
scul ei Fiu, apoi, cînd a- l 
cesta plecase la propovă- / 
duirea Evangheliei în pâr- ? 
file Efesului, Maica Slîntâ ţ 
îl urmase. Ca ji la leru- i 
saîim, unde a vedem pen- J 
tru cea din urmă oarâ în V 
mijlocul Sfinfilor- Apostoli, ( 
în ziua Cincizecimii, ea va 
fi sufletul midi comunitâji 
creştine din Efes, unde va 
povesti faptele minunate 
ale Fiului ei. Despre ea,

pârnînt, şi din nou despăr
ţirea trupească de El, ur
mată de mîngîieţea Cinci- 
zecimii...

Aşa cum ne spune Tradi
ţia Bisericii, Maica Domne

emului... apoi copilăria, Bo
tezul lui ţisus, predica şi 
minunile Lui, pînă la jertfa 
de pe Calvar, cînd s-au îm
plinit cuvintele bâtrinului 
Şimeon : „Şi prin sufletul

seminţia lui David, ducînd 
o viaţă sfîntă lingă templu, 
o viaţă de necurmată rugă 
în sunete de harfă şi litanii 
de psalmi, apoi...- aceeaşi 
curăţie a- ei în Nazaret,

/ Sfînta noastră Biserică 
ţ sărbătoreşte azi, 15 august, 
ţ Adormirea Maicii Domnu- 
l- lui, sărbătoare scumpă cre- 
/ dincioşllor noştri, pentru că 
> eq aduce în amintire. rtia- 
) rile momente şi uriaşul rol 
i pe care l-a avut în mîn- 
? tpirea neamului omenesc 
I Prea Curata Fecioară Ma- 
\ ria, din curafia căreia s-a 
l întrupat, de la Duhul Sfînt, 
/  Domnul şi Mîntuitorul nos- 
|  tru Hsus Hristos»
1 ...Vedem astăzi, în buna 
I mireasmă de rugă a Bi-

! sericii, ca şi cînd ar fl 
aievea, ceea ce s-a petre
cut cu douăzeci de veacuri 

1 în urnid t tînăro copilă de 
( neam regal, coborîtoare din

Sfintele Scripturi nu ne 
mai spun nimic. Discreţia 
autorijor biblia a fost o 
dorinţă 6 Prea Sfintei Maici,

-.■* ■■ Episcop

lui a rămas In Ierusalim 
împreună cu Sf. loan, uce
nicul iubit al Domnului, 
câruia-i fusese încredinţată 
spre purtare de grijă pe 
Cruce de către dumnezeie-

unde i se arată solul ceresc 
şi-i aduce vestea de taină, 
că a fost aleasă ca' din 
pîntecele ei să se întrupeze 
Domnul şl Mîntuitorul lu
mii... Şi peştera Beţie-

tău va trece sabie* (Luca 
2,35j, apoi înmormântarea 
Fiului ei Iubit. Venise apoi 
bucuria negrăită a -învierii, 
cele patruzeci de zile cît 
stătuse cu ucenicii Săi pe (Continuare In pag. a 2-a)

O T I O i A N  I N D E P E N D E N T

Molia mamă îşi ceartă, puiul:
Dacă nu papi cioră pel, nu capeţi nici mohair!.

U M P W fi ?

•  AVION PRĂBUŞIT Din 
cauza furtunii puternice şi de
parte de traseul normal, un avion 
IL 18 s-a prăbuşit, ieri noapte, în 
Munţii Retezai. Aeronava deco
lase de la Aeroportul Otopeni şi

- se îndrepta spre Timişoara, pen
tru a acorda asistenţă tehnică 
unui alt avion şi a transporta 
pasagerii spre Bucureşti. La bord 
sa aflau 9 persoane — echipajul 
şi specialişti S-a constituit o 
comisie pentru cercetarea cazu
lui.

•  BANKCOOP LA HAŢEG.

Recent, ' s-a deschis la Haţeg o 
filială a BANKCOOP. Sediul a- 
cesteia se află pe b-dul Tudor 
Vladimirescu, la parterul blocu
lui 2 Bucura. Banca este dotată 
cu mijloace de caicul modern 
prin care asigură o servire ra
pidă şi civilizată.

•  DOTĂRI. Societatea Co
mercială Alimentara S. A. Deva 
a achiziţionat, în scopul unei 
mai bune organizări a aprovizio
nării, două autoizoterme de 10 
tone capacitate. De asemenea, au 
fost reparate şi modernizate toa
te magazinele societăţii, fiind 
disponibilizate cu acest prilej o 
serie de spaţii, folosite acum de 
comerţul privatizat, tot in scopul

unei mai bune aprovizionări şi 
serviri a populaţiei.

•  BERE... ROTUNJITĂ. De
spre preţurile practicate astăzi de 
unele unităţi comerciale (inclu
siv particulare), multe s-ar pu
tea spune. In rîndurile de faţă 
vom aminti doar un aspect: ro
tunjirea acestora. • Există prac
tici şi practici, multe Însă ilegale. 
Uti exemplu este şi cel de ta 
bufetul „Poieniţa", aparţinind So
cietăţii Comerciale ,Avrdm Ian- 
cu“ din Brad. Aşa de bine au 
rotunjit domnii de aici preţul la 
bere. îneît dintr-un condei au cîş- 
tigat cîţiva lei la" sticlă ! Ase
mănător era şi preţul la concen
trat de kivi.

•  COMERCIANŢI DEPĂ
ŞIŢI DE... TERMENE. Se pare 
că o boală molipsitoare bintuie 
printre comercianţii noştri. de o 
vreme. Ea se numeşte vînzare 
de mărfuri cu termene de garan
ţie expirate. Rău este că, deo
camdată, nu prea s-a găsit şi 
leacul acestei boli, deşi legea este 
clară. Pentru astăzi, doar două 
exemple: alimentara nr. 20 O- 
răştie şi unitatea nr. 39 Călan.

REPORTER

PE TEME ACTUALE

Moieşeala n-o să ţină de cald la iarnă!
O recentă analiză efec- In primul rînd, trebuie concret) despre cele 120 de

tuată la primăria munici- spus că s-au fina’izat re- terase, prin care plouă în
piului Petroşani, privind paraţiile şi reviziile la blocurile din Petroşani 1
pregătirea pentru iarnă a 19 dintre cele 29 de puncte Pentru izolaţii şi reparaţii
termoficârii Văii Jiului, a termice. Din cele spuse erau programate 90, dar
reliefat o seamă de preo- de directorul R,A;G.C.L. s-au făcut doar la 30 J Nu
cutări menite să aducă în Petroşani,’ Ladislau Huszar, . s-a amintit nimic despre

t casele oamenilor căldura a reieşit că lucrările se de- cele 100 de subsoluri inun-
şi apa calda, lucruri atît rulează conform graficelor. date, dintre care s-au re-
de rîvnite de mulţi locui- Suplimentar, la şase puncte parat' foarte puţine. Or,
tori ai acestei părţi de ju- termice au fost schimbate acestea să nu aibă nici , o
deţ. Spunem aceasta în- aparatele în contracurent, legătură cu pregătirile pen-
trucît, se cunoaşte, în ulti- iar în lucru mai sînt încă tru iarnă ? Dimpotrivă noi
mele ierni, în Valea Jiului patru. De asemenea, au fost credem că da, şl cu im-
au fost probleme serioase făcute 90, la sută dintre plicaţîi serioase în încălzi-

. în ceea ce priveşte încălzi- lucrările necesare măsura- rea apartamentelor. Iată
rea şi asigurarea apei cal- tului agentului termic. de ce, socotim că cei de la
de. Dar, să vedem exact ce In rest, toate bune şi R.A.G.C.L. trebuie să se 
s-a făcut, ce se face şi ce frumoase !? Nu prea, zi- VALENTIN NEAGU
se preconizează a se face cern noi. Pentru că prea —---------------
în această direcţie. puţin s-a vorbit (nimic (Continuare in pag. a 3-a)

S „POLIŢIA" ECOLOGI- 
Corpul de pază şi 

inspecţie Tulcea a încadrat 
primii agenţi ecologici, se
lectaţi după criterii rigu
roase. Principala lor misiu
ne este de ă stopa braco
najul şi deteriorarea bio
sferei din Rezervaţia Del
tei Dunării.

■  DEBUT DE STAGIU
NE, Ansamblul „Rapsodia 
Română* îşi va deschide 
stagiunea ia 22 august, cu 
priemiera „Pe aripile Rap
sodiei', spectacol de cîn- 
teee şi dansuri populare, 
montat de regizorul Nicolao 
Frunzetti. Coregrafia: Theo- 
dor Vasilescu şl Nicolae 
Apofzan. Dirijor: foiţei 
Budişteanu.

§ GRATUITATE PEN- 
AJUTOARE! Consi

liul de administraţie al 
S.N.C.F.R. a hotărît ca 
toate transporturile cu aju
toare pentru sinistraţii din 
zonele calamitate să se facă 
gratuit, indiferent de locul 
de îneărfare din ţară, aces
tea urmînd să se bucuţc 
de rute şi trasee de circu
laţie cît mai rapide.

■  BARAJELE SUB su
praveghere. La Porţile
de Fier, Vidraru, Bi’caz, Lo
tru — adică la marile ba- 
raje hidroenergetice, deşi 
nivelul acumulărilor se 
află spre cota de vîrf, spe
cialiştii de la RENEŢ. — 
Regia Autonomă ă Ener
giei Electrice —* ne asigură 
Că nu există pericolul unor 
evenimente deosebite. Sta
rea de siguranţă-a baraje
lor este în permanenţă 
supravegheată, iar viiturile 
ce poţ apărea în continuare 
vor fi preluate fără a a- 
fecta funcţionalitatea. Deci, 
zvonurile catastrofice na 
au nici un temei, un eveni
ment similar celui de la 
barajul Belcl fiind exclus.

gT DEZMINŢIRE. Pre
şedintele Republicii Mol
dova, Mircea Şnegur» a 
dezminţit zvonurile răspîn- 
dite în ultimul timp de 
unele mijloace de infor
mare in masă din republi
că potrivit cărora preşedin
tele sau primul ministru 
„ar intenţiona, chipurile, să 
semneze tratatul unional”. 
„Dau încă o dată. asigurări 
— a subliniat domnia sa, 
că aceste născociri nu co
respund adevărului. Actua
la conducere ă Moldovei 
rămfne fidelă pînă la capăt 
idealurilor de independen
ţă şi suveranitate şi nu 
intenţionează în nici Un 
caz să cedeze de Ia linia 
pe care a pornit".

■  SANCŢIUNI A MINA
TE. Guvernul german nu 
a stabilii încă sancţiunile 
economice pe care le-ar 
putea adopta - împotriva 
Iugoslaviei in cazul încăl
cării, de către părţile afla
te în conflict a acordului 
de î̂ncetare a focului, a 
anunţat un purtător de 
cuvîrit al Mihisterului ger
man al Economiei, citat de- 
agenţia France Prcsse. De
claraţia a fost făcută la 
sfîrşitul prunci reuniuni a 
unui grup interminislcriaf 
crcat ad-hoc, la iniţiativa 
ministrului afacerilor ex
terne, Hans Dietrieh Gen- 
scher, reuniune care a 
ajuns la concluzia că to
tuşi, în acest moment, nu 
este oportună aplicarea de 
sancţiuni, avînd în vedere 
începerea negocierilor din 
cadrul C.E.E. în problema 
iugoslavă.

Dragostea şi respectul nostru tuturor Măriilor
Am mai rupt o filă din 

calendar. E miez de au
gust, ziua de Sfînta Ma- 
ria. Nume frumos, nume 
universal dar şi românesc, 
scump inimii multora din
tre noi, pentru că cine 
nu are, în- familia din 
care provine p fiinţă nu- 
mită. Maria ?

Trimitem azi un gînd 
.senin. .tuturor doamnelor 
şi domnişoarelor Maria, 
de care ne despart spaţiul 
şi timpul, dăruim o floa
re şi, odată cu ea, dra
gostea şi respectul nbstru 
celor de alături': mamei 
şi bunicii, soţiei şi priete
nei, surioarei sau fiinţei 
ca abia a venit în lume.

Merită preţuirea noastră 
toate cele care au realizat 
miracolul naşterii, dînd 
viaţă din viaţa lor şi care 
au ţinut la piept micuţii 
lor prunci, i-au. îmbrăţi
şat cu căldura inimii, ve- 
ghindu-le ore nesfirşite 
somnul, iau ferit de foc 
şi de boli, iau învăţat 
primii paşi, însoţindu-i 
cu grijă şi bucurie spre 
a-i ridica în viaţă demni 
şi curaţi, buni şi drepţi.

Un gînd curat asisten
telor şi moaşelor care 
ne-au vegheat venirea pe 
lume. naşelor care ne-au 
botezat ori cununat, edu
catoarelor şi dăscăliţelor 
care, cu răbdare şi bună

voinţă, ne-au ajutat să 
descifrăm tainele abece
darului, un gînd de iu
bire tuturor dirigintelor 
şi profesoarelor care, cu 
înţelepciune dar şi cu 
severitate, ne-au fost ală
turi. ne-au iubit şi ne-au 
certat, ajutîndu-ne să 
urcăm pe scara vieţii. 
La mulţi ani, tuturor 
Măriilor!

S-aprindem o luminare 
Măriilor care au fost cînd- 
va şi pe care o tragică 
întîmplfire, ori o boală 
neiertătoare le-au răpit 
de lîngă noi şi să le 
punem o floare la mor- 
mînt !-■

ESTERA ŞINA

fost deja fixat. Bucuria lo
cuitorilor celor două sate 
este nemărginită, fiind vor
ba de Un vis al lor de foar
te mult timp şi de promi
siuni care, lată. se concret!-' 
zează în fapte. Nu peste 
prea mult timp vor trece 
Mureşul nestingheriţi, la 
orice Oră din, zi şi-noapte.

P O D
PESTE M U REŞ

Au demarat lucrările ; de 
construcţie a unui pod, ce 
leagă satele Sălciva şi Po- 
joga de centrul de comu
nă Zam. Locul primu
lui pilon de susţinere a
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de faţa la adormirea Mai
cii’ Sfinte, ci, venind trei 
zile mai tîrziu, a rugat pe 
ceilalţi Apostoli să-i erate 
raormtntul, să vadă pentru 
cea din urmă oară sfIntui

lingă care mijloceşte pen- l 
tru noi, este cheia de ? 
boltă a cultului creştin. A- 1 
colo, sus, lingă Sfînta Sfin- V 
felor, în care a intrat Fiul t 
ei cu trupul însîngerat pen- J 
tru păcatele noastre, şi | 
unde, istoria umană cu tre- 1 
cut, prezent şi viitor e un i 
etern „acum" concentrat în J 
clipa veşniciev Sfînta Maică \  
a Domn ului se roagă pen- i 
tru noi. Fecioara din Na- 
zaret, Prea Sfînta Născă
toare1 de Dumnezeu, „!m- V 
părăteasa, Mireasa Ta, 
Dumnezeule, stă la dreap- 

aur
de Of ir" (Ps. 45,9), rugîn- 
du-se pentru noi,- pentru 
mintuirea noastră. Şi -cea 
moi «leasă cinstire ce k) 
-©ducem ostăşi, este aceea 
de a fote voîa -Fiului ăi - 
Sînt, tbemînd-e cu nemo- 

,|Bt»n dl vasfii*, „CmlHt lă- fîtorii gfînd al «marelui He*- 3
caş al Stăplnufui", «Chivot tru Eminescu : „Rugămu-ne .
aJ sfinţeniei", «Cleşte por- fctdurărilar, /  Luceafărului <
tătar de văpaie", „Biserică mfiribr /  fna )«, nemîn-
nestricată şi Uşă a W trne / De valul ce ne hîn-
■Dumnezeu", „Nădejdea şi tute / Prtvtrea-ţî adorară /
scăparea celor învtfora$"  ̂ Asupră-ne coboară/ 0} , 
etc. a fost ridicată deasu- Maica Prea Curată/ Şt
pra întregii oreoţiunl, tar pururea Fecioară/ Mărie-
preamărirea ei «pături de Amin.

(Urmare din pag. 1) pradă putrejunii", cum spu
ne Fericitul Augustin.

Sfînta Fecioară Maria, pe 
care imnogralii Bisericii ,o 
numesc „Rai cdvîntător".

care a vroit ca nu despre 
- ea să se vorbească, ci 
idespre Fiu! ei. ' Şi ei ■ au 

; respectat-a.” Dar ‘Tradiţia 
Bisericii, ca o apă veşnic 
vie, ne Spune ceea ce _ a 

• trecut sulr tăcere Scrip-
tura. , ,.r> ' ; ^
. Sjmţindu- şi sffrşitul apro
piat, căci şi făptura ei cu
rată trebOia să treacă prin 
moarte, Prea Sfînta Fecioa
ra a voit să treacă în veş
nicie, _ ia Fiul ei, înconju
rată de ucenicii şi prietenii 
Lui, Şi Ftuf ei iubit î-a 
împlinit acest gînd: într-o 
clipă, aduşi pe norii ceru
lui de la marginile lumii, 
Apostolii _ au venit Io că- 
pătîiul Sfintei Fecioare. Şi 
ea aadormit lin, coci fără 
-durţin .i-a fost «agerea şi 
fără dureri adormirea. Sfin
ţii Apostoli, străjuiţi de 
oştile cereşti, au depus 

'şfîntBÎ «î trup în mormînt, 
în grădina Ghetsimani.

Dar şi acuş, Sf intui A- 
pastol Toma a fost insbu- 
mentul proniei divine, lui 
ti datorăm descoperirea 
mutării Sfintei Fecioare cu 
trupul ia cer. El nu fusese

Plămădirea oţelului 
nu cunoaşte contenire

„Simbătă liberă* ta Oţelăria Siemens—Martin nr. 2, 
de ta S.fc. „Siderurgica" S. A. Hunedoara ; _■

icaţii

D-na Maria Mihtiţ. pen
sionară dl» fievşt, s-a a- 
dresat redacţiei ziarului 
«astru in speranţa că va 
putea afla, prin acest in
termediu, răspunsul cuvenit 
la o întrebare care vizea
ză direct Direcţia de Tele
comunicaţii Hunedoara. 
Despre ce este vorba ? 
După cum şe ştie, abonaţii 
posturilor telefonice au 
completat nişte taloane 
pita care îşi puteau expri
ma opţiunea privind plata 
integrală sau’ in rate, eşa
lonat, a costului telefonu
lui. Neţiirindu-se scama de 
aceste opţiuni. în avizul de 
plată scadent in tuna au
gust .ax. s-a inclus costul 
integral — respectiv 300 
lei — al telefonului, ceea 
ce grevează mult bugetul

familiilor cu venituri midi, 
dacă se are in vedere că 
tot acum trebuie plătit şi 
abonamentul radio-tv.

In plus, tot în această 
perioadă, au mai intervenit 
şi alte cheltuieli neprevă
zute la asociaţiile de loca
tari, in specşial privind 
completarea fondului de 
rulment. * ,

lată, aşadar cam. fără să 
fie consultaţi, sau nă *se 
ţină seama şi de părerile 
lor, oamenii sînt nevoiţi 
să suporte cu greu, în ac
tualele condiţii, unele plăţi 
care le creează mari .greu-" 
taţi şi multă bătaie de cap. 
Ca urmare, d-na M. M. se 
întreabă şi ne întreabă : 
oare a dispărut trriee urmă 
de omenie şi înţelegere de 
pe această lume ? FI .OCA VASILE : „Reverberaţie'.

Mai în glumă — mai î« 
serios, iiniî: dintre bunii 
mei notegi şi. prieteni m-au 
acuzat de. ce nu-mi fac 
sîmtoetele libera, ţknj. a- 
minte.se că pe vremuri îmi 
ziceau sîmbătar î). Ba eu 
îmi fac şi respect sîmbe- 
tele libere î Lttcrînd 1 Mai 
precis şi mai corect spus, 
vSîSnd cuba- tatonează «e- ..- 
menii noştri, aflaţi sîmbă-. 
ta în tură. , /
■ Şi de data asta am luat 
capătul că.-mina, îi-anst mii 
umblat mimai... .prin co
merţ, din erîşmă in ctişmă, 
cum s-a, «exprimat un bine
voitor, cî ne-am .dbs pe 
Plaiiorma Oţelăriei Sie- 
mens-Martin ar. 2 de ia 
Hunedoara. Ca bunăvoin
ţa şi îngăduinţa d-voastră, 
dragi cititori, fac o măr
turisire. Mtt-i prima cofă - 
cînd duc copilul cu mine, 
la oţelărie. Aid, tnds am 
lucrat peste 11 ani, soco
tesc că oste a doua casă 
a mea. Şi o iubesc. Mă due 
întottfeauna eu jdrag prin
tre oţ clari şi mă despart 
de ei cu adîncă părere de 
rău. Ah, să mai Hu eu 
tînăr! Tot oţdar m-aş 
Iacei

...Plecăm din Autogara 
Deva cu autobuzul 3i-HD- 
738?, la volan fiind d-1 
Taler Negru. Este, dimi
neaţă, dar dumnealui faoe 
a şatra cursă de Hune
doara.

—O fi Sîfttbăfâ Hbea-ă — 
ne spune— dar nu pentru 
taţi. Oţeiatfi, furnaltştii, 
cocsarii sînt în „foc con
tinuu", nu ?

— Ca dumneavoastră, şo
ferii...

— Unii cu alţii muncim. 
Fiecare cu meseria hai...

La poarta nr. i a S. C. 
„Siderurgica" S. A. Hune
doara nu am avut proble
me. Două doamne erau 
în post (nu au vrut să-şi 
spună numele), în rest — 
pace şi linişte.

Dispeceri de serviciu pe 
combinat erau d-nii Liviu 
Munteann şi Aurei Macra. 
Trebuie «spus câ de ila a- 
cest dispecerat se „ia pul
sul" tuturor secţiilor care 
muncesc sîmtoăta, adică al 
focului continuu. Lutnd, 
tind pe rînd, legătura cu 
secţiile în care 'se mun

cea, am primit un răspuns 
care- ne-a bucurat; Totul, 
merge bine, oamenii din 
tură sînt prezent i la da
torie !
; Dar este cu totul altf el * 
cînd păşeşti pe platforma ‘ 
celei mai mari oţelării din 
ţară  ; • O^.M. II. în  -t-ar-ă 
era schimbul „C". Primul 
Ifatâftit, t«n -ceteeist, Coiv 
stan Un Horleanu. Ne spu
ne :
■ - Toate şarjele »nt. iu
gisafic. La noi ma-i sîmbă- 
tă libesă, e zi de lucru...

—' Păcat că n a  avem tot 
ce ne trebuie. Am putea 
da mai mult oţel. Ooan 
Butuc, şticar).

— Dintre -cefe opt cup
toare, mergem eu p a tru : 
2, 4, S, g. cesa^lte. i. % 
5, 7 sînt în reparaţie — 
nfliăaî de la maestrul oţei.ir 
Dumitru Ghiţuică.

— Prezenţa la Lucru ?
— Sută la sută.
— încadrarea in sarti- 

mentul zăei ?
— Asemenea : suta la 

sută,
:— Necazuri?
— Ducem lipsă în conti

nuare de lingotiere, fainii, 
poduri, adică de utilaj -de 
turnare.'

— Eu mă uit la cuptor, 
el se uită la ndna Nu am 
de peste două org maca ra 
să terii fonta -— ine spu
nea tare necăjit prim-topi- 
torul îoan Codre,Mttl. Re- 
duceam mult durata .şar
jei...

i— Dacă ni s-ar asigura 
toate cele trebuitoare, noi 
ătn putea faoe mult mal 
mult oţel — am notat pă
rerea ăltsii : prim4ojMtor, 
Tiherin Ciorogaru, de la 
naptoBui 6.

— ... Plecăm de la oţe- 
lărie, de la cuptorul 8. 
Constantin Enache, prim- 
h^iitor. Carnal. Păpuşoi şi 
îoan Ţîmpătt erau la da
torie, la oţel.

Le-am urat o wstebătă 
liberă" cit mat bogata In... 
oţel, a cărui plămădire nu 
cunoaşte, nu poate cunoaş- 
te, contenire. I-am asigu
rat «T vom « a i  trece pe 
laoŞelărie. Ca pe la „casa" 
noastră bubă şi dragă...

GEIU NEGREA.
LSH. L NEGREA

qţişjţ„fi am citit cîte 
c^vd^tip .vpite  şi caste-- 
IfjşgijOtţot,: Rişulut, yi^ulei, 

-dimie ş ^ f ^ f e  ,. privelişti 
şi revelaţii ejiBîjpe .pe care 

ie oferă vizitatorului. Aveam 
acum ocazia. -  şi prietenii 

'.-nogfei ne-a«% împlinit-® cu 
generozitâte -  de a vedea 
Valea Rinului, socotită de . 
călători mai «rttu®aşfci.drept 
una dintre mirMnile lumii 

— tetprewtă eu celebrele ei 
castele şi cu nu mai puţin 
eetebra stîneâ iorelei, a 
cărei legendă taaripedză şi 
aa sufiriul şi gînduL 

PomitO, deci, într-o fru
moasă zi de week-end - 
sîmbăta dimineaţa — spre 
Valea Rinului. 0e la Wup- 
peitd!, iritrăm pe moderna 
autostradă spre Koln, care, 
de aici, se va însoţi cu ca
lea ferată şi cu Rinul, pe 
un traseu turistic fermecă-' 
tor. Noi ne vom abate 
puţin şi prin *Bonn, Ka- 
blenz şi Mainz, vom tra
versa aici marele fluviu 
pe un imens pod, apoi ne 
vom întoarce, pe celălalt 
mal al său, prin Wiesba- 
den, la purtriul de plecare 
- minunata aşezare preur-

o t->ÎNSEMNĂRI de călătorie din germania

5. VALEA
bană Schăller, lacul găz
duirii noastre. :

Fiind zi de weelc-end, ger- 
manuf părăseşte 'potul «rai 
devreme, îşi prepară re
pede cele necesare -  pen
tru că are din ce, din bel
şug — şi emrgrează in na
tură. tar natura este ex
trem de genwoasâ cu ăL 
Atîtea staţiuni, lacuri, ştran
duri, p la je, >sup«ibe grădini 
•de vară, multe alte hento- 
ţti îi dbMMă pe oameni 
la petreaerea că mai plă
cută »  sflrşituloi de sâp- 
tămînă.

Germania fiind, în cşa 
mai mare psrtţs, »  ţară de 
dealuri şi coline, comune
le fi «ro^B sînt foarte 
apropiate unele de altele, 
iar pe la orele amiezii, în 
zilele de week-end, parcă 
îşi schimbă între ele locui
torii.

Una dintre ţintele cete 
mai rîvnite este, desigur, 
frumpQsa Vale a Rinului, 
care cunoaşte un adevărat

pelerinaj. Pe malurile sale, 
dm loc în toc, oglomerane 
de rulote, oameni la -pla
jă sau lo pescuit, iar pe 
valurile marelui fluviu ne
numărate vapoare de agre
ment sînt înţesate'de turişti, 
fascineJţi de minunile rffltu- 
r»- p ale creaţiei umane.

La Kablenz, apele Rinu
lui Sînt sporite de Tcdle ale 
Mosellei -  un rîu însemnat, 
care, de asemenea, curge 
priiitr-o vale wiînunatâ, .măr
ginită de coaste'bpgate în 
vîi, ale căror vinuri le 
depăşesc, se spune, pe cele 
din viile de pe Rid.

Aveam ,să vedem, în- 
tr-aitewăţ,. jpe lîrţga mul
tele oraşe, orâşefe-staţiuni 
şi comune înşirate pe Va- 
lea Rinului şl pe colinele 
din -cptfflpietwa - cwgeriî 
sal  ̂ şi tmenoB întinderi 
de viţă-de-vie, lucrate în 
scotă, anunţînd rod bogat. 

Jar într-o staţiune de basm,, 
curii este Riidesherm, ctt că

suţe rîzînd în soare în 
băgaţi a : florilor drn gră
dini şi din ferestre, cu străzi 
extrem de înguste dar arhi
pline deTioteluri, restauran
te, grădini de tM , ‘•pozne? 
rii şi berării, de prăvă- 

• lioare încarcaie cu mărfuri 
dintre cele mai alese şi 
mai diverse, aveam să cu
noaştem şi calitatea unuia 
dintre sortimentele de vin 
de pe Rin, ca şi atmosfera 
•de sărbătoare , în care îşi 
petrec germanii week-end-ul.

De la Kolh la Riidesheim, 
călătorul este fermecat deo
potrivă de peisîţt, de fco? 
museţea aşezărilor, de spec
tacolul rutier şi cel naval 
de pe Rin, dur meu ales de 
lanţul de caslaele d  celăîui 
cu turnuleţe şi gdterfîţ, ade- 
nărate fort&HSje «le şpkl- 
Mui medieval, eorefl con
taminează |i azi de .roman
tism pe .tunstul de opazie.

Dar tmpreda cea mâl-pu
ternică am trăit-o în fata 
unei sttnei imense, pe

care se văd de dep®tte 
fluturînd două steaguri gi
gant. !Ne oprim pe. faleza 
inundată de flori "şi ver
deaţă şi ‘privim pesţe Rin, 
această minune a naturii. 
Parcă o vedem aievea 
acolo, sus, pe zîna Rinu
lui, pe fermecătoarea nim
fă Lorelei, odemenindu-i, 
cu zîmbetul eî ;irezistibi! şi 
«cu vocea de Sbenă antică, 
pe pescarii dis pe uv.u, 
care, năuciţi de frumuseţea 
ei, şe lasă în voia tutiiror 
capriciilor, lovîndu-se dur 
de mdluriie ştîncosase şi 
disporînd în valurile aoetar 
adinei.
_ Cam aşa spune .legenda 

şi de dtunci, <4e sute j de 
ani, fermecătoarea .nimfă 
Lorelei îşi cheamă întruna 
admiratorii în faţa imensei 
sfînci. lter ea nu se mai 
arată. Tari şt» v*ţn totuşi 
mereu, în număr mare aicţ, 
unde s-a hâscdt şî va frăi 
veşnic o legendă.

Noi mergem mai departe,%

pe spifendtda Vale -O- Rinu
lui, unde op>sreie naturii şi 
ate creaţiiâ urmome s-o» 
duduit cu tot ce au -ele moi 
măreţ, mai ’bogdt fi mai 
fermecător, foscin'ndu-4 ta 
orice ■oră şi în orice ano
timp pe c^ătoriifî ®ew« «tre
ce prin «iGeste fofeuri de Vis.

Vfodfe-end-ii germanului 
continuă şi.«Tine, dumini
că, pe aceleaşi coordona
te sau pe altele, ale frumo
sului şj pMteUtUtei, iitru 
reconfortarea sa totală, în
vederpa; -M ite i nai săptă-
tnîni im  lucru de dna zile, 
în care el munceşte cu 
.«nnEliicwt’ cb -ţô i..'înt!N> lu- 
mâ. Nai revenim acasă pe 
înserat, rw înainte însă de 
o. mai consemna o particu
laritate a Rin ului: cher- 
■msw -de pe faleza sa, de 
sub podul ce-l tnaverseazâ 
în framosul .onstş Dusseidarf 
— iun limpsresionartt speri a- 
ccd foidortc de culari şi 
lumină, jnmsică şi dans, .jo
curi distractive şi sportive, 
petrecere oare ţine ® s&p- 
tămînă, non-steţp, în fieca- • 
re' an, în cmw IuriK iullet

DUMITRU GHEONEÂ
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SERVIREA ÎN COMERŢ

a) Care-i părerea dv. în 
legătură cu servirea în co
merţ ? b) A adus concu
renţa îmbunătăţiri în a-
ceastă privinţă ? c) Dacă 
părerea dv. este negativă, 
ce credeţi că ar schimba 
atitudinea unor comercianţi 
faţa în faţă cu clientul ? 5 
' Am cules cîteva răspun
suri la fnţrebfirile de mai; 
sus, de la cumpărători din 
municipiul Hunedoara. Le1
dăm euvîntul.
, Aaamarin :WSdmrcuci, in
giner. a).,,Sfemre lamen
tabilă, părere proastă ; <e- 
xistă şl excepţii care; evi
dent, confirmă regula); b) 
Nu, concurenţa nu a adus 
îmbunătăţiri; ti) In mo
mentul Sin care veniturile 
comercianţilor vor proveni 
exclusiv dm vtrusărfle rea
lizate, atitudinea lor se va 
modifica. Sau, atunci cînd 
toata magazinele var fi 
proprietate privată .'intere
sul pante» un comerţ co
rect va fi maxim.

Maria C., muncitoare, a) 
Servirea mizerabilă; b) 
Concurenţă, după părerea 
mea, nu există; c) Aş 
schimba pe toţi acei vînză. 
torf eu atitudini vechi, 
plini de ei şi care tratează 
clienţii eu indiferenţă şi 
obrăznicie. Cît despre mi
zeria din magazinele: ali
mentare, jsă nu mai vor
bim: muştele «plimbă 
în voie pe meaehirî şl pe 
celelalte agente.

Ana Oprişa, contabil: 
â) La fel de proastă ca în 
vechiul regim; bl în ora
şul nostru nu poate fi 
vorba de concurenţă; c) 
Privatizarea.

Nicolcta Pănoiu, econo
mist : a) Servirea s-a îm
bunătăţit, cu toate că ar 
fi loc de mai bine. Ori
cum, unii lucrători din 
comerţ ar trebui să-şi 
schimbe mentalitatea.

Ileana Grigore, tehni
cian : a) Foarte proastă ; 
b) Concurenţa inexistentă;

lasă de dorit
c) Mai multe controale, clin 
partea celor învestiţi.

B.S., muncitor: a) Ne
gativă;' c) Consider că 
abundenţa de mărfuri fel 
magazine ar înlătura vîn- 
zarea preferenţială. Iar in. 
tărirea controalelor or
ganelor de stat şi sanita
re, cît şi ale cetăţenilor, 
ar rezolva numeroase ne
reguli care se semnalează 
în comerţul hunedorean.

Tatiana NăstăscSeu, pla
nificator ă) înainte '■de 
■1990; îţi luai," afiinentefe ; 
acum — riîci pe acestea ; 
b) Concurenţa n-a adus 
nld o îmbunătăţire, deo
camdată. Servirea in co
merţ lasă de dorit, indife
rent că-i privatizat saa de 
stat. Se semnalează lipsa 
de civilizaţie, atit la client, 
cit şi la vînz&tor ; ti) Atîta 
timp ett produsele căutate

nu se găsesc în magazine 
în cantităţi satisfăcătoare, 
iar vînzătorii nu sînt plă
tiţi în funcţie de vînziri, 
nu se va schimba atitudi
nea comercianţilor (doar 
jigniri, sfidare).

.Păreţi exprimate sincer, 
deschis, chiar dacă unii 
dintre cei rugaţi să răs
pundă întrebărilor noastre 
nu au vrut să-şi declare 
identitatea. Oricum, le 
mulţumim tuturor şt aştep
tăm în continuare de la 
cititorii noştri păreri şi 
sugestii fn legătură cu te
ma in discuţie, ea fiind o 
componentă a vieţii noastre 
de fiecare zi.

ESTERA ŞINA

t i p i i wmmm
-'V* ii li» "■" -j

La intrarea în magazinul alimentar din piaţa „Obor* 
a municipiului Hunedoara, te întâmpină un miros de_. 
32 lei pachetul de drojdie. Vînzătoarele susţin că droj
dia nu este alterată, dar mirosul Ie dezminte.

AAII Foto PAVTţ. LAZA •

în miez de noapte, pa strada 
Pricazului

• Se întîlnese <Soi amici ■  Un om. trage cu urechea 
• La adăpostul întunericu Iui •  în faţa „Bolţii înste
late" prada se împarte.,, frăţeşte • Martorul ce nu 
se lasă cumpărat •  Tîlharii au ajuns acolo unde Ic 
este locul unora Ca ei.  ̂ , i \

N O T A

Hie G. şi Nicolae G. au 
fost plecaţi to Iugoslavia, 
au muncit pe ici, pe colo 
şi s-au întors la QrAştie cu 
o oarecare sumă de bani 
Intr-o zţ, s-au tetflnit în 
centrul oraşului şi au ho- 
tărîţ să sărbătorească eve
nimentul cu ceva alcool. 
Aşa se face că au intrat 
la Snack-bar şi s-au aşe
zat la o masă. în aştepta
rea paharelor, apoi în pre
zenţa acestora, au vorbit 
despre peripeţiile prin care 
au trecut fei ţara vecină. 
La t» masă de alături stă
teau 6 oameni, dârtre care 
umil asculta cu foarte mul
ţi atenţie discuţia celor 
doi. Era Mifeai Marchidan, 
un tip cunoscut de amicii 
*ăi drept aventurier şl 
care a văzut cum arată pe 
dinăuntru închisorile .Româ
niei. La masă cu el stă
teau Gheorghe Coca, Ale
xandru Cicălău, Tîberiu 
loan Bacrău, Traian Cioro- 
garu şi Constantin Bambu.

— Atenţiei le-a. zis M.
Marchidan celorlalţi rinei. 
Ăştia de la masa vecină 
au mulţi hani ! ,

— De unde ştii ? s-a mi
rat unul dintre comeseni.

— Am tras eu urechea şl 
am aflat că au fast la 
ftîrb i şi s-au descurcat 
bine acolo. Ce ziceţi, fi 
uşurăm de biştari ?

— O facem, dar cum ?
— Simplu. Girai pleacă, 

ir urmărim şi sărim asu
pra lor. -Ei îs numai doi, 
noi sin tem şase. Uite ţum 
procedăm...

Cei cinci şi-au aplecat 
capetele şi nu ascultat, după 
care au clătinat aprobator. 
Cei de la masa vecină 
habar n-aveau ce li se pre 
găteşte. Cu ceva înainte de 
miezul nopţii s-au rli’cat, 
fără să fie prea beţi, şi au

luat-o spre casele loc. în 
întunericul de pe strada 
Pricazului, o siluetă s-a 
repezit intre ei. Nicolae 
G. a căzut. Hîe G. a luăt-o 
la fugă, dar a fost ajuns, 
ţrîntit şi el la pămînt. 
Mîini experţe: îe-au răs
colit buzunarele. De la Ifie 
G. au luat 15 000 lei. La' 
Nicolae G. tîlharii n-au gă
sit decît 00 de lei, un pa
chet de-ţigări, căci grosul 
banilor era hine pitit.

— Ne vedem în faţă la 
„Bolta înstelată» — se auzi 
în întuneric vocea lui M. 
Marchidan. x

Cei doi au rămas pră
văliţi pe jos, ceilalţi au 
dispărut în noapte. După 
o vreme, cei şase s-au 
reunit la locul fixat. A 
primit fiecare 1 800—2 000 
lei, după aprecierea şefului 
acţiunii. Acesta le-a expli
cai că, la tîlhăria lor a 
asistat un nepoftit un a- 
nume Boca Schuler, care 
ar putea spune la poliţie 
ce a văzut. Ceea ce 1 nu 
era' deloc de dorit, mai 
ales fiindcă pe M. Mar
chidan îl cunoştea,

— Am să-i închid gura
cu nişte bani — a *âs drept 
concluzie conducătorul de 
bandă. Şi acum, valea ! 
Fiecare pe la casele noas
tre. ■ 1 V-AAA;

Mai apoi, M.M. s-a dus 
la martor acasă şi i-a spus 
ce doreşte ia schimbul a 
800 de lei. Spre cinstea 
lui, S. B. nu s-a lăsat ade
menit şi a relatat acolo 
unde trebuie, că a văzut 
şi pe cine, cu ochii lui. 
Aşa că cei şase tîlhari au 
intrat acolo unde te este 
locul unor astfel de neoa
meni — şl pînă la urmă 
vor ajunge după gratii.

TRAIAN SONDOR

Comerţul cu Jţ
ziare

Tinerei vlnZătoaro tic 
la chioşcul . do ziare 
„Editprcs/ABA* (fiu au
torizaţia nr. 878/1990) 
de lingă staţia de auto
buze din centrul Petro- j 
şamului îi place să 
mestece cbcwing gum. 
Nimic teşit din comun. 
Numai că, aici, mesteca- 1 
tul ţine loc şi de dialog 
cu ritenţii. Iată un e- 
xeroplu :

t;
v— Vă rog „CuvlBtul 

Liber* de astăzi.. ’-'V ■- a
- **- Nu a sosrt încă ?

— V'ă rog, „Zori noi" 
de azi. ,

— S-a epuizat, deja ?
M*t» *
— Nu vâ supăraţi, 

n-am înţeles nimic.
fn stirţlt, gura se 

Opreşte «fin mestecat şi 
răspunsul vine abia 
după cete 5 întrebări:
. r- Nu ţinem astea.
După 5 minate, pe . 

-peronul gării C.F.R. din 
Petroşani, trei copilaşi 
(elevi din clasele pri
marei vînd ziarul „Zori 
Păi*. E o plăcere să-i 
priveşti Pentru fieca
re cumpărător au p vmr. 
bă, apropo de tematica 
ziarului. Cînd cumpără
torul este de virala a 
treia, o invitaţie ii p  
parc indlspeneabfiă:

— Să luaţi şi ziarul 
de niiine. fie publică ce-

' va important pentefe 
pensionari. Priviţi. State 
aici, la „Ultima oră*.

O precizare; micii 
vinzăiori din gară nit 
mestecau ehewirtg gum.

•iUCIA UCU

Evoluţia calităţii factorilor de

In privinţa poluării ape
lor de suprafaţă, analizînd 
rezultatele măsurătorilor, 
reiese faptul că 250 km 
cursuri de .apă din jude
ţul nostru se menţin în 
continuare impurificate, ţa
ţă de prevederile ŞTAB 
4706/88. Spre exemplifica
re, notăm că la ioni de 
metale, valori ridicate la 
zinc <0,5 mg/1),. mangan 
(4,8 mg/1) şi cupru <0,01 
mg/1) s-ai constatat pe: 
rîul Geoagiu, situaţie cau
zată de evacuarea apelor 
neepurate de la minele pă
răsite de la limita judeţe
lor Alba şi Hunedoara.

Această influenţă se men
ţine .şi pe rîul Mureş, înre- 
gistrindu-se în zona Bră- 
nişca valori crescute -. zinc 
— 0,43 mg/1, mangan 
0.88 mg/1 şi cupru — 0,065 
mg/L Valori ridicate au 
fost şi pe rîul Crişul Alb 
(mangan 1,8 mg/1) cupru 
(0,55 mg/1) datorită eva
cuării apelor insuficient e- 
purabe de la Exploatarea 
Minireă Barza, unde n  a 
foăt pusă in funcţiune 
treapta Chimică la iaz, iar 
instalaţia de epurare pen
tru apele de nfină este de
păşită ca şi capacitate şi

treaptă de epurare.
Privind încărcarea or

ganică, valori ridicate au 
existat pe rtul Grăştie <20,23 
mg/1) şi Galben (IO,18 mg/ 
1), situaţie datorată ape
lor uzate insuficient epura
te de la R.A.G.C.L. Orăş- 
tie, nepunerti in funcţiu
ne. a treptei biologice la 
S. C. „Favior* S.A. Orăştie, 
exploatării necorespimză- 
toare şi a capacităţilor in
suficiente a staţiei de epu
rare a oraşului Haţeg, pre
cum şi scurgerilor de de
jecţii semilichide pe rîul 
Galben, -amonte de oraşul
Haţeg.

Conţinutul în cianură 
(maxim 0,084 mg/1) s-a 
depăşit pe rîul Cerna, situa
ţie cauzată de apele insu
ficient epurate şi neepura
te deia S, C. „Siderurgica* 
S, A. Hunedoara, unde few 
tîrzie a ">se executa lucră
rile de întreţinere — e »  
ploatare, completare şl e- 
xecutare a unor lucrări 
noi de protecţie a mediu
lui.

în ceea ce priveşte sus
pensiile (maximum 6*# mg/ 
1 pe rîul Jlti de Vest şi 
888 mg/1 pe rîul Jiu de Est) 
s-au constatat situaţii into

lerabile, apele uzate fiind 
insuficient epurate sau 
chiar .neepurate de la ex
ploatările miniere şi pre- 
paraţitle de cărbune ale 
Regiei Autonome a Huilei 
Petroşani. '

In privinţa > calităţii 
aaTOlui, din interpreta
rea rezultatelor măsu
rătorilor de la punctele 
de control, rezultă depăşiri 
frecvente aie prevederilor 

. STAS 12574/87. La diorid 
de azot a existat o frec
venţă de 4 la sută în zo
na Hunedoara — Teiiue 
(maximum fiind de 0,111 
mg/mc/zi). Referitor la 
aerosoli, cu o frecvenţă de 
26 la sută — 75 la sate 
valori maxime s-au Înre
gistrat la Deva (0,640 mg/ 
me/zi), 0̂ 53 mg/mc/zi la 
Hunedoara — Teiiue şi 0,232 
mg/m<pzi la Chişcâduga.

Situaţia la pulberi sedi- 
menţabtle, cm frecvenţa în
tre 35—96 la sută, ş-a 
constatat ca' a vînd valori 
maxime de: 307 gr/mp/ 
lună la Hunedoara, 117,5 
gr/mpAună la Deva, 101 
gr/mp/Iună la Petroşani, 
87,7 gr/mp/lună la Călan, 
0t;ş gr/mp/lună la Vriei, 
66 gr/mpAuriă la Chişcă-

daga, 51,44 gr/mp/lună la 
Mintia şi 3i gr/mpAună la 
Birrea. ’

Cauzele poluării aerului 
sînt: lipsa instalaţittor de 
depoluare, exploatarea ne
corespunzătoare, eficienţa 

- redusă şi calitatea mate
riilor prufte -introduse fii 
proces, lipsa pieselor de 
schimb, în special la „Si
derurgica" & A. Hunedţa- 
ra, Exploatarea . Minieră 
Hunedoara, C,TJ£. Mintia, 
S C. „Casigi" S. A. Deva, 
Filiala Electrică Paroşeni 
şi „Sidermet" S.A. Călan.

Legat de poluarea radîo- 
, activă, din determinările 
efectuate în mediu ambiant 
(apă, aer, sol, depuneri şi 
precipitaţii) rezultă că nu 
s-au depăşit pragurile de 
atenţie, valorile înregistra
te sîtuîhdu-se in limitele 
normale./

Datele prezentate relie
fează necesitatea ca în con
tinuare protecţia mediului 
să stea în preocupările tu
turor agenţilor ecănomici 
din judeţul nostru.

tng. TEODOT BUCA, 
.director al Agenţiei 

/VA oentru SupraVegltereq 
şi Protecţia Mediului

M oieşeala n-o să ţin ă  

ăe ca ld  la  ia rn ă  !
(Urmare din pag. I)

lepede de moieşeala în 
care .se complac acum, de
oarece n-o să ţină de cald 
la iarnă.

Şi acum, despre ce se 
face la întreprinderea E- 
lectrică Paroşeni, singurul 
furnizor de agent termic 
primar pentru municipiul 
Petroşani şi pentru alte 
oraşe din Valea Jiului. In
ginerul şef al unităţii ne-a 
asigurat că se lucrează din ‘ 
plin la reparaţii şi revizii. 
De altfel oamenii de 
aici au la dispoziţie două 
luni (l iulie — 1 septem
brie au:.) pentru a le efec
tua. Deci, sînt cu totul 
îndreptăţite pretenţiile oa
menilor ca, după ce au fost 
lipsiţi două luni de apă 
caldă vara, cel puţin iarna 
să nu aibă probleme deo
sebite. Ceea ce nu credem 
că se va îiitîmpla, însă. 
Şi iată, pe* scurt, «le ce. 
Datorită faptului că Valea 
Jiului nu are permanent 
asigurate apa potabilă, e- 
xistă mari pierderi din re
ţeaua de termofieare. Iar
na, ele se ridică la 200—210 
tone pe oră 1 Calculaţi rit 
se pierde în 24 de ore 1 De 
fapt, apă de adaos,, nece
sară In urma acestor pier
deri, reprezintă 12 la sută 
din total, evident cu toa
te- impHcaţhte sate nedo
rite.

O altă problemă cu care

unitatea se confruntă sini 
mărite furturi de tablă zin_ 
cată, practic această fete 
semnînd distrugerea teria- 
ţiei magistralei, fesnome» 
ce, deocamdată, nu poate 
fi stăvilit, iar urmările se 
vor* vedea la iarnă ! Poată 
aude şi Poliţia munici
piului Petroşani acest I«- 
cru. Mai mult, s-a ajuns 
să se fure şi motoarele $- 
lectrice de Ia vane, ceea 
ce va face şi mal dificilă 
misiunea celor de la Pa
roşeni. Dacă adăugăm si 
furturile de ageoţ termic 
primar, ne facem o imagi
ne mai. apropiată' de crea 
ce înseamnă pierderile' de 
căldură din casele oameni
lor. Şi iacă un lucru ne
lipsit de importanţă: mulţi 
agenţi economici datorea
ză însemnate sume de băni 
unităţii din Parofeni, ceea 
ce creează şi alte neca
zuri, parcă nu *f fl ţie 
destule. Ia ghiciţi cine se 
află în fruntea lor ? Ni
meni altcineva decît 
R.A.G.C.L. Petroşani, CQ O 
datorie de 32 milioane lei.

Despre asigurarea saoeu- 
lui de cărbune -necesar tre
cerii vîrfului de iantfi »u 
s-a spus nimic fel Analiza 
amintită. Sm considerat, 
probabil, că pa pune pro
bleme deosebite- AttB ’ să 

_fie, amintim însă că la ora 
"asta în stoc se a£Ul cu pite 
ţin peste jumătate din ne
voia de cărbune 1
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Ij AGENŢIA DE TURISM „SSNOACO" DEVA . 
;  CU teditlf în jfr. M. Kogălniceanu, nr. 4, tel. 116621 
|  VĂ OFERĂ !

{ august T991.

t

U,,W,WW<.»|| I II

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MARMOSIM” S.A. SlMERIA 

face publică
liSTA cu mijloacele fixe

26 august 1991, ora
l jf< al societăţii ̂ in Simeria i 
i  «taştnâ tfo şlefuit cu ta  flexibil
•  macini pentru sculptat în piatră 
O  freze pentru prelucrări mecanice 
t  ciocane pentru sculptat
•  remorca tractor 
9  autodubă TV 12 F
9 automacara HIDROM IR t 
9 automacara Tetemak 12,51 
9  tractor A 1806 :
9 strung SN _ - ^
9 maşini de găurit portabile 
Relaţii ia telefon 60851, inferior 36.

(491 ţ

î INT-TRANSAVIA CO S.R.L.
j VĂ OFERĂ UN ZBOR PLĂCUT !!!
|  9 în condiţii agreabile, deosebit de avan-
î ta joase cu servicii complete şi gratuite la bord
I SIBIU — NURNBERG, munchen, stutgart 

9 Preţ informativ 150 DM + 6000 lei. 
f : 9 Pentru călătorii dus—întors şi pentru gru-
j puri organizate se acordă reduceri.
|  . .9  Pasagerii beneficiază de înlesniri pen-
I tru obţinerea vizei (sînt necesare invitaţia, asi- 
I gurarea şi depunerea actelor necesare cO 20
('  de zile'înainte)

InterniştiiInformaţii şi înscrieri: România, Agenţia 
i Sibiu, tel. 924-/32411 ; Germania, Agenda Frei- 
ţ  burg, tel. 6761/41974 şi 0761 /46014.
|  . Primele curse se vor efectua dună eum ur- 
* mează i 20 august, ora 10,00 SlBJtj — STUT- 
|  GART ; 27 august, ora 10,00 SIBIU — STUT- 
J GART; 5 septembrie, ora 10,00 SIBIU — STUT- 
I GART (sînt posibile escale la Nurnberşj).

I• V.-
*• si'. '•

II

3)

INSPECTORATUL PENTRU CULTURA 
AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

ŞCOALA DE ARTE DEVA
str. 1 Decembrie, nr. 28 (Palatul Culturii)

O R G A N I Z i A Z A
 ̂Înscrieri la următoarele discipline de învâţâmlnt 

I artistic s

\

i*-•IH
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*A
IV
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I0
1

canto muzică — clasică
— uşoară
— populară

9 chitară 
9 acordeon - 
9. pian
9 orgă electronică 
9 instrumente de percuţie 
9 saxofon 
9 taragot 
9 clarinet 
9 vioară 
9 arte plastice 
9 actorie-regie 
9 dans modern 
9 dans de societate perechi 
9 dans popular 
9 balet

artă fotografică — cine-foto

3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
2 
3 
2
3
4 
3 
2 
2 
2
2 ani
5 ani 
2 ani

ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani

i
S

ih
\

l
V

I
J M 8 . i j

I • Informaţii suplimentare la telefoane 11850, J 
I interior 135 şi 13966, între orele 8—16. (490) j

j î  Inscrjerile se fac pentru anul şcolar 1991— 
.»1992, în perioada 15 august — 10 septembrie 
: 11991, zilnic între orele 10—16, la secretariatul 
| » şcolii (Palatul Culturii), camera 60.
I _ Examenul de testare va avea loc în perioa- 
* 10—15 septembrie .1991, între orele 10—12

-  9 nwHSâcanţe de 6 zile pe litoral i f
I — La preţul d« numoi 2325 tei se asigura ca-1 
fi tare  la hofel cat. f, frai mese pe zi şt trans- f 
I  --̂ SăiSăMu. tren accelerat cS$. a ll-a» |

,ul de 1830 lei se asigură cazare la J 
eonf. II şi aceleaşi servirii ca mai sus; |  

bt staţiune, rime, tnceptnd cu 28;
(495| |

ANIVERSARI

•  CEI măi frumoşi tran
dafiri şi un călduros JCa 
mulţi anii* pentruăfarinel 
Poanta la împlinirea vtrstei 
de 22 de atu. Slmona.

(9407)
•  CU ocazia anlvers&rii

celor 43 «ti urăm dragu
lui nostru Gheorghe Câta 
multă sănătate; fericire şi 
un călduros „La mulţi 
ani 1*. Caty, Cosmin şi Ve- 
ta, (4345)

V1NZAW-
CUMPĂRĂRI

•  VÎND Dacia 1300 ne
ridicată (ridicare imedia
tă). Hunedoara, telefon 
16690. (4379)

•  VIND înscriere Dacia
1300 (iulie 1987). Haţeg, te
lefon 77369. (4376)

•  VltÎD fîn producţie 
1991. Nahdfu nr. 69.

(159472)
•  VÎND înscriere Dacia

(decembrie 1987). Deva, te
lefon 12457. (4367)

•  VÎND albine, 225 lei/ 
rama Dâdant; sbhimb̂  pa
vilion apicol fibră sticlă, 
cu antichităţi, '  mobilier 
sculptat. Arad, Piaţa Veche 
18, Dehel, telefon 13520.

(4322)
•  VÎND Ford Taunus 

1600 înmatriculat, zece ani 
vechime, stare ireproşabi
lă, cu piese de rezervă, preţ 
380 000 lei. Deva, telefon 
19157, după- ora 16. (4384)

•  VÎND înscriere Dacia
1300 (iunie 1988), preţ ne
gociabil. Hunedoara, tele
fon 17205. (159476)

• VÎND maşină fabricat 
vată de zahăr, inclusiv bu
telie. Dteva, telefon 29301.

(4368)
•  VÎND dormitor culoa

re neagră. De Va, telefon
15077, după ora 19,30. (4369)

•  VÎND camionetă
formă Diesel, 
transport 1600 kg 
congelator 6 
te. Deva, telefoane 
16913.
. O VÎND foarte eoni 

; bil înscriere Dacia "18»'
- (februarie 1989). informaţii; 

sat Bţtiz, nr. 121. (|376ţ
o VlND apartament pa

tru camere Deva, Ethines- 
cu, blbe C2, apartament 
14, eventual schimb cu a- 
partament dadă camere. 
Deva, telefon 20000. (4382)

•  VÎND Dacia 1300. Hu
nedoara, telefon 16031,

' (159477)
•  VÎND tractor U 651 şi

batoză. Chişcădaga nr. 88. 
(Iacob). (4381)

O VÎND înscriere Dada 
1300. iHaţeg, telefon 70960, 
interior 150, orele 7—15,

■■■; : (4380)
•  PREIAU contract ă-

partament, preţ negociabil, 
exclus Micro 15. Deva, te
lefon 19057. (9408)

OFERTE D E  

S ER VIC II
•  ASOCIAŢIA nr. 13

Gojdu, Deva. angajează ad
ministrator^). Deva, tele- : 
foane 27389, 27392, ' după 
ora 20. ’ (4377)

• ŞCOALA de Şoferi 
Amatori Timişoara, Fi
liala Deva, face înscri
eri la cursurile teore
tică şi practice în ve
derea obţinerii permi
sului de conducere, ca
tegoria B, pentru luna 
septembrie 1991. An
gajează instructori a- 
testaţi cu sau fără au
toturism propriu. Re
laţii la telefoanele: 
18899, între orele 8— 
14; 21837, între orele 
16-r-21. (4371)

5C H * t e u «

OE LOCUINŢE
•  garsonieră 

zonă msajjllSiă Hunedoara, 
«* «portament 3 camere.

JltomdGStra, b-dul Cozvin, 
*£ 16, bloc G 1, aparta
ment 69. (199478).

U ŞCHIMB apartament 
două camere confort, II 
Dacia, cu garsonieră sau a- 
partament (ofer , recompen
să). Deva, telefon 22882.

(4323)
•  SCHIMB apartament 2

camere ultracentral Călan, 
cu similar Deva (exclus 
Dada şl Micro 15). Rela
ţii îa telefon 957/31010, în
tre orele 8—14. (4370)

•  SCHIMB casă proprie
tate Deva, str. Călugărenl, 
nr. 34, cu apartament trel- 
patru camere, central.

(4374)
•  SCHIMB garsonieră

Călan cu apartament două 
camere Călan. Informaţii 
telefon 30536. . (4383)
, •  SCHIMB' apartament 

două camere, confort re
dus, fără gaze. Deva, car
tier Dacia,- cu garsonieră, 
exclus Micro 15. Deva, te
lefon 24353. (4364)

. ÎN C H IR IE R E
•  ÎNCHIRIEZ garsonie-

. ră în Hunedoara, b-dul Da
cia, bloc G 3. Hunedoara, 
telefon 22559. (4366)

PIERDERE
•  PIERDUT legitimaţie

de serviciu, eliberată de 
I.E.C. Mintia, la data de 
25 ianuarie 1984, pe nume
le Sebestyen. Francisc. O ‘ 
declar nulă. (4373)

c o m e m o r ă r i

•  . NE*A,M despărţit 
pentru -totdeauna în 
urmă cu 5 ani de prie
tena noastră

KOmCA GHIBU 
Gîndurile şi lacrimile 
noastre îţi vor Strajui; 
mereu TUOrmintuL Fa
milia Berfcaschir (4364)
miî............. ......—

*■ ■» . - - - . . . .. -
•  TRISTA aduoere

aminte lă împlinirea a 
trei anl deda moartea 

'dragului nostru fiu Şl 
frate /  .

MARIUS-SORIN :V 
DOBREI

O EXECUT Zidărie, ten
cuieli, placat, gresie, faian
ţă, zugrăveli simple. Hu
nedoara, telefon 12696.

(159471)

•  SE împlinesc as
tăzi, 15 august 199L, 
5 ani de suferinţe şi 
lacrimi de la moartea 
fiicei şi mamei 

RODICA GHIBU 
Părinţii şi copiii. (4355)

Comemorarea dumini
că, 18 august, ora 13. 
la cimitirul ortodox 
din str. Eminescu, De
va. Dumnezeu să-l o- 
dihnească. (4338)

•  STEL1AN soţ, lo- 
nuţ -strănepot, soacra 
şi cumnaţii anunţă cu 
nemărginită durere că 
azi, 15 august 1991, se 
împlinesc şase luni de 
la trecerea în nefiin- • 
ţă, după O lungă şi 
grea suferinţă, a celei 
care a fost 
MARîOARA MARCU 
Comemorarea la bise
rica din str. Popa Şap
că, Hunedoara, ora 13.

(4365)

IN ATENTIA ABONAŢILOR
ADMINISTRAŢIA PERMANENTA 

A TABERELOR ŞCOLARE 
HUNEDOARA—DEVA

Scoate la concurs pentru data de 20 august
1991

•  un post de şofer categoriile B, C, D
înscrierile se fac la sediul unităţii pînă la 

data de 19 august, ora 12.
Relaţii suplimentare la telefon 14448.

___________  (492)

SOCIETATEA COMERCIALA „REMAT" S.A. 
cu sediul în municipiul Deva, str. Griviţei nr. 37, 
organizează licitaţie directă;, conform Hotărîrii 
Guvernului României nr. 140/1991, pentru da
rea în locaţie de gestiune a Centrului de Recu
perare a Materialelor Refolosibile din oraşul 
Brad.

Licitaţia va avea loc în data de 30 august 
1991, la sediul societăţii comerciale „REMAT" 
S.A. Deva,

Documentaţia de licitaţie poate fi consul
tată la sediul societăţii comerciale.

Relaţii suplimentare la telefoanele nr. 14408, 
14421. (493)

DIRECŢIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA 
Ş\ ALIMENTAŢIE HUNEDOARA—DEVA 

str. 1 Decembrie nr. 19 
Organizează concurs în data de 27 august 

1991, pentru ocuparea următoarelor posturii 
•  ingineri zootehnişti
— 1 post la Centrul Agricol Cerbâl
— 1 post la Centrul Agricol Orăştioara 

de.Sus
— 1 post ia Centrul Agricol Luneoiu de Jos 
Tematica de concurs se află dfcţatâ la se

diul DGAA Deva.
Informaţii la telefon 18555. (494)

LA ZIARUL „CUVfNTUL LtBERJ 
Şl PRESA CENTRALA

Deoarece, independent de voinţa noastră, inter- 
vin aneje-̂ modificări în activitatea de difuzare _ a 
presei, îi rugăm pe cititorii abonaţi la ziarul „Cuvîn- 
tuî Liber", precum şi Ia presa centrală, să înţeleagă 
O situaţie nou ' Creată şt să aibă deplină încredere 

- că. In toate împrejurările, sîntem alături de ci. pen
tru a le apăra interesele cetăţeneşti şi a le reflecta 
opiniile fii legătură cu diversele aspecte ale vieţii 
economico-sociale cu. care se confruntă zilnic.

Din discuţiile purtate la Direcţia de Poştă a Ju
deţului Hunedoara, a reieşit că, datorită unor greu
tăţi obiective, în zilele de slmbăta, îneepînd cu data 
de 10 august a.c., factorii poştali din teritoriu nu mai 
prestează servicii de difuzare a presei, aceasta ur- 
mînd să fie distribuită în ziua de luni. Motivaţia 
constă în faptul că din activitatea de difuzare şi 
alte prestaţi) nu pot fi acoperite cheltuielile pentru 
salarii duble cuvenite pentru lucrul în ziua de sîm- 
bătă.

Totodată, pentru cititori facem precizarea că în 
zilele de sîmbătă, ia oraşe, vînzarea presei se face. 
ca şi pînă acum, atît la chioşcurile aparţinătoare Di
recţiei Judeţene de Poştă, comerţului, cît şi Ia cele 
proprii ale ziarului nostru.

SERVICII DE MICA Şl MARE 
PU3LICITATE LA HUNEDOARA ^

Venind în întîmpincrea dorinţei locuitorilor 
din municipiul Hunedoara, îneepînd din 2 
august 1991, ziarul „Cjyîntul Liber" prestează 
servicii de mică şi mare publicitate în această 
localitate. Persoanele interesate, precum şi 
agenţii economici din municipiu şi localităţile 
învecinate se pot adresa la chioşcul propriu de 
difuzare a presei, situat în Hunedoara, bulevar
dul Daria, nr. 1, lîngă florărie şi Oficiul poştal 
sau la telefonul 957/16926.

Publicitatea cu apariţie în ziua următoare 
prezentării anunţului se p,:eia zilnic între orele 
!jBO-+n,00, iar cea cu apariţie ulterioară se 

reia între orele 7,00—11,00 şi 14,00—17,00. 
 ̂ Ite relaţii puteţi obţine la adresa sau telefo- 
nu( indicate.

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA i 2 700, Deva, ftr. I Decembrie, or 35. Telefoane: 11275, 12157, 11269, 
TIPARUL i flpoerafîa Deva, str. 22 Decembrie, or. 297.

41827, 25904. Telex: 72288. Faxî 18061


