jos. 
O u  apartament Deva. Tel.
■ 6 1 6 5 4 8 , 2 0 - 2 3 .

(8462)
•  Vând urgent teren

>. construcţii intravilan, 1500 . 
V mp şi apartament trei 

■■■;. camere, în Alba Iulia. Re
laţii 058/826755. 

t  ş (8380)
•  Vând sau schimb cil 

Bucureşti apartament 2 
camere, ultracentral. Tel.

. 617925. ; (8325)
r»v •  Vând Nissan, Conşbi, 

'i |;  televizor color, computer
„886 SX, frigider, maşi
nă spăiaţ vase. Telefon 
717982. (8459) .

•  S.C. Indcrom SRL 
Petroşani (vizavi de hotel 
7,Petroşani") vinde en gros

•: pulpe pui import, . tacâ-
• _ muri pui Ungaria CTC.

Telefon 045982 — magazin, 
#543690 — domiciliu, 

f  (8419) >
•  Vând c'asâ Simeria,.str

* Gh. Doja, nr. 39, grădină,
:: telefon, gaze, posibilităţi

privatizare. Tei. 616567, 
620110. de văzut sâmbăta,

; orele 9—17. ' (8477)
•  Vând apartament 2 

camere, in Hunedoara,
, 6000000 lei, său valută, 

negociabil. Informaţii sat 
Brănişca, nr. 48, zilnic.

,, (84791

•  Vând sau schimb a-
partament trei camere, de
comandate, etaj 1, centru 
Deva, eu similar Hune
doara, Tel. 629025 sau 
722485 . (8481)

•  Vând casă, Simeria.
str. Păcii, nr. 17, gaze şi 
apă. (8489)

« Vând Renault 4, 4
uşi, consum 6 litri/100 km. 
Telefon 613951.

|  - (8487)
•  Vând pui Coker spa

niol cu pedigree. Infor
maţii telefon 616217, după 
ora 20. (8493)

« Vând M 461 IMS, mo
tor Diesel. Tel. 661483, o, 
rele 20-22. (8497)

•  Vând in Almaşu Sec
parcele pentru agrement Ia 
şosea, posibilităţi' curent 
electric. Informaţii Almaşu 
Sec, nr. 93. (8543)

•  Vând 3 televizoare co
lor Funay, teletext, abso
lut noi, garanţie. Deva. 
telefon 614138, după ora 
15. (8501)

•  Vând apartament 2 
camere, bdul Bălcescu, bl. 
1, ap. 36, et. 2, Deva.

(8502)
Vând apartament , 2 

camere, etaj 2, lângă Asto- 
ria, gresie, faianţă, lam
briuri, liber, ocupabil Ime
diat, z o n ă  liniştită, 
6 500 000, negociabil-, -.Tel 
629527. (8503)'

•  Vând Dacia 1 300, sta
re deosebită, înmatriculată* 
1500 DM, negociabil, Tel, 
629801. (8536)

•  Vând apartament 2
camere, parter, Gojdu. Tel. 
614437, (8504)

•  Vând apartament ultra_
central, 3 camere deco
mandat, etaj 2, Deva. Tel, 
613844, (8509)

•  Vând instalaţie pen
tru fabricat sifon, îmbu- 
teliere sucuri plus tuburi 
C02, Tel. 614972, 621793.

(8511)
•  Vând casă Peştişu

Mare, nr.' 28. . ;-
■ -  (8507J

. Vând apartament v; 2 
camere, două canapele noi, 
preţ fix14,5 milioane lei. 
Telefon ’ 624930.

•  Vând garsonieră, zo
na Mioriţa, Al. Crinilor, 
bl. E 13, sc. 2, et. 1, ap. 
53, Deva. (8532)

•  Vând Aud,- 100 CC,
modei 1986, accidentat 
(înmatriculat), în stare de 
funcţionare. Geoagiu, Calea 
Romanilor, nr. 200, tel. 
156. (8514)

? •  Vând apartament trei 
camere, etaj I, deosebit, 
92 mp. Telefon 625174.

(8513)
•  Vând autoturism Alfa 

Romeo SUD, înscris în 
circulaţie, la preţ foarte 
convenabil, după ora 20, 
seara, telefon 623878.
■ ' ' '• '••••. ' (8517) '

•  S.C. V'iopoc SRL De
va, str. M.,-Emineseu, nr. 
61,, vinde en gros haine 
import, la preţuri foarte 
avantajoase. Magazinul este 
deschis zilnic între orele 
9-13 şi 15-20, Vă rugătn 
vizitaţi-ne.
•-ii- - • ̂ . (8517)

•  Vând 5 mc BCA, preţ 
43 000 - lei/mc. Tel. 622333.

(8520)

•  Importator direct vin
de scaune, mese plastic 
import Italia, la cele mai 
avantajoase preţuri. Tel. 
611602. 625017.

(8319) '

•  Vând apartament 2
camere, decomandate, Dc„ 
va, str. Dorobanţi, bl. 22, 
ap. 19. ' (9518)

•  Vând apartament două 
camere, vad comercial, par

ter. Telefon 611400-
• "  .... '  ■ (8534)

« Vând casă, gaz, apă, 
grădină, str, Mihai Emi- 
nescu Telefon 623824. -

(8541)
•  Vând sau schimb a- 

partament 3 camere,- cen
tral, telefon, cu 2 came
re, Deva. Tel. 711840.

. (6928)
•  Vând apartament treî 

camere, zona Bucegi, par
ter, posibilităţi privatiza
re. Tel. 711052

. (6915)
•  Vând Opel Ascona, 1.9 

S, înmatriculat, relaţii tel.
' 721427. (6926)

« Vând colţar, bibliote-, 
că, masă cu 6 scaune, mă
suţă mică, preţ convenabit. 
Telefon 714672.

:;v:7; , (6929)
• •  - Vând casă în satul 

Batiz, nr. 73, teren intra
vilan 3000 mp, spaţiu co
mercial 200 mp, Fiat TD 
Croma, preţ convenabil. 
Informaţii Călan. sat Ba- 

- tiz, nr. 73.
- (6930)

•  Vând apartament trei 
camere, Hunedoara, A. 
Iancu, nr. 3, bl. 137/31.

(6931)
« Vând chioşc. Piaţa 

:■ Obor, Hunedoara, telefon 
)  720915, 718182 - *- ‘ ri

(6932) .
‘ •  Vând apartament 2

camere, zonă centrală, cu 
sau fără mobilă. Telefon • 

' 718383. (6933)
•  Vând apartament"4 2'

camere,- Micro 5, Hune
doara, Independenţei, bloc

: 32, ap. 39. (6939)
•  Vând apartament 4 

camere, schimb cu 2 plus 
diferenţă, telefon 724655.

i (6933)
•  S.C,. Meropa S,A.,. cu 

i sediul în liunecloara, "nr.
• 9, telefax ' 713091, organi-
• zează- licitaţia publică • în • 
7 ziuă’de' 2 august 1994, ora
- 10 şi în flecare marţi în
! continuare pentru mijloa- -  
. ce* fixe,, printre care: Re- 

nault 25 TS (avariat), ARO 
10/4 (4 x4), TV 12 F, Da
cia break. -Informaţii pri- 

; vind licitaţia se vor ob
ţine lâ sediul unităţii satj

- la tel. 716592, 712483.
■ - ./. - ' (6937)

. - 7 •  Vând urgent . Opel 
Ascona B, 1979,• stare bu
nă, - motor schimbat," ne- 
înmatriculabil (posibil ta
lon). Telefon 714770.

(6938)
•  Vând Dacia 1310 

break, fabricaţie .1988, tel? 
712221.

(6944)
•  Vând garsonieră, car-

- tier Dacia (posibil două
rate). Telefon 628781.

- . ' (8540)-
•  Vând apartament, zo

na pieţei. Tel. 629951? 
după ora 1Ş. '  (8469)

•  Vând casă cu gaz,
curte şi ^grădină mare,

" Grigqjes.cu, -24. Telefon 
616326.̂  (8523)

•  Vând canapea exten
sibilă şi fotolii Drobetâ,' 
bibliotecă 5 corpuri, su- 
fragerie Living. Telefon 
014387. (8472)

•  S.C. RAMARA COM- 
•PRODEX SRL vinde, la

I preţuri foarte mici, mo
bilă diferite tipuri; su
fragerii ţ dormitoare; bu
cătării; canapele, fotolii; 
mic mobilier. Aceste pro
duse se găsesc la maga
zinul situat în localitatea 
Hunedoara, bdul Dacia, 
Micro V, telefon 724026.

(8494)
. «• Vând urgent şi ‘ con

venabil Opel Record, în
matriculat şi televizor co
lor. Telefon 712339.

(6949)

« Cumpăr Dacia 1 300, 
până în 8 ani, negociabil, 
telefon 723428. - - .

(6951)

DIVERSE ?
 ̂ « Societate comercialâ, 

^titulară contract conce
siune teren, cedează docu
mentaţie completă penlrsi 
construcţia unul spaţiu co
mercial; titulară con traci 
chirie spaţiu comercial, ca
ută colaboratori pentru pre
luare spaţiu sau întreţinere 
comună. Tel. 623834, orele 
8-16 (8361)

V .V .-iW .W iV W A V W
•  Doriţi să câştigaţi 

.200 milioane le; în 
termen foarte scurt 7 
Scrieţi pe adresa Jal
bă Costel, Hunedoara. 
Oltului. 2/29, cod 2750; 
v •»; (6936)

V .W .W .V .W /A V .V .V .*

•  S.C. Glava Paniro SNC
Deva anunţă intenţia de 
majorare a preţului pâinii, 
începând cu data de 20 
august 1994. (8539).

•  Curs gratuit de limba 
engleză, în zilele de 21.,22. 
23, 25, -26 şi 27 iulie, în
tre orele 16 şi 18, în in. 
cinfa 'noii construcţii i a

„Biserici J f^ tin e . Baptis
te, de: pe str. ,Kogălnicea- 
nu, ' colţ cu T)N7. Se voi 
ţine cursuri pe trei nive
luri ;. începători, . mediu,. 
avansaţi, cu profesori din 
S.U.A. Informaţii "la tel. 
613760.'    (8984)

OLEICI E DE 
SERVICII

« Firmă particulară an
gajează băieţi pentru de
pozit en-gros. Informaţii 
Deva, strl ;M. Emineseu, 24.

- ", — ■ (8475)
•  Casa de Ajutor Reci

proc ă Pensionarilor De-
,* vai angajează un ' fri/er- 
pensionar. Relaţii la se
diul casei, stk 1 «Decem- 
■brie; nri i

« Angajez zidar pentru 
lucrări construcţii,- cumpăr 
porumbei rasă. Telefon 
669277. (8168)

•  împrumuturi în lei 
primiţi imediat la Casa'«(e 
Amanet Simeria, zilnic 8 - 
12 ; 15—17. Tel. 660721/

- , ; (8496)
.« Caut femeie îngrijit 

copil, Deva, Gojdu, bl. ÂB 
1, ap. 54. (8505)

•  Atelierul din str; 'Cer
ne! care execută-tocuri me
talice, chei yală, tocilărie, 
s-a redeschis în şpatei-i 
cinematografului „Patria" 
Deva.

: - (8499)

P I E R D E  U I

•  Pierdut carnet de stu
dent, eliberat de Faculta
tea Ecologică. Deva, pe 
numele Mareş Cosmi» Răz- 
van Se declară nUl. ■

^  (8500)

SCIIIMBLim ,
DE LOCUINŢE ’.f

•  Schimb apartament* 3
camere, cărămidă (vând) cu 
garsonieră plus diferenţă, ' 
telefon 629397, orele 17„— 
20. (8515)

•  Schimb apartament 2 
camere, telefon, Lupeni 
cu similar sau garsonieră 
în Deva. Telefon 627571.

_ ( 8474)
•  Schimb (vând) aparta- .

ment 3 camere, Emineseu 
cu două, pius diferenţă. 
621579, - -«/;/. . % ,■

(8490)
•  Cedez loc de casă iu  

schimb apartament tr l̂

Informaţii' telefon '620613.
- - r  r„-;„ ... ;  (8516). -
•  Preiau contract apar

tament 3—4 camere. Infor
maţii teleforii '620643. i i ?

'? (8516) '

DECESE

•  Un ultim omagiu 
celui care a fost un 
bun prieten, ?: ■? 
ing. IO AN MAZILII
Condoleanţe familiei 

1 îndoliate. Familiile
'■ Şdirea Ioan şi ■. Coadă: 

Viore). ■
. ? , (8560)

•  Cadrele didactic-3 
de la Liceul 'Industrial 
Nr. 3 Deva sunt aţă 
turi de colega lor. prof. 
Mariana Burza, I i 
decesul soţului ei Sin
cere condoţeanţe.

(8539) :

•  Profund îndilve- 
raţi, ziariştii de: -ta; 
„Cuvântul liber" ad ;

. un ultim omagiu di.-- 
tinsnlui colaborator.
. EUGEN BURZA, 
inteligenţă - .scltpitivTr - 

f,.re,, spirit creator . ne
obosit, plecat premăţ 

'-■‘tur şi dramatic 'diiîlfc 
noi Dumnezeu sâ-t 
odihnească în pace *

t»-C mlreie1 didactice 
ale Şcolii Normale 
„Sabin Drăgol” din 
Deva, consternate dc 
trecerea in nefiinţă a 
distinsului coleg şi 
prieten, ”,

EUGEN BURZA, 
aduc un ultim oma
giu profesorului şf 
omului a cărui perso
nalitate va rămâne 
veşnic în inimile noas
tre. Dumnezeu să te 
aibă în pază, dragă 
Eugene.

•  Cu adâncă dure- 
- re si profunde'regrete 

ne luăm rămas bun de 
la o bună soţie, o 
marnă dragă şi iubi
toare. bunică şi stră
bunică

MI NODORA 
ZĂVOI XV

, " A trecut cu sufle
tul împăca) din a-, 
eeastă viaţă, dar (Jună 
o lungă suferinţă. în 
vârstă d e .69 de ani. ti 
fost hună egi toţi cei 
fioroi/raţi si lasă în 
urmă regrete, dar si o 
amintire frumoasă şr 

-sentimente de rgeu- 
nostiptă. Şoţul loan. 
fiul horei -eu noră 
Stefa-ua, nepoţii Dia * 
na si Cristian, stră 
nenoata Paula Ioana.,

HA.NkCTK)!' S.A. 
FILIALA HAŢEG

ORGANIZEAZĂ-

• în fiecare zî sic J<m, ora 12,- Ia Agenţia dift 
LtipeţxL'stţ. Zorilor,Aii*) 1; pentru următoarele 
buouTÎ imobiliare':

1. ‘Âpărtâmfent cu* 4 camere, str. Aleea 
Poporutui, bloc 4, etaj .2, ap. 29. Petroşani 
— ţîopart Cornel';

2. Apartament cu A camt-re, str. Indepenr
tfenţei, bloc 1, etaj 2, ap. 10, Petroşani — 
Stocher Ernest; ' - < "/•

3. Apartament cn 3 camere, str. Republi
cii, bloc 62, ap. 29. Petrila — Goanga Con 
stantin ; ,

4. Apartaifient en 3 camere, cartier 8 Mar
tie, bloc 54, ap. 50, etaj 2, Petrila - f  
Socaci Ion.

Relaţii* suplimentare se pot obţine la tele 
fon 77 00 30, la sediul BANKCOOP S A., FI 
LI ALA HAŢEG, sau la telefon 56 04 26, la agen
ţia Lupeni.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„FAVfOR « COMPANIA DE BLAM IU 

VIDRA4» S A.
cu sediul în ORÂŞTIE, cod 2 600, 

str. Gh. Lazăr, nr. 2, judeţul Hunedoara 
Scoate Ia vânzare prin licitaţie publică. în 

data de ;4 AUGUST 1994, ora 12 si jn eonii 
nuare în fiecare săptămână în ziua de joi, ora 
12, mijloace, de transport şi alte fonduri fixe 
după cum urmează : >
•  autoturism „Dacia break“ 1310 2 buc.
•  autocamion SR 113 3 buc.
•  autofurgonetă TV 12 F. 1 buc.
•  ladă izotermă, 7,5 tone
•  ladă automagazin, 22 tone
•  maşini de cusut industriale
•  cal dc muncă şi atelaj.

Relaţii suplimentare Ia sediul societăţii, 
tel. 054/641741, int. 136.

I

S.C. POLIDAVA S.A. DEVA 
stn 22 Decembrie, nr. 257 

Anunţă intenţia de majorare a preţurilor, 
începând cu data de 22 august 1994.

camere, exclus Micro
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