
1  BELGRAD. Guvernul 
sârb a ameninţat, mărfi, 
să râpă brice reiaţii cu • 
conducătorii sârbilor bos
niaci, .dacă aceştia din 
urmă se încăpăţânează să 
respingă planul de pace 
al grupului de contact — 
a anunţat agenţia Tanjug, 
citând o scrisoare a gu
vernului sârb adresată 
„parlamentului", „prcşe-

* dintelui" şl ^ayernului" 
jPÎST ,:‘U>â!&(»ţoclamatei Jş „ReţiubUd 

^-S»rbe!î_de .la Palie. ,

■  RUANDA. Peste 50 000 
de persoane au murit din 
cauza epuizării, deshidra
tării şi epidemiilor în de
curs de două săptămâni în 
taberele de refugiaţi ru- 
andezi din estul Zairului, 
şi numărul lor continuă să 
crească, apreciază militarii 
francezj, de la .faţa locului, 
citaţi de Un purtător de 
cuvânt al Uhicef la Ge
neva, în vreme ce ajutorul 
umanitar începe să so

sească la Kigali, capitala 
rhindeză. • ‘ . ■

■  ORIENTUL MIJLO
CIU. «Pateu -subcomisii-de - 
lucru israeliano-palestiniene 
s-au reunit pentru prima 
oară luni la Ierusalim pen
tru a lua în ^considerare 
aplicarea acordurilor ' eco
nomice semnate la 29 apri
lie la Paris. Palestinienii 
şi israelienii au iniţiat luni 
la Cairo o a patra sesiune 
de negocierj asupra trans
ferului C puterilor către 
Autoritatea Palestiniană din 
Cisiordania.

UAITL Preşedintele 
3e Jonassainb a procla

mat luni starea de asediu 
pentru .Ta'duce bătălia Re
publici}.Haiti", duPă adop
tarea unei rezoluţii de 
către Consiliul de Securi
tate al ONU autorizând o 
intervenţie militară pentru 
a înlătura junta militară la 
putere la Poft-au-Prince.

Luni, în capitală domnea 
calmul.
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Pregătirile pentru Iarnă se  fac acum

Termoficarea în Valea jiului 
şi paradoxurile sale

N li avem pretenţia că 
scriind acum despre pre
gătirile de iarnă ale in
stalaţiilor de termoficare 
din oraşe aducem în faţa 
cititorilor Ceva absolut 
nou. Despre aceste pro
bleme scriem in fiecare 
an. Dar tot atât de ade
vărat este că în fiecare an 
intervine ceva nou, iar 
dacă ne gândim la pro
verbul românesc cu omui 
gospodar care-şi face vara

same şi iarna car,; o ase
menea problemă nu e ni-

ANCHETA NOASTRĂ

ciudată perimată, Mai bi
ne ar fi, dar nu e.

S.ar părea că, dat fiind 
faptul că în localităţile ter-

moficate din. Valea Jiu-, 
lui marea majoritate a be
neficiarilor acestui, ser viciu 
aparţin intr-un fel sau al
tul de Regia Huilei Petro
şani şi deci se bucură de 
o seamă de gratuităţi a- 
cordate salariaţilor acestei

DUMITRU GHEONEA 
ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)
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' •  Au trecut 215 zile 
din an. au mai rămas 
150. vv> . l ; ;

, ‘*11889. A murit poeta 
Veronica Micle (n. 1850).

* 1908- S-a născut 
scriitoarea Sidonia Dră- 
guşan (m. 1971).

•  1931. S-a născut 
scriitorul Nicolac Cio- 
banu.

teti
-  De cât timp sun- 
căsătorită?

' — Ultima dată sau în
) general?!

şi wmmm

Noul sediu al Filialei 
Băncii Comerciale Ro
mâne din oraşul Brâd
Foto: PA VEL LAZA

! FLASH!
0  Conciliere. Luni, la 

Direcţia judeţeană pen
tru muncă şi protecţie so
cială, a avut loc conci

lierea «conflictului de mun
că dintre sindicatele mi
niere din cadrul Regiei 
Autonome a Cuprului De 
va şi Consiliul de admi
nistraţie al regiei. Con
cilierea s-a soldat cu re
zultate acceptate de co
mun'acord în trei din 
cele 7 puncte ce stau la

baza conflictului de mun
că. (l.C.)

0 Greva foamei. Con
flictul dp muncă declan
şat'Ta RAC Deva luni, 1 
august, a luat proporţii, 
ieri, Ia orele prânzului 12 
lideri de sindicat aflân-. 
du-se în greva foamei în 
faţa Regiei, iar alţi 7 la 
Baia ele Arieş. In semn 
de solidaritate cu liderii 
de sindicat, aflaţi în 
greva foamei, mai bine 
de 2 400 de mineri de la 
Deva, Ghelari, Teliuc. 
Baia de Arieş, Veţel, Tro
iţa, Bolcana s-au auto- 
blocat în subteran. Sta

rea sănătăţii, atât a mi
nerilor blocaţi în subte
ran, a început să se de
terioreze — apărând deja 
două cazuri de internare 
în spital, cât şi a celor 
aflaţi în greva foamei, 
cărora li s-a recomandat 
punerea de perfuzie. In 
cursul zilei de azi se aş
teaptă la Deva sosirea 
unei delegaţii guverna
mentale condusă de mi
nistrul Industriei pentru 
a se dezamorsa conflic
tul existent. ,(C.P.)

’© Concurs. în organi
zarea Garnizoanei Deva, 
ieri, 3 august 1994, ta

Cercul militar Deva. a a- 
vut loc concursul „Cine 
ştie răspunde" cu tema 
„Eroismul armatei româ- ; 
ne în bătăliile de la Mă- 
răşti, Mărăşeşti şi Oi- 
tuz“. (V.N.)

O Scad infracţiunile de 
omor! Din datele Inspec
toratului judeţean de Po
liţie. am reţinut între al
tele şi două cifre care 
ar trebui să ne bucure : 
de la 20 de omoruri în
registrate în judeţ în pri
ma jumătate de an 1993, 
în aceeaşi perioadă a lui 
1994 s-au înregistrat 9. 
Deci o scădere de mai 
bine de 50 la sută. (V.N.)

a Dacă da, folosiţi-vă de posibilitatea ©ferită dej 
J un întreprinzător român şi unul german, care inten-J 
* ţionează tipărirea şi difuzarea in Germania a unui.
! catalog Cu unităţi româneşti şi persoane particulare,;
| interesate în activităţi de cooperare şi afaceri cu J 
i firme din această ţară.

în acest scop, vă rugăm să vă exprimaţi opţiunile; 
S şi oportunităţile, expediind o scrisoare — adresa zia- 
) Jrului „Cuvântul liber" Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35,1 
| judeţul Hunedoara — prin poştă sau prin fax nr.
054 — 618001 — în care să nominalizaţi scurt, corect * 

jC şi concret: domeniul dv. de activitate şi domeniile ini 
, care doriţi să conlucraţi, să colaboraţi, să fiţi ajutaţi,; 
(după o notare aproximativă: v

1. Oferte de mărfuri şi de servicii (concret, ce* 
anume):

2. Realizarea unor produse ori prestarea anumi-* 
;* tor servicii, în cooperare cu firme din Germania;

3. Colaborarea in producţie, în vânzarea '•* cum- 
i părarea de produse din domeniile: minerit, ««Jerur-j 
J gie, construcţii de maşini, chimie, telecomunicaţii,*
| industriile uşoară, alimentară, a mobilei etc.;

4. Cooperare în sectorul agricol (dotări tehnice,*
[ tehnologii, zootehnie, contractări de pesticide, erbi-; 
i eide, relaţii eu fermieri germani);

5. Contacte în profilul silviculturii, al exploatării j 
i şi prelucrării primare a lemnului;

J 6. Dorinţa de a primi din Germania anumite; 
i mărfuri şi a le vinde în România (ce mărfuri, oe« 

J  cantităţi, în ce condiţii);

; 7. Colaborare cu parteneri germani în vânzarea^
| de autoturisme şi piese de schimb, noi sau vechi, dej 
| orice tip;

8. Activităţi de cooperare în turism, inclusiv în*
! cel montan, schimb de turişti, oferte de cazare ini 

!| campinguri, în hoteluri, în alte spaţii;
i 9. Relaţii în domeniile? cercetări ştiinţifice, în- 
! văţământului, culturii, sportului, sănătăţii etc. (Ce a- 
[numc vizaţi, concret);

! 10. Nevoia de sprijin financiar sau material;

| 11. Oferte de terenuri sau spaţii pentru investiţii,;
i pentru desfacere de mărfuri ori pentru închiriat;

j 12. Persoane fizice interesate ile corespondenţă,;
i prietenie, afaceri. ‘

Menţionăm eă publicaţia respectivă se va edita; 
[anual, cu actualizările şi completările de rigoare fă-; 
[cute de către solicitanţi.

Taxa percepută pentru prezentarea reclamelor j 
3; dv. în acest an este de 100 000 de lei pentru unităţile* 
jîcu personalitate juridică şi de 50 000 de lei pentru \
■ [persoane fizice. La aceste sume se adaugă TVA co-; 
S respunzătoare.

| Scrisorile — adresă cu opţiunile dv. vor fi tri- 
> mise ziarului „Cuvântul liber" Deva, până cel târziu *
■ la data de 31 octombrie 1994. Odată cu documentele;
[ respective vor fi expediate şi dispoziţiile de plată în ■ 
[urma depunerii sumelor în Contul ziarului „Cuvântul* 
i liber'* Deva, nr. 30 70 50 GOI, deschis la Banca Co-J

J  mercială Deva. •

| Apariţia dv. în Catalogul editat în Germania va •
■ fi confirmată prin publicaţiile judeţene din ţară.

Cei interesaţi vă puteţi procura, contra cost în va- 
[ Iută sau în lei, Catalogul respectiv ori dischete rea-;
[ lizate în limba germană, adresându-vă la telefonul 054- 
1 717982 sau prin faxul 054—717110 (Hunedoara).

în preambulul scrisorii pe care o veţi adresa zia-J 
! ruiui vă rugăm să scrieţi citeţ şi corect: numele socie- * 
j tâţii, al firmei ori al persoanei fizice, numele direc- . 
i torului societăţii sau al patronului firmei, adresa corn- J 
| pletă — inclusiv codul poştal, numerele de telefon,; 
[telefax, telex. *

Pentru orice alte relaţii, adresaţi-vă la -telefonul! 
1054—611275 (Deva). .

Nu rataţi şansa unor afaceri profitabile în do-; 
meniul dv. de activitate. Vă mulţumim pentru înţe
legere şi vă dorim succes!
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(Urmare din pag. 1}

regii, recuperarea cheltu- 
elilor de orice fel făcute 
cu termoficarea nu ar £1 
o problemă grea.

Şi totuşi este, şi încă 
la un nivel mult mai pro
nunţat decât in alte loca
lităţi termoficate. De ce 
invocăm la începutul an
chetei noastre tocmai ar
gumentul financiar ? Sim
plu Ca bună-ziua : pentru 
că nimic temeinic nu se 
face fără bani.

Agentul termic primar 
pentru termoficarea loca
lităţilor Lupeni, Vulcan, 
Petroşani şi Aninoasa este 
preparat în instalaţiile Fi
lialei Electroeeritrale Pa- 
roşeni a RENEL şi se dis
tribuie prin conducte ma
gistrale ce se întind pe 
zeci de kilometri.

„Este cel mai complex 
sistem de., distribuţie a e- 
jprgiei termice din ţară 

— ne spune dna ing, A- 
driana Buşoiu — şeful ser
viciului tehnic al filialei. 
Şi ca orice sistem com
plex are probleme com
plexe. Problemele tehnice 
care se ridică la noi cu 
privire la instalaţiile de 
producere şi distribuţie a 
agentului termic nu pot fi 
desprinse de cele financia
re —■ ne mai spune doam
na» inginer ; şi cheltuielile 
cu producerea energiei, ex
ploatarea şi întreţinerea 
instalaţiilor sunt foarte 
mari.

Anul acesta ara început 
lucrările de pregătiri de 
iarnă pe baza' unui pro
gram din care am efec
tuat în mare parte tot ceea 
ce s-a putut, în limita fon
durilor pe care le-am a- 
vut. S-au făcut revizii' pe 
magistralele de transport 
iar în prezent efectuăm re
vizii şi reparaţii la insta
laţiile interioare de pro-

pm * ammtm • —— » —m • —• < —.

ducere a agentului termic 
boilere, vane, pompe, 

cazane şi alte agregate, în 
total lucrări în valoare de 
peste 12(1 milioane lei".

Discuţia cu dl ing. Doru 
Vişan — directorul tehnic 
al filialei Paroşcni a RE
NEL, debutează cu parame
trii globali ai problemei 
în discuţie şi se opreşte 
la... bani.

„Noi — spune domnia 
sa — producem pentru sco
puri de termoficare 100— 
110 gigacalorii pe oră în 
regim de iarnă, iar în re
gim de vară — în funcţie

torii ale agenţilor econo
mici şi unităţilor bugetare.

Am" încercat toate for
mele de conciliere pentru 
plata acestor datorii, in
clusiv sub arbitrajul Con
siliului judeţean, dar ba
nii tot nu ni i-am recu
perat. ,

După părerea mea, cea 
mai slabă verigă în acest 
circuit vicios, producător 
de blocaj financiar sunt 
asociaţiile de locatari".

Dacă astfel stau lucru
rile, din punctul de ve
dere al producătorului de 
agent termic, cum stau din

Pregătirile pentru iarnă se fac acum

Ter
Jiului

moficarea 
şi parado)

în Val 
(urile

tea
sale

de programul de apă rece 
din localităţile termofica
te : 6—9, 17—20 zilnic, mai 
puţin duminica.

In afara acestui program, 
cu o pompă circuităm per
manent agentul termic în 
conducte pentru a le men
ţine câlde. Este o cerinţă 
tehnică pe care beneficiarii 
noştri refuză să o înţelea
gă, motiv pentru care sun
tem în litigiu cu dumnea
lor pe această temă pri
vind costurile ocazionate 
de îndeplinirea ei.

Să vorbim, ajungând la 
acest punct, despre dato
riile pe care le au bene
ficiarii eătre noi. Ele se 
cifrează, pentru energie 
termică, la peste 3 mi
liarde lei. R.A.G.C.L. 
Petroşani ne datorează 
1 350 910 000 lei, R.A.G.C.L. 
Vulcan 889 902 000 lei, 
RAGCL Lupeni 380 957 000 
lei, RAGCL Aninoâsâ 
256 619 000 lei, diferenţa 
constituindu-se din alte da

cei al prestatorului de ser
viciu ? La RAGCL Lu
peni discutăm cu dnii Mi- 
ron Cocotă — inginer şef 
şi Ştefan Urziceanu 
contabil şef al regiei.

„Toate lucrările de în
treţinere şi reparaţii la 
punctele de termoficare şi 
reţelele termice de cartier 
se fac din surse financia
re proprii— ne spune dnul 
..inginer şef. Nu dispunem 
de lichidităţile necesare în, 
aceSt scop. Am făcut un 
program bine documentat 
al lucrărilor necesare, din 
.care ani executat căni 35 
—40 la sută. Ne.am oprit 
pentru că nu mai avem 
’ bani. Dacă trebuie să în
locuim un schimbător de 
căldură, un tronson de re
ţea de distribuţie sau vreo 
conductă zincată pentru 
apa caldă menajeră, nu 
avem cu ce cumpăra ma
teriale decât dacă luăm 
credit de la bancă în pon- 
diţiile ştiute",

„în acelaşi timp — ne 
^pune dl Ştefan Urzicea
nu — avem de recuperat 
de la asociaţiile de loca
tari datorii de peste 473 
milioane Iei: peste 49 de 
milioane de Ia Asociaţia 
I, aproape 42 de milioane 
de la Asociaţia II, 47 de 
milioane de la Asociaţia 
III, aproape 43 de milioa
ne de la Asociaţia IV şi 
aşa mai departe. La cere
rea asociaţiilor, anul tre
cut am făcut în subsolu
rile tehnice ale unor blo
curi proprietate a locata
rilor, lucrări de înlocuire 
a instalaţiilor de termofi
care şi apă caldă în va
loare de peste 35 milioa
ne lei. Şi acum asociaţiile 
în cauză ne mai datorează 
10 milioane lei“.

De unde provin totuşi, 
aceste datorii imense ale 
RAGCL-urilor către furni
zorii de energie termică şi 
ale asociaţiilor de locatari, 
către RAGCL-uri 7 

„în proporţie de peste 
70 la sută — ne spune dl 
Urziceanu — aceste dato
rii reprezintă contravaloa
rea gratuităţilor pe care 
RAH Petroşani le acordă 
salariaţilor săi".

Iată cum peştele ceh ma
re îl... bagă la apă pe cel 
mic. Blocajul financiar es
te o realitate pentru toţi 
agenţii economici, un bles
temat cerc vicios, din ca- . 
le se vede că nu mai pU- 
tem ieşi. Pe acesta îl in
vocă şt RÂSET Petroşani, 
când nu-şi achită Obliga
ţiile faţă de asociaţiile de 
locatari. întrebarea: este ce 
reprezintă pentru această 
regie mamut 2 miliarde şi 
ceva de lei ; îşi rezolvă 
cu ei uriaşele probleme a- 
le blocajului financiar în 
care se află ? Dacă avem 
în vedere că energia ter
mică se produce la Paro- 
şeni eu cărbune de Valea 
Jiului nu ne putem duce 
cu gândul decât Ia lipsa de 
voinţă pentru tăierea no
dului gordian. .

IMAGINEA DE SINE (I)
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O lucrare importantă

*

\ Peter F. Orutker:
\ l ------------------------Iată o carte aproape 

greu de încadrat în vre
un gen anume de litera
tură chiar dacă, încă 
din titlu, chestiunea pare 
rezolvată, iar, diagonala 
de pe copertă nu pare 
a maj lăsa dubii. Pen
tru că, ja această oră 
noţiunea MANAGEMENT 
începe să nu mai fie un 
Cuvânt cu totul nou în 
vocabularul cotidian. Nu
mai că interpretarea $au 
explicarea sa nu are în
totdeauna sensul cores
punzător, ci, uneori, chiar 
peiorativ. însă aceasta 
este o altă problemă. în 
cartea de faţă avem de 
a face cu una dintre cele 
mai autorizate voci în 
materie de management, 
respectiv autorul: Peter 
F. Drucker. întregul con
ţinut al cărţii nu este 
altceva decât o detaliere, 
pe mai multe planuri — 
ramificaţii a fencknenului 
managerial, autorul tre
când cu dezinvoltură de 
la exemplul concret la 
comentariul riguros şti
inţific şi de înaltă ţi
nută profesională, şi chiar 
elemente din...’ sistemul 
principiilor şi definiţiilor 
murphyene. De altfel, 
chiar primul capitol în
cepe abrupt, dar * aproape 
axiomatic: „Sarcina con
ducătorului este aceea de

»»

u

a fi eficient". Scurt şi 
clar, stil alert, lectură 
captivantă. Dar manage
mentul'este un fenomen, 
atât de complex încât, 
prin timp, mar mulţi 
specialişti de renume 
s-au străduit să-l fixeze 
într-o definiţie sau în 
comentarii cât mai ex
plicite, între aceştia, în 
primul rând se cuvine a 
fi amintit Frederich \V. 
Taylor, considerat înte
meietorul conceptului de 
management. Apoi: ttcnry 
Fayol, L. Gulich, J. Wat- 
ter, Elliot, L. Urwick,

, D.J. Barnard, Robert J. 
Mockler, II.A. Simou, J. 
Massie, Eugene F. Brig- 
ham, Phbip Kotler, VV. 
Jac Duncan etc. Dar me
rită notate şi câteva de
finiţii ale managemen
tului... J. Maszie: „arfa 
conducătorilor de a rea
liza unele lucruri folo
sind eforturile altor oa
meni"; K. Matsushitâ: 
„managementul este, in 

mod precis, arta de a 
mobiliza şi de a canaliza 
întreaga inteligenţă a 
tuturor în serviciul sco- 
puluh urmărit de între
prindere"; J. Gerbier: 
„organizare, arta do a 
conduce, de a adminis
tra". Şi, desigur, nu poate 
lipsi definiţia dată de 
autorul cărţii de care ne

ocupăm: „Managementul 
este echivalent cU per
soanele de conducere" 
(...) (Ei) „presupune per
soane care direcţionca/â 
activitatea celorlalţi şl 
care îşi realizează acti
vitatea determinându-i pe 
ceilalţi să şi-o realizeze 
pe a lor". De altfel, In 
carte se face o detaliere 
foarte bine dozată â a- 
cestiiî concept. în orice 
caz, cartea dezvăluie nu 
doar un med original de 
gândire, ei şi o demon
straţie doctă a teoretizării 
eficienţei factoruluj de
cizional făcută de Peter 
F. Drucke r ,au tor a încă 
peste 15 cărţi de specia
litate şi unul dintre cei 
mai importanţi comenta
tori _ai fenomenului ma
nagerial.

Deci, având în vedere 
această apariţie editori
ală, trebuie să felicităm 
atât traducătorul — Pe
tru Szemethy —, cât şl 
Editura „Destin" din De
va, care s-a străduit să 
o tipărească în Condiţii 
grafice foarte bune... O 
carte care nu trebuie să 

' lipsească din biblioteca 
managerilor (în partîc®- 
lar) şi a agenţilor econo
mici şi nu nuniai (în ge
neral).

DUMITRU HURUBA

CAPCANE i
De multe ori, unde nici 

nu te aştepţi, se fac tot 
fe.ui de săpături pentru 
pozarea de conducte sau 
cabluri. Rău este că gro
pile sau şanţurile respec
tive nu sunt semnalizate, 
fiind un real pericol, mai 
ales pe timp de noapte, 
pentru trecători. Un exem
plu este şi cei de la in
tersecţia străzilor DragOş 
Vodă cu 22 Decembrie din 
Deva. Se va face semnali
zarea după ce V®* apă
rea victime? (N.T.)

Una dintre marile pro
bleme ale omului seco
lului XX este că nu ştie 
să se evalueze corect şi 
realist pe sine însuşi. 
Cei mai mulţi se subesti
mează în domenii în care 
sunt valoroşi sau se su- 
praaprecîază în altele în 
care sunt diletanţi. Doar 

, puţin; reuşesc să atingă 
optimul. Dar, conform 

specialiştilor, se pare că 
există o adevărată epi
demie de neîncredere cu 
privire la propria per
soană. Prea mulţi şi-au 
pierdut respectul de sine. 
în ochii lor, ei nu va
lorează mare lucru,

Cum s-a ajuns aici? 
Care sunt mecanismele ce 
stau la baza aprecierii 
de sine? Sociologul ame
rican Charles Cooley • a 
descoperit — şl s-a confir
mat ulterior — că Omul 
se autoevaluează corect 
când are o imagine rea
listă de sine. Iar IMA
GINEA DE SINE depinde 
în mare măsură de ceea 
ce gândeşte; despre noi 
persoana cea mai impor
tantă la  ochii noştri. Dacă 
aceasta gândeşte că sun-, 
tem o persoană frumoasă 

• sau inteligentă, vom avea 
sentimentul că suntem. 
Această persoană joacă 
rolul unei OGLINZI care 
ne transmite imaginea 
despre noi înşine. Se 
poate spune deci câ a- 
precierea de sine este ge
nerată numai de ceea ce 
vedem că) se reflectă, cu 
privire la noi,' în ochii 
altor oameni.

Cum se formează ima
ginea de sine? Până Ia 
vârsta şcolară,. -părinţii 
joacă rolul celei mai 
importante; persoane. Ei 
sunt primii care con
struiesc imaginea de sine 
a'Copiilor lor. în cartea 
„Une histoire d'amour", 
dr. John Gratz descrie 
un caz limită. Un copil 
de 2 ani, suferind de o 
boală nu prea grea, a 

.fost adus la spital îm
preună cu- mama lui. 
Medicii au observat că 
mama lui > nu-i vorbea 
deloc şi ,în mod vizibil, 
nu-1 iubea. Copilul îi 
reamintea mereu de so
ţul ei, care o părăsise. 
Ea spăla, îmbrăca şi hră
nea copilul, dar privirea 
ei spunea: „N-ar fi tre
buit să exişti niciodată. 
Mi-â; stricat viaţa 1“ Co
pilul a înţeles şi, in câ

teva zile, s-a lăsat să
moară.^Persoana care în
semna cel mal mult pen
tru el i-a spus că nu va
lorează nimic. Copiii ia 
această vârstă sunt gata 
să accepte orice de la
părinţi. Probabil că ei
sunt fiinţele care iurtă 
cel mai mult. Dar copiii 
abrutizaţi fizic, emoţional 
sau sexual, plătesc un 
greu tribut: îşi pierd toată 
stima pentru ei înşişi. 
După părerea lor, ei nu 
valorează nimic. Pentru 
că persoanele care în
seamnă totul în mintea 
şi sufletul lor se com
portă cu ei ca şi cum 
n-ar avea nici o valoare.

In perioada şcolară, 
părinţii cedează treptat 
locul învăţătorului, apoi 
unuia dintre profesori, 
îmi amintesc cu plăcere 
de un profesor de liceu, 
foarte bun dascăl de ma
tematici, dar şi foarte i 
bun prieten. îi sunt re- 
cunoscător pentru că mi-a 
transmis o imagine pozi
tivă despre mine însumi, 
în adolescenţă, locul este l 

ocupat de prieteni, apoi l  
de grupul din care do- 1 
reşte sw facă parte. Unii ţ 
sunt pe punctul de a l 
face orice pentru a fi î 
acceptaţi de grup, folo- ţ  
sind chiar droguri sau ( 
devenind delincvenţi. în I 
perioada dificilă a ado- ) 
îesceftţei,) puţini; au o pă- \ 
rere bună despre ei în-, 
şişi. Se‘ simt prea mari  ̂
sau; prea mici, încercând i 
să-şi ascundă sentimen- J 
tele de inferioritate.: Tot ţ 
în adolescenţă, persoana l 
de Sex opus (prietenul < 
sau prietena) joacă rolul ' 
de oglindă. Este perioada ţ 
romanţelor, dar şi a de- 1 

zamăgirilor. J
La adult, în afară de ) 

persoana eea mai im- t 
portantă care de obicei - 
este soţul sau soţia, pen
tru o bună imagine de 
sine omul caută aproba- 4 
rea societăţii: un loc de ? 
muncă cu un salariu sa- * 
tisfâcător, o recunoaştere  ̂
a valorii profesionale [ 
printr-o avansare, o anu- / 
mită poziţie socială.

Şi totuşi de ce' această 
epidemie a neîncrederii > 
în noi înşine? De ce nu * 
suntem consideraţi vâ- \ 
loroşi doar pentru sim
plul fapt că existăm? Po
sibile răspunsuri intr-un 
număr viitor. I

Dr. DAN MIHAICUŢA i

UN HUNEDOREAN ERUDIT
Prin intermediul ziatăf* 

lui nostru nr. 1178, din 
28 iulie a.c., aţi putut 
lua cunoştinţă de faptul 
că, prin grija protopopu
lui econom Anton Ru- 
deanu şi a altor oameni 
de suflet, la biserica Sf. 
Nicoîae din Hunedoara a 
fost pus un parastas de 
pomenire pentru prof. 
dr. Liviu Stan.

Dar să prezentăm câ
teva date despre acest 
mare erudit hunedorean, 
date ce sunt cuprinse In 
„Almanahul" P.O.R, a- 
părut la Viena în acest 
an. Prof, dr. Liviu Sta® 
s-a născut la Îl iulie 
1910, în localitatea So- 
cet» din ţinutul Hune
doara. El a urmat cursu
rile Facultăţii de Teologie 
din Cernăuţi, pe care !e-a

completat în anii 1930— 
1932 cu studii juridice la 
Facultatea de drept. în 
anul 1937 şi-a luat doc
toratul în teologie. între 
anii 1932—1937 paşii l-au 
purtat spre focarele de 
cultură teologică şi bi
zantină din Atena, Var
şovia, Roma, Munchen, 
Viena şi Praga. Apoi, 
în 1948 a trecut ca pro
fesor la Institutul teolo
gic Universitar din Bucu
reşti, de unde în 1972, 
din motive de sănătate, 
s-a pensionat. Prin stră
danii deosebite a deprins 
limbile clasice (elina, la
tina şi slavonă), ca şi Pe 
cele modeme (germană, 
franceza, italiana, greaca, 
rusa .polona, maghiară şi 
ceha), ceea ce i-a permis 
Sâ-şi îmbogăţească lu-

\
crările publicate cu ol 
serie de cunoştinţe cu- J 
lese din toată creştină*®- * 
tea. Marele examen al • 
pregătirii sale în ogorul j 
pravilelor şi ai canoane-1 
lor l-a trecut cu volumi- J 
noasa lucrare „Mirenii | 
din biserică" (Sibiu 1939, * 
816 pagini), singura de I 
acest fel din toată Lite- J 
ratura ertodoSi. ;

Profesorul dr. LiviU J 
Stan a fost cel mai proe- • 
minent susţinător al dia-1 
logului ortodoXic-cntolh j 
cisffi, fiind consifierul pa- | 
triarhUTui Atftenagora * 
(macedo-român) pentru | 
probleme tfc di-ept. Mă- * 
cunoscându--i măritele, Ift I 
attul 1908 Facultatea de J 
'Teologie; din Saîonie i*a | 
acordat titlul de Doctor ‘ 
Honoris C&ttS'a. (N.T.) |



Focul, grâul şi miriştea
Deşi secerişul grâului 

s-a realizat in proporţie 
de aproape 70 la sută, în 
unele zone ale judeţului 
declanşându-se şi recolta
tul ovăzului, se constată 
că măsurile pe linie de 
p.s.i. care trebuiau să fie 
luate de către proprietarii 
de culturi, mecanizatori şi 
cadrele tehnice din agri
cultură, nu au fost eficien
te peste tot. Numai aşa 
se explică de ce a fost po
sibil ca în unele lanuri din 
zonele Orăştie, Gel mar, De
va şi Peştişu Mic să se 
producă incendii ce au a- 
fectat o suprafaţă de pes
te 12 ha, precum şi uti
laje agricole.

De precizat că, pe fon
dul secetei accentuate, in
cendiile au izbifenit în ge
neral în jurul amiezii, a- 
tunci când insolaţia a fost 
maximă, iar supravegherea 
slăbită, ceea ce a favori
zat extinderea rapidă a 
focului şi amplificarea pier
derilor.

Un caz aparte îl con
stituie incendiul care a a- 
vut loc în ziua de dumi
nică, 24 iulie a.c., la S.C. 
Agricola Albert Armacher 
Orăştie, care s-a datorat 
lipsei de supraveghere a 
lanurilor şi neamenajării 
unui punct dotat cu cele 
necesare luării primelor 
măsuri de stingere.

De asemenea, la Peştişu 
Mic, în ziua de sâmbătă,

30 iulie a.c., la ora 15, 
s-a produs incendierea to
nei combine autopropul
sate, care a fost distrusă 
parţial, punându-se în pe
ricol şi lanurile de grâu.

Având în vedere astfel 
de eazUri, precum şi se
ceta excesivă, se impune 
în continuare a se lua mă
suri ferme pentru preve
nirea eventualelor incen
dii, în acest scop se cere 
o atenţie deosebită la su
pravegherea lanurilor şi a 
utilajelor care participă la 
recoltare, îndeosebi in zi
lele şi orele cu activitate 
redusă şi fără personal de 
intervenţie în zonă.

In acelaşi timp, reamin
tim că este interzis cu de
săvârşire accesul cu focul 
deschis sau cu ţigara a- 
prinsă în apropierea lanu
rilor.

Participanţii la seceriş 
vor asigura condiţii ca de
panarea şt repararea uti
lajelor ce participă la re
coltare să se* facă în lo
curi special amenajate, cu 
luarea tuturor măsurilor de 
prevenire a incendiilor.

Pentru evitarea unor fac
tori de dezvoltare şi pro
pagare a incendiilor se re
comandă să na fee dea foc 
paielor şi miriştilor, iar 
depozitarea paielor şi fu
rajelor în incintele gos
podăreşti, ferme şi asocia
ţii să se facă cu respec
tarea tuturor normelor de 
p.s.i.

Paşi siguri la Refractara Baru Mare
— Dle director, anii de 

după 1989 au consemna» 
în economia naţională o 
perioadă de marc decă
dere. Ce s-a întâmplat la 
Refractara Bara Mare?

—. Comparativ cu peri
oada anului 1989, produc
ţia de materiale refractare 
a scăzut la 60—80 la sută, 
oscilând, deci, între aceste 
limite, de lâ lună la lună, 
în timp ce media pe in
dustria refractarelor din 
România este de aproxi
mativ de 40 la sută, faţă 
de perioada de referinţă 
r- anul 1989..- Altfel spus, 
căderea producţie; la noi 
a fost doar de 20—40 la 
sută, iar în unităţile si
milare, între 40—60 la 
sută.

— Ce aţi întreprins pen
tru a evita situaţia în care 
se găseşte industria ' de 
profil?

— Din anul 1991, unita
tea noastră a mers progre
siv de la un an la altul. Dacă 
facem o comparaţie între 
semestrul î al anului 1993, 
cu cei similar al anului 
1994, şi în acest segment 
de timp am înregistrat o 
creştere a producţiei. In 
primul rând, am pătruns 
pe alte pieţe decât cele 
existente în anii trecuţi, 
iar pe de altă parte am 
răspuns mai atent la so
licitările din siderurgie. 
Pentru noi este foarte im
portantă evoluţia siderur
giei româneşt; în general, 
şi în primul rând a celei 
de la Hunedoara şi nu ţn
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Nu se poate spune că 
Serviciul poliţiei crimi
nale din cadrul Inspecto
ratului Judeţean de Poli
ţie nu a avut de lucru în 
această primă jumătate de 
an. Dimpotrivă, mai mult 
ca niciodată ! O reflectă 
şi faptul că, faţă de pri
mele şase luni ale anu
lui 1993, infracţiunile de 
natură judiciară au cres
cut; cu 460 de fapte. De 
altfel, o analiză a struc
turii acestor infracţiuni ne 
arată clar : cu excepţia 
infracţiunilor de omor, 
toate celelalte cresc. Bu
năoară, loviturile cauza
toare de moarte s-au du
blat, tentativele de omor 
au sporit cu 30 la sută, iar 
tâlhăriile şi ultrajele au 
cunoscut ' şi ele creşteri 
semnificative.

De această tendinţă n-au 
scăpat nici infracţiunile în

dauna avutului privat, nu
mărul acestora fiind cu a- 
proape 500 de cazuri mai 
mare. De luat însă amin
te-şi de tratat cu cea mai 
mare atenţie este urmă
torul fapt : numărul fur
turilor din locuinţe a a- 
juns Ia aproape 600, ceea 
ce nu-i de glumă. Apoi, 
înşelăciunile s-au înmulţit 
şi ele cu aproape 40 la 
sută, Spun multe aceste 
cifre, nu ?

Iată însă şi câteva ca
zuri mai recente. Intr-o 
noapte, pe o stradă din . 
oraşul Vulcan, Un tânăr 
de 28 de ani este omorât. 
Autorii Omorului au dis
părut în întuneric. Cel 
trecut în lumea drepţilor 
se numeşte Alexandru 
Trigoi. Se trece urgent la 
treabă şi, ca urmare a 
unui complex de măsuri 
informativ-operative, cri-

i*
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ILlA J
Organizează licitaţie publică In vederea j 

1 concesionării unui teren Situat pe Str. Mihai |  
! Viteazul, în suprafaţă de 540 mp pentru rea-1 
| lizarca a 18 garaje înşiruite, *
* Taxa anuală minimă de concesionare este | 
I de 100 lei/mp. Taxa de participare Ia licitaţie j 
‘ este de 10 000 lei/parcela. Garanţia de partiţii-|

I
ţ pare Ia licitaţie este de 5 000 lei/parcclă. 
j Ofertele se depun până la data de 24 J 
J august 1094, ora 15, Ia sediul Consiliului locali 
j al comunei Mia. *
j Durata de concesionare este de 25 ani. j 
) Documentele se pot ridica contra cost de > 
î la Consiliul local al comunei Ilîa, începând cu | 
l data de 8 august 1994, _ î
|  Informaţii suplimentare şi consultarea 1
î 1

* data de $ august 1994, / i
| Licitaţia va avea toc în ziua de 20 august J 
v 1994, om W, la sediul Consiliului torni al co-| 
| munei Ilia. *

minalistice şi de cerceta
re, autorul este identifi
cat şi " arestat a doua zi. 
El se numeşte Petru Pop, 
din comuna Pietroşani, ju
deţul Teleorman. Fapta 
s-a petrecut ca urmare â 
unui conflict spontan, pe 
fondul consumului de al
cool, Criminalul are doar 
17 ani i

în ultima vreme şi in
fractorii s-au „perfecţio- 
nat“ în activitate. Ne re
ferim la faptul că se ac-, 
ţionează în grup. Din mul
titudinea de asemenea gru
puri identificate, cercetate 
şi arestate de poliţia cri
minală, vă prezentăm Câ
teva.

De la locuinţa lui la 
nda Ştefan din Petrila 
s-au furat la un moment 
dat lucruri în valoare de 
700 000 de lei. Poliţia o- 
raşului a stabilit ulterior 
Că din grupul care a sus
tras bunurile au făcut par
te Iosif Hincu din Cala
fat. Emil Zoltan dîn Pe
trila şi Vasiîe Lolea dte 
Petroşani. Despre banda 
Constituită din Mihâiţă 
Chirii», Mihai Botin şi 
Ovidiu Stoiculescu ar fi 
tnulte de spus. In primul 
rând faptul că cel mai 
,,bătrân" dintre ei are 19 
ani, iar cel mai tânăr — 
17 ânt. Poliţia din Vulcan, 
pentru că de acolo sunt toţi 
trei, a stabilit că ei au co
mis şapte spargeri în dau
na avutului privat, cu un 
prejudiciu de circa 600000 
de lei. Pe lângă aceasta, 
ei Sunt -şi autorii unui furt 
de autoturism.

Probabil că Nicolae Pă
dure şi Constantin Gheor- 
ghiţa dări Petroşani au 
crezut eâ s-au făcut oa
meni Nu de omenie, ci 
cu bani. In urma unei 
spargeri la „Electronica 
Service” Petroşani, au fu
rat bunuri în valoare de... 
atenţie, 2200000 de lei t 
Evident, acum nu mai cred 
că s-au... căpătuit.

VALENTIN NEAGU

Discuţie cu dl. toan Mihuţ, ‘directorul societăţi

ultimă instanţă a celei de 
la Tîrgovişte. In funcţie 
de cerinţele acesteia noi 
am făcut mici modificări 
în structura producţiei, fapt 
ce ne-a permis redresarea 
pas cu pas â situaţiei. Am 
avut însă căderi la desfa
cerea produselor noastre 
la Hun$3oara, Cîmpia 
Turzii şi Tîrgovişte. Că
derea de Ia Hunedoara s-a 
datorat calităţii produselor 
refractare, â plăcilor ter- 
moizolante, situaţie care 
a fost eliminată prin reve
derea fluxului tehnologic 
şi implicit a calităţii pro
duselor refractare livrăte.

— Din câte am înţeles, 
sub aspect ai numărului de 
salariaţi, Refractara Baru 
Mare nu a înregistrat dis
ponibilizări de personal.

— Este foarte adevărat, 
s-a reuşit atât menţinerea 
numărului de salariaţi, în 
această perioadă dificilă 
pentru economia naţională 
cât şi pentru unitatea noas
tră, dar am înregistrat o 
creştere de personal de la 
520 de salariaţi la aproxi
mativ 570, din Î991 până 
în prezent.

«“  Revenind la sfera pro
ducţiei, in ultima perioadă, 
în atenţia societăţii pe 
lângă produsele industriale 
s-ati regăsit şi bele dl 
„uz gospodăresc".

—; Noi avem în intenţie 
să fabricăm sobe de tera-
— *—* * —4,—

POMI ABANDONAŢI
Pomii fructiferi de 

pe marginea drumu
rilor — după cum 
poate observa oricine, 
sunt în mare ' pericol, 
ameninţaţi cU dispari
ţia. Proprietarii ne- 
dispunând de fonduri 
pentru tratamentele 
fitosanitare, pomii â- 
parţinând regiei de 
drumuri sunt pe cale 
să se usuce şi să se 
piardă din cauza â- 
tacurilor bolilor şl 
dăunătorilor. Împăr
tăşesc şl ei, deci, soarta 
oricărui obiect - aban
donat. (N.T.)

cotă pentru populaţie. Dar, 
deocamdată avem unele 
probleme cu fluxul de 
producţie, cu argila care 
trebuie s-o aducem de la 
Medgidia, în special .dato
rită costurilor mari care 
le implică transportul pe 
calea ferată, in prezent, 
producţia de sobe de te
racotă este în fază expe
rimentală — 20 de bucăţi 
pe lună — iar pe măsură 
ce vom soluţiona dificul
tăţile pe flux, probabil vom 
ajunge, anul viitor, 
în aprilie mâl, la
200 de bucăţi pe 
lună. Avem, în principal, 
în atenţie pătrunderea pe 
piaţa germană, lucru care 
avem certitudinea eâ-î 
vom izbuti. Sigur, pe mă
sura în care piaţa va ab
sorbi producţia .noastră, ne 
vom regla şî noi oferta.

— Nu neapărat ca ul
timă întrebare ,cum apre
ciaţi balanţa ecorromico- 
financîară a societăţii şi 
mai ales perspectivele, ţi
nând feeamă că de câteva 
zile aţi dobândit calitatea 
de manager?

— Privite lucrurile sub

aspectul eficienţei, aş vrea 
să vă spun că avem o ba
lanţă economico-financiară 
pozitivă, cu un oarecare 
profit. Necazul cel mare 
este că nu există o core
lare a preţurilor — preţu
rile materialelor compo
nente ale fluxului de pro
ducţie sunt incomparabil 
mai mari faţă de cele ale 
produselor noastre —, le 
unde derivă o mulţime de 
necazuri. Dacă ar fi să 
amintim o altă dificultate, 
nu -ar lipsi blocajul cco- 
nomico-finaneiar care ne 
ridică multe probleme. Ca 
să evităm unele situaţii di
ficile, am recurs la com
pensări de producţie şi la 
comerţul cu oţel de la 
Tîrgovişte, care ne-a adus 
bani Cbash, şi cu care am 
putut să ne rezolvăm o 
parte dintre problemele fi
nanciare. Sperăm ca în 
perioada următoare să mai 
găsim asemenea posibili
tăţi pentru a ieşi -din blo
caj.

Sub aspect al calităţii 
de manager, răspunderile 
sunt mult mai mari faţâ' 
de oameni, de întreprindere 
şi MU în ultimă instanţă 
faţă de contractul de ma
nager semnat.

CORNEL POENAR

REGIONALA GAZ METAN DEVA 
> ' ANUNŢ*. :.v

Datorită neaebitării In termen a consumu
lui de gaz metan, I» următoarele asociaţii de 
locatari din municipiul Hunedoara se sistează,, 
începând cu data de 8. 08. 1994, furnizarea ga
zelor naturale la Asociaţiile de locatari nr. 15, 
17, 22, 28, 41, 45, 49, 55, 56, 58, 80.

U.J.C.C. HUNEDOARA — DEVA

Cu sediul în DeVa, strada I Decembrie, nr. 
14.

.Angajează pentru unitatea nou Han Lă- 
pugiu, situată pe şoseaua naţională Deva *-*- 
Timişoara, şef unitate şi întreg personalul ne
cesar.

Informaţii la sediul Uniunii (preşedinte, 
vicepreşedinte, contabil sef) sau la tel. 611221, 
616336.' ' (90017>

■

Sâmbătă de Ia ora 20 
BOX PROFESIONIST LA DEVA

In Sala Sporturilor din 
Deva, sâmbătă, 6 august 
a.c., începând de ia ora 
20, are ioc -prima gală de 
box profesionist din ju
deţul nostru, organizată de 
noua firmă „Mfehael Lowe 
Sport Management" S.R.L. 
Deva, împreună cu Liga 
Boxului profesionist din 
Bucureşti, la care participă 
2 boxeri din străinătate şi 
8 boxeri bine cunoscuţi din 
ţară.

Va fi. o seară de neuitat 
pentru toţi aceia care iu
besc boxul sau care doresc

să vadă pentru prima oară 
o gală de box profesionist, 
iniţiată de cunoscutul bo
xer profesionist MIHAI 
LEU, fost campion 'mon
dial la juniori în 1987, de 
4 ori campion naţional la 
juniori, de 2 ori campion 
âl Germaniei (1989 şi 1990), 
după care a trecut la pro
fesionism, disputând până 
acum 13 partide cu boxeri 
din Anglia, Franţa, Italia, 
Argentina, Belgia şa., ie
şind de fiecare dată în
vingător. (S.C.)

ARBITRI LA ECHIPELE NOASTRE IN C.E.

UEFA a anunţat care 
sunt arbitrii de centru la 
meciurile susţinute de e- 
ehipeîe noastre în cupele 
europene: STEAUA — Ser- 
vette — Vasilios Nikakis 
(Grecia) în tur şi Markus 
(Germania) în retur. Di-

namo Tbilisi — Un»v. Cra- 
iova: Gerihd Ashby (An
glia) în tur şi Garcia A- 
randa (Spania) în retur. 
F.C. Valietta — Rapid Bu
cureşti: Manuel Diaz Vega 
(Spania) in tur şi Plarent 
Kothorga (Albania) în re
tur. (S.C.)

alpinism

In organizarea Oficiului 
judeţean pentru tineret şi 
sport recent s-a desfăşurat 
lâ Crăciuneşti — Bălţa 
concursul de alpinism do
tat cu Cupa Judeţului Hu
nedoara, cu probe de es
caladare naturală, difi
cultate şi viteză, la care 
âu participat sportivi de 
la Club Phoenix Arad, 
A.S. Salt Piatra Neamţ, 
Jiul Petrila, ‘Metalul Hu
nedoara şi Minerul Lu- 
peni. In proba de dificul
tate locul I a fost obţinut 
la seniori de Sorin Sitei 
(Minerul Lupani), ta se
nioare de Elena Vizitiu 
(Jiul Petrila), la juniori 
de loan Moldovan (Meta
lul Hunedoara) şi la copil 
de Florin Vizitiu (Jiul 
Petrila), în proba de vi
teză pe primul loc s-a 
clasat la seniori Sorin 
Snel (Mirt- Lupeni),' la se? 
nioare Elena Vizitiu (Jiul 
Petrila), la juniori Sorin 
Scorobete (Metalul Hune
doara) şi la copii acelaşi 
talent Florin Vizi: iu (Jiul 
Petrila). (M. Sârbii).



•  De vânzare Fiat Fio-
fino de marfă, fabricaţie 
1987, Trabant marca 60 i, 
fabricaţie 1989, televizor 
color Grundig, viderecor- 
Ser, maşină cusut elec
trică, maşină spălat Bosch 
automatic, aparat sudură
electric 220 V/140 A, fri
gider 100 1, maşină spălat 
kvase, maşină uscat hai
ne, bicicletă damă, aspi
rator, storcător fructe. Tel. 
$28557. (9231);

•  Vând casă cu anexe, 
faze, curent electric, gră
dină, vie, pomi fructiferi, 
Stc. Coziei 10. Tel. 620063.

i (9264)
•  Vând Dacia 1310 ief

tin. Deva, tel. 611887.
(9263)

î •  Vindem baracă meta
lică ansamblată 9 x 7  mp. 
jDeţinem teren 90 mp, De- 
jja , ultracentral. Căutăm 
^partener pentru realizarea 
||h. comun a unei construc- 
Jiî. Relaţii tel. 611879, după 
ţârele 16. (9262)

•  Vând pianină Bielorus
apartament două camere.

teţ negociabil. Deva, ţel. 
8497, 620412. (9259)
•  Vând moară nouă, 20 

ţone la 24 ore. Tel. 612255.
(9256)

;• Vând tractor U 445 cu 
fttilaje agricole. Relaţii la 
ţel. 777378. (9254)

•  Vând scândură brad 
fextra, Haţeg, M. Viteazul, 
$2 in 6, 7 şi 13, 14, 15 au
gust. (9252)

•  Vând Mercedes 240 
ţjfesel, înmatriculat. Tel. 
$12554. (9247}-

•  Vând apartament două 
eamere, etaj I, zonă cen
trală în Brad. Informaţii 
ţeL 65Q564, preţ 6 000 000, 
negociabil. (9244)

•  Vând casă, grădină, 
Comună Veţel. Informaţii 
preot Vasiu. (9243)

•  Vând apartament 
două camere, decoman
date, . zonă centrală,
13 000 DM, negociabil, 
bdul Decebal, bl. 8, 
et. 8, ap. 71. (9241)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, ultra
central, etaj II, livadă,
5800 mp, intravilan. In
formaţii tel. 618164, (9240) 

•  Vând apartament două 
camere şi Ford Sicrra Die
sel, preţ 11 000 DM ne
gociabil. Tel. 626929. (9239) 

•  Vând apartament 3 
camere decomandate Brad, 
zonă centrală. Tel. 650170.

(9548)
•  Vând apartament două 

camere Deva, bdul Băl- 
cescu, bl. 3, ap. 79, preţ; 
negociabil. Tel. 651654, 
Brad. (9549)
! •  Vând apartament două 

camere .etaj It, faianţat.

S.C. COMPPIL S.A. 
SUCURSALA HUNEDOARA 
Scoate la

lambriuri, greşint, liber, 
ocupabil imediat, zonă li
niştită, Astoria. 6 500 000, 
negociabil. Tel. 626620, în
tre orele 16—20. (9239)

•  Vând garsonieră, e-
taj I, Orăstie. Reiaţii tel. 
641163. (9836)

•  Vând căsuţă din că
rămidă cu scară interioară 
pentru vacanţă sau sfârşit 
de săptămână cu grădină 
mare, livadă cu mulţi pomi 
fructiferi, vie, anexe; bu
cătărie. 'Deva, str. Vulcan, 
spre Cozia. Relaţii tel. 
612864. Non stop. (9235)

•  Vând televizor color, 
ladă frigorifică, Barkas 
pentru piese schimb, cum
păr talon Dacia. Tel. 627824.

(9161)
• ,  Vând casă cu etaj, 

baie, grădină şi diferite 
dependinţe. Zlaşti, nr. 41, 
familia Rus, tel. 650283, 
după ora 18. (9194)

•  S.G. Viva S.R.L. De
va vinde instalaţii satelit 
complete la preţul de 
400 000 lei şl execută fil
mări video pentru diferite 
ocazii. Deva, tel. 611764, 
626265. (9195)

•  Vând ARO 243, Sr
meria, tel. 660052. (9213)

•  Vând apartament două
camere ultracentral. Tel, 
617454. (9234)

•  Vând grajd şi şură 
pentru materiale de con
strucţii • In sat Rişculiţa. 
Relaţii după ora 20, la 
tel, 651225, Brad. (9233)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere, deosebit, 
etaj I, ştr. M. Eminescu, 
bl. H, sc. E, ap. 44, tele
fon, satelit. Zilnic, orele 
20—22. (9230)

•  Vând apartament douff 
• eamere .Micro 15. Tel.
611747. . (9222)

•  Vând urgent fotoliu 
pat, lemn masiv, negocia
bil. Deva, tel. 620345.

(9221)
•  Vând tractor U 650,

grajd GAP Bârsău. Tel. 
667189. (8879)
' •  Vând Warttburg 353, 

microbuz Nisa şi camio
netă ARO cu motor Bra
şov saU cumpăr talon. 
Cristur, tel. 671611. (9188).

•  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1990, stare foarte 
bună, preţ negociabil. De
va, 611087, după ora 16.

. (9206)
•  Vând BMW 316, în

matriculat, 2300 DM şi 
VW Polo, neînmatricula- 
bil, 900 DM. Tel. 660016.

(9210)
•  Vând Dacia 1300, stare 

bună, Simeria, tel. 661387.
(9210)

•  Vând ARO camionetă,
motor Braşov sau schimb 
eu Dacia nouă, tei. 615079, 
616643, Deva. (9214)

•  Vând dubiţă Barkas,
înmatriculată; preţ . 2200 
DM. Tel. 616177; orele 20— 
22. ■ (9215)

•  Vând tractor U 650,'
Tel. 616862. (9242)

j.
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V
pentru închiriere spaţii de depozitare şi birouri 
în Orăstie; str. N. Titulescu, nr.62.

Licitaţia va avea loc în ziua de 18. 08. 
1994, ora 10, la sediul Sucursalei din Deva, str. 
Griviţei, nr. 37.

Cererile de înscriere se primesc până pe 
data de 15. 08, ora 13.

4 Informaţii suplimentare la tel. 613117 si 
614305.' : ■

• Vând IMS motor D 
115 şi motor tăiat lemne 
autoportanî, motor D 115.

‘ (9269)
•  Vând Toyota Ca rin a,

Ford Taunus, neînmatri- 
culate,' preţ convenabil. 
Tdl. 618801. (9268)

•  Vând Combină Clars
Europa, masa 2,20 m. In
formaţii tel*. 613249, după 
orele 20. . •; (9261)

•  Vând maşină tricotat.
MT 01 cu 166 ace. Tel. 
054/722766. (8924)

•  S.G. Dinex S.R.B. Hu
nedoara vinde la licitaţie, 
în data de 6 august 1994, 
ora 16, spaţiu comercial 
proprietate, scaune, . mese, 
bar din lemn. Informaţii, 
înscriere, tel. 715336. V

>(8905)
’.p Vând apartament 2 
camere, decomandate, mo
bilat, cu îmbunătăţiri, tel. 
717331. )' (8907)

•  Vând motocicletă Ja- 
wa 3-,50, nouă, informaţii 
tel. 723047 sau 720616.

(8919)
•  Vând Dacia 1310 

(Germania), fabricaţie ’86, 
videoplayer şi televizor co
lor. Tel. 721750 sau 724274.

(8920)
•  Vând urgent aparta

ment 2 camere, mobilat, 
zonă Bucegi. Tel. 712070.

‘ (8921)
•  Vând birou, uşă Da

cia 1300, stânga spate, tel. 
717373. _ . • (8922)

•  Vând Inocenţi Diesel,
: 2,5. 1/100 km. Tel. 611614. , 

a (1530793)
•  Vând casă cu grădină

şi anexe. Sat Banpotoc, 
184, 661584.,-’ (1530792)

> •  Vând casă, . Sălişte,
comuna Băiţa, 12 milioane 
negociabili Tel. 622650.

' (1530794)
•  Pierdut legitimaţie ser

viciu1 pe numele Drăgu- 
lescu Traian, eliberată de 
Siderurgica S.A. Hunedoara. 
O declar nulă. (8916)'
.vr.'.w.Yrz.v.'.w.wzi

•  Doriţi să investiţi 
45000 lei şi să câşti
gaţi cel puţin 200 mi
lioane lei, în timp de 
3—8 săptămâni? De
talii; Jalbă Cosiel, ştr. 
Oltului, nr. 2/29, Hu
nedoara, cod 2750.

' (8925)
VAW.w.wrr.Yr.v.v

•  Pierdut ştampilă ro
tunda cu inscripţia Cir
cumscripţia sanitară Ve
terinară Rapolt. Se declară 
nulă. “ 1 (9237)

•  Caut apartament pen
tru închiriat. Deva, ‘ tel. 
617942. (9160)

•  S.C. „Oană“ 1 S.N.G. 
Deva anunţă că majorează

'tarifele începând cu 1. 
septembrie 1994. (9251)

•  S.G. „Cointourinex" 
S.R.L. Simeria anunţă in
tenţia de modificare a pre
ţurilor şi tarifelor practi
cate începând, cu data de 
5. ' septembrie 1994. Modi
ficarea este motivată de 
majorarea preţurilor la di
ferite produse şi servicii, 
combustibili, energie elec
trică, materiale şi alte 
componente ale costurilor,

(9225)
•  Tineri căsătoriţi, fa

milie serioasă, intelectuali, 
căutăm persoane în vârstă 
sau familie pentru între
ţinere contra locuinţă. Re
laţii tel. 623938, oreie 17— 
20. (9232)

• împrumuturi în lei 
primiţi imediat ia Casa 
de amanet Simeria. Zilnic 
8—12; 15—17, te!. 661721.

(8730)
•  Misii, r.uppn anunţă 

excursie in Turcia, luni, 8

august, 50000 lei. Tel. 
612166. (9226)

•  Efectuez înscrieri pen
tru muncă în Israel în 
urm ătoârele meserii; dul
gheri, fierar-betoniştj ,şi 
zidari. Deva, tel. 626022.

.... (9174)
•  Moara Groza S.N.O.

Ohaba Călan macină pen
tru particulari în zilele de 
marţi si sâmbătă. Infor
maţii tel. 730991. (9261)

•  S.G. „M.E.G.“ 
S.R.B. Deva, str. Vul
can, nr. 44, angajează 
prin selecţie muncitori 
electronisti. Tel.
622388. / (9211)

COMEMORĂRI

•  Cu adânpă durere în 
suflet, soţia Ana şi fiica 
Loredana anunţă că-a tre
cut un an de când ne-a 
părăsit dragul nostru

POPA BUJOR 
Nu te vom uita niciodată.

(9240)
•  Azi, 4 august, se îm

plinesc 2 ani împovăraţi de 
tristeţe şi dor de când 
ne-am despărţit de cel 
care a fost <

IOAN IORDAN 
Mi reia şi Râul. (90011)

•  Cu inimile pline 
de durere, soţia Ma
riana, "părinţii şi so
crii, fiii Florin şi Cos- 
min, cumnaţii Adi şi 
Nicoleta anunţă îm
plinirea unui an de 
la dispariţia dintre noi 
â celui care a fost uri 
bun soţ, tată şi cum
nat 'is.-1

bArnesc liviu
din satul Fărcădin.
Ai plecat de lângă noi/ 
Făr’a spune un cu*. 
vânt/Ne-ai lăsat du- 
rere-n suflet/în inimă 
şi în gând/Vom ■ a- 
prinde-o 1 lumânare/ 
Când ne vom aduce- 

' aminte/Pentru cel ce-a 
fost un soţ/Un cumnat 
şi-un drag- părinte/

' Ne-ai lăsat cu aminti- 
' rea/Unui suflet drag şi 
blând/Te visăm, - te 
plângem zilnic/Cât tră
impe-acest pământ. 
Dumnezeu să te o- 
dihnească în pace.

(8777)

, « Azi, 4 august, se 
împlineşte un an de 
lacrimi şi durere de 
când moartea nemi
loasă la smuls din 
mijlocul nostru pe cel 
care a fost

bArnesc liviu
un suflet bun şl iubi
tor, , scumpul meu de 
frăţior .A ta soră Do
rica, cumnatul Pătrucă, 
nepoţii Doru, Nina şi 
Diana. Vei rămâne 
veşnic în inimile noas
tre. Dumnezeu să te 
aibă în pază, dragă 
frate. (8777)

ANGAJEAZA prin CONCURS:

CONTABIL cu experienţă in 
activitatea de construcţii - montaj

Cererile se depun la sediul firmei

din b-dul DECEBAL bloc P.
: etaj I

COMPLEXUL „EUROVENUS"»»•
Situat în DEVA — SÎNTUHALM (intersec

ţia Hunedoara). ' o
Vă oferă prin
SUPERMARCHET-ul METRO MOBILA 

cel mai mare magazin de mobilă din ţară:
•  Un bogat sortiment de mobilier: bucă 

tării, sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune, 100 tipuri mochetă im
port Belgia etc.

■  METRO — MOBILA* de asemenea, este 
specializat în dotarea băncilor, ă firmelor şi â 
apartamentelor, asigurând transportul şi mon 
tarea mobilierului la domiciliul clientului. 

PROGRAM: ; . -
zilnic între orele 8—20 
sâmbăta 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare la telefoanele: 051/ 
626338, 626294; 021386.

S.C. REMPES S A. DEVA 
str. C. A. Rosetti, nr. 5 

Organizează în data de 15. 08. 1994, ora 10, 
la sediul S.C, REMPES S A. Deva,

V LICITAŢIE PUBLICĂ
pentru vânzarea de mijloace fixe cu sau 

fără durata de serviciu normată expirată.
In cazul când mijloacele fixe nu se adj u- 

J decă la această dată, licitaţia se reorganizează 
1 din 15 în 15 zile, până la finele anului.
| Lista mijloacelor fixe se află Ia sediul 
{ S.C. REMPES S.A., serviciul mecăno-energetic. 

Informaţii suplimentare la telefon 621273, 
interior 470.

SOCIETATEA DETECTIVILOR 
PARTICULARI DIN ROMÂNIA S.R.L. 

t FILIALA HUNEDOARA — DEVA 
i Bdul M. Kogălniceanu, bl., 14
( OFERĂ URMĂTOARELE -SERVICII : .
) Prin agenţii de pază particulari şi detec- 
1 tivii economici particulari asigură paza şi su-
I pravegherea societăţilor comerciale, regiilor 
\ autonome, instituţiilor* magazinelor, protecţia 
| persoanelor particulare, a domiciliilor, însoţl- 
 ̂ rea unor transporturi de valoare deosebită.
II La cerere, cu maximă discreţie, oferă in- 
1 formaţii asupra bonităţii, seriozităţii şi compe- 
1 titivităţii partenerilor de afaceri, din ţară şi 
? străinătate. ....
J Societatea asigura, pe bază de contract, 
1 paza în comun a magazinelor particulare şi de 
V ştat din toate oraşele judeţului Hunedoara pre- 
v cum şi în judeţele limitrofe.

La cerere, se oferă asistenţă juridică clien
ţilor care pot fi atât persoane fizice cât şi 
persoane juridice, cu întocmirea actelor nece
sare, în regim de urgenţă, la preţuri avanta
joase, negociabile.

Societatea este unică, în profil, membră 
cu drepturi depline a Asociaţiei Detectivilor 
din Europa.

CONTACTATI-NE LA TELEFON : 61 50 02.
(90020)
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