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. (doricul im n Scurtu 
camsetnneazăcă făptuitor 
pe „căpitanul l. Peteu, 
din ordinul prim-procuro- 
rului M. Condeescu". reţi- 
litrid ca victime 22 'morţi 
f i  52 răniţi. (Din viaţa 
politică jl României, iŞZfr

} Sub termenul de „isto-
1 rie" înţelegem atît isto- 
4 ) ria trăită a popoarelor, cit 
t ţi  istoria scrisă q ist o- 
} rictior.- ' in ambele istorii, 
|su rp rize le  sint frecvente 
i şi inevft&Me. In istoria 
7 scrisă, surprizele sint. ex- 
i plic abile, fiind greu ■ de 
) conceput—- şi chiarimpo- 
1 sibil de determinat şi in- 
? trunit — toate documente- 
f  le cuvenite spre mlatarea 
i  completă şi deplin, fidelă 
I  a evenimentelor cu o lar- 
J gă participare colectivă.
\ Unul dintre aceste eve-
k Aimente a < fost şi greva 
! minerilor de la Lupeiii, 
ţ  din-august 1929, în legăr 
ţ tură .cu care, în opinia 
i generală, se reţine- vino- 
J văţia fostului prefect, 
V Ştefan Rozvan, care, per
ji . sonal, ar fi tras în gre- 
7 tnşti.
J ’Istoricul Ion Oprea, în 
ţ Istoria Românilor, Com- 
i pendiu, 1970, îl prezintă 
7 doar ca ordonator, nu 
1 ■ făptuitor. în termenii: 
|  „Din ordinul prefectului 
i judeţului Hunedoara, or- 
7 ganele represive au im- 
1 puşcat mortal 30 de mttn-' 
( citori şi au rănit ' peste

cunoaşte pe fiica fostului 
.prefect,■ -dna Deliu Pătau 
— născută Rozvan —. am 
rugat-o să relateze cele 
cunoscute despre ■ eveni
mentul In cobză. Do m
nia-sa consemnează-, în 
relatarea ce mi-a încre
dinţat-o, că ; „In 5 august

ţ-upenf,. -ri tatăl mea o 
fost găsit nevinovat pen
tru cele petrecute acolo; 
de altfel, tatăl meu a nut
rit de cancer în m ul 
19.49, fiind acasă, lucru 
care, dacă ar fi avut cea 
mai mică vinăi nu s-ar 
fi ihtîmplaţ".

finind cont, maţ ales, 
de grava incriminare că 
fostul prefect. Ştefan Roz- 
van, ar. fi tras personal 
I» greifişti, cunt. s-a scris 
in gazete şi s-a susţinut 
îp discursuri • electorale 
trebuie lupt în conside
rare .Că in  anii de crun
te opresiuni, cînd şi sus
pecţii a«f fost condamnaţi, 
lui Ştefan Rozvan, pre- 
zentindu-se la faţa locu
lui şt stînd faţă-n faţă 
cu foşti grevişti, ntr i.s-a 
putut reproşa absolut nici 
urmă de vinovăţie.

Să recunoaştem,, cu 
acest prilej,' prea marea 
uşurinţă cu care preluăm 
şi propagăm calomnii la 
adresa celor .ce s-au rea
lizat în trecut " pe 'scena 
istoriei, ca ŞÎ la a ace
lora ce se afirmă astăzi 
in viaţd pnbWcH.-

VICTOR ISAO

AZI, IN INTERIORUL 

ZIARULUI;

•  CostnxftCma

•  Publicitate

•  Programul Tv,

— 1947. Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1983, p. 
U3). .
'■ Iii această a doua ver

siune, nu mai apare pre
fectul , naţional-ţătănîst, 
Ştefan Rozvan, deşi este 
unanim recunoscut că el 
a ’■ fost la faţă locului. 
Avînd ţn vidare că pţnă 
şî in rîndurile actuale ale 
membrilor P.N.Ţ.—c.d. 
persistă opinia defavora
bilă fostului prefectj şi 
beneficiind de faptul de a

1929, tata a fost chemat 
la Lupeni, unde izbucnise 
greva". Deci, a fost pre
zent, dar n-a participat la 
acţiune, relatare apropia
tă de cea a istoricului 
Ioan Scurtu.

In  ceea ce priveşte vi
novăţia prefectului, ră
mas în memoria publică 
drept criminal, redau a- 
m&nuntul deplin edifica
tor: „tn anul 1947 a avut 
loc Un proces în Valea 
Stiilui, cil greva de la

Filiala D evaa Uniunii 
Economice Române a în
treprinzătorilor Particu
lari este. In adevăratul 
înţeles al cuvintului, o 
unitate săracă.

— Şi totuşi, cum vă 
desfăşuraţi activitatea, 
fără bani, dle preşedinte, 
VLADIMIR gio san  ?

— Avem noi ceva. insă 
puţin. Ne descurcăm greu.

de pregătire, n u ?
— Da, in 199* am ini

ţiat şi desfăşurat două 
cursori de economie de 
piaţă —- postuniversitare 
— la Deva, Hunedoara şi 
Petroşani, la care au pre
dat cadre universitare de 
la Academia de Studii 
Economice Bucureşti — 
grupul academic GAMA 
—, care au fost freeventa-

— De unde provine 
acest puţin ?

— In cea mai mare 
parte, din înscrieri şi co
tizaţii. Cei peste 500 de 
întreprinzători particulari 
înscrişi in registrele noas

t r e  sint serioşi şi activi.
Păcat că nu-i putem aju
ta aşa cum ar trebui, aşa 
cum ar merita. ■

— Dar. pentru cei ce 
şe  orientează spre activi
tăţi particulare, dvoastră 

- aţi organizat nişte cursuri

te de 170 de cursanţi. De 
asemenea, am mai avut 
un curs postliceal, în ace
leaşi trei municipii, cu 
150 de înscţjşi. Lecţiile 
s-au terminat în iunie a.e., 
fiind urmate' de examene 
severe, în urma -cărora 
Absolvenţii- au primit cer
tificate de atestare in 
marketing şi management, 
pe baza cărora pot des
făşura activităţi privati
zate în diferite sectoare 
economice şi sotfiale.

■'->* Pentru acest an veţi 
întreprinde ceva ?

— Da. Deja facem în
scrieri, la sediul nostru 
din Deva, pentru două 
noi cursuri — postuniver
sitar şi postliceal —. care 
se vor desfăşura timp de 
şase lunj — sîmbăta şi 
duminica. Cursurile vot 
începe la 1 oetj®Sîbri|, 
1991-şi se vor încheia la 
30 aprilie 1992.
1 —  Vor preda aceleaşi 

cadre universitare ?
— Şi acelea, dar şi 

altele, care vor asigura 
Cursurilor un nivel foarte 
ridicat. Pe lingă marke
ting şl management, vor 
fi incluse două noi obiec
te de studiu, respectiv 
contabilitate şi drepţ eco
nomic intern şi .interna
ţional. Cursurile se vor 
desfăşura teoretic , şl 
practic, cu utilizarea unor 
calculatoare de înaltă 
tehnicitate. Dacă vonţ 
găsi receptivitate, vom 
organiza aceste două 
cursuri şi la Alba Iulia.

— Vă dorina «ucceS!
— Mulţumim I

DUMITRU GHUONEA'

Io feţi
sie Filialei terito

rială?" Alb&~ â" irievSzătorilor, 
în. cadrul căreia este cu
prinsei judeţul Hunedoara, 
şi vă găsim aici. la Geoa- 
giu, într-o postură mai pu
ţin obişnuiţi — • aceea " de 
organizator al unui turneu 
de şah! •

; Poate pentru urni pre
zenţa noastră aici să fie

de şah este în relief, adică 
pătrăţelele negre sint. mai 

' fidtoătocu cîţiVa'«hiH®bb;ir 
iar piesele negre bu în vîrf 

-unanum it punct' specific 
pentru a se deosebi.' Atît. 

•De fapt, noi îi spunem şah 
"Braţĵ fe. dăşî "Kasa cgtfŞjtf ar 
fi spS spunem şaîf'pbritru 
rîevâzători. -

— Este mai greu pentru 
nevăzători să joace şah ?

merge 
înainte

mai pyţin obişnuită, dar să 
ştiţi că nevăzătorii joacă 
şah, chiar de performanţă. 
O dovadă în acest sens 
este şi. faza semifinală' a 
campionatului naţional de 
şah al nevăzătorilor, ce se 
desfăşoară la Gebagiu, ţa 
cară participă jucători din 
8 filiale ale ţării. .
—-, Există vreo diferenţă 

între ceea ce se joacă aief 
şi, să spunem, un turneu 
de şah normal ?

— în privinţa regulilor, 
nici una. In Schimb, ta l i i

— Nu neapărat, deşl,f pe 
lingă calităţile - necesare 
unui jucător de şah, pentrq 
noi, esenţial devine simţul 
tactil. Apoi, după un anu
mit nivel de pregătire^ ju
cătorul • are fiecare partidă' 
în mirtte, la fel şi varian
tele.

■— Dle Popa, acest - mare 
handicap care este lipsa 
vederii, poate influenţă ni
velai imul turneu de şah ?,

— După părerea mea,: 
nu t “De altfel; tţebuie s ă ;. 
spun că âveni cafldidaţî de

maeştri sau chiar jrtaaştrî. 
Apoi, deşi prea rar; se 
editează cărţi j e  * şah - în*

.Brâille.
— îertaţi-mă că irisist.

Simţiţi Yreun handicap* ea 
nevăzător ? * - - •

■ţ Personal, nici „ unul, 
î Nici intelectual, nici moral, 

Pbt să vă spun însă că 
sînt nevăzători care simt 
aout uh handicap moral şi 
■chiar intelectual. Mai ales 
cei trecuţi de 20 de ; ani, 
oare şi-au- pierdut vederea 
dintr-pdată. Unui care nu 
ă ' ^ăzUt niciodată soarele 
se simte mai puţin handi
capat decit altul' cure a 
avut această imensă . bu
curie. Acomodarea cu lip
sa vederii se face extrem 
de greu. Vedeţi dv, chiar 
şi ce! care poartă ochelari 
îşi fae 'probleme, dar noi! 
Ce sa facem, viaţa merge 
înainte !

— Ce s-ar putea face ? ,
— Trebuie să facem mult

mai mMt pentru copil* cu 
afecţiuni grave de vedere. 
Mă gîndese la şcoli spb* 
chde o r  a programă ana
litică- adecvată. SPsifhte 
apoi nevoia tipăritul-Bot In 
BraiUe. S in t' '
sebiţe. eu ţUrda 
Sperăm .însă *îu " 
jea lor„rez

-  r.iş- ■ , r *
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-  Am un prieten care' 

e foarte complexat.

. -  De Ce ? !
— E cline.

© . CURIERUL MINERILOR 
este un nou periodic ce a apărut 
în Valea Jiului, ziar dl Ligii 
Sindicatelor Miniere Libere şi al 
Regiei Autonome a Huilei Petro- 
şâni. Primul său număr este 
dedicat gestului plin de genero
zitate al oamenilor de suflet din 
Valea. Jiului, Care au hotărît să 
ajute la reconstruirea comunei 
Bereşti — Tazlău, din judeţul 
Bacău, .greu lovită de inundaţii, 
pierderile jînregistrate aici depă
şind 590 milioane lei. Minunaţii 
oameni din .Valea Jiului au tri
mis un convoi de 42 de auto

camioane; încărcate cu diferite 
materiale de construcţii, şi alte 
ajutoare. materiale pentru sini
straţi. (S. C.). ,

, © ÎMPLINIRI. 1000 de fami. 
.Iii din Hunedoara şi din împre
jurimi şi-au întregit iii acest an 
căminele cu cele mai gingaşe 
lăstare ale vieţii. Intre nou-năs- 
cuţi — Ancuţa Violeta, al doi
lea copil al tînărului cuplu Mar
cela şi Ilie Moldovan,. Daniela, 
primul născut al familiei Ma
riana şi Dan Răvăşită, Vasîle So
rin, al treilea micuţ al familiei 
Vttsile şi Elena Verdeş. Alăturăm 
gindul nostru curat mulţumirilor 
lor adresate personalului colecti
vului Secţiei nou-născuţi a Spi
talului din Hunedoata. (E. S.).

— ■ ■ ■ ■ ■  i ' ii umwwi.ii-.ies ifae—
© CURSURI DE MANAGE

MENT ŞI MARKETING în co
merţul internaţional: iulie — sep
tembrie a.c. Din totalul de 20 de 
burse puse — prin examen — ■. 
la. dispoziţia studenţilor români, 
5 au revenit tinerilor de la Uni-, 
versitatea Ecologică, filiala Deva, 
Patru dintre ei îşi petrec varg 
în Austria (trei la Viena, unu td- 
Strobl) şi doi in Franţa (Aix era 
Provence). „Fiind băiet"... străi
nătăţi colindăm ?! (N. %).

' : © NON-STOP, $i in această 
perioadă .de vacanţă", la Casa. 
de Cultură . din Brad continuă: 
unele cursuri iile. ■ ■ Universităţii 
Populare locale, la cdre: partici
pă un mare . nuâţăr de oameni 
dornici de a se instrui. Cele med

frecventate sînt cursurile de 
croitorie, contabilitate, gimnasti
că aerobică. (M, B.).

. © „NU ARD BECURILE 
Ieri dimineaţă, ntai mulţi citi
tori ai ziarului nostru, din satul 
Lăpugiu de Sus, ne-au telefonat 
la redacţie. Doleanţa lor era 
una singură: „ce se întimplă cu 
iluminatul public al satului ?" 
„Becuri sint, dar se aprind şi se 
sting tocmai efrad rara trebuie" — 
spuneau dumnealor. Noi ce să 
zicem ? întrerupătorul este ■ la 
primăria comunei. (GH. I. N.).

rfW v w w w v v v v v Y iw »

■  POSîT,î<?EALEUE — 
ULTIMA ŞANSA PENTRU 
BACALAUREAT^ 9i2î In 
acest an, | ş  pare că da* 
mai ales pentru cei «car» au 
au luat „bac'-ul in Prima 
sesiune. &  v e d m ş  j n O l i -  

Se  nivel
m edia tehnic, economic, 
social-culhlrat ; v Rgr, 
pentru aceşti absolvenţi dar 
şl pentra cel care -pin* la 
fhte)« an(ihti na vot dep*şl 
virata de 90 de ant in  «r- 
mătorul an de invăţămtnt,

. se organlseăsS' feek  post- 
lteeale, grupate pe 26 do
menii de activitate. Con
cursul se organizează intre 

> 4  13 septembrie *» constă 
în Probe scrise la două 
discipline de inVăţămînt. 
stabilite in funcţiA de do- _ 
meniul de activitate.

■  HULIGANISM PU
BLICISTIC. La Budapesta 
a fost pai |n  circulaţie nu
mărul 7, pe luna august 
199L al revistei „Erdelyi 
Magyarsag" (.Ungurimea 
transilvăneană”), care Con
ţine, ca şi numerele ante
rioare, articole Ce exprimă 
opinii şi poziţii antiromâ- 
neşti şi revizioniste, formu- 
lind, pare* mai mult decit 
pînŞ acum, apoltfri care in
cita la destabilizarea struc
turii de stat a României, 
jignesc sentimentele naţio
nale ale poporului roman.

■  EXPULZĂRI. In jur 
de o sută de persoane aii 
fost expulzate Aii Kuweit 
către Irak, ridicînd astfel, 
ia o mie, numărul expulză
rilor de la începutul Iubii 
iulie, a anunţat Comite
tul Internaţional ai Crucii 
Roşii (C.I.C.R.), citat de 
Â,F;P. La rîhdul ei, agen
ţia irakiană I.N.A. a anun
ţat că un grup de 247 de 
„foşti deţinnţi in închisorile 
kuWeitiene”, format din 
irakieni, iordanieni şi „be
duini” a sosit în sudul Ira
kului.
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"  . Mcifdbva şi romffiiiî -de 
. cent independenţa. După 

**#» «-■#*-&* «t 4r ^  - V i 
«csjri .̂» dşMrea -3.

de Yu o recu- 
2*« de ani de ; împilare, 
f#a_ cu îrjfiSgui**ney\cursul 

. fcţţtria 'M*m£§!c§jEHjj|i| doar

**ţkm *§j|# *
1973. — Descopăr uluit 

poezia lu t Voznesenski.
■ Adică puţinul cit s-a tra-

■ dus ; ’paaaa- r tu-vobatml
v m h k a  s u x w r m ,m .
Suficient Sm t jx 7tf.ru, a 
proi»tsa 9  retmtafie. Astm 
m4 jude ş i  meditez ie  
Peessă t lîta&tmw «ceste* 
popor mare 4i nem .«e>  
« wdc<  î<e *> «r/Tutecntorti

■■ pesmHstm ■ otipmr şi stm- 
'< piu u - «deneetafi'; SccAtorii 
ş ruşi Anticei ’ mol tetfeiş- 
ti&v cs i  mai '. msmpmvţi,

■ «f iridmc om răatteribiU
. ţ i Arm aşi
■ e x is tik ţttM ’ţm  sm m it'cm - 
- nusout-9 ’ishm m -' «rainritS-
ţtL" Ei mm dic aceett b&ot- 
4? mu mu « r «  ’ăm spus» H 
&m£' in" pemmamemţă mo- 
mia cBwkAti&rli te oare
■ mu renunţă in schimbul 
eva ziu n ii în  universuri 
artificiale, ./mici . chiar cm 
riscul prea bine cunoscut 
lor de a fi împuşcaţi, de-, 
porteţi , îb depărtate. mta- 
eimojpfi. şisiboril ori in-

; chişi: la imâmmiBcJ ■ Şi,
‘ ertiii. îtecrini, ml se im
pune comparajŞfo. cu arta 

" rndcrtnhHuIui Occident de

cîţiva paşi. Urnit *-o>" făcut 
melor lor |a Editura „Uni 
buirf' r.

-Â—

Icrîiforil pfth fanţii!®  vdtii-1 
vers". Să fie . îrrtr-un ceas.
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PAOtNI DE JtMNAl
«. i, &i căruf serBterf îKl- 

. fej» ,'rja#  . u.f a  «  
ce să faţă cu- Ubetfiitetţ. 

j lor ii atunci creează uni-'
versuri asepttce, de şem? 
ş e ' şi' (kmtmpfii, scrin  ca

y Jb spună ca n-au ce-spune 
i iau că nu pot să spună. Mă
.y-rimt/. |p

Ie ruşi, în paginile căra
ta mă } ot î kf . arie n- 
cu pro/rUfr-Ai nelinişti 

5 fi obsesii.
O - Z-

|  1977. —” Am tiăît â ra
ră ti - t --- a senli- 

, me utttZ repun/ortafii '; dH 
In sfirşit se face dreptate 

, ■— desmperind în ei-ce- 
■y lentele, TEftI7X)Ua ale 

profesorului Mircea Za
lău această însemnare :■
. b'E adevăial; citesc ou_ 
%’eîeîe îtîi VFaste'rnak (...) 
şi dteorîsSă . Rnsfia mare,
• tra iie, t \  t in ani rn y 
S-.k u o rr*.j*' ni to nn 

■J «a, ca lumina Nevei In 
«cca după-amiază de ,iu-, 

: nie, «tîăodeazâ In pagv*

iv Nimeni i ciod «ti, 
i  n-a avut secretai ruşilor 
, ># aam®$m.r v* i p »

fund şi mai emoţionant,
 ̂ drajjj^e existei^el, fără 
t să trădeze nici un mo- 
] ment Jagătura noastră 
:: cu' urBveestd. pfciă la : pre- 
j. zeiţa ulttmulul frr ăe^ 
f iarsbă. -a uftisnei ficşi de 

cîmp — Intr-un sotidarism 
. A d •*» « iu i  - sui ? aftinge , 
j praguri de poesle tragică.
I N\1 e^Ufei un secret că 

ru|ii âu -"a*. , t baia efW- 
reţeenţe! iiteanre •#* ia 
inter secţia **cte r'\'C«> se- 
cote tBofetel T#r|hHwev, 

j. Celiov, Dostciewskl -4 iar 
i în i poezie, Eeeiiin ~  au 
. fost idolii ittaritor spiri- 
} te ̂ literare, de la t^iaw 

14 m Tr.-.rrs-i Marin 
■ piuă la Kemingway. E de 
văte ţ “u..tâ, fe «t -> *-•«.

| betică a literaturii rrion- 
: diâle, ataisenţa iia^tor din 
f  artă de luat în con- 
1 sictorare. Stot singurii care 
, air de spws oevp lumii,

mnmmm rmâmi mmrnmăltmm m mmrraS

mst -j»
pabii siî spulbere micile 
i-.- versuri de şrti&filţ. ,ţi 
--.•.v\*«o ţ̂i'''estrtitalrde «ini 
uf i.*v ia  »-*.«. " - art,
* terilizată"

Stnt sigur ni p t U.u.

cui adevăr — pe care insă 
. nu l-a putut Inermiinţa 

tiparului —. că ruşii au 
dkt 'căt ̂ M : n»irp‘: n&ntSr 
•Ic scriitori martirizaţi în 
diverse < tipar! p *?w»fs 
acel ee „t ,.#*»* . c it' t-  
ntarăfor* pe care-î au • 
■tntotdemma de spui lum.iL 

O '
1991, august 22. — După 

oe doibă zile am tvăit în 
1cea mai cHneenă deznă
dejde, după ce o zi m-am 
«&'_< intri îndoială şi 
speranţă, oii ştfat -* şl 

. şwtn cu toţii qS, pMtrşfz 
prima oară în sumbra ei 
idtorie, * Ilusia a reuşit 
'•S • ■ lună lucid ţi în  

; versibil dreptul la derrvo- 
braţie şi libertate. Şi ast- 
făl — slavă Domnului i 

’7lA jertfa scriitorilor^ şi a 
tuturor spiritelor ei lumi- < 
natf m-ni fo& *>. zadar..
' m.m> et&m&Mi 1

AUTUMNtAUA
lld NfCOEAE DABIJA 

Ca şi cum ar frece prin noi 
un riu de culori şi miresme, 
ca şl ecra toamna s-ar rezema 
in mii dr catapetesme, ,
* a si Cam s-ar pregăti de nun •“ , 
frunzele bejenind ţ», «itî* e, 
fwnzele bejenind ih'.neştire ■ 
spre o a cita stare ?
Ca şi cum am descifra 
în nervurile frilazCi Un drum 
nălucilor ieşind din cSHrtMu-ă, 
ca şi cum, ca şi cum...

__________________ IONEL VMAHIUŢKI

AJNDBEI V QZNESENSK1
BOCET PENTRU DOUĂ POEME NESCRISE
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Amin.
An. S.Î p.*em. i - j »  ucis oescriiadu I * »i Charon! 
Sâ «u zăbovim, eattşraii : ,

înhumarea — azi.
La iţf^mpx ? IMtmreA 1

■ străinilor - 
* ffiberăl*

Azi —

(...)
FBngeţl,

eraRif*i,
* ‘ v#i •iart, ■ ‘ ‘ '

voi ape natale de diamant 
\-t„l yă, ifdetttrfă — «#«ae-K*f fc^esc

\ • ■ chiromant
w i,■ mfatmLwdsm'&Aptei n  *--■*;«-.....-

destul prin asfalt î —

. t t N r i v ^ t t ă .  % v i | f e | i a m ^ o « .  
^ riuj | W ',a â l* il i lw > lS l ; t p ^ e i^ u l^

* p te rit m  Xmtţm* — ‘ ’
. . ##  0s.n}*m -d^SMMrS.- •

şl nu mm î«wr â«;;<
tw t e n  . 

la  •  tSsii Icipril*
jeliţi! \ . .
Moartea &rr* m» ne sM iam  »a<».
Scatefi!
Ct. cît id dorft să-^ 'resd fitfl umWînd,

să-l auzi cum te cheamă •— 
ridiţă-te, msrmâi " ' '
Jeliţi,

■ la Paris, >
ia a ă w  ue tilfeerjl

ss-i» iq p u i asiaie
morţi* ce i-assMuds v ir«h#*t*uiu i —

frscrdciSe noastre *s*Esl**atc!
Ve*giu*te » « S r# s w ă  de

ION 'C€W&a

CINTAREA PATIIvâRtl NOASTRE”
S-au împlinit 1T0 ani de ei uu*bipte,_Opar« co o frec-

In  cae^eucul de  impteju- 
Bfe( s a d a tp o iitk e  şt ■ rail- 
tunjâe genesata.'de evenj- 
menteie ee< ant uim nt ftevo- 
lu&et de.'iili«a8M*.> ap a ie  
„Asociaţia huaasilvanet pea- 
tru li te ra tţ ira 1 uamând şl 
cultura.; poporului rom ân",.. 

••ucacMth demuamnxt
prescurtată de „Asocia- 
ţiunea, transilvană" sau 
„Astra”' ca ,cen tro  «te tJi*l- 
re a  romămltor*. de făuri
re in cultură a  ceea ce 
nu s-a putut câştiga prm 
lupta arm ată şi prin cea 
politică. Ea a  - preluat, 
cfjotinuat şi ctezs’oitat. . în 
coRdiţlde de asuprire na- 

- ţională şi socială din- im
periul băbsbui-gic, lupta <fc 
veacuri ă  românilor pen
tru înfăptuirea unităţii na
ţionale. Aşa cum spunea . 
T.- Ci pariu, „Astea" a con- 
.stUuit „ ̂ .un tazhn naţiana- 
lltâţii române. Plămădită 
Intr-un timp de apărare 
politică, cînd popoarele, a- 
runcate la pămint de pu- 
te«K* mhwm ĵiA®? 
r-:'b âomrSu îwoi r-fasnfw- 
t i »  asşarp, rţpc^oti# 
vă pwitru toţi în asprimea 
sa. ea vesta a ;<i . «• inor 
z a ' v rm  visate «Jv.n- 
te de vînjoasa generaţiune

ASTRA -  O RAZA DE LUMINA

PRIN NEGURA ASUPRIRII
din anul 1848. Orice' ma
nifestare politjcă fiind pe 
atunci împiedicată, energia 
naţională îşi caută şi-şi a - ' 
flă ait cimp de acţiune, un 
cîmp mai neted şi mai 
m ănos: etoipul nesfîrslt şî 
veş uc  roditor d ci îturii ‘ 

De un deosebit prestigiu, 
alături de altele, s-au bu- 
cutr adună .1 generale 
care s-au ţinut, începînd cu 
anul 1S63 ia Haţeg,
Deva, !a Orăştie şi la Baia 
de Criş. Spaţiul nu ne 
permite să analizăm pe 
larg problemele dezbătute 
âu jrîîe.n . .r s,n_ ' i
to cele ce urmează linii- 
tSi.iiKC r oduc* i  
vîntul de deschidere rostit 
de cunoscutul luptător 
,-xt «ru români
lor fc- ned şreni, F*r ocr,- 
Hossu îxsngm, cu prilejul 
adunării generale a 
„Ast «wr f  avut Jj» 
la De<va h  -. d e  de ”27- î . 
* ţ ‘ ' î  «W** <• *- i-

rar este muroentuL 
CÎnd fiii şi fiicele aceluiaşi 
neam, de mcnxvţi

arţiere, cuprinşi de aee- 
: leaişi gîndurî, .se întrunesc 
. cu; dor şi dragoste, ca .s ă  

deje mărturie de- setea - ce 
au. pentru înaintarea in 

î cultura lor propriei Unde 
pbate fi o  seiîbare mai 
inâlţ itoare, decit cînd 

. fraţii se întrec a se ;înrpla 
sub : mindrttl steag al cul- 
ti rii U  Tia ionaie ! 1 «t
popor deştept şl viguros dc 
la natură, aşezat de mii de 
arii tr-iî ţai ă de fru
moasă, precum este scum
pa noastră iară, are drept 
sa însătoşeze de  cultură. 
V - c d  - eea flecare n -  
n s r , are dreptul şî dato 
ria să a .a  ^  y în ufîeţîre 
acolo unde ş-a ridicat ştin- 
Ki hi naint ii, „i <> 

dul ! mir ări Adm ■ 
noastră nu e ,?'*î înfio 
rătoare -)< t nimicitoare U- 
vieţi şi averi, ci ea ţinteşte 
a  desarma cu lumkd^ a 
rivaliza cu producte spiri
tuale şi a  cuceri cu con- 
ştiînţa puterii sale /un Yr.- 
tuî i Oştirea noastră nu 
r ive^ e to eummm matâ-

nui ştie si jpreţţtiaseă 
agoniseala o cărui nmm. 
Dşt nea noastră ctosteşte pe 

: toţi cari luptă pe aseme
nea teren cu ea şi se bu
cură de orice progres ce 
se face pe vastul câmp ăl 
culturii Oştirea noastră 
îs i ir v diăză, is»i 
ne.şte oştirile străine,- . fî»s;; 
adora şi apără cu bărbăţie 

* 1* c- v  - n  şl <*“ 
he vean mai aduna îtt 
viitor.,. Acest steag 1 am 
adus aici în mijlocul vostru' 
iubiţi fraţi -i if'#5*, surori,

/ acest: steag xl ridicâto . azi 
kl suţj acest «, ru
găm să vă înrolaţi cu tqţii,

: apoi veniţi ' să cMbzuim 
. un sâ-1 putem tWk .i tel 
mai sus, cum să-l asigu- 
rSvi urmaşilor noştri sn<jî 
.... cum să he
înşirSm la munca ce ne 
aşteaptă mai .si ‘.-rr.iu- 
ese".

Credem că acest steag 
-<f s .* j< către
„Astra”, în 1889, trebuie 
să4 avan şt ari în faţă, să 
„chibzuim" cura sâ-1 du- 
cem utn\ «jepprte şl să-1 Lă 
săm nepătat urmaşilor 
noştri.

I

Praf. ION FBAfiLA •

In naşte s « \ie v  lui Oct< vian 
(Ş^peytţţ(--efriil hâsâturŞ a 
croaţiei, o  şa  după cum măr
turiseşte George Căiinescu, 
„„.este tonul profeţie, me- 
swntwnuf". Poeţii înşlţă „Cîn- 
taM« pătimirii 
cade în genunchi în faţa 
iui Dumnezeu : ,R ătăcitor «u 
ocha tulburi,/ Cu trupul Hfu- 
. ’l ţ o .x”e . cr»'5 f* ,'.-
tinşşos, *tâpîne4 bi iafa Pră-

. r  Fără nc „*s*.
că. ^pătimirea'' - isrdden^br 
ni e-a dc,.r Mbwm »/<<fcr 
jugtl wnei pite apţii, ţcr 
mânuirea •«*, uoitoteo pdtîi- 
că o  O m m pm
tura.w acestor «ntim«*te s t  
ridică png>fe)M « s#?'r- vSrir» 
voasha, «mda-R orvbră..' 
deVifeia fi |ţss»/ Vs.

cul noştnu -  o1 yhi4«rora^4,‘ 
sau ,,G-o paoea pbidiŢ.iîţvpdr'. 
stre/ Cj*' itr-un întins ddînc 
3 ,  r ue-, f i* > eşte  ̂ ics-v 
tu fv ifo r /A i  vrcm ktrrăz- 
bunătciare

Goga trăia-cu credinţa că 
peplu! psîs expresia poporu
lui său, giesut epoai cpreia-i 
aparţine. Din perspectiva 
. -f as«i r ■*.. f inciş !•. •!

. Vu ta edizarea i v n t-  
grafieî mui set 'r  ddeJe 
“nî? esenţiale", care sd •'Pu- 
tâ i dpret sco iţa rort. î» ,K- 
ardrieni; Anii copilăriei sm 
fixat In memoria, podului 
hotele caracteristice ate vie- 
ţii rurale, specifice satului 
Răşinar* din preajma. Sibiu- 
lui, cu - nevoile şi obiceiuri
le oamenilor, cu feciorul Jor, 
cu dimensiunile ţstpriee şi 
SE.-nnîficotiiîe ştire -sadele 
nugorii, ca simbol al fun- 
da meni ului ediucAuli najic; 
noi, talpa ţării, şîitt marti
rii marilor suferinţe. Noţiu
nea de soartă, 4n ipostazei*

venţâ^;s#pi*;i*âtsoret- censte 
twnd una dintre turtele o- 
bundsete .k> î :
tragism.' oi Wricii sale. Dar 
el cunoaşte şi ceva moi pu- 
tom ; desS coca*# J  -avvr- 
legea veche, în sens de 
tradiţ»®; de! ,yobicei d  pă- 
r» ctA. i", re crpcr^cMs. *e 
lectivâ ,g :  »iaţfcrş|#te - ce 
escale ii V <%>/-> ftezi

&s cuvine să anwntim Cîte- 
va dintre volumiete în oare 
o , fost e 'a a .te  «reafiii» a r "  
nemuritoare, care dovedesc 
că Goga a fost on poet na- 
5io>î>d în toată as^srpa cu 
A“*JVei ce îi p.*ri In 
e* .%iei rtructisr» ţj sthieă > 

a concentrai hi 
eg oft îndelungat trecut 
istoric, emanîAel raze de îu- 
reinâ viitor. j
w i  1 ■ . berii' (1905), ^ 
rlmarc-l ştămMul" (19391, 
„ÎVn umbra zidurilor" (1913), ■ 
„Cîntece fără ţară" (T9i 5), 

„Poezii" (1924), „Din larn" 
(1939) ş.a.

Vsn «pate reiese cu clon- 
tote fwl»1- cu, fi. m x r-i" ' , 
ţa poeziei sale, prin inovo- 
ţfilâ prozodice, prin perso- 
naPitatea creatoa e, Octc\ ic.;-. 
Gpgo a marcat un neoinent 
aparte. în evoluţia 1,' poeziei 
româneşti, o  swsibir 'îe  pu- 
ternkâ şi originală, care 

•4C ii ai poporului căn o 
îi aparţine. Aceasta îi asi- 
gură perenitatea operei, dra- 

a  cu care cititorul n 
tVîîţs timpurile m  apleacă 
asupra ** fenbf! « .V , „L<
noi şînt codri v^ zî de hr s«! /  
% Cîmpurr de tw *.'s§ ;  t la  
->s. itîţia fluturi s to l/ '*•< 

uV-" cosă.  ̂ PrWghetc 
d k  alte ţă r i /  Vin doina să 
ne-o$culte j /  la  noi sînt cîn
tece şi flori /  Şţ lacrimi mul- 
ie, »rdm...a
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este- mult 'mai . ambiţios, 
prevăzîhdu-se punerea foi 
funcţiune a unor noi ca
pacităţi de producţie, asi
milarea în fabricaţie a 
unor; noi produse cu ca-, 
racferistici, superioare, re- 
tehnologizarea unor pro
cese productive, Toate a- 
ceste deinersurd .tiuţ drept 
scop ca oferta sa acoperi; 
in condiţii cit mai bune. 
cerprea dc diverse produ
se ce sint fabnţa te  a£cî|.

Cfieva- date sintetice însum eazăm aiym utt de 
care 'definesc ' activitatea 24 milioane lei, ceea ce 
acestei Jirn'ie cu renunţe atestă — deşi nu sint 
in rîndul 'agenţilor econo- epuizate toate, resursele 
mici cu' profil asemănă- — competenţa şi profe-
tor din ţara nbastră: v«  skmtdismvubsalariaţilor în 
pe 7 luni din acest an sohillonarcd problemelor 
valoarea producţiei mar- ce.privesc activitatea pro- 
fă vîndută şt încasată de- ductivă a societăţii, 
păşeşte, 412 milioane lei ■ Pornind de ha asemenea, 
o cheltuielile la 1 000 lei rezultate economico — 
producţie marfă nu ăepă- financiare favorabile, pro- 
.şesc 881 lei •  profitul net gramul lunilor viitoare

De la panoul <te coasa iută se face .dozajul corect

RETEHNOLOGIZARE, PROOUCTIWTATE -
şi nu au abandonat îdeea . Fireşti,ca
fabricării - vatel minerale, faţă d4 rete?
pornind de la faptul că a- vor regăsi h

; ceastă marfă va fl tot mai tură nu num
căutată în viitor, in spe- produselor,
ciăl la centralele nuclear#, duetivitatea

; la termocentrala, la alte ; p in  artalizj 
j obiective economice, d u -  cqnomiee de

dîad în perspectivă, s-au desprinde eo
stăhfiit contacte cu o firmă ’ expiat unele 
din Tapolta (Ungaria) 4n la b  lună la

I ved@*a realizării, in  prte topul produci
! mier® pe ţară, a unei linii- cil exprimat;
... ultramoderne de producţii . special ia  se

eu .aw-^gşşi ridicat de au- torefabrica|e,:
• tofnatîzare. Mostrele de fele liţregilfcr

; ipebdaKe fabricate cu o ast- sele.,ai*n|ten 
■ : fei de linie, alinte iu biroul cuprinse într 
, dlpi- Olimpiu Mgte$. * jitşgi- . JOi. JDiferenţi 
nOrâî*'iţOt ăţ'societăţii, con- rat şl unor fa 

, -stttHîe'-Cu adevărat ufl . idar' nu tfe 
n.v talani Ai flasterie. . • A  pier «el m ţt

condiţiile concurenţei -şi C-: 
conomiei de piaţă, la „Ma- 

i con” s-ara luat serioase op
ţiuni pe tărimui retehno- 

l Iogizârii şi creşterii pro- 
: duetivităţii muncii. în  ca

drul acestui program, cu 
aportul nemijlocit al . -sa
lariaţilor societăţii,' s-au.
realizat investiţii însemna- 
temomte să susţină -reali
zarea unei producţii de 
băză mai mari şi de cali
tate itnMjffifitfflţStă. ■ « ;«i
- DeosebftderacrtabJlă este 
investiţia ce s-a efectuat la 
secţia teracotă, care ya fi. 
pitsă In funcţiune în luna 
septembrie ă.e. Pr«' puţmfe- 
reu în funcţiuni a  noii ca

pacităţi prin-rare s-a schim
bat tehnologia ce era fo
losită din 1969 şi se înve
chise, se va asigura; ©bţî-' 
nerea a  2 milioane unităţi 
calde anual, cu 9,5 mfli- 
oăne mai mult decit îna
inte de modernizare, repu
nerea pe picioare a acestei - 
secţii' cretnd premise • fa-_ 
vprablteş ridicării simţitoa
re a productivităţii muncii. 
De amintit şi Iniţiativa de 
a şcolariza salarţa^B -oe vor' 
lucra la secţia deteraeptă, 

p  situaţie aparte sp fntll*- 
naşte te secţia .vată otine- 
rală, unde din 4 cuptoare 
funcţionează doar unul, ne- 
existlnd cereri din partea 
agenţilor economici pentru 
atest produs, reţinerile da- 

.torîndu-se poate şi calită
ţii produsului respaetîv- 
Ambiţioşii, salariaţii de la 
„Macon" nu s-au resemnat

De aici pollstîrenul 
pleacă la dimensiunile 
cerate de solicitanţi.

Trecerea la economia de 
piaţă se reflectă cu fide
litate şl tn creşterea verti
ginoasă a  cerinţelor «ie 
b.ca., secţie ce deţine a- 
cum ponderea înf progra
mul de .producţie a! socie
tăţii: Dteşl capacitatea de 
producţie actuală este de
840 tone pe ’zj..soliciîările
-particularilor şi aganţtisr. 
^economici Sînt aproape du
ble.

Pentru a suplini oarecum 
Oferta, societatea a dez
voltat producţia dO boîţari

ADRESĂ Şl TELEFOANE UTILE

Cei interesaţi să-şi procure diferite materiale 
dc construcţii se pot adresă direct la Societatea 
Comercială „Macon" S.A. Deva, str. Sîntulialm nr. 1, 
sau 2112» şi 21U3, pre
fix 956.

COMERCIALĂ „MACON" S.A.
0 FIRMĂ APRECIATĂ SI MULT CĂUTATĂ

Aspect cotidian de nuuscă din swpa armături, 
iade se sudează şi plasele din fier beton. ,

INFORMAŢIE. 
PROMPTITUDINE, 

CĂUTATE

O relaţie -directă şi foa'r- 
te importantă există intre, 
informaţie, promptitudine 
şi calitate, aceste elemente 
-puţind să constituie terme
nii unei ecuaţii ce are cri 
singură soluţie: profitul 
firmei, ha Consiliu! de Ad
ministraţie, în special clin 
dialogul purtat cu dl tog. 
Flojian Yesa, care se ocu
pă de management şi efe- 
laelii cu publicul, vicepre
şedinte al organismului a- 

^  mintit, ni s-a spus, pe dau
nă dreptate, că una dto 
căuşele majore ale neajun
surilor ce se fac semnalate 
în privinţa orientării pro
ducţiei şl Satisfacerii ce
rinţelor populaţiei şi, diver
şilor agenţi «oomMmc! o 
constituie lipsa informaţiei 
necesare. In această pri
vinţă s-a reliefat roiul deo
sebit al reclamei comercia
le şi al studiul ui pieţei., De 
reţinut ei, din cauza onor 
condiţii obiective şi cos
turilor tipografice ridicate 
percepute pentru editarea, 
în condiţii grafice dorite a 
unor cataloage şi proaştepte 
privind ofertele, 
nu sînt informaţi cu priamg-. 
titudine asupra mărfuri-.' 
lor şi serviciilor de care 
pot beneficia. De aceea, 
vom încerca să suplinim un 
asemenea gol prin interme
diul materialelor prezen
tate în această pagină.

Esenţial de relevat este 
că strădaniile salariaţilor 
de la S.C. „Macon” S.A. 
Deva sînt subordonate sa
tisfacerii cu promptitudine 
şi în condiţii de calitate a 
cerinţelor .beneficiarilor.

-•—• —4 —•,—

Sistarea lucrărilor de iri
gaţii în ţara noastră a de
terminat încetarea fabrica
ţiei tuburilor premo, o 
parte din acestea fiind fi 
acum fa  stoc. De altfel, în 
special la- beneficiarii aces
tor produse sînt imobiliza
tă o mare porte din fon
dările de-peste 216 mili-

V A  REÎNVIA  

SECŢIA P R I M O  ?

oane lei ce se află în blo
caj financiar.

O rază de speranţă apa
re pentru secţia respecti
vă, din Republica Moldova 
existlpd o solicitare de 100 
km tuburi pentru, irigaţii 
de 4—15 atmosfere. Rămâ
ne doar de perfectat; sis
temul barter.

O nouă şarjă de b.c.a.* iese din cuptor, htînd drumul beneficiarilor.

D I V E R S E  

O F E R T F

9  Pc lingă b.c.a, ji bol. , 
ţari, precum şi teracotă (în 
curînd), care pot fi trans
portate la  beneficiari cu 
mijloace proprii ale socie
tăţii Comerciale, gama ofer

itelor este mult diversificată. *

•  Coi interesaţi se pot 
adresa cu comenzi dc pta<t- \  
şec, stîlpfT şi panouri perl- . 
trţi garduri, şpaiieri, mo
numente funerare din mo- ' 
ziiic p lacate; cu- marmură, • 
plăci dtn marmură. 8 ,

* :  De • asemţuoa, persoa
nele particulare şl ngenţfl 
economici pot snifcUa a- . 
gregate minerale, de & fl 
laţ 15 mm, din ttelaâtterclb 
Săuleşti şl Simeria Veche.

•  O Interesantă şi terf- 
tanta ofertă, la preţuri ro- ' 
zouabile, este cea referi* ; 
toare la  construcţia dc ga
raje din prefabricate. 1

•  Iţe ,un real interes să 
bucură şi oferta făcută pruj 
intermediul expoziţiei „Că* 
şuţa noastră", referitoare 
(a construcţia dc case.

î& '-ît’ <i A - '  i ■j_'~ . *  şv. •: Fj Y r~_ ;

- u  fi»  siţcces dnesoliit «ş r 
întrevede la fabricarea şi 
vinmrea uemiactdar .

iteşcc, d e , 2  MV,. cu t e t e *  
stat. prototipurile realitate î. 
îtitnuHed aprocieci «feose- v. 
Mie. „ ‘ .

•  Fabricarea caro’bovJie*
teţitor, i u  desltoatie J a  
port, va Udate imeUmate } 
schimbări în profitat de 
producţie al atelierului de  
armături. .................. .. -

' ,:î f
•  Există gindirc şi des- j 

chwlcrî laigi spre o gamă _ 
dliuersă de attc - produse 
(traverse p iju tru , calea fe
rată. grinzi penlru poduri, 
borduri pcotiti drum uri şi 
uitate).

CERINŢE M ARI D E  B .C .A .

In cadrul saeţîel panouri 
«nari. proetoeţto de bolţarî. 
care : , la , «uwrfc pte)g din , 
construcţii înlocuiesc foar
te " tune cărămizile din 
b.aa„ va fî miilt sporită în 
viitor prin punerea Ini 
funcţiune a . noii1 prese cu .
8 cuiburi:

De menţionat că In pee- 
zent S.C, „Maceu*';. S.A. 
practică preţurile tele mai ; 
scăzute «fiii tară ia produ
sele similara, aceasta fiind 
o;dovadă a grijii faţă de;.f 
protecţia'cbasumatorţţlui. |

mm
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m. .OLPA: o îndelungată 
activitate '  în c a d r u l  
UJ’^JR.UAî. Deva, colegii 
de muncă, secţia reparaţii, 
urează şefului de atelier. 
Popă' Mihai, cu ocâ^âipeîi- 
sionării. mulţi ani fericiţii 
sănătate şi bucurie, alături 
de cei dragii (4703)

•  VÎND'Doxium, predau 
ore ~de limba germană. Si- 
tneria. telefon 60093.

<4709)
•  VÎND orgă Yamaha

P$&‘296; Telefon 20067, 
Deva. - <4726).'

•  VÎND sintetizatoare
Yamaha PSR 6, SHS 290, 
PSR 27. Telefon 956/ 
41607. ■ ‘ (4730)
-- ş  . VlND piese Dacia 500 
(Lăstun). Deva, telefon 
J922S. (4731)

•  VIND urgent înscriere
Dşcia 1300 (1987), . Preţ ă- 
vantajoă. Deva, telefon 
l&tC. ■ ; (4733)..
1 •  W  g ^ w e ră c m i-  
fort I Deva, telefon 21535.
' , ■ v I v v 73B):

•  VŢNp convenabil în
scriere Dacia (1989). Deva, 
telefon 2?737. (4742)

>  VÎND Înscriere Dacia 
(februirîe:Ifl8S5. Deva. ţfele'-. 
fon 147®: ‘ (4743)
' .e CtA.P. . fîîrcea Mică 

şcoffc»,îa licitaţie publică, 
nţiercuţl $. 09! 1991, mijloa
cele fixe jexîştente h i^ ţr îr , 
moniul' urtiâtţii. Licitaţia 

. ^  începe la ora 10, la 
Şedjul unităţii din Bîrcea 
Mică. ... . (4745)

% VÎND înscrieră Dacia

(1987); Deva, telefon 15897, 
după ora 18; (4747)

•  VJND strung universal
S. N- 336. Deva, telefon 
20227. '  (4751)

•  VIND motocicletă
BMW 600 ciric. an de fa
bricaţie 1967, Hunedoara, 
telefon 29260. <4750)

•  VÎND înscriere Dacia 
1300 (mai 1988). Călan, 
telefon 30183. după ora 19.

(139978)
•  VÎND urgent aparta

ment confort I, cu 600000 
lei, discutabil, în Simeria. 
Telefon 60392.

(4737)
•  VIND instalaţie, com

pletă recepţie satelit „Am- 
strad Fidelity' "şi magne
tofon Roştov, ambele noi. 
Deva, telefon 12378.

(4753)
•  VÎND maşină de cusut 

cu pedală' marca «PAF", 
mare. Deva, telefon 17468. ,

(4736)
•  SCHIMB apartament

două camere, central. Deva, 
cu apartamentpatru ,̂ca-" 
mere, aceeaşi‘zonă. Deva, 
telefon 27760. (4756)

•  OFJ5R înscriere Dacia 
1300, pentru Scliimb a-

' partament. Deva, ăalefon 
26514. (4700)

•  SCHIMB casă Hune
doara cu apartament trei 
camere, zonă centrală, în 
Deva sau Hunedoara. Te
lefon 21520, Deva., după 
ora 16. (4746) , -

•  SCHIMB garsonieră
confort I, cu apartăm tat' 
două- camere, confort unu. 
Informaţii Hunedoara, str. 
Şiretului nr. 10, bloc C 1-2, 
apartament 22. (139981)

•  SCHIMB apartament
două Camere, periifort unu, 
etaj I, cu apartament 3-4 
camere Deva, telefon 
19285. (4755)

•  OFER spre închiriere 
garsonieră, zonă centrală. 
Deva. informaţii Hunedoa
ra, telefon 11468.

(4729)
•  ÎNCHIRIEZ garsonie

ră nemobilată (bloc G3, 
etaj 7). Hunedoara, tele
fon 22559.

(159984)

•  SOCIETATEA COMER
CIALA „ELIS“ HUNEDOA
RA anunţă pe toţi. clien
ţii săi care au chitanţă 
prin- care au comandat 
prestări de servicii de ar- 
găsitorie, blănărie şi nu 
şf-au ridicat produsele pre
lucrate, să se prezinte -la 
sediul unităţii din Hune
doara, str. Ecaterina Var
ga, nr. 3, pentru clarifi
carea comenzilor respective.

(159980)
•  PRIN autorizaţia 3680/ 

25. II. *91, emisă de Pre
fectura judeţului Hunedoa
ra, â luat fiinţă asociaţii 
familială ..PhpeniX," Jlia„ 
avtad ca obiect de activita
te alimentaţie publică, con
signaţie, transport , măr
furi, prestări servicii.^

(4732)
•  OFER recompensă bună 

(IDO 000 — 200 000 lei) pen* • 
tril cedare contract aparta
ment “chirie cu 2-3 camere. 
Devg, Exclus. Dacia, Mi
cro . Aştept oferte serioa- , 
se. Telefon 22254, Deva. ,
'  - - . (4534)

•  PIERDUT termos în 
Valea Popii Găsitorul este 
rugat stM restituie la ădre* 
, sa j Lăseuş OctaviaSi. cot 
muna "Wrbâl, nr. l8.

(159982)

•  COPIII Adina:“ şi”
Adi cu familiile, cu a- 
ceeaşi durere In suflet, 
anunţă împlinirea a 
trei ani de la trecerea 
în nefiinţă a bunei lor 
mame. 1

ANA GHIIÎRA 
Vei rămîne veşnic 

vie in sufletele noastre!
(4741)

•  CU adincă durere 
în 'suflet,. ■ aducem la 
cunoştinţa celor care 
au cunoscut-o şi iu
bit--' pe cea care a

' fost - •
log. VIRGIN IA 

■ DASCALESCU, 
că simbătă, 31 august, 
are loc parastasul de 
şase. săprtămîni de la 
deces. Comemorarea va 
avea loc la ora 71. la 
Cimitirul Ortodox din 
str, Emmescu, D^va. - 
Familial - (4744)

DIRECTA DE POŞTĂ HUNEDOARA
face cunoscut noile servicii oferite agenţilor 
Oeonomtci cu cap ita ld e  stat sau privet» 7' 
?  * R « ttA M E  APUCATE pe trimiteri tv  oju- 
ftrOl «Atei ştampile manuale. Pentru fiecare re- 

* ‘“ -TwccmcgM  lună c ifendyirtiră

. _ tn care I cererea beneficiarului
se utilizează mai multe ştampile cu

—  in aceeaşi perioadă de fiecare 
* e  va  mcasa u d -lad f'jK '

. T  „..yAJE PUBLICITARE în m c in f o ™ .  
lor poştale pentru care se percepe o toză do 
25 Im/mp/xi (534)

In legâtură cu închiderea circulaţiei pe podul 
peste rîulMureş la Urat,
IHRECŢIA JUDEŢEANĂ 

A DRUMURILOR R.A. DEVA 
face următoarele precizări :

— Tn vederea efectuării reparaţiilor la struc
tura de rezistenţă a podului a  fost ţnchitâ cir
culaţia Sncepînd cu data de 20 iunie a .c .;

... — După rid icării grinzilor s-a constatat că 
deteriorarea betonului armat în structură în zona 
reazemelor este mult mai avansată decît s-a pre
supus, fiind periclitată însăşi stabilitatea podului.

în acest context, lucrările de reparaţii şi 
ţonsojidare fiind de mai mare amploare decît 
la data începerii lor, anunţăm pe această cale 
pe cei interesaţi că închiderea circulaţiei pe po
dul peste rîui Mureş Ja Uroi se prelungeşte pînă 
în data de 1 noiembrie 1991.

Solicităm înţelegere din partea populaţiei 
din zonă asupra-acestei situaţii. (547)

EXPLOATAREA MINIERA HUNEDOARA 
cu sediul în Teliue, str. Minei, nr. 42,' 

telefoane 13520, 13521 
A N G A J E A Z Ă  

•  mineri (calificaţi) pentru subteran, 
lă htina Ghelari.

Informaţii suplimentare se obţin de la bi- 
personal din unitate. (532)

INFORMAŢII C.E.G.
. La depunerile pe librete de economii cu do- 

bîndâ Şt cîştiguri In autoturisme, Caso deEcono- 
mii şi Consemnaţiuni acordă o  doWndă anuală- 
do 6 la  sută din care pe librete, fiecărui titular,

. ' farşi ă de
■ 21a sot«r ■ ......

Cîştigurile în numerar se acordă prin trageri 
la sorţi trimestriale.

Oşfiguriie se acordă libretelor care au în tot 
eVTJtft Vimfltrului pentru care se face tragerea 
un sold de minimum 5.000 tei.

Valoarea cîştigului este de 200000 lei.
Titularii libreteter ieşite cîştigâtoare benefi

ciază de prioritate la cumpărarea autoturisme
lor. (548)

:SOCIETATEA DE SERVICII 
INFORMATICE Şl CONSULTANŢA 

CONSUL DEVA SA.
nr. J20/ă$/1991, cu sediul în Deva, b-dul Decebal, 

bloc P, telefon. 11130,
organizează, începînd cu data de 16 septembrie 
1991, cursul de formare în profesiile :

•  analist/programator asistent, cu durata 
de 10 sâptâmîni, pentru studii m edii.

#  analist/programator, cu durata de 12 
sâptâmîni, pentru studii superioare

pe gam a de microcalculatoare -IBM—PC/AT.
în durata cursului este indusă perioada de 

practică, Înscrierile se fac la sediul firmei, com
partimentul rnvâţâmînt, pînă la data de 12 sep
tembrie 1991. (4637)

APEL UMANITAR
Partiditl Naţional Liberal a colectat, prin dona

ţii. pentru sinistraţii din Moldova, ajutoare care 
însumează capacitatea unui camion de cca. 5 tone. 
Neavînd tnijloe de transport, apelează-la cei ce do
resc să ajute, fie prin punerea la dispoziţie a mij
locului de transport pecesar. fie prin sponsorizare 
în numerar pentru acoperirea transportului prin 
„Cora Trans” S. A., ce se ridică Ia suma de cca. 
25000 lei.

Relaţii suplimentare la sediul partidului sau, la 
telefon 10816.

I scoatorsa la concurs ă postului de 
|  •  contabil ş«f '
J Condiţii s studii superioara econom ice; va- 
I chinte în munci econotsnca d f  8 ani.
! înscrieri la B.T.T. Deva, b-dul Decebal, bl. 1, » 
j parter, telefon 27^86. (536) I

i
* Ba n c  p o $t s a . *
i  SUCURSAU JUDEŢEANĂ HUNEDOARA— DEVA |
! Angajează economişti eu st IU superioare pen- > 
f  tru serviciile: „Credit, Titluri. BciunM i* şi .Pioan- I 
J chir CdUtăbilitate, Relaţii îhterOaricare" cu veebiiae |  
I în specialitate. ' -- |

Reiaţii Ia telefoanele 11042, 10124.

« COLECTIVUL de sa
lariaţi de la : Cantina Re- 
staurtjftt Hunedoara. este 
alături de fafoiîia Şooş, 
din.,Cristuri la gc&tua pier-, 
deie- pricinuită de jdecesul,. 
îrttr-un tragic accident, „ al 
celor cane au-fost 
SOOS DORINA. ANTON 

şi CORNELIA 
şi, îi transmit sincere con
doleanţe. (159983)

j -

SOCIETATEA COMERCIALA 
; „SOCOT" SA.
I Cu sediul în Tg. Muref, str. M9rai Vit

i  v DE, ‘

* lui, nr. 15, bloc 3, „jud .Hunedoara, 
j salarbarc foarie avantajoase.
I Informaţii spptimentâre la sedud l
I *•’ telefoanele 1

I

I 1

Vinde prin Rcltoţie, .
.. ♦ ;  Să • . ţfomofsodr Oaoâil
» #  PavHt • i>ico|a

ra, G eoogiu, HateMt.RlahHtol/ •
Dft asemereu, 

tract de locaţie a  g  .
•  Dobra, Ocolul Ŝ VfC Dobra j
•  Vorţa, Ocolul Silvic llia
•  Grid. Ocaful Simeria
Licitcdia va avea loc Ta ocoa'e’e silvice men- *

j ţiownte  ̂jn data de 3 septembrie a.<u em_10. |

- ? 1 ...I— .Ml ................... .... ii11 li. |»|- iN - . |
' l. * i t * “* '? > *  ̂ •

AGENŢIA DE TURISM „SJNOACO" 
cu sediul în Deva, str* M. Kogălnkeam), nr. 4, 

telefon 11662 (clâdirea siedicatelor)
P R I M E Ş T E

•  comenzi pentru bilete de tratament, bHete 
de odihne' la munte şi fa mare, pentru anul 1992.

Se primesc comenzi de ta sindicatele din 
cadru! societăţiler comerciaie, instituţii, societăţi 
private şi persoane particulare, pînă în ziua de 
8 septembrie a.c. .

Agenţia garantează staţiunea şi luna pen
tru care s-a depus -comanda.

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE DEVA
,.. ORGANIZEAZĂ CONCURS, 

în ddta de 17 septembrie 1991, ia sediul filialei 
din Deva, str. G. Enescu, nr. 37, pentru ocuparea 
postului d e :

•  inginer principal pentru formaţia de ex- 
^ ^ jdoatare—întreţinere de la Orâştie.

— absolvenţi ei îovâţâmîntului superior — 
specialitatea electroenergetică, eu minimum 5 ani 
vechime în specialitate şi domiciliul stabil în 
Orâştie.
{ scw r a re :

— conform contractului colectiv d4 muncă 
şi statutului personalului din RENEL.
' Cei interesaţi, se pot adresa Ia serviciul 

P.P.S., telefon 15750, int. 121, 131, 132.
Cererile-dd înscriere Ia concurs se primesc 

pînă cel tîrzUf'la'duta de 16 septembrie 1491 şi 
vor fi însoţite de im currieulum vitae. (544)

I

I REDACŢIA Şl Aţ>MlNISRtATIA t

2  700, Deva, str. 1 Decembrie, 3$, judeţul Hunedoara' 
Telefoane t 11275, 12157, 11267, 11027 

Telefon tipografie« 25004 

' Telex 1  72288.. Fax 1 -18061 .^  leiex : /XZKf, Fax : 18061 . IPiŞSŞ

întreaga răspundere psniru conţinutul articolelor 
publicate 0 poartă autorii acestora.

T I P A R U L »
S .C  „Potidava" S. A  

Deva. sfr. 2R Decembrie, 257
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