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Sfînta' Biserica fie chea
mă astăzi, 6 august, cînd 

. ptrga holdelor cere bine- 
cuvîr.tarea cerului, să prăz- 
nuirri minunata Schimbare 
Io Fată a Mîntuitorului oe 
muntele Tabor. Acea. j ne
stemată din salba prazni
celor îmoărăteşti cade în 
toiul verii şi relatarea ei 
ne-o dau Sfinţii Evanghe- 
Ji şti sinoptici (Mcftei, Mar
co, lucaj. Potrivit lor, mi
nunea de pe Ţabor are 
semnificata - îmbărbătării 
ucenicilor, a mîngîierii şi 
îhtăririi lor sufleteşti In 
preajma patimilor Domnu
lui.

Ca şi oftă dată'cînd era

obosit şi întristat, Mîntuito- 
rul se retrăgea în singură
tate să se roage Tatălui,

pînă şi pe unii dintri 
nici, Domnul priveţ 
duioşie la cei pujini

preăljjă.vBoi 
rtftrul înali

i >4rn Slflfluratic i

.Intru lumina Ta vom vedea lumina"

neînsofit de nimeni. Acum, 
cînd mulţimile îl părăsesc, 
cînd vrajba semănată de 
farisei şi cărturari a încol
ţit în sufletele slabe îndo
iala, fâcînd să cîitească

jurul Său, care nu şi-au 
îngreunat sufletul aseme
nea celorlalţi.

Dintre toti. El cheamă pe 
Petru, pe lacob şi pe loan 
să meargă să se roage îm-

tâlţuti spre 
"Te înaltă

de verdeaţă din întinderea 
necuprinsă a Ezdretonuiui. 
Din înaltul Taborului, pri
virile rătăcesc departe, 
peste locuri fără asemuire 
-  Capernaum, Cana, Naza- 
ret -  cu rodiile şi cactuşii 
în floare, atîrnat de munte 
ca un potir al vieţii în 
care cerul îşi toarnă seni
nul, iar mai încolo, Nainul

cop
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INVESTIŢIILE PENTRU LOCUINŢE

0 protrtimă cu multe necunoscute i Trandafirii !
Ordinea aparentă care 

domnea In investiţiile de 
locuinţe înainte de revo
luţie, în numele imperati
vului raportărilor de suc
cese către stâpînire s-a 
destrămat. In numele a- 
celei ordini a toroipanului 
forţe umane, utilaje şi ma- - 
teriale, ba chiar mijloace 
financiare erau dislocate 
de' la rosturile lor legiti
me şi legale acolo unde 
„afdea" mâi tare. In acea 
ordine aparentă s-au înce
put lucrări peste ţot, fie 
că erau, fie că nu erau 
necesare. După revoluţie 
a  trebuit să constatăm că 
In investiţii-începute şi a- 
bandonate aveam imobili
zate multe miliarde de lei. 
Investiţiile industriale nu 
şi-au reclamat cu atîta 
stringenţă continuarea şi 
finalizarea. Cu locuinţele 
în schimb, lucrurile 
stau mai acut sub semnul 
nevoilor stringente. 'Nevoia 
de casă o constaţi cam tot 
la fel de repede ca şi pe 
aceea de mîncare. Situaţii -* 
cu asemenea valenţe slnt 
prezente şi în construcţia 
de lochinţe din judeţul 
nostru.

Stimulate' de unele mă
suri guvernamentale şi în- 
tr-un mod decisiv de pre
fectura judeţului, primă
riile orăşeneşti şi munici
pale, beneficiarii şi con
structorii au trecut la mă
suri de corecţie a unei a- 
semenea stări de lucruri 
şi, primele rezultate au în
ceput să se arate încă de 
anul trecu t: tîrîş-grăpiş, 
anul trecut au fost recep

ţionate mai multe blocuri 
raportate ca fiind gata 
Înainte de revoluţie. Tau
rul fusese luat de coarne 
dar investiţiile pentru lo
cuinţe rămîn o problemă 
cu încă multe necunoscu
te. Iată clteva dintre ele.

La Peştiş şi Boş >—=■■ lo
calităţi subordonate mu
nicipiului Hunedoara, se a- 
flă în aşteptarea unui 
constructor două blocuri 
de locuinţe despre care nu 
se ştie dacă au trebuii - 
vreodată cuiva. Incertitu- 
dihea nu stă nurpai în 
lipsa unui constructor ci 
şi în lipsa unui • benefi
ciar. Va avea cineva ne
voie de aceste imobile ? 
Cineva în măsură să fi
nanţeze lucrările pînă la 
terminare, evident ? Poate 
o 'licitaţie să dea cheia 
problemei. ' 

în  Valea Jiului — Jă U- 
ricani şi Cîmpii lui Neag 
sînt de asemenea blocuri 
la care nu mâi lucrează 
nimeni. Gestiunea valorilor 
imobilizate pînă acum în 
ele a avut-o una din uni
tăţile din Deva ale fostu
lui T.A.G.C.M. Acesta a 
devenit Societatea Comer
cială „Condor" S.A. Socie
tatea comercială similară 
din Valea Jiului nu se gră
beşte să ia în gestiune ceea 
ce s-a făcut şi să continue 
lucrările şi nici nu vedem 
pe ce baze legale ar pu
tea-o obliga cineva. Soluţii

ION CIOCLEI

| ...l-a bîntuit tnţr-o zi
f ie  iunie vijelia, însoţită 

de boabe ie  grindină. 
Se-ntunecase cerul şl pă- 

! rea că s-au rostogolit 
norii peste întregul oraş.

\ Bile mari şi grele de 
r gheaţă au zdrobit pomii 
j şi trandafirii . din gră- 
| dini i-au secătuit, pe 
r  cei mai firavi i-au smuls 

cu totul pământului.
. Aveau atunci, după 

! furtună, chipul palid.
Priveam cu tristeţe flo- 

j rile. Plîngeau. Na picu
rau in suflet lacrimi de 
cristal. Aveau trupul 
rănit. Ce forţă a rău
lui a dezlănţuit stihia 
naturii ? !

...Au trecut citeva săp- 
tămlni. Li s-au vindecat 
acum rănile. Vlăstare 
tinere au renăscut din 
noroi, lutnd locul oste- 

, niţilor „părinţi". Au 
prospeţimea şi parfumul 

! dinainte de furtună, ne 
| farmec$ iar şi iar, ne in - 
J conjoară cu linişte şi 
|  blîndeţe.
i Tîrziu, cînd şe . lasă 
|  întunericul, trandafirii 
,  albi din faţa casei lumi-

I nCază strada asemenea 
unor astre mici, strălu- 

j cit oare.

! ESTERA ŞINA

I
Simeria — I.R.M.R. Cisternele intră ca pe ban

dă rulantă la reparat. Foto PA VEL LAZA
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Deschide: uşa, femele!
Nu pot. slnt dezbrăcată. 
Nu-i nimic. Sînt singur. 
Da, dar eu nu slnt! •**
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•  GEST UMANITAR. Sindi
catul liber şi independent din ca
drul S o c i e t ă ţ i i  Comerciale 
„CONDOR" S.A . (fosta S.U.T.) 
Deva a donat suma de 30000 lei 
în sprijinul celor ce au suferit

- de pe urma inundaţiilor din 
Moldova.

•  „CONCORDIA ROMANĂ", 
tnceptnd. de azi, la chioşcurile 
pentru difuzarea presei ale zia
rului „Cuvîntul Liber" din Deva 
şi Hunedoara se pune în vînza- 
re ediţia specială a revistei 
Concordia Română", care este

consacrata celor mai buni fotba
lişti din ultimul sfert de veac.

% TOPUL PREŢURILOR AXJ-: 
TOTURISMELOR. Duminică, la 
tîrgul pentru autoturisme, orga
nizat la Sîntuhalm de către so
cietatea „Flora Tur Yemiş", pre
turile au fost derutante, oscilînd 
de la 40 000 lei (Wartburg), la 
720060 lei (ARO). Preţul unei 
Dacii 1310 nouă era de 420 00(5 
lei, iar al unei Dacii 1100 era de 
200 000 lei. La [ autoturismele
Străine, costurile se situau, in  
valută, între 2 000—8 000 DM.

•  IN CIRCULAŢIE. S-g re
dat circulaţiei rutiere o ’parte a 
bulevardului Republicii din Hu
nedoara supus unor masive lu
crări de modernizare : betonarea

carosabilului, lărgirea trotuarului 
şi introducerea canalizării şi alte 
lucrări. Partea a doua, ne asi
gură edilii, va fi predată circu
laţiei 'în a doua jumătate ă lu
nii august. ^ î*

,  0  APEL.; Printr-o adresă tri
misă ziarului nostru, semnată de 
Soiu Cleşiu, preşedinte şi Nico- 
lae- Leaii, secretar, Filiala din 
Brad a Ligii veteranilor de răz
boi îi roagă pe membrii săi ** 

in număr de peste 600 — să.aibă 
răbdare: că şi dlnşii vor primi ti- 
chetele de călătorie pe calea fera
tă şi celelalte drepturi, ce U „ se 
cuvin, în prezent făcindu-se de
mersuri în ăcest sens.

9  în  explicaţia unei fotografii 
apărute în ziarul nostru nr. 421

din 1 august a.c.. dintr-o regre
tabilă eroare, adresantul ilustra
tei 7 fotografiei critice) era
R.A.G.C.L;  Deva, f a  loc de Pri
măria municipiului Deva- Facem 
cuvenita rectificare. : '  /  s

■ .  •  NOU Ş l UTIL. în cartierul 
Bej an din Deva, pe strada Emi-  
nescu, vin întreprinzător particu
lar a deschis o unitate, prin care 
se execută prestaţii foarte cău
tate de populaţie : vulcanizare, 
reparaţii încălţăminte de cau
ciuc, tqcilărie, confecţionai chei 
din chei brute şi alte operaţii 

REPORTER

FLASH

■  case; d e  sc h im b
VALUTAR. De la 5 august 
1991 în România se pot 
înfiinţa case de schimb va
lutar, unde rezidenţii şl 
nerezidenţii persoane fizice 
pot cumpăra şi vinde va
lută contra lei. Acestea se 
Vor înregistra ca persoane 
juridice ş l j n ţ  fi autoriza
te de BNR.

■  ABONAMENTE PEN
TRU ELEVI ŞI STUDENŢL 
fn afara abonamentelor lu
nare cu număr nelimitat 
de călătorii care se emit pe 
distanţe de pfnă la 75 km. 
In baza H.G. nr. &0 pe 
durata cursurilor şi a prac
ticii, studenţii şi elevii vor 
benefici» şi de abonamen
tele lunare cu 10 călătorii 
simple, pe distanţe de pî
nă lâ 300 km, cu trenuri 
de persoane, pentru depla
sarea de la locul de do
miciliu Ia tbcul de învăţă- 
mînt sau de practica. A- 
bonamentele se vor elibe
ra pe baza adresei emise 
de şcolile sau instituţiile 
de stat. Nu este necesar 
a se face dovada stabilirii 
domiciliului provizoriu (flo
tant) în localitatea de in- 
văţămînt sau practică.

Bl CE SI UNDE MAI 
EXPORTAM. Puţinul ex
port pe care îl mai prac
tică agenţii economici din 
Capitală este destinat par
tenerilor d e a f  aceri, din 
zece ţări cu plata în ruble 
şi din 56 de ţări cu plata 
în dolari. Pe relaţia ruble 
primul loc îl de«ine U.R.S.S. 
cu o pondere de 78 ht su
tă, und e în . principal . sa 
exportă produse ale indus
triei constructoare d e ' ma
şini şi ale industriei uşoare. 
Pe relaţia dolari la loc de 
frunte se situează Germa
nia (24 la sută din expor
tul pe această relaţie) care 
solicită cu prioritate pro
duse ale industriei uşoare 
şi pielărieL

J|  EUROPA — IN CEN- 
UL ATENŢIEI. O nouă 

rachetă de tipul „Ariane- 
44 L* va fi lansată' în 
noaptea de 14 spre 15 au
gust a.c. de la  Centrul 
spaţial din Guyana, cu a- 
jutorul căreia va îi plasat 
pe orbită circumterestrâ un 
satelit „Intelsat IV-F 5“ al 
Organizaţiei Internaţionale 
de Comunicaţii prin sate
lit (Intelsat). Va fi cea de-a 
45-a lansare a anei rachete 
„Ariane» şi cei de-al cin
cilea satelit de tipul men
ţionat.

Cu o greutate de 4 226 kg 
şi construit de firma ame
ricană „Hughes Aircraft", 
satelitul „Intelsat — IV F5“ 
va fi plasat deasupra A» 
tlanticului, urmînd să asi
gure legături intre Europa 
— Africa şi Europa — A- 
merica. Europa este deci 
în centrul atenţieL

■  400 DE VICTIME./Cel 
puţin 400 de persoane' au 
Pfarit înecate marţi jfi cen
trul Indiei datorită' revăr
sărilor de ape provocate 
de ploile fauSouice, rela
tează France Press, citind 
sursele oficiale. V
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Să nu înţelegeţi cumva 
greşit, stimaţi cititori ; stră» 
zile despre care vom vor
bi în rînclurile de faţă nu 
sînt uitate de locuitorii 
lot. N u! Ei, locuitorii, sînt 
oameni harnici, mulţi cu 
tîmplele uşor înzăpezite, cu 
copii şi nepoţei. Be-a lun
gul anilor dumnealor şi-au 

durat aici case. şi-au rînduit 
gospodării trainice, de mai 
mare dragul. în curţile, 
grădinile şi casele dumnea
lor, să tot intri... ,

Atunci, ne veţi întreba, 
ce avem cu aceste străzi ? 
De ce Ip-am poreclit „uita
te* ? Răspunsul l-am cău
tat îa faţa locului, intr-un 
dialog cu cetăţenii de pe 
străzile C. Dobrogeanu 
Glterea, M K ,ara‘-
niceanu, Al. I. Cuza, Gh. 
Doja, toate formînd un a- 
devărat- cartier al oraşului 
Orăştie., ■ '.

...De la Autogara facem 
ia stingă şi iată-ne pe 
strada C, Dobrogeanu 
Gherea. Aşa ne spune pri
mul îrttrtniţ, domnul Ilic 
Chlşetau, îh prezent pen- 
siănar. Indicator de stradă 
nti există, p a r există ceva , 
gfeti de'' descris. încearcă 
să o facă interlocutorul ; 
nostru, domnul Chjşereu: 

Aici, în faţa casei 
mele, simbăta este piaţă 
de bucate. Lume multă, 
larnte mare. De, ca }a tîrg. 
Dâr ce râmîne în urmă... 
Nu face nimeni curăţenie, 
deşi dacă nu greşesc este 
•u or.'c < firmă cu oamen 
plătiţi .5 tar?» < raşui. Pun 
mina eu pe mătură şi cu
răţ. Ce 'să fac ? Aici, în 
apropiere de casa mea, a 
fost baia oraşului, ştran
dul. Priviţi şi dumneavoas
tră s paragină. Un edificiu 
ridicat cu multă trudă şi 
cheltuială mai ard... firma. 
Ii' re-t, ge mn ri sparte, 
uşi disteuse, rupte din ţî- 
ţî**l. instalaţii sanitare dis- - 
truse, forate... (Nu am a- 
vut aparatul la noi, dar 
"  promitem Jrsg î < ţ,x 
5* °  friogr&fîe-dectiment) 
Stat şl te întrebi u im it: 
oare oraşul acesta nu are 
gospodari (plătiţi) ?, Pri
mărie ?!

La numărul 22 stăm de 
vorbă'; cu dpmnru! Nicolae- ' 
Sever Andrei, pensionar.

— Nici în cel mai înde
părtat şi amârit sat de 
nwnta iu Veţi găsi str 
na r t  — sc spun *, i «î »» 
perfectă dreptate Nepîe- 
trtriiâ, iCi0 trotuare şi 
nalizare, fSînţl de gropi şi 
bălării. Ctnd plouă este o 
nflzerlede nedeserîs, apa 
nu se poag : cînd
nu plouă iste ggai
■ntt
rdastră. A^upn^pn. *$n»doî

ş-au depozitat la un colţ 
al străzii . citeva vagoane 
de piatră. Ne-am zis că 
poate se va pietrui. Dar 
piatra a dispărut (s-ar pu
tea cerceta unde) şi nu 
s-a făcut nimic. Cu toate 
demersurile, audienţele, 
rugăminţile, sesizările noas
tre la Primărie, nu ne bagă 
nimeni în seamă. -

Am cules şi alte păreri 
de la locuitorii acestor | 
Străzi. Le redăm pe scurt: i 
' O stradă încărcată:de ! 
praf şi mizerie, fără tro
tuare, neasfaltată, ce mai, 
uitată şi părăsită. (Ioan 
Bâiţînţan, pensionar).
; s— Nu are şanţuri pe ! 
margine, -eind plouă um- i  
Wăm prin noroi, acum ţ 
cînd e uscat maşinile ştir- ; 
nesc adevăraţifi nori de ; 
pmf. Vai tde jupi, dar mai j 
alşs de copii. (Ana Buda, i 
st|ada Gh. Dojs, »r. 45).
; •— Nepavată, neîntreţinu- 
t& De ani si ani de zile. i 
Ciţi primarl s-au perindat - 
h i: vremea:, aceasta n-a fă-- 
cut nici unul nimic, (Ion 
Iordăchcscu. pensionar).
■ — Toţi locuitorii acestor 
Străzi sîntem cu taxele a- 
chitate la zi către stat. Dar 
Primăria ce face? -Nu a- 
vem un chioşc de . pîine, 
de ziare, o cutie poştală. 
Ca să ne cumpărăm e pîi
ne, un ziar, un pachet de 
ţigări, să punem un plic la 
poştă trebuie să mergem 
* înă in centru Bătaie i?  
Joc pentru noi, oameni bă- 
trîni eare am muncit 30—
40 de ani. (Cornel Crfşan, 
pensionar).

— Cînd plouă mai mult,
apa îmi pătrunde în casă 
peste un metru. Nu are 
scurgere. Dormim în pod ! 
(Ileana Gaşpar, pensiona
ră). •• ........ .......

— S-a furat piatra des
tinată amenajării străzii. 
Cine răspunde? (Ioslf Sl- 
ler, pensionar).

— Oare asta ni se cuvi- 
®e nouă, la anii pensiei, să 
înghiţim.: un praf insupor
tabil ? Să nu pdtem des- 
'"< >  geam, sl
S’ăm aer m m t t  fină» 
Mihnţ, pensionar).

...Mai avem păreri de la 
« uiţi locuitori dă* pe 
ce s? străzi. Nu le putem 
icrie pe toate. O scriem 
pe a  noastră Stimaţi 
‘i >mni de la Priţ t&rm d- 
r- >tîeL iV v« t i  
în scamă şi nu veţi. solu
ţiona ioleanţele oamenilor 
din această zonă a oraşu
lui, © să vă pierdeţi încre
derea şi ştima lor. Mer
geţi la, faţa locului- Staţi 
de vorbă cu oamenii şi ţn- 
ţelegeţi-vă cu t ei. Vă aş
teaptă de mult...

GH. I. NEGREA

Afi

X d e  con tract ?

Dacă aveam, aparatul 
de fotografiat la noi 
nu scriam această notă, 
ri făceam o foto-critică, 
pe care o expediam pe 
a d r e s  a conducerii 
EG.C.L. Brad. Pe verso 
scriam a ş a : „Stimaţi 
domni! Aveţi un con
tract ferm îneheiat eu 
Centrul de fructe de 
pădure din Vaţa de Jos. 
In contract se stipulea
ză dA  $ ||.ai% ajp9, s». 
cxeţâ^ţlxtoate litiţirările 
de şi
zaib ia noua secţie de 
sucuri şt răcoritoare. 
După cum bine cunoaş
teţi, stimaţi domni, Ji#| 
ncfiriarul a făcut rest, 
numai cl ştie cum, de 
unşlc materiale, Vi le-a 

"îâ’:ftsâemîna. tîflla- 
jeje sînt aduse şi ele. 
Aşteaptă în şopron. Dar 
dumneavoastră aţt „ui
tat* de contract. Altfel 
nu se explică abandona
rea acestei lucrări, de 
mare importanţă, in
clusiv fn ceea ce pri- 
veşte tsm f yvo.
di/sip îs  ,*xîr ito prin 
februarie, lamtie au 
mai daţi pe aici. Dacă 
^tustrata* v a
deranjat (nu) ne pare 
Htţs. La revede® i»«, 
şantier. Sperăm, pe cu- 
rînd. Că trece vara su
curilor şi răcoritoare
lor!* (GH. I. NEGREA).

- ¥ t*« tertt s e  ceoctor j

mistreţii a ta c a  j

m  zvon că vl- I 
âi» IIsjîfdtâa** I 

sint în rfcă mare cu j 
Cri din Deva. Vom, in- j 

i *fşpriţ* tor, < 
Bău este că mistreţii | 
ităocâ tot ma* tosîsfa H % 
fa*W**î» sătessiio*. Se >îVb I 

a# 'Al#. La C iu-, 
riş, feline, In satele a- | 
parţioătoare Ghelariului ' 
ri altele. Este adevărat j 
A  î»smiţlt I
ţii, dar e  pacvr de re. J 
caftit de sudoarea oa- j 
menilor. Nădăjduim s ă ’ 
se „împace* vtn&torti, | 
să-şi pună armele la , 
ochi, sa ţintească. Â- j 
tund, să vezi-, şorice. j 
(IOAN VLAD, colabora
tor). i

imaginile sint înrintătoarc. 
Foto PA VEL LABA

0 problemă cu multe necunoscute
> (Urmare din şag t)

pentru ca aceste investiţii 
să capete concreteţe şi fi
nalitate ar fi, chiar dăcă 
Ia Uricani şi Cîmpu . lui 
Neag nu mal este nevoie 
de ele ca locuinţe. S-a a- 
vansat i.'/ ' i s-menajării 
aici a unor secţii de recu
perare.

Pentru continuarea spti- 
vii iţii de c nstrucţil 
locuinţe, givernul a .hotă
rî* ca sursa de- finanţare' 

fie 50 t i  sută cH si - 
nieîe obţinute din vînza- 
rea apartamentelor exls -̂ 
tente. Soluţia e bună dar 
pe parcurs a devenit ane» 
mică, generatoare de W«- 
caje. Creditarea celor ca- 
re-ş! mpără rp.tr 
trie in . care.. IpcuSese - se ■ 
face de .către C E jC. De 
m  1 augus stabBR
noi -<5 gir privind

,-oid împrumutarHoi 
pentru cumpărare d e  lo- 
cuinţe. Să spe ftn» m  a» 
cest fel vor răndne mal 
ntufte fonduri pentru etm- 
strucţla de locuinţe ,

In circuit mal intervine 
problema locuinţelor cu 
n " t  -rt redus care vor fi 
supuseţ unei la ei acţiuni 
de modernizare şl îmbu
nătăţire a confortului. Şi 
acestea reclamă un con
structor care este greu de 
găsit în judeţ. în acelaşi 
timp, firme de construcţii 
din alte Judeţe şi-au ofe-

t < „ /I.’î' jv Duj i  păre
rea noastră cei interesaţi 
ar trebui să intre în con
tact cu aceste firme.

O piîngere generală a 
constructorilor locuinţ 
din judeţ se îndreaptă că- 
tre Societatea Comercială 
„Macon”, furnizoare de 
prefabricate din tsubm^ee- 
luîar aptoclavizat Maşini
le  lor -stau ore, ha chiar 
zile Ia rînd să  fie încăr
cate cu b,c.a. in timp ce 
se dl prioritate 
lor şi unor solicitanţi din 
alte judeţe.

Nici la Deva. nu lipsesc 
necunoscutele. încă nu se 
ştie 'a  ce vsv fi, iiKvin:-' 
apartamentele ce se vor 
construi în zona Bejan-ear-

todrom. într-un oraş ter- 
moficat se pune o astfel 
de problemă ? — veţi spu
ne dv. &  pune, deoarece 
furai o ui ;■ energie * » 
mică — Centrala electrică 
şi de termoficare Mintia 
nu- a fost cuprinsă în ba
lanţa , energetică cu atîţia 
consumatori cîţi solicită a- 
ci re s, j / î i r ,  re - 
de termoficare. în  orice 
caz, soluţia cu centrale ter
mice de cartier pt bază des 
combustibil solid sau de 
hidrocarburi lichide nu e 
deloc încurajatoare Ar in- 
sdmna încă o sursă de po
luare, într-o zmiâ d t  do 
cit nepoluată atmosferic a 
Devei, Dar vom trăi ş i vom 
vedea.

Dacă la necunoscutele 
enunţai pînă acum in 
contul investiţiilor pentru 
locuinţe mai -adăugăm şi 
numărul mare «te cereri de 
construire de apartamente 

per.s«na!S răma
se^ - fără solu
ţie. vedem eă luerurile se 
complică ; mai ; mult . deeît - 
am fi crczî't

(Uraute pag; 1)

şi întinsa cimpie a Sama- 
rid.

Ajunşi pe înăifimi* Mîn- 
tuitorul se alundâ în pa
cea binefăcătoare a rugă
ciunii, iar cei trei ucenici 
se roagă şi ei. Acedor 
Irei Sufwe moţi fi-o hă
răzit invofâtorul iubit a ia  
mai aleasă bucurie -  in 
teiul rugăciunii Ier, văd 
foja MÎntuitoruJui ară Lu
cind ca soarele, iar veş
mintele Lui,albecaluini» 
na. Folgerofi o clipă, ridi
că iarăşi privirea. Cu ade
vărat, Cd pe şpre-L pri
vesc nu este nălucă, «sie
m m m
pi* H m  totul fi» jur, a  Că- 

fi; tei fcvwufuge mte ati 'HHmtămmp’
p&nMeaâ4 * fmmmfa
dumnezeiască şi MTntuîto-

rul nu este singur. El are de o 
porte şi de aba pe Moiso 
m Jfie p  §îăie^« cu ei Şt 
vr glas de străbate
tăriw -  „Acesta este Rut 
Meu Cef iubit, întru care

talul. Petrii este înspăimîn- 
tat şi cad» eu faţa la pă- 
mmt„. Dar Domnul ii ridi
că şî  le porunceşte ! „Ni
mănui să nu spuneţi ceea 
ce a}f văzut, pină ce R d

a'lea parte drepţii dincolo 
de pragurile acestei lunii. 
Vetterea luminii de pe Ta- 
bor a fost supremo certi
tudine pentru Petru, lacob 
şi Ioan, a dumne2eirii lui

mai mult: „Şi am văzut 
slava lui, slavă a Unuia -  
Născut din Tatăl, plin de 
har şi de adevăr", şi a- 
ceastă mărturie a  lui a în
fruntat furtunile necredinţei

SCHIMBAREA IA F ii i  A M M I
.Intru taminâ îa  ticxn tredetr fumin^T

am binevoit; pe Atesta as
cultaţii!"

Petru- spune învăţătoru
lui î , Doamne, este
#â fifl) «ri ...J  ......
iep i.jo rifeeae iw lte ia# .

după ce aude glasul Ta-

Omului se va scula din 
morţi".

Fiecare din cri trei uce
nici văzuse o parte „o* 
fit' cît S*o putut" -  _ cum

Sne dntarea bisericeas- 
din slava 4v>mmesmi, . 

filţvunâ •  lus ^i^îd hani» 
nii neînserd» â t .cbr# Har

iisvs Hristos, pe cote o vor 
prerica turoii cu tăria de 
nezdrun^tri a  convingerii 
personale şi ttiţnept #  Ah- 
mic în fume nu va 
mărturia lor. Petru şi to- 
cob au propovăduit aceas
tă hpnlnă o lui Hristos de 
pe Tobor, dar Ioan a spus

timp de două milenii, a ri
sipit îndoielile şi a lăsat 
lumii deschisă calea spre 
eternitatea luminii tmpără- 
ţiei cerurilor, a certitudWI 

bucuriei şi frumuseţa fft 
negrăit a  vieţii veşnice 
„clnd pururea cu Domnul 
vom fi".

•''4 3*1 poară pr vi cu arii 
trupeşi slava dumnezenii 
de pe Tobor, ucenkii au 
fost, cum spune Sf. Maxim 
Mfetwisstoruf, d e .
Io trup ta duh". Tot ostfel 
şi hai, ca să putem moşte
ni lumina neînserată a 
împărăţiei cerurilor, pe ca- 
re Domnul © pregrilt-o.ee- 
ior ce împlinesc poruncile 
iri, trebuie să ne ridicăm 
din starea de oeosewltore 
(aţu de voia fui Dumnezeu, 
pînă 'o treapta IoAm-ifiîi-
ţirii vieţii: noădre prin ere-. 
dinţa nestrămutată Ia El,
prin asemânoreo faptelor 
noastre cu cerinţele poţun- 
etssr ţui, - - _pş-%v; 
faţă ţ% ISm tâm s |l  tfc 
semen» noştrt fe care; ne-. 
conteni
riîpu» M firis ; p  afwcl,. 
$i noi,, „pura t > ct» Dom* 
nuf v o m P ,  Armt.

**ă0*H0*m 7 - ^
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în eva :a de altfel ţ 
în alte Idcklitaţî- ale jude
ţului, , pro viziona re; popu
laţiei cu legume şi fructe 

.> igurată într-u? sis
tem co eurenţial — S.C 

Io tin ,r (fostă t î p.) 
„PRGDAS" f te >6 Gostat) 
„AGROIND" (fostă AGHO- 
COOP), COMKRUCT" (fos
tă IX.F.) şi producătorii 
individuali — care ar tre
bui să permită existenţă 
în unităţi d unei game” di
versificate de produse şi o 
servire .ireproşabilă. Cu a- 
tît mai mult că şi anul a - , 
gricol în care ne aflăm s-a 
dovedit generos cu- noi. A- 
şa ar trebui să fie. Dar cum 
este ? .

Bogăţia din grădini — 
prezentă- în unităţi

în  majoritatea magazine-, 
lor prin care am trecut 
am c jnstat al >' i *■ nţ i u- 
:»«, < .'I-rî’i, ndestulâtoa e 

dă prodige, bine prezen- 
r^-taţe şi oferite spre vînzare. 

Sigur, acolo unde comer
cianţii manifestă preocu
pare, ţin o îegătură per- 

ti  cu, | aducătorii, cu 
depozitele. Astfel, la unita
tea nr. 12, a- S.C. „lîorti- 
><1% d i . cartierul Eejan. 
unde vbizătoarea Rleonora 
Chici se află în legătură 
permanentă cu cumpărăto
rii, în magazin se găseau: 
vârză, cartofi, roşii, ceapă, 
castraveţi, ardei, caise, di
ferite conserve şi sucuri. 
„6a, marfă este suficientă 
şi destul de bună, ne-a 
spus o gospodină, dar ba
nii sînt cam puţini la pre
ţurile astea atît de pipe
rate".

Se mai menţin totuşi şi 
apucături vechi. Roşiile o- 
fOrite spre vînzare erau pe 
jumătate verzi, în timp- ce 
în magazie se aflau roşii 
frumoase, bine coapte .şi

miwa

. In cantităţi. suficiente. Cre
dem că tot ceea ce este 
rău trebuie înlăturat.

Aceeaşi bogăţie de pro
duse (mai puţin cartofi 
aşteptaţi , cam : de multişori 
am întflhit şi ia unitate® 
de u :-f uct , din 
drul aceleiaşi societăţi co
merciale, de pe strada M|- 

mirt u Şi, de ase a- nea, 
mulţi cumpărători, şi e i 
ih general, mulţumiţi de 

- produse şi de servire.
Dar în această zonă, ce

va mai. sus, exact la uşa 
magazinului alimentar, am 
notat şi un aspect nu doar 
neplăcut, dar şi necfvilizat, 
neigienic. -Deşi; la. cîţiva 
paşi în spatele blocuriloi 
este organizată, o ■ piaţă de 
alimente — te  e&ro -Admi
nistraţia pieţelor din mu
nicipiu, cu, (sprijinul Pri
măriei Deva, ar putea şi 
ar trebui s-o gospodăreas
că mai bine —, mai multe 

t  ci * > îpu ’ au a 
rile pe trotuar, pe ziare. 
Şi mi doar legume, dar şi 
brinzeturi, lactate, fructe. 
„De multe ori aici ac în
fundă canalizarea şi din că
minul de vizitare apele uzate 
deversează ş* curg direct 
pe trotuarul uflde se prac
tică asemenea gen .de co

merţ ambulant, ne spu
nea domnul Nicolae Şimi- 
na. Organele sanitare, func
ţionarii primăriei n-au tre
cut niciodată pe aici ?H. ;

In cartierul „Dacia", sin
gura prezenţă în comerţul 
ci legume fructe este o ’> 
nitate a „AGROIND". Deşi 
oferea la vînzare trei fe
luri de fructe de sezon şi 
chiar la tonetă stradală, 
sortimentul de legume nu 
răspundea cantitativ nevoii 
cumpărătorului.

— De ce această situa
ţie, domnule Gheorghe 
Jiădulescu, şef de magazin, 
aici unde, altă- dată, eră o 
unitate de referinţă în pri
vinţa aprovizionării?

-— Cred că nu sînt su
ficiente mijloace de- trans
port. - - ‘ '

O argumentaţie: similară 
am recepţionat şi la ma
gazinul din piaţa centrală 
a municipiului, al aceleiaşi 
unităţi; ; Probabil că .< res
pectivele ,af inq® f; exprimă 
un adevăr, dar aceasta nu-1 
interesează pe cumpărător.

La confluenta 
concurentei

Consemnam in introduce-,
* i Ia ancheta noastră 'îs 
existenţa în comerţul: cu

In măgârinri' „COM FRUCT", din Complexul 
Central Piaţă, abundenţă de mărfuri,' ,

/ Foto PAVEL LAZA

legume-fructe a mai jnu l- 
ţor sisteme de desfâeet-e ar 
: e i .ă s;ţ genereze & ccr*~ 
L-urenţ anen "5 loia
lă 1 n fică pe itfu  ct 
răfori. Cum am constatat 
însă, nu mulţi înţeleg şl 
practică acest lucru. Piaţa 
centrală a municipiului es
te locul Cel mai potriviţ 
pentru exprimarea concu
renţei, aici fiind prezenţe 
toate cele cinci sisteme de 
comerţ cu legume şi fruc
te. Numai c ă : la unitatea 
AGROIND, marfa era pu
ţină şi de slabă calitate, 
iar solicitudinea unor vîri- 
zătoâre , (Teodora Tamaş) 
trădează metehne mai 
vechi. Alături, la magazi
nul „COMFRUCT", condus 
de Aurel Sandu — produ
se din abundenţă şi oferite 
civilizat spre vînzare. Bo
găţie de marfă era şi la 
magazinul „PRODAS".

Iată însă ce dialog am 
purtat aici cu şeful unită
ţii.

— De ce in rapt. Ia pre
zentare, este o marfă (cea
pa, de exemplu), de foarte 
bună calitate, iar la Vin- 
zare oferiţi gunoi ?

— Asta-i marfa, ce să 
fac...

— Dar morcovii aceştia 
plini de pămînt ?

— Păi dacă i-aş spăla, 
ar trebui să le -ridic pre
ţu l

Decît să cumpărăm pă
mînt pes post de morcovi»,; 
preferăm un preţ mai ma
re, dar la o marfă bună 
Răspunsurile de mai- sus 
denotă că unii se desprind 
greu de concepţiile lor mai 
vechi potrivit cărora, da
că are nevoie, ‘omul cum
pără orice. O concurenţă 
adevărată, într-o economie 
de piaţă adevărată, (iu 
mai poate admite în co
merţ purtători ai unor a- 
semenea cddceptlt.

ION CIOCLEI,
DUMITRU GHEONEA

INFORMAŢII DE LA C.E.C.
l i

- în legătură cu solicitatorii de credite §  
Solicitatorii do credite pentru cumpărări de- io- f  

cuinţe, care au fost programaţi la Sucursala C.E.G, * 
Deva pentru depunerea actelor pînă la 31.074991 se I 
vor prezenta la ghişeul specializat pentru a li. $0 atri- ! 
bui numere de ordine, zilnic între orele 8—12, astfel: I 
9  cci cu numere de ordine de la 20 la 648 în zilele î  

de 8—9 august a.c. f
9  cei cu numere de ordine de la 649—1427 în' zilele, J 

de 12—13 august a.c. - I
9 cei cu numere de ordine de la 1428—1500 în zilele' T 

de 14—15 august a.c. »■ J
9 cei cu numere de ordine de la 1501—1610 în zilele |  

dc 16—19 august a,c. *
9, cei cu numere de ordine de Ia 1611—1630 în zilele t 

des20—21 august a.c. 5
9 cei cu numere de ordine de la 1631—1732 în zilele |  

de 22—23 august a.c. *
La prezentarea la ghişeu solicitatorii vor avea asu- |  

pra lor vechile numere de ordine, contractul de vfn- I 
zare—cumpărare a locuinţei şi decizia dc atribuire a' 2 
terenului. Ş

Cei care au fost luaţi în evidenţă la Filialele * 
C.E.C. din Hunedoara şi Petroşani se vor prezenta T 
cu aceleaşi documente pentru atribuirea noilor nume- * - 
re de ordine în perioada 12—16 august, între orele I 
8—12. *

_ Ncprczcalarea la datele planificate pentru atri- |  
buirca noilor numere de ordine va atrage., artriăr'ea * 
programării, considcrînd renunţare la solicitarea. d<? î
credit.

DE LA PREFECTURA JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

In localităţile din judeţ există unele blocuri de 
locuinţe începute în anii trecuţi aflate în diferite 
stadii de execuţie, care în prezent nu se pot finaliza 
din cauza lipsei surselor de finanţare.

• ..fit tem; prevederilor H.G.R. rir. 441/1991, regiile 
autonome de gospodărie comunală şi loeativă care 
administrează fondurile de stat investite în construc
ţii se pot asocia cu persoane fizice sau juridice, româno 
sa.* străinei p'*n;>e 1* -itiin arc - e® xs.nt/.nta'- vi pa 1 1 - 
rea ie» Ht iai'tţfwn*

Cri interesaţi pentru încheierea contractelor de 
asociere pot consulta lista blocărilor de locuinţe în
cepute,» la Direcţia tehnică din cadrul Prefecturii ju
deţului Hunedoara, telefon 11350, interior 245. “
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ETAPA I (25 august)

F. C. Bacău — Sportul stud. 
Dinamo Pctrotui Ploieşti 
Fi C. Corvinnl — Gloria Bistriţa 
F.C. Braşov — F.C. Argeş ,
Progresul Brăila — Unjv. Cralova 
Rapid — Steaua 
A.S.A. Tg. Mureş — JP»8* T t e f . . 
Oţelul Griaţi te: F.C. Farul 
Rlectroputere — Inter Sibiu

ETAPA A II-A (1 septembrie)

Sportul stitd. — Dinam»
PetretulPtoleşti V £. Cor vinul 
Gi. n s triţa  — F.C  Braşov 
ţJE. Argeş ■. — Rapid " ■
Univ. Craiova — A^.A. Tg. M. 
Steaua — Progresai Brăila 
„Pffil" Timişoara -  Oţetul Galaţi 
f.C. Farul/— Elcctroputere 
friter Sibiu — F.C. Bacău

ETAPA A HI-A (8 septembrie)

F.C. Bacău — F.C. Farul .............
Dinamo — lider* Sibiu ....___
F.C. Corvinul — Sportul stud.
Progresul Brăila — F.C. Argeş .............
Rapid — F.C. Braşov
A.S.A. Tg. M. — Steaua
Oţelul Galaţi — Univ.: Craiova lllllull
Elcctroputere Craiova — „Poli- ..............
Petrolui ploieşti — Gloria Bistriţa......

ETAPA A IV-A (11—15 sept.)

IX . Braşov — - Progresul Brăila 
<*- V¥tkf^nl 

Gloria «striţa —■ Rapid 
FAX. Argeş —  A.RA. Tg. M, 
Univ» Craiova — Electroputere 

— Getăfi
*" FC. Mcău : 

Dhtarao

« w .  v m o v s  «p» 
M efm »  — oţrikil 
.POH* Timiş. -  
PAXimnri — Bl

«feîa — P.c. corvhmr

ETAPA A V-A (22 scptcmbrial 

F.C, Bacău — Univ. Craiova ....

Dinamo — „Prii- Timişoara Electroputere — Progrmul Brăila
F.C. Corvinul — F.C. Farul ; .

’ Progresul Brăila — Rapid ..........  Petrolul ■ PioieşU — Steaua W.--''
A.S.A. Tg-M, — F.C. Braşov yjc. Farul — Gloria Bistriţa ...... ..
oţelul G alaţi— F.C. Argeş ____ ...... Inter Sibiu — „Poli- Timişoara ------- -
Electroputere — Steaua ............. . ,
Sportul stud. — Gl. Bistriţa ......... ETAPA A X-A (27 octombrie)
Petrolul Ploieşti — Inter Sibiu, *___

F.C. Braşov — F.C. Corvinul ..............—
ETAPA A VI-A (28—29 sept.) Progresul Brăila — F.C. Bacău —

■ - ItesM — ■ ini»*#» '  « lU iM u m itn iin

F.C. Braşov s— OţeM Galaţi .............  AXŞA. Ţfr **.-■ — ®ectrt>putere.
Rapid — A^.A. Tg. M. ______  Gforia Btetriţa — OţefUJ Galaţl — „„„
Gloria Bistriţa — Pr. Brăila ....... ......  F.C. Argeş — Petrolul Ploieşti ---
F.C. Argeş — Electroputere _______ Univ. Craiova — Inter Sibiu ' iinBuuiniii»*»
Univ. Craiova — Dinamo .............  Steaua — Sportul stud.
Steaua — F.C. Bacău ........ . „Prii* Timiş. — F.G. Farul ....— mm...
.Poli* Timiş. — F.C. Corvinul ........ —  ' .
FJC. Farul — Petrolul Ploieşti ..............  ETAPA A XI-A (30 oct. — 3 nov.)
Inter Sibiu — Sportul stud. ...... .......

F.C, Bacătf — ABA. Tg. M.
ETAPA A VII-A <« oetombrle) Dinamo — Pregtewd Brăila

F.C. Corvinul -  Rapid
F.C. Bacău — F.C. Argeş ........ . Electroputere — Oţetul Galaţi
Dinamo — Steaua __....___: X.-sdut rifaA <— FX. &t$
F.C. Corvinul — Univ. Craiova Pdrahd PI" 4 i — PAL
ASJL  Tg. M. ^  Pr. Brăila ......___.... „Prii» Timiş. — Gterio L—
Oţetul Galaţi — Rapid __ _ f .G  B r r i — Univ. Craiova
Electroputere — F.C. Braşov .... ........  Inter Sibiu — Steaua ____ _
Sportul stud. — F.C. Farul __ ____
Petrolul Ploieşti— „Foii- Timiş. .............. ......
Inter Sibiu — Gloria Bistriţa ............ ETAPA A Xll-A (23—24 nov.)

ETAPA A VIII-A (9 octombrie) F.C. Braşov — Sportul stud. ............
Progresri Brăila — F.G Corvinul __ ____

F.C. Braşov — F.C. Bacău ___ ... Rapid — Petrolul Ploieşti
Progresul Brăila — Oţelul Galaţi  _____ ASA. Tg. Mureş — Dinamo ____ _
Rapid — Bectraoutere Craiova Oţriul Galaţi — F»C. Bacău _______
GI. Bistriţa — A.S.A. Tg. M. u.. ___  Gloria. Bistriţa — Electroputere ..............
F.C Argeş — Dinamo . ____ F.C. Argeş — Inter Sibiu
Ihriv. Craiova — Petrolul Ploieşti ...... Univ. Craiava — A»oBv Timiş. __
Steaua — F.C. Corvinul ______ _ Steaua — F. G. Farul ----------

Timiş- — Sportul stud. _____ ^  ____ . ,  . ..
F.C. Farul — Inter Sibiu ____ ETAPA A XW-A (1 decembrie)

ETAPA A IX-A (19—20 oct.) FX5. Bacău «  Elceteaputeru __—
- Bteamo' <#•- Oţelul Garaţi '

FAL Baeău— Rapid , - ............ „. F«G ţ^rtrinul — AiLA- T%. M.
fiinanto — F.G Braşov - Spşrtal stud. — Rapid ,
F C ^ r v in u l -  £ c X * e ş  * * * * * * *  -
Oţelul Galaţi -  A ^A. Tg. M. ..... ........  Vnfr, Crtdriva -  Gforiu «striţa

„Prii- Timişoara — Steaua 
F.G Farul F.C. Argeş 
Inter Sibiu — F.C. Braşov

ETAPA A XIV-A (4 decembrie)

F.C, Bacău — Gloria Bistriţa 
F.G Bs&şc-v — F.C Farul 
Fr-v^u BrăUa — s ud.
Rapid; — Inter Sibiu :
A3SJL Tg.DI. —. Petrohd Moieşti 
Oţelul Galaţi — F.C. Corvinul 
Etertioputere Craiova — DUiamo 
F.G Argeş — „Prii* Timiş. 
Steiua — Univ. Craiova

ETAPA A XV-A (î—8 .decembrie):

Dinamo — F.C. Bacău , 
RGHGsrisiiul — Eloetroputere

— ; 
oleşti — Oţelul Galaţi 
iţa Steaua 

Univ. Craiova — F.C. Argeş 
> 08* Ttaaş.— F.C. Braşov 
F.G Farul — Rapid 
Inter SiMu — Progresul Brăila

ETAPA A XVI-A (15 decembrie)

teriMişi iîn n ir u ii ’F.G Bacău — F.C Corvinul 
Dinamo -  Gl. Bistriţa 
F G frtessv  — Univ. Craiova* - 
Progresul Brăila — F.C. Farul 
Rapid — „Poli- Timişoara 
AJ3 » Tg. M — Sibiu 
Oţelul Griaţi — Sporiri stud;
FU/ti - —  i ’  ş t i
F.C  Argeş — Steaua

ETAPA A XVU-A (22 decembrie)

F. C. Cfluvkuil — Dinamo 
Sportul -  Xtortrecctere
Poteolri ^ e ş D  — P.C. m&% ,

-  F.G A r£tţ. 
m  Craiova te.Ratfd  
Steaua -  J X  t r a p r  **■'
„Ttoli* Timiş. — Prog. Brăila
FJG Fsvri — AAA. TE- Mureş
Inter Sibiu — Oţelul Galaţi —r——— —
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ANIVERSARE
•  „LA mulţi a n i!" Ma-

rius Straja. Te iubesc. Doi
na :H. (4160)

V1NZARI—
CUMPĂRĂRI

« VÎND dormitor (culoa
re fieagră). Deva, telefon 
15077. (4154)

d  VIND motoretă Mobra. 
Deva, telefon 15665, după 
ora 16. (4J52)
; '4 VIND apartament două 
camere şi mobilă de dor
mitor. Deva, telefon 24038.

-  (4167)
•  VIND înscriere Dacia

4 300 (iunie. 1989). Telefon 
857/30736. între orele 14 
—17. (4166)

4  VIND chioşc metalic 
pentru alimentaţie publică. 
Geoagiu-Bâi. Informaţii De
va,'telefon 19346.
> ; u i m :

•  VÎND apartament trei
camere cu garaj. Deva, 
gona pieţeLDeva. telefon 
18205, ' - (4161)

•  VIND Opel Record, 
«tare foarte bună. Deva, te
lefoane 12777 şi 15704.

i ' (4159)
jg CUMPĂR televizor co

lor1 Goldstar nou» sigilat. 
Călan, telefon 957/30999,
după ora 18. (4156)

« VÎND maşină de trico
tat" „ Veritas" 360 ace, pu
ţin; folosită, preţ convena
bili Deva. telefon 12992.
■ t";--' • (4155)

•  VÎND mobilă sufrage
rie „Laving", Dacia 1 300. 
Deva. telefon 16727.

(4150).. -
•  VIND Dacia 1 300. De

va, telefon 27469, după ora 
46. (4143)

•  VIND urgent înscriere
Dafcia 1300 (1989). Deva, 
telefon 15855. (4142)

•  VÎND circular şi ban- 
zie. Informaţii Deva, tele
fon 28982 sau Micro 15. bloc 
39.' apartament *3.

• (4141)
•  VÎND masă masivă ste

jar; 4 scaune, masă salon 
şi diferite obiecte de artă 
decorativă. Deva, telefon 
25824 (4140)

•  VÎND înscriere Dacia
1 300 (februarie 1988). De
va, telefon 17025. (4139)
Deva. telefon 17025.

(4139)
•  VÎND tractor U 445, re

paraţie capitală. Informaţii.

Sarmizegetusa, nr. 169, te
lefon 155. (4138)

« VÎND motocicletă BMW 
350 cmc în stare perfectă. 
Căstău, nr. 6/A.

(4137)
•  VÎND magnetofon, 

drujbâ, pompă mobilă de 
grădină, abricht, noi. Hu
nedoara, telefon 20293.

(4135)
•  VÎND înscriere Dacia 

(1989). Deva, telefon 27737.
(4134)

•  VÎND apartament trei 
camere. Deva, Streiuluf, 
bloc 69, apartament 9.

(4136)
•  -VIND televizor color 

şi autoturism Opel Ascona. 
Deva, telefon 12412.

(4131)
•  VÎND cu 40 000 lei în

scriere Dacia 1300 (1989). 
Deva, telefon 23906.

(4132)
•  VÎND înscriere Dacia

(iunie 1987). Deva, telefon 
18165. (4133)

•  VÎND microbuz Fbrd.
Hunedoara, telefon 957/ 
12874. (4124)

•  VINDEM spaţiu ame
najat pentru desfacere pro
duse nliinentare la vad co
mercial. Informaţii Deva, 
telefon 18543, după ora 16.

(«08)
•  VÎND calculator Z.X.

Spectrum eu tastatură mo
dificată. Simeria, telefon 
956/60750. (4093)

•  VÎND mobilă — dor
mitor, nouă, Deva, telefon 
12048.

•  SOCIETATEA 
y  Comercială .

„Cristlna"
. import — export vin
de convenabil < Audi 
100 — 80, Volkswagen 
Golf, Ford Taunus, 
Mercedes star? excep
ţională. numai pe ben
zină. Deva, telefon 
12457, str. A. Vlaicu, 
nr. 19. (3993)

trei camere, chirie de stat 
Informaţii Deva, telefon 
29101, după ora 16.

(4157)
•  SCHIMB garsonieră 

zona pieţei De vă, cu apar
tamente două camere (ex
clus Micro 15 şi Dacia). 
Deva, telefon 12081, zilnic, 
între orele 17—19.

(«51)
•  SCHIMB locuinţă pro

prietate Sibiu cu Deva, 
Deva, telefon 15751.

(4148)
•  SCHIMB apartament 

două camere Deva, Micro 
15. ,cu garsonieră. Deva,

- telefon 22929 say 27458.
î (4147)

•  SCHIMB apartament 
două camere cu; garsonie
ră. Hunedoara» Micro 7, 
bloc 29, apartament 51.

i ş (159451)

DIVERSE
•  PAROHIA din Brîznlc 

face un apel călduros că
tre toţi fiii satului să con
tribuie cu donaţii pentru

; terminarea lucrurilor de 
pictară la biserica din lo
calitate. Donaţiile se pot 
face personal sau în con
tul : 3120610. Ia Cooperati
va de Credit Ilia.

(4130)
•  OFER recompensă 

100 000 — 150 000 pentru 
cedare contract apartament 
de stat, două-trei camere, 
exclus Dacia, Micro 15. 
Deva, telefon 22720.

(4098)
•  PREIAU contract apar

tament. Ofer reconipensă 
negociabila. Hunedoara, te
lefon 14524. "

; (159453)

•' OFERTA 
DE SERVICIU

•  - ANGAJEZ I lucrători 
pentru seceră cereale ma

nual. Plata negociabilă. 
Bîrcea Mică, 19.

(159452)

PIER DU I

•  PIERDUT carnet mem
bru cooperator nr. 23200193, 
eliberat de Cooperativa de 
Credit „Decebal" Deva, pe 
numele Trif Ioan. II declar 
nul. (4164)

•  PIERDUT carnet de
ajutor şomaj, eliberat la 
data de 13 martie 1991, pe 
numele Balog Ioan. II de
clar nul. (4149)

DECESE

•  CU inimile sfîşia- 
te de suferinţă, copiii 
Livia, Nicuşor, Mitică 
şi Margareta, nepoţica 
Iulia, fratele Vasile, 
Nuţi, nepoata Camy 
adresează mulţumiri 
celor care au fost a- 
lăturl de ei la marea 

y durere pricinuită . de 
dispariţia, după o grea 
suferinţă, a celui care 
a fost

NICOLAE CINDEA
Să-i fie ţărîna uşoa

ră şi amintirea veş
nic vie. (4146)

•  CU adîncă durere 
în suflet sîntem alături 
de naşa noastră Katy, 
la greaua încercare su
ferită prin pierderea 
celui care a avut un 
suflet buh şi nobil 

NICOLAE 
CINDEA

Familiile Silvăşan 
Elena —  Deva, Găr- 
dean Criva, preot Sil
văşan — Bucova.

(4145)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament
două camere, p» ‘ 
Deva. rai casă parii 
ră. Deva, telefon 
după ora 16. (4153)

•  SCHIMB apartament 
două camere. Deva, Bălces- 
cu, bloc 12. 'apartament 51 
«si apartament trei-patru 
cămere. DeVa.' telefon 20366.

(4163)
•  SCHIMB convenabil a- 

partament două camere, 
proprietate, cu apartament

CONTURI PENTRU SINISTRAŢI

Avtml în vedere efectele devastatoare ale inun
daţiilor din Moldova, Prefectura judeţului Hunedoara, 
invitâ societăţile comerciale cu capital de stat şi pri
vat, regiile autonome, celelalte unităţi economice şi 
bugetare să-şi «ducă contribuţia la ajutorarea sinis
traţilor qOntribuind cu fonduri băneşti, ajutoare ma
teriale, alimente şi medicamente. Sumele pot fi de
puse în conturile deschise la Banca Naţională şt 
României cont 45.00.2, Băncile Comerciale: Deva, 
Brad. Hunedoara, Petroşani, Simeria, cont 45.303.01.50, 
Banca Romană de Comerţ Exterior cont 45.103.34/5 
în lei şi 47.21.0.34/30.8 — în dolari sau alte valute.

(472)

# 'PUBLICITATE •  OggAMg A ŢiÂ RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA •  PUBLICITATE *

vă invită să luaţi parte 
ia. Congresul de . District 
.IUBITORII LIBERTĂŢII"! 
care va avea loc în oraşul 
Hunedoara, pe stadionul 
.Corvinul", în zilele de 9, 
10 şi 11 august a.c.

,Vă aşteaptă* trei zile de 
Instruire biblică profitabi
lă. Fiţi prezenţi vineri îna
inte de masă la ora 10.20, 
cînd congresul va începe 
m  o prezentare muzicală. 
Vă invităm să ascultat1 cu- 
vîntarea de deschidere „De 
ce să ne adîncim privirile 
în legea perfectă a libertă
ţii?"  şi partea de în
cheiere a sesiunii de dimi
neaţă. cuvîntarea cheie 
.Scopul şi utilizarea liber
tăţii pe care ne-a acordat-o 
Dumnezeu".
• Sfaturile care se vor da 

vineri dupâ-amiază ii vor 
echipa pe creştini pin ti' 
a-şi îndeplini misiune» de 
miniştri ai lui Dumnezeu, 
•Ocupaţi; — cu lucrări 
moarte sau in serviciul lui 
lehova?" şi „Un pope- li
ber, dar cu răspundere", 
stht două dintre temele care 
vor fi tratate. Un îndemn 
de a ne utiliza libertatea

pentru a-i sluji lui lehova 
ne va fi dat prin interme- , 
ditil dramei in costume de 
eppcă. Ea va fi desprinsă 
din experienţele pe care 
le-au avut Ezra şi asociaţii

aA sluji lui lehova", va fi 
o cuvîntare cu privire la 
dedicarea creştină şi botez. 
Dupăramiază mulţi vor aş
tepta cu nerăbdare partea 
intitulată „Este căsătoria

săi, care s-au întors din Ba- 
bilon la Ierusalim în anul 
468 î.e.n., pentru a înfru
museţa templul lui Dumne
zeu.

Sesiunea de sîmbătă di
mineaţa va cuprinde . un 
simpozion compus din trei 
părţi — „Libertate cu. res
ponsabilităţi în cercul for 
miliei*. Următorul discurs, 
de analiză sufletească, 
„PăstreăZă-tp liber pentru

cheia fericirii ?". Şest mea 
se va încheia cu un punct 
de atracţie principală care, 
fără îndoială, le va aduce 
o mare bucurie iubitorilor 
libertăţii.

Va trebui să fiţi prezenţi 
duminică dimineaţa, pen
tru ca să ascultaţi simpo
zionul compus din două 
părţi şi intitulat „Slujind 
ea pescari" - de oameni". 
Acesta va dezbate instrui-

$ociet»teaCoiQemala "DEVASAT" S J tL  . 

OFERĂ -

- Informaţii la teîeSdajsăfe:
956/12236 (luni-vroeri iatre dtfcifi 7-1$) . 
956/18225 (zilnic după orele 21}
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FILIALA TERITORIALA A PĂDURILOR 
DEVA

recrutează candidaţi (băieţi şi fete), absolvenţi 
ai liceului silvic pentru :

•  Şcoala postliceală silvică Timişoara. 
Relaţii suplimentare se primesc la sediul 

Filialei teritoriale a pădurilor Deva, str. Andrei 
Şaguna, nr. 1, biroul programare, personal, în
văţământ, pînă la data de 8 august 1991.

- (465)

SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA 
ANGAJEAZA PRIN CONCURS |

•  maistru mecanic la centralul secţiei j 
Concursul va avea loc în data de 20.08. I

1991 la Direcţia Regională de Drumuri şi Pq-  j 
duri Timişoara, str. Giulgiului nr. 18.

Relaţii suplimentare privind înscrierea la j 
concurs puteţi lua la telefoanele: 13327, 13538, * 
17320, biroul personal. (400) {

SOCIETATEA COMERCIALA “  
,»MEROPA“ S.A, HUNEDOARA 

Str. Traian, nr. 9 ; ■/’■■■■
organizează licitaţie pentru următoarele 

mijloace f ix e :
•  Maşini de încheiat tricot
•  Maşini de cusut şi surfilat
•  Maşinii de tricotat automate JAR 201
•  Maşini de tricotat PROTTY
•  Presă de balotat deşeuri
•  ARO 244
Licitaţia va avea loc joi 8 august 1991, la 

i sediul societăţii. Informaţii la telefon nr. 957/ 
î 16197, interior 57. (468)

EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIV A HAŢEG

ANUNŢA: |
In data de 9 august 1991, ora 12, se va j 

ţine licitaţia pentru vînzarea mijloacelor fixe I 
la sediul E.G.C.L. Haţeg, licitaţie care a fost j 
iniţial anunţată pentru data de 26.07.1991. j

I

rea Iui Isus cu privire la 
năvod şi va examina ce 
parte ne poate reveni nouă 
în împlinirea ei. Sesiunea 
de dimineaţă se va încheia 
cu importantele cuvîntări 
.Să ne menţinem treji în 
„timpul sfîrşitului" şi „Cine 
va scăpa în . „timpul strîm- 
torării ?" Apoi, după-amia- 
za, veţi dori să nu lipsiţi 
de la cuvîntarea publică 
„Să aclamăm Lumea Nouă 
a lui Dumnezeu, a libertă
ţii". înainte de o impresio
nantă cuvîntare de înche
iere, va avea loc o discu
tare a articolului din Tur
nul de veghere pentru săp- 
tămîna curentă. ’

Pe .parcursul lunilor iu
nie, iulie şi august, numai 
în Statele Unite sînt pro
gramate peste 140 de con
grese, astfel că unul se va 
ţine şi * în apropierea do
miciliului dumneavoastră. 

Programul este urmâto- 
.ru l: . ■

vineri — J0.20; 
sîmbătă — 9,30; 
duminică — 9,30.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMCAMION“ S.A. DEVA 

(fosta Autobază Transp. Auto Deva) 
str. Depozitelor nr, 17 

prestează, pe lingă activitatea de transport 
mărfuri intern şi următoarele servicii:

•  Transport internaţional de mărfuri cu 
plata în lei ş» parţial în valută (telefon 13013);

•  Transporturi cu mijloace agabaritice 
(TATRE de 40 şi 60 tone) ;

•  Reparaţii de autovehicule de mică şi mare 
capacitate (autoturisme, ARO, ROMAN—DIE-

•  Spălări şi gresări de autovehicule ;
•  încărcări de acumulatori şi vulcanizări

camere auto ; , /.
•  Vinde prin licitaţie în ziua de 7 august 

1991 ora 9 :
—• 3 remorci biaxe de 5 tone ţ
— 2 remorci furgon;
— 1 saşiu remorcă

casate conform DECRET-LEGE nr. 50/1990.
(469)

PRIMĂRIA ORAŞULUI BRAD
lansează o ofertă de întocmire a unui stu

diu tehnic pentru construirea unui monument 
închinat eroilor revoluţiei din decembrie 1989.

" Date suplimentare se pot obţine la biroul 
tehnic-slstematizarc, 23, telefon 50880, unde se 
vot depune ofertele, pînă Ia data dş 25

(467)

—rrr
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