
•  O bunică asistă la controlul medical al ne
poatei.

— E foarte sănătoasă, o laudă medicul. O să 
trăiască o sută de ani !

—* Şi ce-o să mă fac cu cu o nepoată de o sută 
dc an i! — se Jamchtează bunicuţa...

desface toată gama de produse 
lactate şi de panificaţie, precum 
şi, produse de cofetărie, acestea 
putîhdu-sa. consuma şi pe loc,
(n . t .j: -

. . .  0  DONAŢIE. O delegaţie din 
Elveţia, condusă de dl Kurt 
ţenne, de la Spitalul din Lăn- 
■fenburg, ă vizitat Spitalul Mu
nicipal Petroşani şi a donat a- 
cestcl instituţii o autosanitară, 
aparatură de anestezie generală, 
obsţetricală. echipamente pentru, 
sala de operaţii, medicamente 
ele. Ajutoarele vor continua." 
Gesturi umanitare, de suflet no
bil, (S, G.J.

O  L'A Gr a n i ţ ă ... Am fost 
„vameş" citeva ore la Vama Nă-

dlac. Lume multă, diversă. Noi 
am reţinut doar două cazuri... hu- 
nedorene : - Uozalia - Negru, din 
Deva, dorea să ducă în. Ungaria 
ciorapi supraelastici, ■ ciorapi — 
pantalon pentru copii, maieu ri, 
triqpuri, electrozi etc. Cantităţi 
ce depăşeau cerinţele legale. A- 
semenea şi Ioan Deliu, din Ha
ţeg, Tot ce n-a fost legal, a 
fost, insă, confiscat. (I.J.)

REPORTER

om cu ironia mare şi un 
identitate

„Ce-ar fi, tată, dacă am lua la noi pe 
urmi dintre amărtţii aceia de copii?" — 
l-a zis lntr- 0  zi dini Ion Rău fiica sa — 
cadru medicul la căminul spital de- copii 
handicapaţi de la NălaţL

„Adă-l, fata m ea; ţţnde aţi crescut pol, 
trei, o mai creşte şi el* a răspuns tatăl.

Ş l astfel, din 20 anul tiectâ. tn
familia maistrului Ioan Rău din Haţeg şi-a 
făcut apariţia o fiinţă nouă, neajutorată 

•şi stigmatizată de o boală care cel mai 
adesea ti însoţeşte pe nefericit toată tda- 
ţa  i — schizofrenie. Avea B ani şi trei 
luni, $ kilograme greutate şi toate semne
le unei acute tnttrzlert în creştere şi evo
luţie. , - ■

Sufletele celor dăruiţi i e  Dumnezeu 
cu nilla i i  iubirea de oameni pot Insă 
multe, Pot uneori corecta chiar-natura 
In cazul unor fiinţe umane „năpăstuite de 
soartă. Aşa s-a tntimplat şi cu copilul a- 
bandbnat ie  ontamă denaturată. In mater- 
nitatea spitalului din Lupeni, şi transfe
rat secţie* de la N ilaţi o Spitalului Ha
ţeg  de către Leagănul de CopU de la  
Hunedoara.

Coptlul *-* pe numele* său, Eugen Vio- 
rean, ate acum 5 ani şi nici vorbă ,să 
manifeste vreun semn de schizofrenie. 
Dragostea cu care a fost îngrijit in fami

lia maistrului Rău a făcut această minu
ne. ■■■:.■

„Copilul insă, spune dl Rău, nu are 
pici o identitate. De înfiat nu-l pot înfia, 
căci nu ştiu cui să-i cer consimţământul. 
Secţia de Ia Nâlaţi, de la care l-am luat, 
nu-2 primeşte, spitalulRaţeg nu-l primeş
te. Ge să fac cm copilul, căci nu-l pot 
ţine în familia mea în această situaţie, da 
fiinţă lipsită de identitate? De despărţit, 
nu ne-am despărţi de el pentru nimic în 
lume, attt l-am îndrăgit de  ţnuît şi noi, 
şi copUL Ge să fac î* — se întreabă şi 
ne întreabă.

Povestea e destul M ,  întortocheat* şl 
numai cu .sprijinul 0 A  doctor Olimpiu 
Aldea, directorul Spitalului Haţeg, am  
putut formula ~%n răspuns ta ea, fie şi 
parţial. Copilului trebuie să t  se facă in-  
temarea in  instituţia i e  specialitate de la 
Păclişa, unde au fost transferaţi capiii 

.4*» secţia desfiinţată de ta Nălaţi. Tre
buie apoi recuperate actele lui de naştere , 

'‘do la Leagănul de Copii de la Hunedoa
ra, cău ■ mama sa. obţinut ceptul 
de înfiere şi apoi realizată înfierea. Mai 
extstă. dle RăU, attta răbdare in Inima 
dumneavoastră să maiparcurgeţt şi acest 
Wtortocheat drum către inima u n u i' 
copil ? ION CfOCUX

0 recompensă binemeritată
în  numărul 366, din 16 

mai 1991, al ziarului „Cu- 
vîntul liber", precum şl 
in gazeta .Transporturile 
Romărie" din 4 iunie 1991, 
au fost publicate articole 
care relatau un fapt de 
vigilenţă petrecut în 
cursul nopţii de 13/14 mai 
1991, în dreptul podului 
peste rtul Strei, mai pre
cis la ten 463—500 din
tre staţiile Şimerla — că
lători şi Turdaş.

Np ne propunem să 
detaliem ce »-a tntimplat 
atunci. Facem numai pre
cizarea ca la punctul cu 
pricină, p e t r u l  2, un ta- 
bller era în pericol, fiind 
aplecat asupra gabaritu
lui liniei vecine, amenin- 
ţînd siguranţa circulaţiei 
£n zonă, tocmai într-un 
moment Sn care urmau 
să ‘ circule două trenuri 
de eălătmi dc rang supe
rior, rapidul 23 şi accele

ratul 436, din direcţii di
ferite.

Pentru evitarea unui 
eveniment grav de cale 
ferată, datorită vigilenţei, 
ceferiştilor prezenţi la 
datorie, aceştia au primit 
binemeritate recompense. 
De curînd, la propunerea 
conducerii regionalelor 
C.F.R. Timişoara, Bra
şov-şi Cluj, de care a- 
parţin respectivii ceferişti, 
s-au acordat premii spe
ciale pentriţ destoinicii 
ceferişti Vasile Fati, im
piegat de mişcare despo- 
zitor la staţia C.F.R. Si- 
meria — călători. Cota 
Ioan, mecanic de locomo
tivă şl ajutorul său Le- 
onte Mihai din depoul 
Sighişoara, care au remar
cat trenul rapid 23, Glos 
Ghieorghe, mecanic de 
locomotivă şl ajutorul de 
mecanic, Borony Tiboriu 
din depoul Dej. (IOAN 
JURA, colaborator).
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Dreptul la opitii
Anunţui R.A.G.C.t. De

va publicat în ziarul din 
10. 09.1991 pune in evi
denţă imposibilitatea a- 
cestui agent. economic de 
a-şi achita datoriile faţă dc 
partenerul său de contract 
— RENEL, Filiala Electro- 
centrale Deva — din Cauză 
că asociaţiile de locatari 
nu ar achita contravaloa
rea serviciilor prestate în 
favoarea locatarilor.

Asociaţiile de locatari 
achită R.A.G.C.L.-ului con
travaloarea serviciilor de 
gospodărie comunală real 
prestate, dar nu au înţe
les şi nu vor înţelege să 
achite sumele cuprinse în 
facturi, care au fost sta
bilite unilateral, fără a se 
uzita de aparate de măsu
ră şi control, verificate şi 
garantate metrologic, sau, 
In lipsă acestora, fără a 
respecta normele STAS

tului 56 din 07.02.1990. ' 
Referitor la taxa de an

ticipaţie, opinăm ferm că 
nu mai este de actualitate, 
corect fiind ca prestatorul 
de servicii să lucreze cu 
capital propriu, şi, în ca
zul cînd beneficiarul nu 
achită datoriile real pretin
se, să i se aplice majorări 
legale.

In prezent, R.A.G.C.L. 
menţine prevederile con
tractuale încheiate cu aso
ciaţiile de locatari In a- 
nul 1981, cu toate că, în 
repetate rînduri, acestea 
din urmă au solicitat ac
tualizarea contractelor în 
sensul de a fi puse în con
cordanţă cu prevederile le
gale.

I. NISTOR — preşedinte, 
S. MARTON — secretar 

Comisia pentru 
reprezentarea asociaţiilor 
de locatari din municipiul 

D e v a
1343—58, sau 1478—84, pre
cum şi prevederile Decre-

— — a - »  — a  —

TN ZIARUL DE AZI;
•  Drumul.spre adevăr
9  George Coşbuc -  125 de ani da la naştere 
I  Societatea comercială „Casiai" S.A. -  pres

tigioasă unitate producătoare de ciment.
— *  — •  — •  — •  — •  — — •  —.

Oraşul... văzut de sus. 

Imagine a centrului De

vei luată din avion.

Foto PAVEL LAZA

FLASH !
o  „ARDEALUL, PĂMlNT 

ROMÂNESC". Se găseşte în li
brării volumul lui Milton G. LeK- 
rer „Ardealul, pă mint româ
nesc", purtînd ca subtitlu „Pro
blemă Ardealului văzută de un 
american". Cartea a apărut la 
Editura „Vatra Românească*
din Cluj-Napoca. (V. Ii.).

O  „BUCURA" NE RECOMAN
DĂl. Secţia croitorie comandă a 
cooperativei 1 meşteşugăreşti „Bu- 

’ cura", din Haţeg, a fost apro
vizionată cu materiale de cali
ta te: catifea, stofe .din lină, mă

tase naturală, şaten şi dantelă —* 
majoritatea de import, populaţia 
este invitată să deschidă co
menzi la secţia amintită, unde 
este asigurat unicatul (E. S.).

0  EXPOZIŢIE, în cadrul ac
ţiunilor prilejuite de Săptămina 
Crucii Roşii, a fost organizată, ţa 
Biblioteca Judeţeană Deva, o ex
poziţie cu cărţi, afişe şi pliante 
de profit. Expoziţia d fost Rea
lizată de filiala judeţeană'Hune
doara de „Cruce Roşie", în cola
borare cu instituţia gazdă/(V; R.),

O  MAGAZIN MODERNIZAI. 
Teri s-a redeschis, ăupă viofiirhi- 
zare, magazinul „Prolix* nr. 10, 
situat lingă -restaurantul „Cuibul 
Veseliei" din Deva. rAîcî se

HB S HlIjB Sff

Sub presiunea grevei 
morale* a minerilor 

in Vedea Jiului, Gu
vernul a câxut. Dom
nul prim-mmistru/ Petro 
Jţoman, a prezentat pre
şedintelui, Ion lliescu, 
cererea de retragere.

Guvernul detfrisionar 
va continua să-şi exer
cite atribuţiile pînă ia 
formarea unui nou gu
vern.

ieri, reprezentanţi ai 
ligii Minerilor din Va
lea Jiului au fost pri
miţi de preşedintele Ion 
lliescu.

•  CUBA Şl ZAHĂRUL. 
<..fn relaţiile cu Cuba sînt 
probleme nesoluţionate şi 
considerăm că ele sc dato
rează partenerului extern" 
— afirmă dl ' secretar de 
stat, Napoleon Pop. Din 
angajamentul de; livrare a 
80 000 tone zahăr; Cuba n-a 
livrat decît jumătate, iar 
din contul datoriilor exter
ne — nimic. Vasul trimis 
ultima oară pentru a în
cărca zahărul a părăsit in
sula după 45 de zile de aş
teptare, aşa cum a venit. 
Contractele „angajimt — 
dezanga jante" după cum 
Ie-a etichetat şeful De-gr. 
tamentului Comerţului fix» 
ţpriotCÎJîriţeiaţe pe m o r a  
'C.A.E.R.-uIui, nu includ, 
din păcate, clauzele pen
tru plata daunelor. In pre. 
zent se discută livrarea a 
25 000 tone zahăr contra 
unor cantităţi de untură* 
fasole şl făină. Şi totuşi, 
cu datoria Cum rămîne?

•  315 MILIOANE DO
LARI PENTRU CERNA
VODA! La 16 Septembrie 
guvernul Canadei a apro
bat un credit de 135 Trili
oane dolari destinat îio în
tării lucrărilor la primul 
grup al centralei . el: Hră- 
nucloare de la Cernavodă. 
Acest suport financiar va 
fi destinat atît pentru im. 
pulsionarea lucrărilor pe 
şantier, prin acMziţion irea 
de echipament necesar cen
tralei, Cit şi în derula
rea programului de pre
gătire a cadrelor. Se esti
mează că primul grup al 
centralei energetice, cu o 
putere de 60 MW, va avea 
condiţii de punere în func
ţiune la sfîrşitul anului 
1994.

•  NOMENCLAŢUHiŞTI 
FĂRĂ PRIVILEGII. Gu
vernul Bielorusiei a hotă. 
rit anularea tuturor privi
legiilor acordate Veterani
lor P.C.U.S. Potrivit a- 
genţiei TASS, anual, apro
ximativ şase milioane de 
ruble se chcltyţau din vis
tieria republicii pentru aco
perirea pensiilor mari şi a 
gratuităţilor în- transport, 
odihnă şi tratament ale 
pensionarilor şi nomencla- 
turiştilor. Ilotărirea preve
de ca aceşti veterani să-şi 
primească; în continuare 
pensiile pentru activitatea 
prestată îp cimpoi muncii. 
Ca toţi muritorii de rînd.
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•  Un colectiv puternic, bine organizat şi Condus 
a Volumul producţiei ,14 *»' --«it 88 1 > sntă ft*t®

< dt* cei rtfctfegf ;n W89 {Imcmt, «  n|v f»I sogdt5- 
î<rWm «crfeficiădio* tfrţid »» Vedm câ, 1.* ţăEă,(.ac.a- 
£Vitaţu*'-iB oooitiucţtt b-a! diminuat cansidecabii) » 

Qr benc^ l li|prf^ş*sş privind încheiere» l»e_ a  tî 
Uiiţtr .cpnţrşcto cu parteneri externi •  'E^O iţrw , l(a :w ş r  epnţzşctif cu parteneri externi « C- 

rtt. 0; âu crescui ş t d a r  «sui âţes i»» |udl« # 
Costal t«ăifc£brtîfită toe | tone de «meni — -«av» 
tefc i W i fesei d t ».*»• ci pr# l:i»e m \\
- lipsa .-k ‘fl&g«MWg \ J? fti frineazS * fi*.-

gătirile de!iarnă, seVaccelierează acu», au aşteaptă.* 
.iarna.. Şa: Aprovizionarea ' j tehnico-taaleriaiâ -i' dere
glată de blocaju) financiar a Disciplina tehnologica 
şi a muncii — îi» contiAui îmbunătăţire •  Ca şi con. 
liţfife 4- lucru tâ sociale al» angajaţilor •  Accent 
major pe exploatarea ^  întreţinerea argregatelDr, 
utilajelor şi a  insteiaţiilo* jaRetehnologizarca — un 
termen la modă, dţK *n» cîirar stwxllţu ''de~'TîMifei'# 
Poluarea ? Da, e a problemă- Se va «M ita  b  timp 
•  Cine doreşte â  cumpără ciment şi var, se poale 
adresa zilnic la sediul fabricii din Chîşeădaga. -

m M t & m t  C A ii tA îî

Convorbire cu dl ing. VASH.E DEAC, 
«directorul „Casial" S. A. Deva

fpr.Â-#edfeuii «eefcta jjpfe-
m m im
stîcMtĂtă p  dff8 n resŞm? 

*,*• c «sţm
şi exploatarea ., utilajelor, 
Sgîţ®ateii»r şi îirstaiaţiiter,
efectoajea ia timp a revi-
sd&ar şi t^pmraţHlor,
pe tarea severă a normelor 
4 5 roi» ţie » muncii

— «»!»;%}-«*» pe i\sn - 
dle director. Ia cei care 
au' acaste atribuţii, la oa- 
m«tfS «  U  SiC. „Casial" 
S. A- 0 « %

— în şeneral, sînt buni 
meseriaşi, conştiincioşi ; 
devotaţi profesiei, preocu
paţi rte misiunea lot* — 
nxeeptlndti'i, n .-t a ţa? . P? 
cei care ttu sînt
şţienţî că d e  munca tfe  
pusă şi de rezultatele eh- 
ţinute depind, salariul - lor. 
existent tor şt a te » 
Biter %; *. menţiona
că m nm { pctniWiîzat >: 
nimeni dimpotrivă am 
angajat 280 tio muncitori 
noi >•< majoritate absoi- 

entî a- liceului de spe
ri Ti. i e, incit . cc 1 rit 1 
tiv complet, la ni veliţi ea- 
paoit ţii - ri< producţie -e 
de r ia< • 1 msel *
progiameter pe are ii 
le-am stabilit şi c \  ilP 
preutră, prin • conlucrare şi 
intriegerc încercăm 
m nţim-m tel cpr iii rea 
’ , jn nivel eorc«puntător 
de fabricaţie, de diseipli- 

1 , de. dar > ‘

nrf boliâ^MPrif. apt' 
Că» dia acest pu sa
vedere, avem 'o activitate 
destul de bună.

f“ ' D p i  n’$g0^ S® 3
siguraţi cete «eCeşare pro» 
coşului d< producţie: e- 
nergia, păcura, gazid . B»e- 
tân. că-răffîlda refractărS 
piesele do schimb, sacii 
ş.a.m.d. ? *

— Sintem şi sprijiniţi — 
prin repartiţiile pe plan in», 
tern — , dar ne ajutăm şi
ing n . - pwn *<4 *u»lwi 

T4 le export — Import pe 
care ni ie creeui —, aşa oă 
nu pcc ducern 1 :’pc.ă ; * 
•combusfd.-jl ş| materiala 
î î * os 9, 5 -î-h., cî sin- 
£• 1 . oi 1* inşi în acest
at| er j  inert ai blocaju
lui finrm iar s, ’H. prea 
xr. £ “.1 - ' .4, u ;a anum -
te datorii, iar uhele întro- 
prin.'k i iţi 1 nil m . > 
tnenzîls d ciment u>ur 
sperăm să se pozidvc şi 
această problemă, care ®~ 
fectsazâ, de fapt, în-traiga 
economic naţională.

— Şi atunci toate con
diţiile de desfăşurare a 
produelkd vor fi optime ?

.-r Nu cili ar toate şi nu 
chiar optime, * însă activi
tatea va decurge mai bine, 
continuu cu „« i iv i - 
e 1 om — i rsive î de 

, calitate sporitibiâ ^rqduse-

Dacă se slăbeşte cureaua 
sistemului centralizat al 
aprovizionării telmico- 
materiale şi al relaţiilor 
export—import, lăsîndu-se 
cit mai mult iniţiativa a- 
genţilor econwniei de a-şi 
rezolva problemele strin
gente pentru soarta pro
ducţiei, activitatea acestora 
nu poate 1  decît benefică 
pentru ţară, eficientă.

Iată, din luna iulie a.e., 
conducerea S.-C. „Casial” 
S. A. Deva -a început să

vantaje evidente de am
bele părţi.

Intenţia şi dorinţa con- 
ducerll acestei raari şi im
portante unităţi producă
toare de ciment — marfă 
mult solicitată la export 
— sînt de a extinde tor 
cheierea de contracte şi cu 
ceilalţi parteneri de peste 
hotare, din Spania, Olan- 
da. Coasta de Fildeş, 4.- 
frica etc.

4, un p- im rezultat Con
cret de import: o Insem-

Vorbeşte lumea, dlc 
director, (că d-aia-i liberă, 
•\t să .tjrhs tsCă orice), să 
I» C%îfrifei3#^ îs» S^kt*€* 
sie tâm-fd -ytb^vH
sînt m«i feririţl ca in alte 
părţi e i primesc, cică, m- 
laril ^grasc*. H-Afevftnit ?

Nu ştiu şi nu Cr câ 
la noi se dtşttgă htai fejhe 
ca. în :.înlnerit, • siden^gîb, 
C.F.R., energetică. Nici nu-i 
cazul de comj*r<ra1ţ.3i Oşi- 
wenM noştri iţ» ^ 4  „-its- 
riile ma}i>rate, ca .peste 
tot, după munca d 
şi rezultatele obţinute. Su- 
gui, *mt -*•«>, jm y ţ, câ 
f< domeniul este mal ţ-wj.' 
" i'l-L’iO '/î i,).~ r.-lV1

lai atunci e:mt sts «m 
voie, vin şi sîmbăta şl du- 
mini&l t i  serviciu *»>ţ> ’a-t 
cliemaţi, aş; că ne tr^* 
îăm jî dcpăşht program - 
1 de j j* du ţie stabilite 

şi 'deci cîştigurile sînt co- 
respunzatnars.

— Dar producţia este 
superioară anHor treenţi ? 
Lui 1989, de exemplu 2

—* Nu, este mai redusă, 
cu vreo 20 la sută. Cum 
. ştie, în întreaga ţară 

după revoluţie, activltâtea 
asm  m f t t  .> f * , ;  w,. 

tr-'m £'.4 4s um'lxâf cse 
rerea de riment - 4 di-

,55: j
toate i#i« &*«,-
te, lipsa vagoanri^f C.Fdl 
şi peSteteîttdaa îrt a&igu- 
riibea lor *»- de, au şi ţe- 
terijeţiî SJî.L, n« ?, ,d«bă 
t<p£ v im  âiarnteica oe 
îngreunează exped icnea
firodu-e’:»»- n ijijş,4, .
Ca să nu mai vorym de 
preţurile ţwpb-iyittve prac- 
fcsate de transportul n r- 
fwrife» pa calea ferată. 
Oasţgî ufieâ tone de ci- 
ndsrt- ts^msportate vagon»- 
bd este jutetătete din cel 
al tonei de ritPasl pno- 
dăve. Mi se pare aberant.

— Dar expgrfplt
— Kjgaortuî merge biae, 

întreţinem relaţii, in con- 
timwte,- cu parteneri - tra- 

i diţionali — prin calitateâ 
'cimentului nostru si prin

RELAŢIA EXPORT-IMP08T -  IN C Q H n N V Â  

DEZVOLTARE, PERFECŢIONAI^

încheie direct, fără inter
mediari, contracte de ex
port cu unii parteneri. 
„Avantajele sînt multiple, 
remarcă d i director Vâstle 
Deac : un preţ mai bun, 
deocamdată, cu 10—32 Ia 
sută decît cel de pînă a- 
cum, prin eliminarea co
misionului, iar plata măr
fii ni se face rtiai rapid".

Ştiind exâct cît a e ^ w -  
tat şi ce valută a încasat, 
întreprinderea poate să-şi 
stabilească eventuale im
porturi de echipamente, 
piese de schimb sau teh
nologii, asigurînd fluenţă, 
eficienţă şi calitate pro
ducţiei. Astfel, un con
tract încheiat cu un parte
ner din Austria îşi va în
cepe în curînd derularea, 
în bune condiţii şi cu a-

natâ cantitate de cătămidă ■ 
refractară de la un pafte- 
her serios —» cărămidă ex- 
~ in< de ţeoesară pentru 
nzidiren cuptoar lof, dt 

foarte bună calitate, dar şi 
avantajoasă ea preţ va
lută - irmea :ă f -• tri . 
. 1 -> curînd pc î t,&-, 8.1' 
„Casial" S. A. Deva.

îigur, eslc fii e, 1 nUn 
curator şi, mai ales, ex
trem de - .necesar ca ,. .in  
drumul ireversibil spr0 e- 
conomia de piaţă, guvernul 
să mai stopeze gama şi 
coordonarea oarbă dq e&f# 
structuri anevoidăse, anchi
lozate în tipare, să lase 
libertate şi iniţiativă .agen
ţilor economici, întreprin- 
/.ătoriior cai e ştiu ■ :ce - vqv 
şi vor să tacă ce ştiu. .fie 
bună seamă, în interesul 
gendral al societăţii. ;

Preocuparea şl eforturile 
conducerii societăţii şîrît 
orientate, eu perseverent 
şi atenţie, deopotrivă, s; re 
producţie şi spre oamenii 
care o realizează. Salaria
ţii de aici se bucură azi 
de condiţii corespunzătoa
re de lucru, dar şi socială, 
astfel incit munca să Ite 
fie mai uşoară şi mai spor
nică.

inteepiil « v a i  pi te» 
treprindewi- beneficiază de 
cinci zile în plus la con
cediul anual de odihnă, ca 
urma 1 , c ndiţi io ţ,*i

lucru şi de mediu specifice 
fabricilor de ciment. De 
asemenaE, întreprinderea Bl 
asigură, gratuit, lătpEor, sm-’ 
larîaţilpr săi, transportul 
la unitate şi de aici acasă, 
se îngrijeşte de. viaţa bne- 
rilor in cămteein ţ»»“v ' i 
de nefandlişti, de pregăti
rea vîito'rilor angajaţi la  
lice«i de specialitate flin 
Deva.

La xrestiare, la locurile 
de muncă, ia cantină, au 
.în permanenţă apă, lu
mină, căldură. Venind vor- 
b.a de cantină, trebuie spus

că aici se serveşte;... zilnic 
o masă caldă, cu 2—3 fe- 
îv i de mine it de c d 
lâte şi Consistenţă, în con- 
! nice 1 1-

'aPefesifeite. Un meniu' ct>m» 
plet pentru abonaţi ebstă 
5» Jet, d’t n-»* 
der ja Miţ̂ orfiâ -V «Si 

O sită n' rîrr pe care 
o hu angajaţii S.C. „Ca
sial" S. A. Deva este curii 
pâfarea rirnentului şi â va
rului necesare p^itru n o  
voite proprii, la preţuri 
reduse faţă de -cele apli- 
ce e c t rlalţi . lienţi.

CONDIŢII

SOCIALE

îM ftl^A T aT IT e

. Pagină reaăizată »ăe :
DulMttţsu

ION CtOC Lia 
Foto PA VEL LAZATehnica moderna şi cea de caicul însoţesc pe toi paicuCsăi fabrivtiţia ci

meatului. »  3*W tel twacj ţ l



mâne, un univers, In ace
laşi timp, convenţional şi 
românesc".

Fără a-si fi precizat o 
estetică, ci o concepţie

Cu gîndul la expoziţia retrospectivă a pictorului ‘ 
f Maiyas. Fote PAVBL LA?A

Domnule Simian Ctflcer, 
din Deva, poezia dutri-' 
neâvoaştră, âictretade ceai-, 
baţiv% m* p {şjţefll rod#: 
in' întregime din lipsă de, 
spaţiu, la care se adaugă

«pară iară  J .34, .dare $i T b  
viste /  Din viaţa aste-amă- 
râ. f  i  tSiii .serin tet” trgpc^ 
te iif  Alţii -să Jâ gţĂx^ppiţ/ 
îa r  o parte mal degrnt>ă^
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. De prea multe ori dru- 
■'tetef«spnâ jPĂrSe ■ adiVS-'- 
, rwâ te .-trânte. d3ti« se rate A

îndoieşte, n-are decît să 
citească celebra carte a.m mm. mmm- ■
DANIE PENTRU IN-

Brvmul spre adevăr
la Moscova pentru a par- 

zecea 
„ «f eaPMl.ţid.

W  ‘

pentru întî-a dată (Ed. 
Dacia). Ea cuprinde ex. 
perienţa, dureroasă a unui 
om fundamental cinstit, ■ 
care, îu-js&atflctvi- nexnij- 
tocit cit realitatea conta- 
nisţă, s-a vşzut trăda tîn  
eredfnţete sţAe cele ''hiat 
sfinte. t':-v '

', IntdectuaMatCa deci- ■ 
dentală de stingă, prin 
creditul maia jac pare l-a 
acordatiotriknismutuî. a 
avut un rol important în 

-«sec «ritmea şi- ureaţtne- 
rea Uniunii Sovietice, 
„întind stottewwttttatori- 
lor şl tăfăhMbr*. J ţ ţfefrt 
parte şi, Panait IstrOti âtn 
această intelectualitate 
io t, spre deosebire de 
-majoritatea ei, lui i-a 
trebuit un timp foarte 
scurt pentru a-şt da sea- 
a a  de infamiile care se 
asqundeau sub sloganeie 
„dictaturii proletariatu
lui". Cunoscut pentru mi
litantismul -său proletar, 
el însuşi proclaniinău-se 
„bolşevic", a  fost invitat

ain vciomorie. hu® aces 
‘ ' t i  jâ niuru

şaispreteeă?hin^imp n îi 
care a cunoscut-o sub

cui Polar, pînă la Cău- 
,,-cqz,, ^vejjBţist, crînceneU- 
i tari ad e v S n td  pe care Iţ 

constată acolo îi dă, peste 
cap toate xonvmgerile şi-l 
umple de revoltă.' Consi
deră că e de datoria lui 
morală să aducă la cui 
noştinfa întregii lumi a- 
devărata faţă d comu
nismului Aşa se naşte a» 
ceasta carte, oare stîr- 
neşte din prima clipă 
reacţia violenţi a stîngS 
europene: t  ostracizat,
considerat trădător, acu
zat de pactizare cu ca
pitalismul şi chiar cu 
fasctsiăul. Emu msă ris
curi pe cam te  prevăzu
se : „Ceea ce aduc aici 
— scrie cl -  sînt con
vingeri care mă cost# 
scump ji ar putea într-o 
zi s i mă coste chiar via
ţa". Totuşi, nu poate s i  
tacă deoarece: „ctnft să 
iciţî pg cei -carp ieş din

sinul ei (al „clasei mun- 
dteare"),-oc proclamă CTÎ- 

■f te, îşi impun salarii bupe 
'pentru galerite- 
’•< schimb sufocă, strivesc, 
Jfură* vadkef^mcrn^ir ta , 
i tăcere ? Nu-» oare aici, 
ţ penfru totdeauna, făli* 
;mentul p n»  Revoluţii 
$ ” Minciună ş i 'efbriîe. la 

care e martor ăinebfa'ăs

i stitfe âe indignare, ce ăo- 
' dindeşţe expresii de o-ve
hemenţă ucigătoare. JIo-, 
menku&urlstul sau ptoft- 

; torul mămut m  Revoluţiei 
este identificat instanta
n e u ^  ţintuit fa stupul in
famiei fibră nici un mena
jament : „Acest director 
este un porc. Incepiml cu 
creierul său .şi termlnînd 
ca enorma-i burtă. Iar In 
jurul lui începe să ‘se a- 
dyne tot ceea pe „dicta
tura proletariatului” are 

mai porcesc şi de o sta^fci 
zenie feroce". După a- 
semeneâ diatribe, intimi
dat parcă el însuşi de ac- 

care
i-ar putea aduce acuza 
de subiectivism, simte 
nevoia să-şi justifice re

volta. Devine' atunci pa
tetic, dat nu mai puţin 
vehement: „Pot oare să 
te' menajez, lepădătură 
mîrşavă ? (, „ J |o t  corn 
Simţi fără rezerve la extln- 

a metode- 
dtd'convingere a 

clasei muncitoare, trebuie 
upă icyâi . s jb a m M *  -tu, 

sngarp, ai dreptate ? Că 
numai tu, singură, ai drep
tul . să ;i#prt)ă0l#ţ-laS%iu- 

. mai ,t« ştii să Construieşti 
sbcialismul ?* 5

> dntelecb t  de o supre
mă onestitate, adcrînd, i- 
aiţlat, cu întreaga s a ' 
bdnS-credînţd la comu- 
uism, Pmait, Istrati,,- are  ̂
'merîjşaf ăe a  S  unul din
tre primii senatori ai tiv  ; 
mii care. şi-au .dat sea
ma de adevăr şi mi de- 
nunţat carăcterui nu  nu
mai fcllrnpntăt, di şi eri»- 
mmM ol ideologiei rapU 
şi ai sistemului pe care, 
ea l-a născut. Delectabi
lă sub aspect literar, e- 
xcmplară ca ţinută . mo
rală şi revelatoare pentru 
te#  «ei ce ar rad  acea 
îndoieli, SPOVEDANIE 
PENTRU ÎNVINŞI este 
una dintre cele mai im
portante apariţii editoria
le ale acestui an.

BADU CIOBANU

George Coşbuc —• 125 ani de la 

UN UNIVERS CONVENŢIONAL ŞI ROMÂNESC

La 20 sept. a.c. s-au îm- 
plinit 125 de ani de te naş
terea creatorului .-Jţţuaitt ■ 

-'Zamfirei", primită entu- 
! ziasf de Tits Maiorescu.

Trectnd Carnaţii în Rega- 
s tul României, drumul său 

a last unul de glorie Ut®- 
ţ rată, #a 1883 #elmtlr»d -edi

torial cu volumul „Balade 
şi idile", pentru ca peste 

■■ trei ani să-i apară „Fire' . 
de- tort*. Ulterior, se de
dică vieţii de animator" cul
tural şi tradusă tor.- in  a- 
ceastă postură, iniţiază pu.

; blicarea revistelor „Vatra", 
t „Sămănătorul", „Viaţa li

terară", lucrează la U'adu- 
cerea unor capodopere âle _ 

; literaturii universale —
1 „Eneida", „Odiseea", „Di- 
: vina Cotiiedie”, „Saconta- 
i la". în 1899 publică lu

crările 'de proză —- „Răz
boiul nostru pentru neatîr- 
nare" şi „Povestea unei co- 

î roane de oţel".
‘ Se afirmă despre George 
Co^bac că este, poate,
printre cei mai dificili
poeţi români, deşi poezii
le sale au .fost' ţ i  vor R ' : 

.. recitite eu aihdaţte- Ir»
cazul său, cercetătorul are 
de a faqe, pe de o parte, 
cu o perspectivă sociologi- . 
că, tar pe de alta, cu una 

. estetică, cu deschidere chiar 
spre estetism. Prima tră
sătură a creaţiei este pu
să în legătură cu „ţărănis
mul" scriitorului, combinat 
cu moralismul pragmatic 
al tribuniştilor, rezultînd 
de aici necesitatei educa
ţiei poporului, spre evita
rea ignorantei, sursa tutu- 

: ror relelor ce se abat a- 
supra hd. încerelnd ţ  
comparaţie Cu BminteCMţ-: 

v e r ig i ,  i.„^E3tă fiă mitorul 
„Luceafărului" „

I dus în liteaatsjHte ra « in ă  ■ 
un suflu nou, iar Cuşfeuc 
o mişcare nouă, purificată 
da, însă măi puţin „enej- 

, getică", Dfetertţa dintre ei

este aceea de la substanţa 
la stih Coşbuc înfăptu
ieşte în creaţia să „salo
nul natural al limbii re-

estetieâ,
teoretică . despre poezie, 
Coşbuc este un spirit ra
ţionalist. Observaţiile şale 
asupra literaturii populare, 
pe care a luat-o ca model, 
fără a fi eonstrîns de a- 
cesta, şi asupra limbii, ^ i 
au an fundament ştiinţifţp. 
Poetul se întoarce în$ă 
mei'cu ia expresivitatea 
„proverbială" sentenţioasă, 
e i  trasă d intr-o vocaţie 
poethte aaSanflă. Românul, 
după părerea lui, „vede te 
vorbeşte", Lumea iui Ccţ- 
buc este un spectacol in
ventat, . de la ‘cerStnonialtil 
generâP^ătSnî nŞnta tei 
moartea, şi feeria urhaicr- 
infantilă, hibernală sau 
estivală (Jarpa pe uliţăf”, 
„Noapte de vară") pînă ţa 
fedrieUi -pwr <„Nunta ta 
codruf).’ X3 '^.hgnră morală 
are această hitne. feeridă, 

, ineînţată de propriile'! jo
curi : buna dispoziţie şi. 

• demnitatea naturală, iar 
i „ţâr**# poetului este ipos
taza bunului simţ al .po
porului nostru; edte Un 

. cavaler" care n-a cunoscut 
armura barocă şi „noble
ţea* pasiunilor, dar Care 
poate d&vedi sclipirea spi
rituală a saloanelor euro
pene -ceie mal -rafinate. 
George Coşbuc trăieşte şi 
%  IrSî ta conştîiriţa nea
mului ■ prin i J fc tm a .  către 
ptetar" (eaoaS 
„Moartea lui'-Geta* (eroul 
tragic şi mcstantal, ^ a ş a  
Hassan"- (etate pita exce
lenţă războirăcj. Şi menea 
VO» vărsa o lacrimă, re
citind „Trei, Dsa«mo. şi 
toii trei". ■

Domnule Simion

spaţiu,
j şi lipsa calităţilor artistice. 
• Totuşi ; „Stau şi mă jfta- 
desc întruna /  Ce-o să mai

ROCHIA DE

scriu ca sa se aiie-n trea
bă". Roate «raeţi şi ta*1# '
neavoastrâ dreptate!' î

Desculţă-n septembrie,
Intr-o < rochie de frunze,
Alerg zăpăcită de-aniurg .
Să caut pădurea 
In văile-ascunse.
Departe, jepartc de burg.

Şi nu ştiu cum timpul 
îşi schimbă culoarea.
Punctual prin anotimp,
Desculţă-o septembrie.
Să nu simt soiimbarca, *
Aproape, departe în timp.

MIOARA GIUIîGHJ-RARAS

CĂLĂTORII LIVREŞTI

O xorabie tainică --
plăsmuită din nostalgii,. „ • _ : ; r ,

. din pescăruşi#! soare, ■ :.W"‘ roA
din azurul insulelor pierdute 
in nesfîrşitui memoriei *
mi-a legat sufletul de catargele e i  , 
gata mereu de plecare, 
la jurul aceluiaşi glod, 
iubind pînă te suferinţă marea, 
iot reaga-mi flinte devine vai 
pe care pluteşte corabia 
plămădită şi replămădită 
Ia fiecare adiere a sufletului ,

' ionRl AMAR1UŢEI

SĂ FH ROMAN!
Să Ri roman
Şt Să fts legat de acest pământ 
Prin i t iM «  fire de iateţ,
Prin copaci grei de rod,
Prin dimineţi şi nopţi 
Prin vorbe, prin tăcere.

Prin » ş i  munţi, -
m n  nume.«
Să fU român.
Şi sâ te simţi cu adevărat acasă 
Numai aici.
In Tocul
Ce poartă o fărîmă 
Din trupul tău,
O fărână din scotimantele tale...
Să fii român 
Şi să cultivi numele iău 
Prin numde urmaşilor tăi,

GELU NEGREA

A M  N A
Fttnge arţarul eu dor de cteoarc.
Dor chinuit de spaţiu şi lumină- 
Incandescente, brumele-n retină 
Dansează dansul verii care moare.

ION CIOC LEI

TOAMNA MUNCHENE2A '

Lumini şi umbre se urmăresc şăgalnic
Pe. turnurile gotice ale bătrinului burg,
un nour stingher stă agăţat
de turlele catedralei din Marienplatz,
septemvrie ne mîiigîie cu un buchet
de raze aurii, în timp ce violonistul
tînăr cîntă adagio de Tomaso Albinoni,
şi lumea sc face dintr-odată
mai bună şi mai frumoasă,
ai vrea Să opreşti timpul in  loc, ,A
ofţîva oameni aruncă monede In cutii
viorii, dar e limpede că tînărul ■, 7 1 ~l
violonistul nu cîntă pentru bani,
nici pentru oameni,
ci pentru soarele de deasupra ;
într-o vitrină se odihnesc vechi tomuri
în caligrafie gotică,
descifrîndu-le titlurile, înţelegi
Că istoria se înfăptuieşte în această
clipă, „ '
între dangătul îndepărtat al unui clopot
şi trecătoarea blondă, surîzînd luminii dm jur.

IONEL AMABUlf EI

|  Urmărind expoziţiş ţ <te r 
icoane pe sticlă a copiilor, 
organizată de clubul hu- 
Bedorean distioat î&r şi 
deschisă ta  iruanta G;iaei 
de Culturii din Hunedoara, 
rămu impnesionat de mo
dul ’ în' care fenomenul re
ligios — abordat. în  for- * 
me bogate şi cu o largă- 
viziune — este oglindit în 
teeaţta ta r; de extraordi
nara uimire şi regăsire; 
de extazul -jte care-1 tră- 
lesc ta  faţa ■ unor aspecte, 
'Ca ÎOVierea,: înălţarea Dom
nului, Gcăeza etc. La 
teista ăe #—10 -ani, do- 
iBinaaia sămîn talentul 
prearao, ro«rit»tea şl căl

dura Uaagiăii lor, «pudul' 
ingenios ta care îşi concep 
d w t e r i i lg' artistice, deşi 
tat d» ''

jENTRAORDINARA UIMIRE A COPIILOR 

IN FAŢA LUMII !

•să captata, mal .mult (sau 
mai- puţin izbutit, ceea cte 
simt pdmirSod . o icoană, 
creaţie a unul meşter stră
vechi, fie ta  citea. pSriş- 
teaşei, fia ta -altă parte, 
sau prin ceea ce le trans-» 
mite profesorul -care îi 
îndrumă.

în expoziţia copiilor atn 
văzut creaţii care aduc 
cetei -âin naivitatea spe
cifică picturii -populai®, 
hketNţUl •bbtervaţîm infanti
le, -de tiecare dată since- 
«% care wu încearcă să tiş- 

tau Rotite la calitatea 
-Itaxenti# a lucrării proprîă- 
zîse. Au impresionat în 

lucrările rea

lizate de Miruna Belei, 
Paul Jurca, Marius Rociş, 
Mareei Jonescn, Radu Crai
nic, Cristiana Andrăşesc, 
Daniela Furdui, Mirela 
Costache, Aria Sorescu, Do

rina Potorac, -Carmen Costa, 
Cristina Glieorgtiiţă, Ru- 
xandra Coroiu, Ana Kato- 
ria, r Maria ' Mă^taeaau,

. Cristina Schiau, prezentînd 
generice c a ; „tnăiţataa 

- Domnului", „Crucificare", 
„Adam si Eva”, .^aşterea 
lui Iisus", şlefuirea lui 

ţ Hristos", „Păcatul”, „Sfîn- 
tul Gheorghe ucide baîau- 
rul", „Botezul Mîntuitoru- 
lui", „Naşterea”, Unele 
dintre acestea redau, la

. . .
modul clasic, chipuri Cii- 
riasciţte, altele sînt mim|- 
riăte alegorii, tatonea# 
supranaturalul - .busolelor., f 
' Toate lucrările ăe con
stituie într-un şirag dfe 
creaţii tacîntătoare. cajp 
ar şedea foarte bine în- eş^ 
sele noastre, îri întit 
tea celor care cred în 

’.m ai.presus de fii 
posibilităţile lor. CrtaJetŞ 
că o asemenea expoziţie 
ar trebui organizată .şi ta 
alte localităţi ale juâeţti- 

Tu», pentru ca «imenll şă 
cunoască creaţia copiilor, 
să vadă că ceva s-a srfiiîti- 

' bat In mentalitatea lor. Jp 
modul In care stat- 
câ'ceva s-a Îrvtîmplât ta 
ţara asta. după Revoluţi# 
din Decembrie.

MINEL BOOTA j



; S.C. „HAŢEGANA" S.A. î
j (foslo I.P.I.L.F.) I

| Organizează licitaţie, în data de 12.10.1991, J 
« orele 10, pentru vînzarea de tractoare fi alte | 
(utilaje agricole fi de industrie alimentară, ; 
j Lista utilajelor respective poate fi consul" I 
1 tată la sediul societăţii din Haţeg, sfr. Progre- ! 
J sului, nr. 29. (647) j

mecanizatori agricoli şi rutierişti.

.Pe durata şcolarizării, se asigură cazare fi 

masă la Casa Agronomului Deva.

..Relaţii supţimentare ia telefoanele: 28963,. 

H76JJ, între orele 8-15. (648)
deva
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•  VÎND casă. Deva, str. 
Privighetorilor, nr. 6. lin
gă cetate. ' (5534) .

•  DUMINICĂ, 29 
septembrie, ora 13. va 
avea Iqp, la Stadionul 
.Dacia” Orăştie, adu
narea publică a Aso
cia* et „Credinţa Ader 
văralâ" Martorii lui 
Iehova.' avînd ca scoo 
ie *- adevărurilor 
biblice. Vă aşteptăm 
ea drag. indiferent de 
religie, cult sau n s tb i  
nalnatc. (5511)

•  NUMAI astăzi 
vînd înscriere Dacia 
1300, <fln ‘.ecembrie 
1989. Deva, telefon 
13461. ; (5536)

( A N I V E R S A R E

: e «LA mulţi ani 1“ şi 
(mult noroc în viaţă pentru 
Olana Cosmina Florea, care 
împlineşte azi 14 ani. Cu 
dragoste, mătuşite şi un
chiul din Gurasada. .

(553?) ■

; ; V Î N Z Ă R I  1

•  VÎND casă Deva, ■ A. 
Vlaicu nr. 93. (5539)

% •  VÎND Lada i200, com. 
bi, verde, cu baterie . şl 

J cauciucuri noi. Telefon 
i 957/31072. (MP 385)

î or VÎND motor tăiat lem- 
ape.- Hunedoara,' telefon 
1957/15326. '  (5333)

•  ,,VÎND cazan fabricat 
ţuică. Deva, telefon 24882.

(5538)

•  VÎND Dacia 1 300. Hu
nedoara, telefon" 15725, zil
nic 16—22. (5081)

•  VÎND înscriere. Dacia 
(dec. 1987). Informaţii Hu-

" nedoara, telefon 21225. -
(5082):

e  VÎND'casă cu grădină 
- ! Sti ĂlăjCtil. Telefon 51310, 

Brad. . v  • (5532)
- s • •• L. " : (

•  VÎND piese • schimb 
Renault 5 Alpine, mobrâ 
Hoinar, stăre bună. Deva. 
telefon 25436. după ora 16.

•- ' ' (5530)

- •  VÎND autodubă Peu-
jeot. 75, stare excepţiona
lă; capacitate transport 1,6 
tone, fabricaţie 1985, ben
zină, •* consum 9 1/100 km. 

• Deva, telefon 25493.
;  ■„■*■*** (5453) >

j •  VÎND îftseriere Dacia 
1 300, 1988;1 ffţif)edoara,, tê . 
lefon 22189. (5527)

U.T.B. GEOAGIU-BAI, S.C. „VATRAMONT", 

FOST UNCAP

Oferă servicii de bună calitate, cazare 90 

lei/zi, masă ISO lei/zi, tratamente în funcţie de 

proceduri. Un sejur de 12-18 zile, cură com

pletă, la preţuri avantajoase (c. 4673)
\  (■' v  : • - ' V ' - : " :

s ----------- --- ------- :— ■—---- -
i- . : . ■];
S'STATIUNEA DE CERCETĂRI SILVJCE
\
s SIMERIA

str. Biscaria, nr. l

VINDE LA LICITAŢIE, în ziua de 30 sept. 
1991, ora 10 : : u; •

•  cal de muncă. ,

, Informaţii la telefon 61254. (654)

DIRECŢIA GENERAU PENTRU AGRICULTURA 

Şl ALIMENTAŢIE 

HUNEDOARA-DEVA 

CASA AGRONOMULUI DEVA-MINTIA

Organizează cursuri intensive de pregătiră 

pentru : '

r

125. Simeria. Şoseaua Na
ţională. nr. 78.

(5528)

•  VÎND caroserie Dacia 
1 309. Deva, telefon, 23152,

(5515)

•  VÎND nisdicament
Germania, Steidonit. pen
tru dizolvarea calculilor 
biliari. Deva, telefon 23145, 
după ora 16. ■ (5512)

•  VÎND pisică siameză. 
Deva, telefon 14387.

(5541).
- , ? .

D I V E E

v'".* GÂUT. pentru un an, 
doi giranţi cu casă sau ma
şină beneficiind de 50 la 
sută dobtndă pentru valoa
rea girată (acte prin nota
riat). Hunedoara, telefon 
17042, . (5531)

SCHIMB 
DE LOCUINŢĂ

•  SCHIMB garsonieră 
Bucureşti, cu similar Deva. 
Informaţii telefon 28064, 
Deva. (5542)
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S.C. PREFCIM BRATA SCS

Hunedoara, str. Serai, nr; 15, telefon 20254, 
vă oferă cu plăcere :

- ■  Servicii de transport cu cea. 30 la sută 
reducere fqţâ de tarifele I.T.A1, astfel:

►  autocamion 10 tone, la tarif de 35 lei/ 
, km şi 100 lei ora staţionare; cursa-goi 

se taxează cu.501a sută

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCŢII 
„CONDOR" S.A. -  DEVA

tu sediul în Deva, str. Avram iancu, bloc H 3

Organizează concurs pentru ocuparea pos
tului d e : ,

•  şef sector gospodărie comunală

Condiţii de studii şi vechime:
— absolvenţi tnvăţSmînt superior economic, 

cu o vechime minima d * 2  ani;
-  absolvenţi învâţâmînt media economic, 

administrativ sau tehnic, cu vechime nunimâ 
5 ani.

• Concursul -va avoa loc 
1991, la sediul societăţii.
’v. Refafir suplimentare la 

rior 162. (649)

•  VÎND motocicletă MZ j

•  eutocamîonetâ Dacia 1 tonă, la tarif de 
20 lei/km şi ,180 lei ora staţionare.

■  Materiale de construcţii ca: ciment,, var, 
cărămizi, parchet, faianţă, gresie, cherestea, 
stîlpî gard fete., pe bază de comenzi anticipa
te, 1q preţuri avantajoase (sub cele de stat cu 
cea., 25 la .sută), asigurînd transportul la do
miciliu. - - ; ■ 1

( Informaţii suplimentare la sediul societăţii. 
Ungă poligonul şcolii de şoferi.

* ’’ Vă aşteptăm cu plăcere !

I
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RAG..C.L. DEVA

I -  

I

! Anunţă că, începînd cu d a ta  de  1 oct. 1991, 
Vp .lip ii fu rn izarea  o ţw d d e  la  asociaţiile 

î  d e  lo c a ta r i :
■  nr; 3  (împăratul Troian -  blocurifbl 4  A,
i  7, 8, 9,  m  12» %  13 A, 14)

■  nr. T18 (I. C reangă şi b-dul D ecebal -  
blocurile: 24, 22, 23, 21, 25, 26)

•  l O ^ I .  C re g ig o  -  blocurile: 20, 30,

Rînă la  p la ta  irtfegrdlâ a  datoriilor către 
R.AiG.C.l. Deva. (652)

• " • '* - '

I

COMO S.A. TIMIŞOARA 

FILIALA DEVA

ŞCOALA DE ŞOFERI AMATORI

Face zilnic înscrieri, pentru lunci octombrie 
a.c„ Ia cursurile praetice, teoretice şi de le
gislaţie rutieră, în vederea obţinerii permisu
lui de conducere, categoria B.

Informaţii şi înscrieri la sediul firmei din 
Deva. Telefoane i 18899 -  între orele 8-14; 
21837 -  între orele 16-21. (515)

ŞCQAtA PROFESlONÂU SIBIŞEL

. Face înscrieri pentru cursurile de tractorişti 
rutierişti şi fasanatori mecanici (drujbişti).

înscrierile se fac în perioada 27 -  30 sept. 
1991.

Informaţii la secretariatul şcolii.

I
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COOPERATIVA „CONBTRyCTORUL" 
HUNEDOARA

cu, sediul pe str. Carpaţi nr. 20, Hunedoara, 
încadrează tîmplari mobilă, categoriile III 

şl V. (631)

C O N V O C A R E

Joi, 3 oct. 1991. orele 18, la Liceul de Artă din 
Deva, are loc şedinţa de constituire a ligii judeţene, 
a Sindicatelor din Învăţăniîntul Preuniversitar. Sînt 
invitaţi liderii sindicali din judeţ, care doresc să se 
constituie în ligă.

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERETULUI 
' HUNEDOARA-DEVA

(Organizează cursuri pentru şoferi amatori, 
categoria B, la preţul de 8500 lei, începînd 
cu 1 oct. 1991. Relaţii suplimentare la telefon 
956/ 11917. înscrieri la sediul nostru, din sfr. 
M. Eminescu, nr. 2. (645)

SOCIETATEA S I G M A

O R G A N I Z E A Z Ă

Cursuri de pregătire intensiva pentru ele
vii claselor V—XII, la obiectele :

t  lim ba rom ână
•  matematică
•  fizică
•  chimie
•  biologie
8 geografie

7 ( ( jR psihologie '
•  cursuri de învăţare a limbilor modeme 

(engleză, germană, franceză, italiană), 
pentru începători şi avansaţi.

Se asigură material bibliografic pentru toa
te disciplinele — la cerere.

Se pot asigura testări periodice ale nive
lului de pregătire a viitorilor candidaţi la  exa
menele de admitere, cu metode şi procedee 
moderne.

Relaţii se pot obţine ta telefoanele: 21714 
sau 11067 (după ora 16).

(641)

iblr* * *A<r*<PfSr***** * * *'V***ă*ă*A*ăAăAă**»***»»*******S* * ă 9Ţ« K>i»* A* »** »****** » *** «»**-> k* k *

REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA >

2700. Deva, str. Î  Decembrie, 35,
T  Judeţul Hunedoara
î  Telefoane s 11875. 12157, 11269, 11827 
î  Telefon tipografie : 25904
î  F a x : 18861

întreaga răspundere pentru conţinutul 
articolelor publicate o poarta 

autorii acestora

TIPARUL:
S. C. „Pofidava" S. A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
Tiraj: 21529 exemplare


