
Întrunit in ședința ordi
nare, Consiliul Județean 
Hunedoara, potrivit ordinii 
de zi aprobate, a ales, prin 
vot secret, pe dl Corne1 
Burlec în funcția de 
vicepreședinte al acestui 
organism și a validat, pe 
locul devenit vacant, co
optarea dlui Mihai Pîr- 
vu (F.S.N.) în rîndul con
silierilor.

De asemenea, au fost a- 
probate, ' devenind hotă- 
riri, proiectele . (care au 
fosț discutate și avizate 
anterior de comisiile de 
specialitate) privind recti
ficarea bugetului județului 
pe anul 1992, majorarea 
impozitelor și taxelor lo
cale (în conformitate cu 
Ordonanța nr. 15/1992 a 
guvernului) precum și cum
părarea unui teren proprie-
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• SECERE UDMRului 
SA-ȘI RECONSIDERE PO
ZIȚIA. FDSN a adresat 
forțetor responsabile ; din 
conducerea UDMR apelul
de a determina retragerea 

. cit mai grabnică, a declara
ției de la Cluj-Napoca, că- 

. s xicată inoportună, .extrem 
periculoasă și în con

tradicție totală cu sensul e- 
voiuțiilor din societatea ro
mânească, informează RRA. 
De" asemenea, FDSN apre
ciază că UDMR-uI trebuie 
să-și reconsidere poziția în 
problema națională, așa 
eum a fost ea formulată 
în declarația de la Cluj.

O APEL AL UNIUNII 
MONDIALE A ROMANI- 

solicitînd aprobarea clauzei 
națiunii celei mai favori
zate pentru România, in
formează RRA. S-a adre
sat totodată tuturor mem
brilor uniunii din țară și 
din străinătate apelul de 
a forma un curent larg de 
opinie in favoarea acestui 
scop.

o AUTOADMINISTRA- 
REA POATE SĂ ÎNSEMNE 
UN LUCRU MULT MAI 
GRAV. Poziția FDSN în 
legătură cu declarația 
LDMR privind problema 
națională este aceea că 
acest document nu este bi
nevenit, întrucît ne aflăm 
la un început de drum par
lamentar. „UDMR-ul ar 
trebui să-și reconsidere a- 
ceasță poziție pentru a se 
elimina toate semnele de 
întrebare ce s au ridicat în 
urma declarației sale. Au- 
toadministrarea de care a- 
cesta vorbește poate să 
însemne un lucru mult mai 
grav. o știrbire a unor pre
rogative care privesc u- 
nitatea statului".

• ROMANIA — PRI
MUL PARTENER CO
MERCIAL AL AFRICII 
DE SUD. România a de
venit Rșimul partener co
mercial al Africii de Sud, 
din întreaga zonă a Eu
ropei Centrale și Răsărite
ne. Sublinierea a fost fă
cută la discuțiile purtate 
la Ministerul de Externe 
între dl Teodor Meleșcanu 
și~ o delegație parlamenta
ră din Africa de Sud,' in
formează RRA.
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Există suficientă transparentă
late particulară. Supus vo
tului, a fost respins, con
travenind prevederilor le
gale în vigoare, proiectul 
de hoțărîre referitor la 
exercitarea funcției de 
membru în Delegația Per
manentă a Consiliului Ju
dețean de către fiecare 
consilier prin rotație.

Referitor la execuția bu
getului județului, este de 
reținut că pe 9 luni din 
acest an s-au realizat ve
nituri în sumă de 2 472 756

mii. lei, din care 528 7o6 mii. 
lei la venituri proprii. în
aceeași perioadă, cheltuie
lile s-au efectuat în pro
porție de 97 la sută față 
de cele aprobate. Impor
tant de reținut este majo
rarea atît la venituri cît 
și la cheltuieli, a bugetu
lui județului cu sumă de 
1253 464 mii lei, suma 
respectivă provenind din 
transfer de la bugetul Ad
ministrației Centrale de 
Stat. Fiind supuse la vot

separat, cele 7 articole pri
vind rectificarea bugetului 
județului pe acest an au 
fost aprobate în sumele 
stabilite pe capitole dis
tincte de cheltuieli, a- 
cestea fiind fundamentate 
în raport de priorități și 
de cerințele stringente ale 
fiecărui sector de activi
tate.

Aflîndu-ne în prag de 
iarnă, a fost adusă în a- 
tenție situația — apreciată 
drept catastrofală — e-

xistentâ în orașul Brad, 
unde se impun măsuri deo
sebite la unele blocuri ce 
au probleme cu asigurarea 
căldurii, insistîndu-s« să 
fie repartizate fondurile 
necesare realizării lucrări
lor ce reclamă maximă 
urgență.

în discuții au revenit și 
unele probleme ce nu fă
ceau obiectul ordinii de 
zi, lăsîndu-se să se înțe
leagă că nu ar exista su- 
Meientâ transparență in
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abordarea lor. Pentru cla
rificarea lucrurilor, dl pre
ședinte Eostel Alic a făcut 
precizările de rigoare, a- 
rătînd că, în cadrul legal, 
există posibilitatea ca fie
care consilier șa-șl expună 
punctul de vedere asupra 
oricăror probleme ce pri
vesc viața economico-so- 
cială a județului, să se a- 
dreseze oricînd și cu orice 
chestiune comisiilor con
siliului, care au compe
tența să inițieze proiecte 
de hotărîri în legătură cu 
domeniile de activitate 
pentru care au fost consti
tuite. Există, așadar, su
ficientă transparență în 
întreaga activitate a Con
siliului județului Hunedoa
ra.
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DI 4 Marcel loan Bocol, 
viceprimarul orașului Brad, 
aprecia că circa 90 'la 
sută din cei ce s-au pri
vatizat au ca obiect 
activitate 
mărfuri către populație 
sau prestările de servicii 
și. în special alimentația 

se i nw>ă_ rea-

de
desfacerea . de 

către

șului, Întrucît 
autorizațiilor au fost acor
date — și deci avizate — 
de cei ce au fost în frun
tea localității înainte de 
alegerile locale din februa
rie a.c.

—- Adevărul este — 
spunea interlocutorul 
că în Brad sînt tot felul 
de dughene. care de care 
mai urî te.

— îri~special în piața din 
centrul orașului.

— Așa este ! Aici sînt- o 
mulțime de gherete prin 
care se vînd mărfuri in
dustriale foarte diverse.

— La Deva, Consiliul 
Local a luat recent măsu
ra de a descongestiona

ne

piața municipiului de du- 
ghene, redîndu-i’ ' destina- 

#ția ce ar ‘trebui s-o' - aibă ’
— de piâță agroalimcntară. 

' Consiliul, din Brad ce in- 
. tenții are?

— Ne-a preocupat
ne preocupă această pro
blemă, dar, deocamdată, 
n-o putem rezolva.

— De ce ?

Și

complex comercial, pe 
cui unde sînt plasate 
prezent gheretele privatiza- 
ților. In acest sens am 
organizat o licitație pen
tru concesionarea terenu
lui. Consiliul Județean a 
acceptat, inițial, licitația 
respectivă, apoi a anulat-o.

— Pe ce motiv ?
— Ni. s-a spus că tere

nul respectiv este solicitat 
de fostul proprietar. Fap
tul este adevărat, dar te
renul de care vorbim a 
fost naționalizat și, con
form Legii fondului fun
ciar, fostului proprietar i 
se poate atribui pămîntxîn 
altă parte.

lo
in

Intenția Consiliului Lo
cal Brad 
numai că nu are valoare 
dacă nu se traduce 
fapt. De aceea domnii din 
conducerea orașului tfe- 
buie să persevereze în gă
sirea unei soluții pentru 
dedughenizarea localității. 
Căci, se știe prea bine, 
privatizarea nu se poate 

. . face, orisum. ci civilizat,, 
orașului.

este lăudabilă,

în

TRAIAN BONDOR

ÎN ZIARUL DE AZI.

COSÎNZEANA

0 CURSURI NOI LA UNI
VERSITATEA POPULARĂ DE
VA. în noul an de învățămînt, 
pe lingă numeroasele cursuri de 
bază. Universitatea Populară De- 
va^ a deschis două noi posibi
lități de pregătire, care se bu
cură de o deosebită audiență 
din partea celor interesați. Este 

'vorba de cursurile de coafură și 
bucătari.. Economia de piață pre
gătește astfel noi lucrători sau 
poate chiar noi patroni ai unor 
societăți comerciale în, domeniu. 
(M.B.)
0 AUTOBUZ — BUFET. In 

Autogara din Deva vă stă la

1

I

I

Organizația județeană a 
P.S.M. a analizat 
rezultatele obținute 
ceasta în alegerile 
27 septembrie a.c. 
cest prilej s-a evidențiat 
că în toate localitățile ju
dețului candidați! propuși 
de P.S.M. au întrunit vo
turi între 1 și 25 la sută. 
Acest fapt — s-a arătat 
în cadrul dezbaterilor — 
va determina prezentarea 
jnai pe larg a platformei-

recent 
de ti
de la 
Cu a-

dul. cetățenilor, a strate
giei acestei formațiuni po
litice în problemele vitale

Avancronică fotbalistică
Simbătă se desfășoară 

cea de-a XlI-a etapă și 
in Campionatul Diviziei 
A, seria a II-a, în cadrul 
căreia au loc cîteva. par
tide deosebit, de impor
tante pe ntru ’"configu rația 
clasamentului. Este vorba, 
în primul rînd, de me
ciurile C.F.R, Timișoara 
— Corvinul, U.T.A\ — 
Unirea A. I., Gloria Re
șița — I.C.l.M. Brașov, 
F.C. Maramureș — Meta
lul Bocșa și Jiul Petro
șani— Metalurgistul Cu
gir. Dacă Corvinul nu 
obține la Timișoara cele 
două puncte puse in joc,

va avea loc prima schim
bare dc lider. E greu 
de crezut că Jiul Petro
șani nu învinge acasă pe 
Metalurgistul Cugir.
~în Divizia C — faza 

județeană,' este interesant 
de urmărit ce rezultate 
se înregistrează la meciu
rile Minerul Vulcan Te- 
liuc — Minerul Știința 
Vulcan, Parîngul Lonea — 
Minerul Certe}, C.F.R. Si- 
meria —. Metaloplastiea 
și Aurul Brad — Con
structorul Hunedoara. Sînt 
considerate partide 
echilibrate, în care 
unii dintre oaspeți

mai 
și 

pot

ale societății •— șomajul, 
asistența socială, crearea 
de noi locuri de muncă, 
îmbunătățirea situației 
pensionarilor ș.a.

Organizația - P.S.M. șî-a 
exprimat disponibilitatea 
de a colabora cu celelal
te organizații politice din 
județ. în soluționarea mă
surilor întreprinse pe plan 
local, care vizează recon
cilierea, scoaterea țării' 
din -criză, îmbunătățirea 
----- —jt-—< la ța— ffP* 
cetățenilor etc. (BIROUL 

ORGANIZAȚIEI JUDEȚE
NE A P.S.M.)

obține un punct sau chiar 1 
două. 1

în meciurile Minerul 1 
Aninoasa — Metalul Criș- 
cior. Mureșul Deva — 
Haber Hațeg, Victoria 
Călău — Minerul Ghe
țari și Favior Orăștie — 
Minerul Bărbăteni, gaz
dele au șanse pentru vie- 

Cu excepția parti- 
Aici, 
poa-
Fa-
a-

torie. C , 
dei de la Orăștie. 
minerul Bărbăteni 
te evita înfrîngerea. 
vior a pierdut pînă 
cum 3 meciuri,pe *teren 
propriu, dar nici Mine
rul Bărbăteni n-a învins 
în deplasare...

SABIN CERBU iI
dispoziție un autobuz — bufet, 
t ucat in Județul nostru. Apar
ține Firmei „Coratrans" și func
ționează între orele 5,30—21.00. 
Vă asigură sandviciuri calde, hot
dog, cafea filtru și ness, sucuri, 
tig ’i. Un autobuz-hiifet care 
dnele Leontina Udroni, Elena 
Iacob, Dorina Onea, Simona Ciu- 
berea, vă servesc cu multă plă
cere. (Gh.I.N.)

Q SCUMPĂ DAR FACE COZI. 
Marți, la ora 8,30, „coada" la 
benZină la stația dinspre auto- 
service de la Hunedoara ajunse
se la remiza de vagoane a com
binatului, La ora 17, cea care 
se formase la stația Sîntuhalm 
din Deva „mîngîia" intersecția 
de la confluența liniei de cen
tură cu drumul național. Scum-

pă benzina dar face... cozi 1 Co- 
. zile se formaseră pe baza unui 
zvon... că va veni benzină. (I.C.)

0 INIȚIATIVĂ. Pentru a a- 
sigura plinea subvenționată 'e- 
tățenilor din satele comunei, ca
re nu au realizat anul acesta ccl 
puțin 200 kg de griu pe mem
bru. de familie, Primăria comu
nei Br&nișca a luat inițiativa de 
a redeschide, în administrarea sa, 
brutăria care a funcționat cînd- 
va aici. Brutăria va face presta
ție de fabricat plinea și pentru 
cei care a.u grlu, îngrijindu-se de 
măcinatul lui, de frămîntatul și 
coptul piinii, contra unui tarif. 
(IO.)

0 PREZENTE ARTISTICE DE 
EXCEPȚIE. La Festivalul inter
național al dansului de societate,

ediția a II-a, Bistrița ’92, repre
zentanții Clubului „Siderurgis- 
tul“" din Hunedoara au avut o 
prezență artistică de excepție. 
Astfel, perechea Valentin Ileș 
— Mariana Minișan a obținut 
locul I, dînd dovadă de un î- 
nalt profesionalism. între fina- 
liști s-au numărat Cristina Par- 
nescu — Emma Novac. Cu deo
sebită căldură au fost primiți co
pii care, la debut, au ajuns în 
finala concursului: Bogdan Știr
ea — Mădălina Core, Alin Ar
delean — Andreea Ormoș; semi- 
finaliști: Bogfam Ene — Raluca 
Culcear. Meritul hunedorenilor 
este cu atît mai mare cu cît în 
întrecere au evoluat apreciați in- 
terpreți din Rusia, Polonia, Mol
dova, România. (M. B.).

■ --------- - ---------------------------- - -----------
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cosiNzeaHa
Despre cu totul altce

va voiam să scriu, de
spre lucruri serioase, bine
înțeles, cum ar fi de-o 
pildă cancanul cu benzi
na, c(ire va scumpi a- 
cuma și făina, dar uite 
că m-a deturnat filmul 
acela de duminică seara, 
nebunia aceea, folia, cum 
zic franțuzii, french-can- 
canul lui Jean Renoir ca
re a purtat in sine ca pe 
o boală nostalgia vre
murilor — eheu, fugaces ! 
— cînd tatăl său, picto
rul, și-a instalat atelie
rul in ulița Cortot 12 din 
Montmartre, ca să picte
ze Moulin de la Galette. 
Freneh-cancanul acela cu 
Jean Gabin în rol de boss 
sufletist și posac, patro
nul făr-un bem dar cu 
artistic elan carevasăzi- 
că, un soi de Marcel A- 
vram avant la lettre, din 
epoca genezei fantasti
cei lumi a ■ spectacolului, 
Jean Gabin,- monstrul 
tandru, feblețea mea, iu
birea mea, cum ar veni, 
pe care nu l-aș schim
ba nici pentru o divizie 
de maicălduglași devo
rați de instincte bazice.

In filmul lui, Renoir 
nu respectă cronologia, a- 
mestecă epocile, face o 
sinteză, cum s-ar Zice, 
dar o sinteză nebună, ne
bună, căci french-canca- 
nul are o vîrstă venera

CONTRAPUNCT

FRENCH-CANCAN
bilă, s-a născut pe la 
1830, din cuviinciosul ca- 
dril} pe care l-a dedulcit 
la un dezmăț benign ce 
a cucerit veacul, dovedin- 
du-se pînă azi fără de 
moarte. Cum s-a putut en
tuziasma o lume la ase
menea trăznaie ? Păi, 
gîmHți-vă și dv : radio 
nu, televizie nu, cinema 
abia la primii pași și a- 
ceia pe .'.muțește, știri- 
bombă nu, doar dnd ți 
cînd cîte una ca vai de 
ea, fiindcă mafia era in 
fașă, teroriști și droguri., 
ioc, deșeuri toxice nici
decum, avioane nu că
deau că nu erau, iar de 
alegerile din America ni
mănui nu-i păsa. Cum să 
nu trepidezi atunci cînd, 
iată, cortina purpurie se 
ridică și, pe un ritm în- 
drăcit, scena e invadată 
de 20, 30, 50 de glgolete 
care-șț dezvăluie dessous- 
urile în văzul lumii ? ! Cu 
asemenea găselniță nău
citoare pentru o lume e- 
ducată în pudoare, genul 
nici nu mai avea nevoie 
să evolueze. Cum s-a năs
cut, asa a rezistat și a- 
șa-l aflăm și azi. Testul 
de admitere al protago
nistelor e același: picioa

re fără de prihană și u- 
știrința de a le azvîrli cît 
mai sus. Același și punc
tul forte al spectacolului: 
arătarea dedesubturilor. 
Doar că, odată cu înain
tarea în vîrstă a noului . 
veac și cu emanciparea 
publicului, deșsous-uriie 
au devenit tot mai su
mare, îneît . azi se vede 
și ceea ce ieri stătea în
că ascuns * sub ele. A 
pierdut în mister eter-
nul feminin, a cîștigat tn 
schimb instinctul batic
care, vai, își intinde um
bra tot mal implacabil a- 
supra sfîrșitului de veac.

Unul dintre sprințarele 
clipuri publicitare din 
care-și mai trage puterile 
TVR ne vestește că pe 
Calea Victoriei s-a deschis 
un cabaret cu french- 
cancan. De fapt, s-a re
deschis. Nu e 9 noutate; î 
Căci DucureștidJ, s-a nu
mit cîndva Micul Pfariș.și i 
pentru faima cabaretelor 
sale. Dar au venit tova
rășii, care, în numele mo
ralei proletare, le-au ras, 
instituind. în schimb par- 
tid-cancanul, care se des
fășura pe la tainice ca
bane și quasi-conspirative 
căsuțe, unde, în toiul 

freneziei, tovarășii mai 
jucau și cîte un fotbal eu 
pui fripți. Asta însă nu
mai „tovarășii din con
ducere". „Ceilalți tova
răși" aveau tacîmurile, 
„Cîntarea României" și 
odele pentru „conducă
torul iubit".

Ei și — îmi șoptește un 
nostalgic — la ce-ți tre
buie french-cancan, ai 
bani să mergi la cabaret ? 
îmi trebuie, zic, uite-a- 
șa, de-un pamplezir. Iar 
bani de cabaret n-am și 
chiar de-aș avea, nu m-aș 
duce, dar îmi place te
ribil să știu că există și 
că, dacă mt-aș pune min
tea, m-aș putea ortcînd 
duce. îmi pțace teribil si 
știu că există și cabare
te, și Michael Jackson, 
care . tot nebunie e, și 
festival internațional de 
jazz în România, și de 
romanțe, și de șansonete, 
și de poezie, ți de brid
ge, și cancan parlamentar, 
și cancan pentru forma
rea guvernului, hni pla
ce teribil, monșer, pentru 
că toate ăstea îmi 'dau 
certitudinea că sînt liber, 
chiar dacă nu și bogat. 
Dar libertatea a mers în
totdeauna cu un pas î- 
naintea îndestulării și as
ta mă menține optimist.

RADU CIOBANU

I I

LA MOARTEA BATRÎNULUI ANTICAR
Neguțător de vechi utopii, 
într-o scoică păstrînd 
deznădejdi, nostalgii, caterinci, 
gramofoane ți alte abisuri care 
azi nu se mai poartă, 
iată-1 agățindu-se cu îndărătnicie 
de rămășițele acestui sfîrșit de mileniu, 
trăind cu iluzia că se va putea 
atîrna ți de cel ce se apropie, 
preafericit respirînd vicisitudinile 
istoriei, 
brazii șl ierburile îi vorbesc uneori 
despre mirifica lume subpămînteană 
de care sunt legați, 
dar el își caută lumea Iui în 
rafturile ticsite cu cărți, 
cearcănele lui nu sunt altceva decît 
aura nopților petrecute 
deasupra vreunui ceaslov, 
splendoarea căderii în livresc, 
orologiul de pe vremea Iui 
Ludovic cel Sfînt ți-a dat 
ultima suflare,
semn că bătrînul anticar 
sc pregătește să moară.

IONEL AMARIIJȚEI

CULESUL PORUMBULUI
Și-a schimbat pe cîmp porumbul 
Pana de la pălărie
Și-a-mbrăcat mantie nouă
De culoare arămie. •

r

Frunza-și lustruiește bronzul 
Iar tulpina-mpovărată

. fîeșne, greu purtîndu-și rodul 
Mai bogat ca altădată.

iI 
J 
f

ț
I țA

lată, a-nceput culesul 
După datinile vechi.
Rîd porumbii dezvelindu-și 
Dinții pînă Ia urechi.

Și-afundîndu-se-n noianul 
De lumină, ce-i răsfață, 
Zboară despuiați prin aer 
Bucuroși de noua viață.

„Palia" monument de limbă ți 
cultură românească compus în mar
mură de sculptorul orăștian Nicb- 
lae Adam.

NOTE DE lectura fojrcea Eiiade: „OCEANOGRAFIE"
• "vti—CAuvțjțn, tuma1 țjn'ut a
lumea este de acord că o întîl- 
nire (sau reîntîlnire !) cu Mircea 
Eiiade este un prilej de împli
nire sufletească. Tocmai pentru 
că el are știința de a se apro
pia de cititor discret, dar con
vingător, aplicînd o tactică plă-- 
cut-învăluitoare cil care acapa
rează. Că exista o ușoară reti
cență — ca să nu-i spunem spai
mă ! — în fața scrierilor lui 
Mircea Eiiade, este un fapt re
lativ explicabil și acceptat, fie 
că este în cauză creația sa artis
tică, fie — mai ales! — cea 
științifică. Desigur, Ia aceasta 
contribuie substanțial însăși i- 
deea de... Mircea Eiiade, erudi
tul care a impresionat lumea cu 
rigurozitatea-i binecunoscută. Pe 
de altă parte, opera sa a fost, 
pînă nu de multă vreme, destul 
de puțin cunoscută la noi, mai 
ales de marele public. De fapt, 
contactul cu aceasta a avut loc, 
în cazul generațiilor de după al 
doilea război mondial, greoi și- 
intempestiv, el rămînînd doar 
autorul „istoriei religiilor" și al 
unor proze traduse la noi sub 

col „nociv" pentru... ideologia 
partidului ș.a.in.d. Insă nu au 
rost aici eventualele considera
ții de acest gen. fiind suficient 
să spunem că realismul și fa
bulosul se împletesc și se supra
pun în opera sa într-un mod de
loc materialist. Dimpotrivă... Car
tea de față — un volum de e- 
seuri — este o reeditare a vo
lumului cu același titlu, apărut 
la Editura „Cultura poporului**, 
în anul 1934, și întinde o mînă 
de ajutor în a-1 ^unoaște altfel, 
puțin mai altfel; astfel, ne a- 
flăm în fața unui eseist de o 
sprinteneală greu de intuit din 
lucrările sale științifice, chiar și 
din cele artistice. începutul a- 
cestor rînduri nu este altceva de- 
cît-o pledoarie, care se dorește 
cît mai convingătoare vizavi de 
întreaga operă a lui Mircea E- 
liade. Dar numai citind eartea 
poate fi descoperit (redescoperit) 
OMUL Eiiade și felul său de a 
gîndi despre una-alta... Este, si
gur, puntea care ne leagă altfel 
(dar binefăcător) de el.

DUMITRU HURUBA

Au plecat culegătorii.
TristelanulgpțiileL

A

VLADIMIR pop mAkcanu

TĂCEREA
O, lasă-mi gîndul pașii să-ți urmeze 
atîta timp cît urma nu s-a șters, 
să se adune umbrele din mers 
o clipă, doar, să se îngemîneze.

iv
Uitînd de timp în noul univers 
în care ochii tăi stîrnesc geneze, 
dezleagă-ți zîmbetul, să-mi coloreze 
fărădelegea noului meu vers.

Dar. de m-apropii, totuși, nu-mi răspunde! 
Cuvintele ce scapără fecunde 
sînt numai teama gândului vibrînd.

Orice cuvînt șoptit e prea devreme ! 
Acel ce tace-atunci cînd vrea să cheme 
învinge totdeauna așteptînd.

NECULAI CII1RICA

DESCHIDERE DE STAGIUNE TEATRALA
Vești bune de Ia Tea

trul de Revistă Deva. 
S-au încheiat pregătirile, 
după cum ne spunea dna 
prof. Rafila Iacob, la 
noul spectacol pentru co
pii „Bimbo — western”, 
cu care se va deschide 
actuala stagiune. Deși re
petițiile s-au desfășurat 
în condiții improprii, tea
trul fiind în reparație 
capitală de mai mulți 
ani, a fost realizat un 
spectacol muzical-core- 
grafic de calitate, în re
gia unui cunoscut om de 
teatru, dl Eugen Aron. 
Libretul este semnat de 
Gdbrge Mihalache. core

grafia — Tică Hanea, mu
zica — Gheorghe David, 
conducerea muzicală — 
Ștefan Moțățăianu, sce
nografia — Mircea Rî- 
binschi. în repertoriul 
actualei stagiuni mai fi
gurează spectacolul în 
reluare „Caut urgent ne
vastă”, o savuroasă co
medie muzicală, semnată 
de Aurel Felea. Sperăm 
ca_ publicul tînăr și ma
tur să nu ocolească a- 
cește două frumoase 
montări scenice ale insti
tuției devene, una dintre 
cele mai apreciate din

MINEL BODEA

Ceramica a fost ți 
rămfne un dniwznt al 
dăinuirii noastre pe a- 
ceste meleaguri, al «- 
nel memorabile căituri. 
Din păcate, ea nu va 
mai fi prezentă anal 
acesta în Tîrgul meș
terilor populari, pentru 
motivul că acesta nu sc 
va mai organiza. Cum, 
de altfel, nu vor mai 
fi organizate nici „Zile
le culturii hunedorenc 
— Sarmis *»2*’, din lip
să de fonduri. Poate 
la anul, dacă vom prin
de zile mai bune I
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• P.N.Ț.C.D. Deva 
Hunedoara informează 
ședințele lunare vor t

i că 
avea 

loc în ultima zi de vineri 
a fiecărei luni, la ora 17, 
la sediul P.N.Ț.C.D.

Parlamentarul Bucur Mi
hail stă la dispoziția ale
gătorilor în fiecare dumi
nică. între oțele 9—12, 
sediul P.N.Ț.C.D. Deva.

(8931)

• CU autorizația 7375/ 
7 -IX 1992, emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă, reprezentată 
prin Daminescu Valeria, 
din Deva, str. Mihai Vi
teazul, nr. 46/14, avînd ca 
obiect de activitate co
mercializare produse ali
mentare și industriale.

(8870)

la

MULȚUMIRI

• FILIALA județului 
Hunedoara a PARTIDULUI 
ROMANIA MARE mulțu
mește membrilor și stmpa- 
tizanților care au votat 
candidați! săi și au con
tribuit la desemnarea dlui 
ing. ION HORTOPAN ca 
deputat al P.R.M. în Ca
mera Deputaților.

Vă rugăm ca în cazul 
în care vă confruntați cu 
probleme deosebite să ne 
comunicați la telefon : 956/ 
14208. sau în scris la sediul 
Filialei județene, . str. 1 
Decembrie, nr. 13, camera 
47, etaj I, Deva.

Consiliul Județean 
al P.R.M.

• CU autorizația 5773/ 
14 X 1991. emisă de Pre
fectura județului Hune
doara s-a deschis activi
tatea independentă, repre
zentată prin Bolesc Octa
vian.. din Baru. nr. 148, 
avînd ca obiect de activi
tate desfacerea produselor 
alimentare, cafea, țigări, 
răcoritoare, băuturi alcoo
lice. . (8872)

R.

9
• CU autorizația 7444/ 

15 IX 1992. emisă de Con
siliul Județean Hunedoara, 
s-a deschis activitatea in
dependentă. reprezentată 
prin Motorga Carmen-Ania- 
lia, din Hunedoara, str. 
22 Decembrie rir. 3/28. a- 
vind ca obiect de activi
tate comercializare pro
duse alimentare, agroali- 
mentare. industriale, elec
trice, electronice, ’ produse 
din porțelan și sticlă, de- 
tergenți, săpun, obiecte 
de artizanat (8877)

• Deputatul Ifrim
Dumitru, membru al Par
tidului Social-Democrat 
Român, partid ce face par
te din Convenția Demo
cratică din România, mul
țumește electoratului din 
județul Hunedgara. pentru 
încrederea acordată și 
anunță pe toți cei inte
resați că la sediul parti
dului. din Deva. str. 1 
Decembrie, nr. 30, etaj 1, 
camera 16, telefon 619294. 
poate fi contactat. în fie- 

' care simbătă, între orele 
10—13.

• CAUT asociați (capi
tal) pentru activitate de 
producție Telefon 714826.

(8451)

• CU autorizația 7393/ 
15 TX 1992. emisă de Con
siliul Județean Hunedoa
ra. s-a deschis activitatea 
independentă, reprezentată 
prin Ciurdărescu Anna, din 
Hunedoara. str. Viorele, 
nr. 6 A/12. avînd ca obiect' 
de activitate comerciali
zare produse alimentare, 
industriale. (8895)

I
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NUMAI LA NOI

Cele mai scăzute prețuri 
en gros și en detail

S. C. KIT—KAT S.Il.L. DEVA

ȚIGĂRI: LM, Assos, Monte-Carlo, 
Karter, Rothmans, Joice

CAFEA : Ness, Pele

BĂUTURI ALCOOLICE : Roi», Baracz, 
Falinka, Cereszne

SUCURI la cutie și la sticlă

BERE la cutie.

Vizitați magazinele noastre din Deva

• CARTIER OITUZ (micul Dallas), bloc 
3, ap. 4, parter ;

• str. Libertății, bloc A, scara E (în spa* 
tele barului „Union”).

Telefoane: 616172, 615432, 622107.

VIZITAȚI-NE CU ÎNCREDERE!

(1238)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CARMETAPLAST” S.A. DEVA

LICITAȚIE

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 
HUNEDOARA DEVA

ANUNȚĂ:

I
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I

*

* V
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*

*
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ORĂȘTIE — JUDEȚUL HUNEDOARA

Str. Armatei, nr. 17, telefon 641019

5

!

Organizează licitație publică în vederea conce- ■ 
sionării terenurilor pentru construcții, situate în intra- 1 
vilanul orașului Orăștie, în conformitate cu preve-1 
derile Legii nr. 50/1990, pentru realizarea .obiective- l 
lor prevăzute în documentațiile de urbanism apro- ? 
bate, astfel : ' V

1. Teren situat pe strada Eroilor, în suprafață l 
de 1580 mp identificat prin planul urbanistic de de- < 
taiiu nr. 6867/1992, elaborat de 1PH Deva • 
pentru realizarea unui complex comercial de 
merț și prestări de servicii eu S-J-P+l—2 E.

Taxa minimă de concesionare solicitată este 
200 Iei/mp/an.

Durata de concesionare este de 99 ani.
2. Teren situat pe strada Eroilor, în suprafață

1 de de- i 
— S.A. * 

co- ț 
de J

!2. Teren situat pe strada Eroilor, în suprafață de i 
2 086 mp identificat prin plănui urbanistic de de- J 
taiiu nr, 682O/199L elaborat de IPH Deva — S.A. ) 
pentru realizarea unui complex eomercial cu P+l—2 i 
E, cuprinzînd 13 activități distincte și anume: ’
magazin carne, carmangerie, magazin general, aii- ) 
mentație publică, magazin lactate, jucării confecții; l 
magazin coloniale ; închirieri ; magazin piese ante; ' 
antichități, cofetărie și sală video, librărie, casă mode, I 
agenție voiaj, patiserie, ceainărie, înregistrări audio i 
video ; reparații TV și radio; unelte agricole, se- ( 
mințe, apicole, plafar ; bar și jocuri mecanice ; fio- 
rărie. )

Taxa minimă de concesionare solicitată este de 
200 lei/mp/an.

Durata de concesionare este de 99 de ani.
Documentațiile de licitație se pot ridica contra- 

cost de la IPH — S.A. Deva, camera 112, Piața Vic
toriei, nr. 2, începînd cu data de 2 noiembrie

Garanția de participare Ia licitație este de 50 
sută din taxa de concesionare pe un an.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de 
IPH — S.A. Deva, camera 112 și Consiliul Local 
orașului Orăștie — Biroul de urbanism.

Licitația va avea loc în ziua de 25 noiembrie 1992, 
începînd cu ora 10, la sediul Consiliului Local al ora
șului Orăștie. . (1236)

1992. 
la

la 
al

I

Scoate la licitație 4 încăperi și un beci, 
situate în str. Barițiu, nr, 13, în vederea utili
zării lor ca spațiu de depozitare sau activitate 
de birou.

Doritorii vor putea depune cereri pînă la 
. data de 15 noiembrie a.c„ la sediul societății 
| din Deva, str. Em. Gojdu, nr. 73.

Licitația va avea loc în data de 19 noiem- 
| brie a.c. Spațiile vor putea fi văzute zilnic In* 
J tre orele 7—*15. Relații suplimentare la tele- 
I toane 627106, 627107. '* *~ (1234)

i_________________
kI
k I 
k I I 
k

• închirierea unei magazii de la magazinul 
| „Practic”, str. M. Eminescu.

De asemenea, scoate în vînzare fcrin lici- I tație următoarele:
kI j cu 
k.I *- I 
k I 
k I î *
l Deva,
Ik 
k
I 
k 
I 
k‘ 
I 
k 
I 
k 
I 
w 
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„UNIVERS” S.A. DEVA

Organizează în data de 10 noiembrie 1992, 
ora 8, licitație pentru :

• una remorcă auto de 5 tone, acoperită 
tablă

• 5 bucăți toneți metalici

• una baracă metalică

înscrierile pentru licitație se fac pînă în 
data dfe 9 noiembrie 1992, ora 15, la sediul so* 
cietății, str. M. Kogălniceanu, bl. 14.

Informații suplimentare la telefon 616015, 
_--t. • (1231)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„FAVIOR” S.A. ORĂȘTIE,

str. Gh. Lazăr, nr. 2
Scoate la vînzare prin licitația publică din 

16. II. 1992,

• 8 bucăți mașini de cusut blănărie cu 
valoare de 129 215 lei/buc.

• 10 bucăți mașini cusut „Metalotehnica”, 
valoarea de 141 540 lei/buc. și
• unele mijloace de transport.
Relații suplimentar^ — Ia sediul societății. 

Telefon 95/641741 — int. 136. (1232)

cu

Conform Ordinului Ministerului Comunica»,| 
țiilor nr. 70 din 21 decembrie 1990, privind e-l 
chipamentele terminale de telecomunicații: |

— Instalarea echipamentului de telecomu-; 
nicații se poate face fie de către unitățile apar-l 
ținînd R.A.ROM TELECOM, fie prin grija utili-! 
zatorului (unității economice beneficiare) cu| 
respectarea reglementărilor în vigoare. * - J

— Conectarea la rețeaua publică de tele-», 
comunicații se poate face numai pe baza aviza- î 
Iui de punere in funcțiune emis de unitățile I 
teritoriale ale R.A.ROM TELECOM (Direcția | 
de telecomunicații Hunedoara — Deva).

— întreținerea (SERVICE) echipamentului I 
se poate face atît de unitățile R.A.ROM TELE-! 
COM cit și de alte unități din sectorul de stat | 
sau particular autorizate de Ministerul Comu- * 
nicațiilor. I

— Agenții economici care au executat lu- ! 
ciări de telecomunicații (instalare de echipament I 
nou sau înlocuirea echipamentului proprietate» | 
Il.A.fSOM TELECOM cu echipament proprietă-} 
tea abonatului) prin alte unități din sectorul | 
de stat sau particular decît R.A.ROM TELE-f 
COM sînt obligați să solicite avizul R.A.ROM! 
TELECOM pentru conectarea la rețeaua pubii-1 
că de telecomunicații a echipamentului.

în cererea pentru obținerea avizului 
necesar

1.
2.
3.
4.
5.

este;
Iw
Iw
IB

a se menționa: 
Denumirea și adresa unității 
Denumirea echipamentului 
Tipul 
Fabricat de*.
Instalat de: .

Recepția lucrărilor se va efectua obligato- * 
riu în prezența reprezentanților Dir. de telecom., » 
ocazie cu care se va întocmi protocolul privind; 
funcționarea instalațiilor de telecomunicații. |

ROM TELECOM poartă răspunderea dez- ! 
voltării tuturor mijloacelor de telecomunicații | 
în România și stabilește noTmele generale o-» 
bligatorii privind construirea, exploatarea și| 
dezvoltarea mijloacelor de Tc. •

Conectarea unnt echipament nou instalat I 
la rețeaua publică sau înlocuirea echipamentului » 
în funcțiune cu un alt echipament fără avizul* 
Direcției de telecomunicații constituie CONTRA- ■ 
VENȚIE și se tratează conform reglementări» " 
lor în vigoare.

Reprezentanții unităților economice caro _ 
sînt autorizați să execute lucrări de telecomu- | 
nicații în județul Hunedoara sînt invitați la* 
sediul Dir. de telecomunicații Hunedoara — | 
Deva, în data de 3. XI. 1992, ora 10, pentru a 2 
stabili de comun acord principiile de colaborare. J 

(1225)

IMPORTANT I
începînd cu data de 15 noiembrie 1992, ora zero, j 

în România se va schimba sistemul de 
numerotație telefonică.

in județul Hunedoara de la data dc 1 august 1992, | 
numerele die apel ale posturilor telefonice sfiit fer» * 
mate din S Cifre. ■

Abonații telefonici din rețeaua telefonică auto-j 
mată din județul Hunedoara vor comunica intre el» 
fermînd la discul aparatului numărul de apel che-| 
mat format din 6 cifre (fără prefix).

Pentru convorbirile telefonice interurbane auto-1 
mate cu localități din alte județe se va adăuga cifra" 
„0” în fața prefixului actual. 2

Comunicațiile telefonice cu abonații din Bucureștii 
se vor realiza adăugind în fața numărului format din* 
7 cifre al abonatului chemat grupul de cifre „ i iar| 
cu abonații din sectorul Ilfov formînd cifra JT ur- • 
mat de grupul de cifre 179 și numărul de. apel al | 
postului telefonic chemat.

Pentru servicii speciale cifra „0" se va înlocui ca | 
cifrai* ,3” astfel : I

921
931
961
971
981
991
Comunicațiile internaționale din România către , 

orice altă țară se obțin prin păstrarea modului ac-| 
tual de formare a numărului (Serviciul special 971). I

Pentru informații detaliate rugăm a vă adresa J 
noului serviciu special „050**, care ‘ după 15 noiembrie | 
va deveni „950” (1225) j

, «w , • — • — • — • • •— • — • — ■ *

DERANJAMENTE 
INFORMAȚII ABONAȚI 
SALVAREA
SERVICII INTERNAȚIONALE 
POMPIERII
CONVORBIRI INTERURBANE

I

Ia.
I*
I*
I
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• AZI, cînd adaugi a 
treia floare in buchetul 
vieții, draga Bogdan- Me- 
drea, „Ia mulți ani !“ îți 
dorește tati și Ema. (8783)

VlNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VlND video player
„Elekta", cu telecomandă, 
sigilat. Preț negociabil, 
■telefon 620166. după ora 
16. (8522)

• VlND ladă frigo
rifica 360 .1, 220 volți. 
sigilată, import, preț 
1400 DM, dulap fri
gorific 1500 1, 250 000 
lei, mobilier comercial 
nou și 1500 1 vin ca
litate superioară. De
va, tel. 611856. (9187)

• VlND canapea și două 
fotolii. Deva, tel. 624403, 
după ora 13. ,’e - - (9186)

• VlND urgent .Ford Gra 
nada, înmatriculat, cu mo
tor defect. Informații De
va, 95/G2204t. după ora 16.

• .. (9183)

. • VÎND aparțahient 2 
camere, cărămidă, zonă 
Centrală. Hunedoara, tel. 
714389. (8488)

• VlND apartament 3 
catrtbre ne (mobilat) și' mo
bilă nouă. Tel;- 713135.

(8486)

• VlND casă cu anex£ 
și grădină în Ghelări.Tcl. 
712377, după ora 16.

(8485)
• VlND Skoda S 109, 

cațoserie, piese de scnnfie 
și - parbrize. Skoda 1000 
MB. Glielari. telefon 735139.

(8475)

• VlND apartament, con
fort I, cu 3 camere, zonă 
QEBtraiâ și Dacia papuc, 
fabricație 1989, km 75 000. 
Informații telefon 618992, 
Deva. (9180)

• VlND tractor TAI'. 
Informații sat Trestia,, nr, 
38, corn. Bălța (Toma).

(9188)

• ViND apartament 4
camere, hol central. Deva, 
Gojdu. Relații telefon 
624658 Deva ’și 96/180630, 
Timișoara. (9179)

• VlND video recorder 
Fqjiaî, sigilat. Deva, te
lefon 627457.

(9177)
• VINDEM apartament 

2 camere, etaj I, Orăștie, 
telefoane 641746 și 641704.

(9176)
• VlND dormitor, preț 

avantajos Deva, telefon 
617183.

(9175)
! * VlND âutoizotermă, 

mațea DAF, turbo 1500, ca* 
paritate 8t — anul fabri
cației 1985, preț avantajos. 
Relații la telefon nr. 95/ 
611360. (9172)

• VlND mașină de scris 
de birou. Informații Deva, 
telefon' 614789.

(9170)

• VlND 35 oi. Deva, te- 
teferi 615285.

(9168)

• ViND vtoikswageiv
Golf. Informații Deva, te 
iefon 624668. (8523)

• VlND mașini de în 
ghețată. marcă germană 
Deva, telefon 616862.

(9017)
• VÎND vilă, ridicată în 

roșu. Deva, str. Victor 
Babeș. nr. 4. telefon 62,7876.

(9115)
• » VÎND ARO Diesel (ne 
cesită reparații) și malaxor 
aluat. Telefon Deva, 622823.

(9189)
• VÎND Ford Tranzit 

Diesel. Deva, telefon -616984.
(9193)

• VÎND TIR 22 tone 
(80 000 km), preț negocia
bil. Alba-Iulia. telefon 
96/829255.

(9114)
. • VÎND apartament trei 

camere, Orăștie, telefon 
615796, zilnic între orele 
18—20. (9013)

• QUASAR Electro SRL
vinde avantajos televi
zoare color. Deva, telefon 
611261. (9Q18)

• VÎND urgent Tractor 
U 650, nou, remorcă’, plug, 
disc, semănătoare porumb, 
preț convenabil. Relații 
Deva, ■ telefon 614871.

(8973/8974)

• VlND butelie aragaz
nornlală. *• Deva; telefon 
613916. - - -• (9012)

• VÎND .fier beton, ne
gociabil. Deva, telefon 
612605. orele 13—20.

(8980)

• VlND mobilă sufrage
rie, dormitor stejar masiv. 
Deva, telefon 615381.

• - (9007)-

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

. • SCHIMB apartament 
confort sporit, central. 4 
Deva, cu casă, curte șî 
grădină în orașul Hațeg. 
Informații telefon Deva, 
613903. (9185)

• SQHiMB’ apartament 
3 camere, ultracentral,' cu 
apartament 2 camere (ex
clus Micro 15 și Dacia). 
Dava, telefon G16184.

(9181)

ÎNCHIRIERI
• CAUT garaj pentru 

închiriat. Telefon 714290.
(8484)

OFERTE 
DE SERVICII

• R.A.T.P. Hunedoara
angajează prin concurs, pe 
perioadă determinată, pa
tru absolvenți de liceu 
(băieți) promoția 1992, pen
tru funcția de controlor 
de trafic. Concursul va 
avea loc în data de 11 
XI 1992, ora 10, la sediul 
unității. (8487)

Jackson", cei interesați' pri
mesc relații la . telefoane
le 672186 JBăcia sau 620492. 
Dava. (9171)

COMEMORĂRI

• S.G. Royal Deva 
angajează urgent bar- 
bană. Informații la 
sediul societății, din 
strada Văcărescu, 5-7, 
sîmbătă, 31 X 1992, o- 
reîe 16—18. și dumi
nică, 1 XI 1992, orele 
10—13. (917B)

DIVERSE

• ÎN . vederea constitui
rii „Fan-Clubului Michael

• £ELE mai mari 
sporuri de. recoltă le 
puteți obține prin ad 
ministrarea îngrășă
mintelor odată cu a- 
răturile de toamnă 
SC. Siderurgica S.A 
Hunedoara, str. Traian 
Lalescu, nr. 8. vă o- 
feră la cele mal scă
zute prețuri sulfat de 
amoniu cu 20,7 la sută 
azot și 24 la sută sulf 
în forme direct asi
milabile de către plan
te. carbonat de magne
ziu șî calciu, cu 17 Ia 
sută oxid de magneziu 
și 28 la sută oxid de 
calciu. Sulfatul de a- 
moniu este un excelent 
îngrășămînt 
cartofi (chiar 
soluri acide 
ovăz, orez, 
varză, rapiță. 
țelină, porumb, 
jiști naturale. Magne- 
ziul esfe un element 
indispensabil tuturor 
plantelor, avînd un 
rol predominant cată-"' 

■ litie. Plapte foarte 
sensibile la lipsa mag 
neziului sînt: carto
ful. eînepa, porumbul.’/ 
sorgul, varza. sfecla 
de zahăr, trifoiul, lu
cerna. tomatele/ .cea
pa, ridichile. Prețurile 
sînt negociabile. Re
lații lâ telefoane 712904. 
711462. 716121. interi
oare: 1130. .2824/ 1360/ 
șl 1075. (7398)

• COLEGELE de la 
Magazinul .EVA” din 
Deva, aduc un pios 
omagiu la împlinirea 
unui an de la trece
rea în neființă a celei 
care a fost -șefă de 
unitate,

GIIEORGHIȚA 
PETRUȚI.

(9011)

■I
UNIVERSITATEA DE VEST

„VASILE GOI.IMS 
ARAD

pentru 
Și pe 
secară, 
cînepă. 

. muștar, 
pa-

• ÎN. iiua de 2 noiem
brie 1992, ora 9, se va 
constitui Asociația de Pen
sionari din municipiul De
va, de pe lîngă Liga Pen
sionarilor din județul Hu- 

ganelor de conducere a a- 
speiațieî pe municipiu] De
va ; Difuzarea Statutului 
Ligii; Diverse. Adunarea 
de constituire a asociației 
se va ține la Casa de. Cul
tură. Sînt rugați să parti
cipe toți pensionarii.

• FIICA, fiul, gine
rele și nepoții anunță 
cu adîncă durere îm
plinirea a doi ani de 
la trecerea în eternita
te a celei ce a fost o 
bună mamă și bunică, 

IRINA RADU 
Lacrimi și flori 

mormlntul tău ! 
rămîne veșnic vie 
inimile noastre !

 (8981)

pe 
Vei 

în

• DACÂ sufletul meu 
Doamne/ Prea din vreme 
Tu l-ai vru.t/ Mîngîie Tu, 
Doamne Sfinte/ Pe cei 
care m-au pierdut”. Soția, 
fiicele, ginerele, sora, cum
natul și nepoții, amintesc, 
că se împlinesc șase săp- 
tămîni de cînd ne-a pără
sit pentru totdeauna dra
gul și iubitul nostru

SAVA ILARION.
Parastasul de pomenire 

duminică, 1 noiembrie, la 
biserica din Brăriișea.

. Dumnezeu - să te odih
nească • în pace ! ,

- (8520)
DECESE

' • FAMILIA Băbuță
Viorel și Doral, din 
satul Brîznic; anunță 
cu durere încetarea ‘ 
fulgerătoare din via
tă a celei care a fost 
o bună soție și mamă,

BABUJA
- LUCRETIA

. înmormîntarea va 
avea loc azi, 30 X ’92,

1

• CU adîncă durere fa
milia anunță trecerea în 
neființă a dragului 

carmazan moise. 
din Bacea, comuna Ilia.

înhumarea sîmbătă, 31 
octombrie, ora 14. Dumne
zeu să te odihnească în 
pace! (8521)

1teI
iteI teI

I 
i te I te I te I % I te I * I teI teI te I te I te
I alimentați la 380 V sau 220 V; tariful pentru ( 
> abonații casnici rămînînd la prețul de 6 lei/kWh.
J (9013)|I---------------------------
te
| REGIA AUTONOMĂ A PLUMBULUI

ZINCULUI BAIA MĂRE

Angajează pentru Sucursala Minieră

Bdul Revoluției, nr. 81

ORGANIZEAZĂ
concurs pentru ocuparea a :

• cinci posturi de cadre didactice {asistenți,» 
preparatori) la Facultatea de DREPT.
Concursul se va susține pe bâză de interviu l 

în data de 4. XI. 1992, ora 11, la Rectorat. !
Informații la telefon : 18093. (1242) |

te 
--------------------------------------------:--------------------- 1 

FILIALA DE REȚELE ELECTRICE DEVA j 

Anunță toți agenții economici (societăți > 
comerciale. SRL, SNC etc.) ca, în conformitate J 
cu HGR 412/1992, prețul energiei electrice,| 
începînd cu data de 15 octombrie 1992, s-a. 
stabilit la 22,50 lei/kWh pentru consumatorii |

*I
ȘI II te * I

v. Baia.
I Borșa 4 (patru) ingineri preparatori (bărbați) I 
î din promoția 1992. Informații suplimentare Ia* 
J R.A.Pb.Zn. Baia Mare, telefon 411501. înt. 273. |

........ .
te * :I -te
Ite

Angajează prin transfer sau concurs pentru | te .(Ti _ J te . • .. • vn — » ®

te •Ite-’
teite
te « V *

I nivel de fosta categorie 4.teIteI

. i

5
U.I.P.S.A.P. DJEVÂ .

, (1240)j
teI
teI

te . Sectorul Mec&nîe (fosta UGIRA):

• 1 tinichigiii' auto

• 2 mecanici auto

I
4

Nivel de pregătire profesională minim la •

Salariu negociabil.
Informații la‘telefoanele 613727 sau , 614296. I 

(1239)j

PANORAMIC
ȘI CERBII POT UCIDE

Un cerb a rănit mortal un îngrijitor care în
cerca să-1 hrănească, a anunțat un reprezentant al 
grădinii zoologice. Animalul i-a provocat leziuni mul
tiple bătrînului de 70 de ani, care întreține Ferma 
Mierii din Tochigi, la nord de Tokio. După cum in
formează REUTER, în această perioadă a anulai a- 
nimalele erau ușor iritabile, aflîndu-se în sezonul de 
împerechere.

BUSH ȘI CLINTON VERI REGALI
Președintele George Bush și rivalul său demo

crat, Bill Clinton, nu sînt doar veri îndepărtați ci veri 
regali. Strămoșii lor comuni pot fi identificați în fa
milia regală a Angliei secolului 13, după cum afir
mă principala autoritate britanică in materie de ge
nealogii. Genealogia aristocratică BURKE a stabilit 
că Bush, despre care se știe că este văr de-al trei
sprezecelea cu regina Elizabeth, și Clinton sînt veri 
regali de gradul douăzeci, cel puțin. Ambii sînt des- 
cendejiții regelui John al Angliei, Bush prin fiul lui 
John, Henry III, iar Clinton prin fiica acestuia, E- 
leanor, spune un extras de cinci pagini din BURKE 
ce include și arborele genealogic al lui Clinton, gu
vernatorul statului Arkansas, informează REUTER.

SE VA INTERZICE FUMATUL ÎN FRANȚA ?
Fumătorii din Franța vor fi puternic afectați de 

o lege care interzice fumatul Ia locul de muncă în
cepînd cu 1 noiembrie, dar Ministerul Muncii speră

că un război între fumători și nefumători va putea 
fi evitat. Din noiembrie, patronii trebuie să transfor
me sediile colective (birouri și ateliere cu mai mult 
de. doi lucrători, cantine) in spații pentru nefumători 
și să înființeze, acolo unde este posibil, camere de 
fumat. Legea interzice fumatul în stațiile de metrou 
și obligă hotelurile, restaurantele și barurile să asi
gure zone Jlără fum". Prea- puțini par a fi pregătiți 
pentru o asemenea prevedere, informează REUTER.

VAL DE EMIGRANȚI ÎN BULGARIA
JNARODNA ARMIA” (Bulgaria) semnalează creș

terea valului de emigranți. Potrivit datelor Ministe
rului bulgar de Interne, la oră actuală sînt înregis
trați, în mod oficial, circa 14 000 de persoane cu a- 
semepea statut. Firește, relevă ziarul, pe Ungă refu- 
giații care tranzitează Bulgaria în drum spre Europa 
Centrală și de Vest, există un grup, nu prea nume
ros, care solicită să rămînă în Bulgaria. Prezm ind 
principalele grupuri de refugiați, ziarul situează pe 
primul loc grupul celor veni ți din fosta Iugoslavie. 
Marea lor majoritate nu cer azil în Bulgaria, pentru 
a nu avea probleme la întoarcerea la casele lor. Sînt 
sîrbi, croați, bosniaci. O creștere importantă o cu
noaște în prezent valul de refugiați- din Kesove (de 
confesiune musulmană), precum și cel al etnicilor bul
gari din Basarabia. încă din luna august. { v< sul 
bulgar a aprobat suma de 5 milioane leva drept a- 
jutor pentru frații lor veniți din Basarabia. Crucea 
Roșie bulgară se ocupă de instalarea lor. îndeosebi 
în zona orașului Haskovo, oferindu-le de la început 
Un ajutor financiar care nu este deloc neglijabil. Pri
mesc tot ceea ce le trebuie timp de 45 de zile, până 
își găsesc loc de muncă și reușesc să se integreze in 
societatea bulgară, informează ziarul citat.

Ziar editat de S.G. „GUVlNTUL LIBER" S.A. J'20/018/1991 Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara 
Telefoane : 611273, 612157, 611269, 625901, fax 618061. tntreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA" S.A. DEVA.
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