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Copii prodigioși
Una dintre excelentele 

emisiuni muzicale de du- 
minieă ale postului TV5 
era intitulată de curând 
„Copii prodigioși din Ru
sia". Două mici pianiste, 
un violonist si un violon
celist, fermecători cu toții, 
inteligenți, cultivați și ta- 
lentați până la precoce 
virtuozitate. Am petrecut 
în compania lor un ceas

de a apă.rea pe TVR2 gra
ție seratelor dlui Iosif 
Sava, cel sistematic înju
rat de „patrioții" de ser
viciu. Fără domnia sa insă, 
acești copii ar rămâne, 
intr-un netulburat anoni
mat, în ciuda numeroaselor 
și prestigioaselor premii pe 
care le culeg pretutindeni 
în lume. Ca șl olimpicii, 
de altfel, care însă n-au

MENTAL J T ATI
illw-
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Reforma...
Nimeni nu mai pune la 

îndoiala faptul că reforma, 
restructurarea, privatiza
rea sunt procese firești șl 
necesare azi în România 
pentru alinierea sa la ță
rile avansate din Europa. 
Ba mai mult, sunt cerințe 
exprese ale organismelor 
europene, pe care le con
diționează de acordarea de 
sprijin material, de credi
te bancare, de venirea in
vestitorilor străini. Proce
sul este în derulare. Noul 
executiv i-a trasat direc
ții de acțiune exprese, dar 
îe modifică de Ia o zi la

din topor
când constați că lași popu
lația fără alimente, că nu 
știi ce să faci cu zecile 
de mii de oameni lăsațl 
fără lucru. Măsura asigu
rării celor disponibilizaț! 
a 6—12 salarii este un pa
liativ. In câteva luni banii 
se termină. Mal ales la 
jocul nebun al prețurilor. 
Și atunci ?...

S-a vorbit mult de pro
tecție socială, de reconver- 
sie profesională, de crea
rea unor locuri de muncă 
în sfera serviciilor, turis
mului, drumurilor eto. Vor
be... Nimio concret. Dar

Semnificațiile unui eveniment
în amintirea lui

Sigismund Toduță

alta. Azi anunță o listă a 
societăților supuse urgent 
privatizării, salariațil se 
îmbățoșează și ies în stra
dă, ca lista să se modifi
ce. Atunci ies în strada 
ceilalți, barează drumuri 
naționale, îșl sechestrează 
directorii, amenință cu 
greve și guvernul dă Iar 
înapoi Mal face o promi- 
teie angajaților, îi mai 

hrănește cu iluzii pentru 
câteva luni de zile și to
tul intră în normal.

Dacă asemenea fenome
ne pot fi considerate nor
male. Poate că da, din mo
ment ce guvernul nu are 
alternative. El și-a pro
pus 6ă facă reforma, să 
restructureze, să privati
zeze, dar nu s-a gândit șl 
ta modalitățile concrete 
ale înfăptuirii procesului, 
«ăci una este să arunci 
expresii gen „privatizare 
prin lichidare", să desfiin
țez?. dintr-un condei com
binate avicole sau chimice 
șt altfel apare problema

privatizarea trebuie făcu
tă. Este de înțeles că nu 
mai sunt bani pentru sub
venționarea activităților 
nerentabile, pentru salarii 
mari, pentru prime, pentru 
sporuri de tot felul, în con
dițiile în care se produo 
mărfuri și puține și de sla
bă calitate și cu consu
muri mari și greu van
dabile.

DUMITRU GIIEONEA

Una dintre cele mai de 
seamă și complexe perso
nalități ale muzicii româ
nești contemporane a ple
cat șl s-a întors (de) la 
Simeria. Aici s-a născut, 
aproape de începutul se
colului (în 1908) și a fost 
înmormântat, cu puțini 
ani în urmă, compozitorul 
Sigismund Toduță, cel ca
re obținea, la Roma, pri
mul titlu de doctor în mu
zicologie din țara noas
tră. Petrecându-și cea mai 
mare parte a vieții și ac
tivitatea la (Sluj (student, 
profesor, apoi rector la 
Gonservator, director al 
Filarmonicii de Stat), unde 
s-a bucurat de aprecierea 
și recunoașterea ce 1 se 
cuveneau, maestrul Sigis
mund Toduță a rămas, din 
păcate, încă puțin cunos
cut hunedorenilor, celor 
din zona natală. -

Gu atât mai mult, fap
tul că singurul liceu de 
muzică (și de arte plastice) 
din județul nostru îi poar
tă de foarte puțină vreme 
numele (festivitatea des- 
fășurându-zse mâine, în ziua 
comemorării maestrului), 
nu reprezintă un moment 
oarecare, ci unul cu o sem
nificație aparte.

Pentru câteva dintre con
siderațiile premergătoare 
unul asemenea eveniment 
ne-am adresat muzicolo
gului Ana Fodor, profe
soară la Liceul de Artă din 
Deva, cea care a inițiat 
și a continuat cu destule 
eforturi acest demers, pâ
nă la finalizarea lui.

— Gare au fost, așadar,

GEORGETA BlRLA

i

de încântare dar și de l- 
nevitabilă tristețe la gân
dul că avem și noi copiii 
noștri prodigioși, care se 

in cele
verse domenii, dar fără, 
nici o șansă, cel puțin 
deocamdată, de a răzbi 
pe vreun post internațional 
de televiziune. Avem o 
puzderie de instiHiM șl 
foruri guvernamentale și 
ncguvernamcntale, de la 
ministere (învățământ, ti
neret, cultură), până la 
asociații, ligi, fundații de
clarat culturale, ba și pa
triotice, dar există oare 
în strategia vreuneia din 
tre ele preocuparea. pen
tru promoționarca tinere
tului performant? Nu cu
noaștem. .Știm doar că ti
nerii muzicieni au șansa

un Iosif Sava salutar.
Au dreptate de aceea 

tinerii când ne reproșează 
nouă, vârstnicilor, că nu 
vedem decât contraperfor- 
manțele lor, în timp ca 
adevăratele performanțe, 
obținute în ceasuri, luni 
și chiar ani de studiu, de 
efort, de exercițiu și an
trenament, trec neobser
vate. Așa e. Acceptând a- 
cest adevăr, trebuie să 
concedcm însă cu toții 
asupra a două aspecte. 
Primul ar fi acela că no
țiunea de tineret c o abs
tracțiune cu care nu putem 
opera -pentru că nu ne 
duce nicăieri. Nu există 
tineret, așa, în general, ci

RADU CIOBANU

(Continuare in pag o 2-a)

< <

i Bugetul local e i 
generos cu sărăcii

La cantina de ajutor plătite în numerar de |

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DB AZIi VREMEA

j social a orașului Lupcni 
• servesc zilnic o masă 
■ caldă 147 de persoane; 
J dependente social. Cu 
| cantina de ajutor social 
, și cu ajutoarele sociale
I

la bugetul local al ora- - 
șului se cheltuiesc lunar | 
35—40 de milioane de lei. - 
Pentru un buget de | 
austeritate, aceasta în- , 
scamnă totuși gem rozi- ■ 
tatc. (T.C.) 1

SPORT
- ......

ULTIMA ORA

Intenție de demisie

(Continuare în pag. a 2-a)

Potrivit unor surse bi
ne informate, subprefec
tul județului Hunedoara, 
Nicolae Pavel Segesvarl,

șl-a anunțat ieri intenția 
de a demisiona din func
ția pe care o deține (1.0.)

Vremea se menține fru
moasă și deosebit de caldă 
pentru această dată. Gerul 
va fi degajat. Vântul va 
sufla slab. Temperaturile 
minime ’ vor oscila între 
12—13 grade 0> iar cele 
maxime între 26—31 grade 
G. (Ileana Govoreanu)

I CURSUL VALUTAR I
| 15 MAI 1997 |

I« I dolar <UA 7084 lei
• 1 marcă germană 4178 lei
• 100 veni japonezi 6096 lei
• 1 liră sterlina 11660 lei
« ) franc elvețian 4933 lei
• 1 franc francei 1240 lei
• 100 lire italiene 424 lei

Cursurile incluse in această listă au la bază I 
colațij ale societăților bancare autorizate să efeo- I 
\tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu I 
'implică obligativitatea utilizării cursurilor în trart- I 
zacții elective de schimb valutar ți înregistrări con- ■ 
tabile. 1
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Diferente semnificative
mal 
pri- 
din

Ac um devine tot 
presantă problema 
vatizării activității 
domeniul reproducției și 
selecției animalelor, în- 
vocânctu-se mereu nepu
tința bugetului de auste
ritate de a mal susține 
acest sector. Discutând 
cu specialiști în mate
rie, care au făcut stagiu 
de pregătire prin occi
dent șl au văzut) șî pri
ceput câte ceva folositor, 
am rcțlnus că între con
diția operatorului însu
ma nț ător din țara noas
tră șl cea a celui străin 
există diferențe esențiale

privind toate aspectele 
acestei activități.

In primul rând 
sia animalelor la 
torl nu poate 
nici pe departe 
rații, la noi 
rii cate au una, două sau 
trei vaci sunt răspân
diți pe o rază mare, în 
sate, în vreme ce în oc
cident animalele sunt 
concentrate în câteva fer
me mari, ceea ce face ea 
intervențiile pentru 
sămânțărl artificiale 
acest din 
să fie 
eficiențe. 
amintim și

disper- 
dețină- 
suporta 
compa- 

proprleta-

urmă 
mult

Apoi, să 
faptul că

în- 
în 

caz 
mai 
mal 
fie-

care operator străin este 
dotat cu autoturism pen
tru munca pe care o 
prestează, iar containe
rele cu material seminal 
pot fi ușor manipulate 
(având greutatea de 2 kg, 
nu 60 ca la noi l). Să nu 
mai vorbim despre mij
loacele de comunicare cu 
fermierii, la noi telefo
nul lipsind cu desăvâr
șire la punctele de însă- 
mânțări artificiale. A- 
tunel cum să ne putem 
compara noi cu occiden
tul în materie de perfor
mantă în zootehnie ?

(N. T.)
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1 Primăria comunei Dobra Foto: ANTON SOCACI
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Reforma... din topor
(Urmare din pag l)

A fost de ajuns sâ se 
nunțe doar câteva dintre 
nitățile ce urmează a fi 

>rivatizate — fără alter
nativa rezolvării măcar 
și în parte a plasării for
ței de muncă disponibi- 
lizate — și oamenii au tre
cut la demonstrații, la mi
tinguri, la acțiuni de-for
ță. Ce se va întâmpla 
.ând se va proceda efec
tiv la reduceri de activi
tăți, la închideri de uni
tăți, la trimiterea munci
torilor în șomaj ? Vor fi 
zile foarte grele. Guver
nanții și parlamentarii iau 
tot felul de măsuri stra
nii, precum cea a elimină
rii subvențiilor penuu a- 
gricultură, ceea ce nu au 
făcut nici măcar vecinii 
noștri, necum țările euro
pene dezvoltate, sau cea a 
reducerii taxelor vamale 
.jentru importul de produ
se agricole, demolând uni
tățile de producție româ
nești și lăsându-ne la dis
creția gâștelor americane 
congelate timp de cinci 
ani, a untului olandez sau 
a brânzii franțuzești, pro
curate la prețuri mai mici 

în amintirea lui
Sigismund Toduță

(Urmare din pag. I)

argumentele cu care ați 
pornit „la drum" ?

— Primul argument l-a 
ronstituit, evident, tot ceea 

e â realizat maestrul Si
gismund Toduță — prin 
muzica pe care a scris-o 
(în cea mai mare măsură 
de inspirație folclorică), 
prin studiile de muzicolo
gie, apreciate la nivel in
ternațional, prin absolven
ții clasei de compoziție — 
personalități marcante ale 
muzicii contemporane ro
mânești (Vasile Herman, 
Cornel Țăranu, ’ Valentin 
Timaru, Hans Peter Turk, 
Orbân Gydrgy, Dan Voi- 
ulescu ș.a.). Deci, ce a 

făcut, a fost sfințit. Al doi
lea argument este atenția 
constantă pe care am ob- 
servat-o din parteți maes
trului Toduță față de De
va. In timpul cât a fost 
directorul Filarmonicii din 
Cluj (’71—’74), atunci a ve
nit Filarmonica la Deva, 
pe 0 perioadă mai lungă 
de ani. Cu acceptul și spri
jinul lui Sigismund Todu
ță și datorită demersuri
lor făcute de dl Tiberiu 
Bardan, Filarmonica s-a 
aflat lunar aici și astfel 
s-a format un strat de pu
blic care a permis apoi 
reluarea concertelor și ca
re a făcut să fie în Deva 
un public inteligent. Nu în 
ultimul rând, a fost dorin
ța pe care maestrul a a- 
vut-o de a fi înmormân
tat nu la Cluj, unde și-a 
petrecut viața și și-a des
fășurat activitatea, ci la 
Simeria. De asemenea, 
pentru primele două edi
ții a transmis Concursu

decât produsele similare 
românești.

Sunt și anomalii în le
gislație, se iau hotărâri 
pripite, insuficient pregă
tite, fără acoperire concre 
tă de protecție, se fac de
clarații pompoase, se dau 
asigurări înaltelor curți, 
care, la rândul lor, pro
mit sprijin. Insă procesul 
reformei în România este 
prea amplu și prea dur 
ca să-1 putem înfăptui cu 
un pumn de dolari. Pen
tru că în timp s-au acu
mulat multe neajunsuri, 
s-a trecut cu ușurință 
peste abuzuri, s-a încura
jat hoția, s-au acceptat în
chistarea și suficiența u- 
nor directori, care n-au 
mișcat nimic în unitățile 
lor. Iar privatizarea a bă
tut pasul pe loc. Și iată 
că timpul se răzbună. 
Pur și simplu nu mai are 
răbdare. Cotele ne
mulțumirilor cresc. Va
lul demonstrațiilor se 
îngroașă. Iar județul nos
tru, mare, greu, puternic 
industrializat, nu va fi o- 
colit de mânja locurilor de 
muncă pierdute, ca urma
re a reformei... din topor. 
Vom vedea.

lui Național de Interpre
tare Instrumentală un „Cu
vânt" (care s-a și tipărit 
în caietele respective).

— Care a fost „replica" 
Devei, a concitadinilor săi?

— Personal am propus 
Primăriei locale de mult, 
să dea străzii pe care se 
află Liceul de Artă nume
le de Sigismund Toduță ; 
întrucât, după moartea 
maestrului, la Cluj, casa 
în care a locuit foarte 
mult timp a fost transfor
mată în Fundația „Sigis
mund Toduță", iar strada 
pe care se află casa a fost 
numită Sigismund Todu
ță... Dar audiență n-am a- 
vut și strada și-a schimbat 
denumirea din Liliacului 
în Ciprian Porumbescu... 
Apoi am încercat să fac o 
omagiere, practic tot sin
gură, și n-am reușit decât 
anul trecut, cu ajutorul 
dlui Ioan Sicoe «(omagie
rea constând într-un reci
tal susținut de „Cvartetul 
transilvan" din Cluj-Napo- 
ca). Și un lucru s-a mai 
întâmplat la Simeria, în 
noiembrie, anul trecut: cu 
prilejul concertelor Aca
demiei Bach, invitații (pro
fesori) din Germania (un
de maestrul este foarte cu
noscut prin studiile pe 
muzica lui J. S. Bach) au 
fost și au depus o coroană 
de flori la mormântul lui 
Sigismund Toduță. M-aș 
fi bucurat s-o facă mai în
tâi oficialitățile județului 
nostru, pentru că nu s-a 
născut în Germania, s-a 
născut aici, și e puțin je
nant să fii cunoscut în lu
mea mare și la tine acasă 
să trebuiască cineva să se 
zbată ca să se pună in 
drepturi o astfel de capa
citate deosebită.

POȘTA RUBRICII
Die Gheorghe Simina — 

sat Valea Bradului, nr. 18, 
Oficiul de Pensii de Stat 
din cadrul Direcției Gene
rale de Muncă și Protec
ție Socială Hunedoara — 
Deva răspunde întrebării 
dv. Cităm: „Verificările e- 
fectuate de către Oficiul 
de Pensii de Stat. în do
sarul în care sunteți titu
lar de drepturi, au scos în 
eviaența că toate sumele

Competiție. Foto; ANTON SOCACI

VINERI, 16 MAI

C TVR 1 'I
6,00 România: ora 6 fix!;

8.40 Meridianele dansului
, (r); 9,10 Simpozion (r); 10,00
v Știri; 10,05 Limbi străine;

10,35 D.a.; 11,05 Șeicul (r); 
12,00 Știri; 12,05 Media- 

1 club (r); 12,50 Microrecital 
î Poesis; 13,00 TVR Cluj-N ;

14,00 Știri; 14,10 1001 audi
ții; 15,05 TVR lași; 16,10 
Lege și fărădelege!; 16,30 
America sălbatică (do);
17.10 Em. în Ib. germană;
18.10 Katfs și câinele (s);
18.40 Scena politică; 19,15 
Tezaur folcloric; 20,00 Jur
nal; 21,00 Nobila casă (f);
22.40 Ecoturism; 23,00 Jur
nal; 23,20 Concert Maria 
Dolores Pradera; 0,20 O fe- 
meie la mâna a doua (f). 

pe care le încasați cu ti
tlu de pensie au fost sta
bilite corect, cu respecta
rea prevederi or legale în 
vigoare, iar după stabilirea 
inițială toate Indexările, 
corelările, compensările și 
majorările acordate succe
siv prin hotărâri de gu
vern vi s-au aplicat con
form acestora.

Față de acestea,' preten
țiile dv sunt nejustificate". 
(Semnează dl. loan Lupșa, 
director general adjunct).

C TVR 2 )
7,00 TVM. Telematinal; 

8,30 D.a.; 9,00 Muzica pen
tru toți; 10 00 Maigret ți 
casa judecătorului (f.p.); 
11,25 Mag. satelit; 13,00 
Războiul Independenței (r);
14,10 Do. satelit; 14,30 
D.a.; 15,00 Limbi străine 
(r); 15,30 Conviețuiri; 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 
Bursa invențiilor; 17,40 Șei* 
cui (s); 18,35 Ajută-te sin
gur! (mag.); 19,00 Concert 
simfonic; 21,05 Ultimul tren; 
22.05 TVM. Mesager; 22,30 
Robingo 2 (cs); 23,10 Rit
muri muz.; 23,30 Din viața 
romilor; 0.15 Bucuriile muz.

Cpro - tv)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr ți ne
lini țtit (r); 9,45 Sport la

Copii prodigioși
(Urmare din pag. I)

categorii de tineret dife
rențiate prin mediu, pre
gătire, preocupări, idealuri, 
aspirații, orizont etc. Ele 
nu pot fi conside ate glo
bal, ct neapărat in func
ție de specificul fiecăreia 
și în corelație cu tendința 
și direcția de dezvoltare 
a întregii societăți.

Al doilea aspect de care 
e bine să ținem seama e 
consecutiv constatării că 
tinerii harnici, studioși, 
talentați, educați — cali
tăți, care nu exclud non-, 
conformismul specific vâr
stei — țin de ordinea fi
rească a lucrurilor, apar
țin normalității. Or, cea 
mai însemnată virtute a 
normalității este că trece 
neobservată, E modestă, 
nu deranjează, nu sare-n 
ochi, tn timp ce, dimpotrivă, 
incultura, tembelismul, 
prostia, mitocănia sunt de
viant c, ies din normal și 
provoacă reacții de respin
gere, dobândind astfel un
JETJClii i LuQQCJ :—II—ri—H

0 hotărâre în avans
O hotărâre a Consiliului 

local Lupeni din decem
brie 199b prevede ca ac
tivitatea de încasare a ta
xelor comune de la popu
lație să nu o mai facă ad
ministratorii angajați de 
asociațiile de locatari, ci 
salariați ai regiei orășe
nești de gospodărie comu
nală și foeativă.

Hotărârea vine cumva 
în întâmpinarea Legii 
114,1996 — legea locuin
ței, care statuează in locul 
asociațiilor de locatari, 
crearea de asociații de pro
prietari, cu personalitate 
juridică. Aceasta cu atât 
mai BiuH cu cât 82 la su
tă din apartamentele și 
locuințele foste proprie

minut; 10,00 Cine este țe
lul? (r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Fort Bo- 
yard (cs); (2,30 Am întâl
nit ți români fericiți (r); 
12,55 Știri; 13,00 Străinul 
(dramă); 15,00 Matlok (s); 
16,00 Tânăr ți neliniștit 
(s); 16,45 Forța dragostei 
(s); 17,30 Xena, prințesa 
războinică (s); 18,15 Ră
tăciți în tranziție; 19,00 
Știi ți câștigi! (cs); 19 30 
Știri; 20,00 Dosarele X 
(s); 21,00 Jacob's Lader (f); 
23.00 Știri; 23,15 La limita 
imposibilului (s); 0,00 Sport 
la minut; 0,15 Zona Cre
pusculară (s); 1 00 8 1 2 
(<l-

(ANTENA T)

7,00 Știri /Rev. presei; 7,15 
Văduva (r); 10,20 Viața în 
trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații 
străzii (s); 13,00 Orațul 
ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 

ascendent nedorit asupra 
norma ității, păstrându-șe în 
atenția iritată a societății. 
Și, intr-adevăr, nu e bina.

Fără să ostenim a sane- 
ționa comportamentul yi 
manifestările deviante, avem 
obligația să cultivăm în 
orice împrejurare norma- 
litatca în general și norma- 
litatca performantă în spe
cial. Suntem datori să le 
asigurăm copiilor noștri 
climatul prielnic indispen
sabil pentru afirmarea și 
desăvârșirea aptitudinilor 
și talentului lor. Și cu 
atât mai mult suntem da
tori să nu evităm nici un 
efort ș£ mei un sacrifici» 
inelmsiv financiar, pentsu 
promovarea până in mass 
media internaționala a ee- 
piilar noștri prodigioși de 
care, sftmt Domnului, nu 
ducem lipsă. Ne-a dăruit 
Dumnezeu cu această ne. 
prețuită avuție și tot El 
ne-ar bate dacă am Hm-o 
de izbeliște. E însă »n 
subiect asupra căruia me
rită să: revenim.

tate de stat au trecut in 
proprietatea locatarilor.

Se speră ca prin înfăp
tuirea acestei hotărâri să 
să se reducă debitele foar
te mari existente ia aso
ciații. înfăptuirea e îngreu
nată, după cum ne infor
ma dl TeofiJ Dobr-nn, vi- 
ceprimarul orașului, de 
tergiversările la arp re
curg administratorii aso
ciațiilor în predarea acte
lor către RAGCL, Și mai 
este îngreunată, indirect, 
de faptul că deși Legea 
locuinței a intrai în vigoa- 
re anul trecut, la Lupen; 
instructiunile.de aplicare 
a ei au sosit abia în mal 
a.c.

ION C IOC El

Violență latentă (f, r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
19,00 Știri; 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21 30 
Apocalipsul la oră fixă 'co); 
2X10 Milionarii de la mie
zul nopții; 0,30 Totul pen
tru nimic (f).

(DEVASAT+)
11

ț
i

7,00 Dulce ispită (s); 
8,00 Desene; 8,30 Safari 
(doc.); 9,00 Când inima 
ațteaptă (s); 9,30 Farmacia 
de gardă (co); 10,00 Tră
darea (f); 11,30 Maețtrii 
cascadori (doc.); 12,30 Ca
mera ascunsă; 13,00 Com- 

jrtament indecent (f); 14,30 
Videotext; 17,00 Dulce is
pită (s); 18,00 Desene; 18,30 
Tavernele lumii; 19,00 Când 
inima ațteaptă fs); 
Farmacia de gardă 
20,00 Criminalul este 
tre noi (f).

19,30 
(co); 
prin-
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Bugetul — mai sărac cu 270 de milioane lei 
datorită neachitării taxelor focale

Din execuția bugetară 
din anul trecut, referi
toare la bugetul orașului 
Vulcan, rezultă o sumă 
de 3 733 843 000 de lei la 
venituri, și tot atât la 
cheltuieli.

Veniturile bugetului lo
cal au fost constituite în 
proporție de câte 28 la su
tă din sume defalcate și 
din subvenții. Diferența de 
44 la sută au cons* iturt-o 
veniturile proprii (aproxi
mativ 26 la sută) și veni- 
turtle din capital -(aproxi
mativ 1B la sută).

Aritmetic, echilibrai es
te perfect atât tn interio
rul cifrei veniturilor, cât 
f! Intre acestea și cheltu
ieli. Firesc, nu poți chel
tui mai mult decât ai. Nici 
veniturile nici cheltuielile 
Insă na exprimă, deopotri- 
vt, trebuințele orrșuhri și 
posibilitățile lttî. Să ne ex
plicăm:

Ultima rectificare de bu- 
e** a avat loc în decem
brie, dar datele t?i repro

duc, în general, pe cele 
operate în iulie. Potrivit 
ultimei rectificări, venitu
rile proprii trebuiau să se 
ridice la nivelul de 1,25 
miliarde de lei. Nu s-au 
realizat decât 978 547 000 
de lei. Nerealizarea de 
271 453 000 de lei are O

și contabilii de consilii. Ta
xele acestea le încasează 
organele fiscale".

Adică nu le încasează, 
căci dacă le-ar încasa în 
cuantumul datorat de fie
care agent economic nu 
ne-am întâlni sistematic cu 
această formă disimulată

CONSILII L LOCAL SI PRIMAB1A 
a | PARI AMENT SI GUVERN ALE CETĂȚII j g

singură explicație: agenții 
economici cu capital de 
stat de pe teritoriul ora
șului nu și-au achitat co
respunzător sau deloc ta
xele locale pe terenurile 
folosite din domeniul pu
blic. „Boala" nu e numa! 
la Vulcan. Am regăsit-o 
la mal toate comunele, 0- 
rașele și municipiile unde 
am abordat această temă. 
„Nn avem cu ce interveni 
■— spun la unison primarii

de evaziune fiscală, păgu
bitoare pentru comunitățile 
locale.

Nu numai veniturile pro
prii însă nu s-au realizat 
la nivelul bugetului recti
ficat, ci și veniturile de 
capital. Aici explicația es
te că nu s-au mai putut 
vinde la nivelul antecal- 
culat spațiile cu altă des
tinație, guvernul oprind — 
până când oare? — acest 
transfer de proprietate.

In consecință, față de un 
volum de lucrări programa
te în sumă de 2 821 700 000 
la capitolul „servicii — 
dezvoltare publică și lo
cuințe", nu s-au putut e- 
xecuta lucrări decât în su
mă de 2 382 237 000 de lei. 
Minusul s-a localizat, bine
înțeles, la reparații și mo
dernizări străzi și la lo
cuințe.

Gei care ne-au pus la 
dispoziție aceste cifre și cei 
cu care am mai discutat 
diferitele aspecte ale exe
cuției bugetare ne spuneau 
că „dacă ar fi fost bani, șl 
la capitolul locuințe s-ar 
fi putut termina blocul 93. 
început înainte de revolu
ție". Dacă ar fi fost. Gu 
datorii neachitate față de 
bugetul local însă nu se 
pot construi apartamente 
sau asfalta străzi. Și ast
fel orașul arată cum arată, 
pentru că primări,, face și 
ea ce poate cu banii de 
care dispune.

ION CIOCLEI

O situație ambiguă are șanse de clarificare
Nerespcctarea pilierului 

de siguranță al exploatării 
miniere Lupani de către 
oficialitățile orașului care 
în urmă cu zeci de ani au 
eliberat autorizații de con
struire a locuințelor pe 
amplasamente situate în in
teriorul pilierului a deter
minat autoritățile statului 
totalitar să promoveze un 
decret de expropriere a 
locuințelor în cauză. Pro

prietarii lor, mai bine zis 
foștii proprietari, au refu
zat să le părăsească, ele 
nefiind demolate și mo
mentan neamenințate din 
punctul de vedere al secu
rității construcțiilor.

Anii au trecut și terenul 
excavat în adâncuri a în
ceput să cedeze, amenin
țarea devenind, de data a- 
ceasta reală. Locatarii ca

re au refuzat, la timpul 
potrivit, să se mute în blo
curi, ar face-o acum, dar 
nu mai sunt apartamente 
disponibile.

In întâmpinarea dorinței 
Celor care vor să recu
pereze parțial materialele 
din casele amenințate și 
să-și construiască locuințe 
pe alt amplasament, con
siliul local a parcelat în 
sir. Minerului din cartie

rul Grafit terenuri cu des
tinația construcții de lo
cuințe, pe care le va scoate 
Ia licitație. Cei din pilier, 
care doresc, vor putea ob
ține aceste terenuri, în con
diții de licitare foarte fa
vorabile lor. O situație am
biguă are astfel ș:<ise de 
clarificare.
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Nici o surpriză in j
„sferturile" Cupei j

| DIVIZIA B3

Miercuri, pe patru sta
dioane din țară s_au des
fășurat meciurile din

„sferturile" Cupei Româ
niei la fotbal. Iată re
zultatele înregistrate:

DINAMO —• C.S.M. REȘIȚA 
4—1 (1—0)

F.C. NATIONAL — „U" CLUJ 
3—1 (2—0)

UNIV CRAIOVA — F.C. BRASOV 
2—0 (0—0) 

STEAUA — PETROLUL
3—2 (2—2)

Echipele învingătoare 
s-au calificat în semifi
nale. Tragerea Ia sorți 
s-a efectuat ieri la FRF, 
urmând ca meciurile să 
Se dispute miercuri, 21 
mal, după următorul 
nregram: F.C. Național 
— Dinamo ; Steaua —• 
Univ. Craiova.

Așadar, nici e sur
priză în „sferturile" Cu
pei României la fotbal. 
Singur^ echipă calificată 
în aceasta fază a Gupei, 
din eșalonul doi, GSM 
Reșița, tu a fost în sta
te să dea o replică pe 
măsură echipei Dinamo, 
sau reșitenii s-au reținut 
avar. I în vedere că sâm
bătă efectuează a doua 
deplasare la UTA după 
cea de la Olimpia S.M. 
șî o eventuală înfrângere 
îa Arad le-ar frâna mult

*
I*
I
I*
I
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I

drumul lor spre promo- J 
vare. Nici clujenii nu au | 
putut opune o rezisten- » 
ță bancarilor bucureșteni. I 
Elevii iul Halagian au ; 
fost superiori și tehnic | 
și tactic studenților ca- < 
re de mai multă vreme » 
acuză o lipsă de formă. I 
Universitatea Craiova a • 
trecut ușor de FC Bra- | 
șov — echipă ce are gân- « 
dul numai la salvarea I 
de la retrogradare. Sin- J 
gurul meci în care la j 
sfârșitul celor 90 de mi- I 
nute de joc scorul era | 
nedecis (2—2) a fost cel » 
dintre Steaua — Petro- I 
lui, disputat la Buzău. » 
Partida, intrată în pre- | 
lungiri, s-a încheiat în J 
favoarea militarilor, gra- i 
ție „golului de aur" mar- I 
cat de Roșu în minutul J 
1001 |

j Vega Deva învingătoare în 
{deplasare, la Petrolul Țicleni
ț REZULTATELE ETAPEI : Drobeta Tr .S. — 
1 Minerul Certej 2—1; Petrolul Țicleni — Vega Deva 
? 0—1; Minerul Mătâsari — A.S. Paroșeni 1—0; Mine- 
t Ral Rovinari •*- Minerul Lupeni 2- -9; 1 C. Vâlcea

— Petrolul Stoina 2—1; C.S. Olt -r- Minerul Ber- 
bești 2—0; Minerul Uricani — Unirea Pitești 4—2; 
Parângul Lonea — F.C. Alexandria 0—1; Minerul 
Anina — Metalul Bocșa 3--1; Petrolul Videle — 
Termo Tr. Sev. 3—0.

CLASAMENTUL
1. Drobeta Tr. Sev. » 31 20 6 5 61—27 66
2. Vega Deva 31 21 3 7 66—43 66
3. Minerul Uricani 31 15 4 12 61—56 49
4. C.S. Olt 31 11 6 11 51—36 48
5. Minerul Certej 31 16 0 15 55—50 18
6. Unirea Pitești 31 1*1 5 12 41—31 47
7. Minerul Berbești 31 15 2 14 54—19 47
8. Petrolul Stoina 31 14 3 11 57—52 45
9. Minerul Mătăsari 31 15 3 13 49—41 41

10. Parângul Lonea 31 14 2 15 57—57 41
11. Mine-llal 31 14 2 15 46—52 41
12. Petrolul Videle 31 14 i 15 41—18 11
13. Minerul Anina 31 13 4 11 48—14 43
14. Petrolul Țicleni 31 13 3 15 47—53 13
15. F.C. Vâlcea 31 12 5 14 37—19 41
16. Minerul Lupeni 31 12 4 15 3S—53 40
17. F.C. Alexandria 31 11 4 16 29—10 37
18. Termo Tr. Severin 31 10 5 16 33—50 35
19. A.S. Paroșeni 31 9 5 17 31—19 32
20. Metalul Bocșa 31 9 2 20 31—G3 29

ETAPA VIITOARE : Minerul Gcrtej — Vega De-
va; Drobeta Tr. S. — A.S. Paroșeni; Petrolul Țicleni • 
— Minerul Lupeni; Min. Mătăsari — Petrolul Stoi- ) 
nai Mine-Ral — Min. Berbești; F.G. Vîlcea — Un. I 
Pitești; F.G. ©lt — F.G. Caracal; Min. Uricani —>’ 
Met. Bocșa; Parângul — Termo Tr. Sev. i Petrolul 1 
Videle — Minerul Anina. ț
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PERIOADA 18—23 MAI .

BERBEC
Energia fizică. Ia minim. întâlnire cu cineva de 

la serviciu, cu care doriți consolidarea relațiilor. A~ 
teți gândurile împrăștiate și cel din jur vă comen
tează. Miercuri, o zi mai bună, cu inițiative strălu
cite. Popularitatea dv este în creștere. Devcniți coo
perant cu cei în vârstă.

TAUR
Nu-i momentul să întreprindeți ceva deosebit. 

Ambițiile dv nu au șanse să fie satisfăcute. Evitați 
incorectitudinea. S-ar putea să împrumutați bani unei 
rudenii aflate în spital. Capacitate maximă de a vă 
comunica ideile. Cu partenerul de afaceri sunteți 
pe drumul cel bun.

GEMENI
Relația cu persoana iubită devine mulțumitoare, 

tensiunile se diminuează; dar totul este într-un echi
libru fragil. Vă preocupă relațiile cu colegii de ser 
viciu, miercuri însă vă ocupați cu succes de trebu
rile domestice. Afacere rentabilă cu un teren fi s-ar 
putea să cumpărați un obiect de decor pentru casa 
dv. Partenerul de viață va câștiga o sumă importantă

RAC
Șanse limitate de câștiguri. Vi se propune o in

vestiție insă riscurile sunt mari. Nu vă supărați pe 
prietenii care vă atenționează că greșiți. Acordați 
atenție sănătății dv, că altfel puteți avea probleme 
Ați putea să vă puneți in aplicare planurile secrete. 
Nu fiți nerăbdător, căci in curând șansa vă va surâde.

LEU
Partenerul de viață nu e tocmai corect cu dv și 

relațiile s-ar putea înrăutăți. Invitație în străinătate. 
Relațiile cu șefii se pot îmbunătăți, ceea ce vă avan 
tajează. Miercuri, sunteți romantic și relaxat. S-ar 
putea ca partenerul dv de viată să plece pentru scurt 
timp.

FECIOARA
Planuri de viilor, probleme ce trebuie rezolvatei 
ceea ce vă cam tensionează Veste legată de uni 

drum. Mai aveți datorii de plătit, ceea Ce vă irită.| 
serviciu, posibile realizări. Nu amânați discuțiaI 
persoana iubită. Aveți de luat bani și veți faccț

.umpărături.

BALANȚA
Calitățile dv sunt apreciate de sexul opus. Vă 

veți echilibra bugetul repede Șî este momentul să 
vă achitați datoriile. La serviciu lucrurile merg bi
nișor, dar sănătatea dv scârțâie. Șanse de a realiza 
ccva deosebit în profesia dv. Atenție la cc spuneți, 
ă veți avea probleme cu cei din jur.

SCORPION
Drumuri, întâlniri cu cunoștințe. Relații tensio

nate cu șefii. Riscați sâ pierdeți un obiect prețios. 
Realizare de natură intelectuală. Inspirația compen 
sează forța de muncă mai scăzută. Șanse pe plan 
profesional și financiar. Veți pune la punct câte ceva 
in casă.

SĂGETĂTOR
La serviciu nu reușiți să colaborați cu colegii, 

ceea ce vă irită. Cu răbdare și cu mintea care vă 
este vioaie ați putea duce totul la bun sfârșit. Acor
dați mai multă atenție semenilor aflațl în impas. 
Nu vă propuneți imposibilul, pentru a nu vă crea 
singur stări depresive. La serviciu, promovare sau 
mărire de salariu.

CAPRICORN
Sentiment de nerealizare afectivă; atenție la cum 

conduceți. Contactele cu străinătatea vă avantajea 
ză. Vi se propune o afacere tentantă, dar riscul este 
mare. Evitați cumpărăturile pentru a nu ieși in pier
dere. în problemele profesionale prudență maximă. 
Vineri, activități gospodărești, musafiri nepoftiți.

VĂRSĂTOR
Discuții în contradictoriu- vi se propune un nou 

serviciu care v-ar avantaja. Ar fi bine să luați în 
considerare sfaturile părinților. La serviciu sunteți 
aproape de o mare realizare; totul e să nu vă gră
biți. Joi, este posibil să vă îndrăgostiți de cineva. Vă 
simțiți epuizat; veți cheltui bani pentru sănătate.

PEȘTI
Variație în sfera relațiilor sentimentale. Nu vă 

înțelegeți cu partenerii de afaceri; nu vă lăsati con 
dus de impuls. Popularitatea dv' este în creștere. A- 
socicrea cu persoane în vârstă vă avantajează. Veți 
fi taxat din cauza neatenției fală d? persoana h;bl;â 
Proiectele dv de viitor necesită un efort deosebit. 
Primițj bani pe care nul așteptați; profilați pentru 
a vă achita datoriile.

:—m—vâ
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Hunedoara 
localitate din 
întocmit un 
de salubri, 

transport

Municipiul 
este singura 
județ ce are 
„Regulament 
zare, colectare, 
și depozitare a deșeuri
lor urbane menajere, ve
getale și stradale și de 
întreținere a zonelor 
verzi". Regulamentul tra
tează modalitățile și con
dițiile în care se asigură 
salubrizarea căilor pu
blice și activitățile legate 
de acestea, precum și o- 
bligațiile ce revin persoa
nelor fizice și juridice 
din a căror activitate re
zultă deșeuri. Regula
mentul a fost elaborat in 
haza legislației în vigoa
re și a primit statut de 
hotărâre de consiliu lo
cal, prin aprobarea sa în 
ședință de căitre consilie
rii Hunedoarei.

Potrivit Regulamentului, 
asociațiile de proprietari, 
deținătorii sub orice titlu 
de imobile, agenții 
nomici, instituțiile 
căror activitate 
deșeuri menajere 
menajere au obligația să 
dețină rccipienți (contai
nere sau pubele) compa
tibili cu sistemul de co
lectare. Recipienții vor fi 
asigurați sau procurați 
contra cost ori în chirie 
de societatea care pres
tează activitatea de colec
tare a deșeurilor urbane. 
Depozitarea recipienților 
pentru colectare se face 
în locuri amenajate, nu 
mai. departe de 10 metri 
de calea de acces al mij
loacelor de transport.

Persoanele fizice și ju-

eco- 
din a 

rezultă 
și ne-

informii unorPotrivit 
obținute de la Primăria 
municipiului Hunedoara 
începând de luni, 19 mai, 
în orașul de pe Cerna se 
va declanșa o amplă ac
țiune de deratizare și 
dezinsecție a domeniului 
public.
Primăria municipiului a- 

vertizcază cetățenii că în 
zonele în care se cfec-

Curățenia orașului si
• 1 1

depozitarea deșeurilor
o prioritate pentru 

Primăria Hunedoara
ur- 

con- 
să

ridicc din a căror activi
tate rezultă deșeuri 
bane au obligația, 
form Regulamentului, 
asigure starea de curățe
nie a spațiului în care 
se face depozitarea tem
porară a recipienților de 
colectare sau a punctelor 
gospodărești unde sunt 
amplasate containere de 
gunoi. Recipienții trebuie 
spălați și dezinfectați, cel 
puțin o dată pe lună, și 
menținuți în bună 
de funcționare, se 
zează în hotărârea de 
siliu local. Aceasta 
prevede încheierea 
contracte-a bonament 
tru colectarea și 
portul deșeurilor 
jere cu societatea 
tatoare arondată 
respective.

Regulamentul aprobat 
de Consiliul local al mu
nicipiului Hunedoara in
terzice depozitarea și a- 
runcarea deșeurilor pe 
domeniul public, pe străzi, 

stare 
preci- 

con- 
mai 

de 
pen- 

trans- 
mena- 
pres- 
zonei

tueaza deratizarea și dez- 
insecția se impun măsuri 
speciale de evitare a in
toxicațiilor sau otrăviri
lor accidentale. Locurile 
în care se efectuează de
ratizarea și dezinsecția 
vor fi marcate prin a- 
nunțuri și plăcuțe cu sim
bolul „cap de mort" („Zo
nă Otrăvită").

neîn alte locuri publice 
autorizate și pe malurile 
cursurilor de ape (Cerna, 
Zlaști, Valea Seacă etc.).

Persoanele fizice și ju
ridice au obligația, po
trivit regulamentului, de 
a asigura curățenia în 
incintele proprii, în zo
nele cuprinse între imo
bile și carosabil, în locu
rile de parcare pe care 
le dețin sau le folosesc. 
Este interzisă arderea de
șeurilor în recipienții de 
colectare sau în alte lo
curi neautorizate, arun
carea pe străzi ori pe 
domeniul public a obiecte
lor de uz casnic deterio
rate și a reziduurilor.

In privința deșeurilor 
periculoase (explozive, o- 
xidante, mutagene, radio-

De pe platourile înalte ale Amerlcfi de Sud, Ia 
marginea pădurii Chizid. Aici, însă, Lama nu este 
folosită ca anima] de povară, ci pentru a fi admirată 
laolaltă cu celelalte viețuitoare din țarcurile sau 
cuștilc Grădinii zoologice.

Foto — ANTON SOCACI

posibilitatea 
deșeurilor în
Spitalele, 

dispensarele

depozită- 
siguran- 

cabinetele 
sanitar- 
obligate 
reziduu-

active etc.), dăunătoare 
pentru om, animale sau 
vegetație, persoanele fi
zice și juridice sunt obli
gate să le neutralizeze în 
instalații speciale și să 
obțină un buletin de a- 
naliză a produselor rezul
tate, prin care să se ates
te 
rii 
ță. 
Și 
veterinare sunt 
să neutralizeze 
rile în instalațiile proprii 
(prin ardere în cremato
rii) sau să le transporte 
cu mijloace special ame
najate în locuri unde pot 
fi depozitate și tratate 
conform metodologiei a- 
probate de organele sa- 
nitar-veterinare și de pro
tecția mediului.

Regulamentul prevede 
că deșeurile rezultate de 
lsf abatoare, activități de 
ecarisaj, 
mentație 
depozita 
bate de 
Hunedoara.
provenite 
industriale, zgura de fur
nal și oțelărie, cele rezul
tate din demolări side
rurgice, gudroanele și 
deșeurile cocsochimice se 
colectează și se transpor
tă la halda de zgură spe
cial amenajată la Buituri.

SORIN BLADA

deratizare, ali- 
publică, se vor 

în locurile apro- 
Consiliul local 

Reziduurile 
din activități

GRĂDINIȚĂ NR. 1 DIN HUNEDOARA

„După douăzeci de ani..
Chipurile vesele ale co

piilor, neastâmpărul și joa
ca lor, nelămuririle sau 
răspunsurile lor poznașe au 
făcut abia simțită trecerea 
anilor. Totuși, sunt 20 de 
ani de când Grădinița nr. 
I cu program prelungit din 
Hunedoara își deschidea 
pentru prima dată porțile 
numeroșilor capii ai anga- 
jaților întreprinderii Mi
niere din Hunedoara.

Cinci grupe de grădini
ță, patru de creșă, un sin
gur cadru didactic califi
cat (directoarea Nicolița 
Scurtu), celelalte fiind su
plinitoare, în această „for
mulă" Începea activitatea 
la amintita unitate preșco
lară. Odată cu anul școlar 
1977 aveau să fie reparti
zate primele educatoare ti
tulare — trei dintre cele 
mai bune absolvente ale 
Liceului pedagogic, situa
ție care s-a repetat și in 
anul următor. De altfel, 
„faptul că această grădi
niță a ajuns una dintre ce
le mai bune din Hunedoa
ra, și chiar din județ, se 
datorează și întâmplării, 
probabil, că unele dintre 
cele mai merituoase absol
vente ale profilului peda
gogic au fost făcute dar 
municipiului Hunedoara", 
este de părere dna Angela 
Stanciu, cu aceeași vârstă 
de muncă aici, ca și cea a 
unității.

Sunt ani de împlinire, de 
satisfacții și de mulțumi
re pentru tot ce s-a rea
lizat în acest timp, dar și 
un punct de plecare pen
tru viitor, mărturisește, nu 
fără emoție, dna Mariana 
Prutean, directoarea grădi
niței. Ani în care „cuvin
tele de ordine" ce au stat 
la baza activității tuturor 
cadrelor didactice au fost 
„pasiune, dăruire, compe

tență și perseverență*, dn* 
blate de calități esențiale, 
specifice profesiunii: „răb
darea și o dragoste deose
bită pentru copii". Și chiar 
dacă In anumite momente 
n-au lipsit dificultățile, pro
blemele, ele au fost tre
cute cu bine; asta și da
torită sprijinului perma
nent al părinților, a] În
treprinderii Miniere (care, 
până în 1990, când grădi
nița a trecut la Inspecto
ratul Școlar, a asigurat ba
za materială), la bunul 
mers al activității contri
buind, de asemenea, In
spectoratul Școlar și Pri
măria locală — menționea
ză dna directoare.

Printre plăcutele amin
tiri ale interlocutoarelor 
noastre au fost evocate șl 
perioadele in care solici
tările de înscriere a copii
lor veneau din toate zone
le Hunedoarei, chiar și din 
satele învecinate. La loo 
de cinste și oarecum de 
răsplată a muncii lor stau 
și rezultatele, împlinirea în 
viață a acelora care au fă
cut primii pași în această 
grădiniță, sub îndrumarea 
educatoarelor, din rândul 
celor cu o frumoasă acti
vitate aici făcând parte E- 
lena Miliu, Cornelia Gurui- 
ță, Angela Popa. Felicia 
Pasca], Viorica Cîrstea, Ana 
Bucătaru sau regretata 
Domnica Cîrlan.

Aduceri aminte, priviri 
nostalgice în urmă, emo
ția prezentului, ambițiile șl 
încrederea în viitor —- a» 
cestea au fost câteva din 
gândurile și trăirile celor 
care recent au sărbătoi 
festiv împlinirea a dou, 
decenii de existență a Gră
diniței nr. 1 cu program 
prelungit din Hunedoara,

GEORGETA BtRLA

BLITZ!
• BALUL ABSOLVEN

ȚILOR. Tradiționalul bal 
al absolvenților Liceului 
Teoretic „Iancu de Hune
doara" va fi găzduit și în 
acest an de Casa de Cultură 
a municipiului Hunedoara, 
fiind precedat de un spec
tacol realizat și susținut 
de elevii liceului. Acestea 
vor avea loc vineri, 16 mai, 
începând cu ora 16.

• SPECTACOL DE VA
RIETĂȚI. Tinerii inter
pret ai formațiilor Casei 
de Cultură vor fi protago
niștii spectacolului de va
rietăți ce se va desfășura 
miercuri, 21 mai a.c„ cu 
începere de la ora 18. Spec
tatorii sunt invitați la mo
mente de satiră și umor, 
muzică ușoară și dans mo
dern.

Oficiul Teritorial dc Poș
tă Hunedoara, al cărui' se
diu a fost inaugurat cu 
câteva luni în urmă, are 
arondată o zonă ce cuprin
de aproape jumătate din 
județ. Dialogul purtat cu 
dl sing. Romulus Stoica, 
șeful acestui oficiu, a cu
prins probleme legate de 
activitatea curentă în poș
tă, noutăți apărute în pres
tațiile acestei regii și care 
sunt tendințele ce se fao 
simțite în planul reforma
tor în Poșta Română.

în cadrul Oficiului Poș
tal Rural Mecanizat sunt 
coordonate toate activită
țile poștale ce au ca su
biect zona rurală aronda
tă. Lunar corespondența 
internă însumează, la ma
xim, cca. 300 000 de pozi
ții iar cea externă bate 
spre 18 000 de scrisori. O- 
ficiul Teritorial dispune de 
54 de factori poștali pe 
traseele rurale și de 52 de 
poștași în orașe. Din cele 

declarate de interlocutor, 
am reținut că la abonamen
tele pentru presa scrisă 
domină, în special în me
diul rural, cotidianul „Cu
vântul liber". In cadrul o-

Necesitatea rentabilității câștigă teren 
si in Posta Română

ficiului teritorial sunt doar 
câțiva poștași care au fă
cut mai puțin de 30 de a- 
bonamente, fiecare, la co
tidianul județean. în gene
ral numărul de abonamente 
pe care factorii poștali le 
fac depășește substanțial a- 
ceastă cifră preconizată.

Unele probleme apar în 

perioadele când se plătesc 
pensiile. Lunar, Oficiul Te
ritorial de Poștă Hunedoa
ra plătește peste 60 000 de 
pensii. In aceste condiții, 
conform convenției existen

te între Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale și R.A 
Poșta Română, plata aces
tor pensii se face eșalonat, 
de luni până vineri, perioa
da de plată nedepășind 10 
zile. Dl Stoica face pe a- 
ceastă cale un apel la în
țelegerea pensionarilor și 
la acceptarea și de către 

ce! care sunt nerăbdători 
să-și primească pensia, că, 
pe moment singura posibi
litate de plată este aceas
ta.

Ga noutate, începând din 

luna aprilie și la Oficiul 
Teritorial de Poștă Hune
doara a început cumpăra
rea de acțiuni de la popu
lație. Prin convenția exis
tentă între R.A. Poșta Ro
mână și Active Internațio 
nai, societate fondatoare 
a Bursei de Valori Mobi
liare Române, specializată 

pe tranzacționarea acțiu
nilor, la fiecare oficiu poș
tal, societățile comerciale 
ale căror consilii de admi
nistrație au hotărât aceas
ta, se oferă să achizițione
ze propriile acțiuni deținu
te de populație. Interlocu
torul a precizat că această 
acțiune se bucură de su«- 
ces. fiind numeroși cei ce-șî 
vând acțiunile pe ăceastă 
cale.

Dl Stoica opinează că 
drumul pe care se merge 
astăzi in Poșta Română 
este cel al maximei renta
bilități. Acest lucru, la 
nivelul fiecărui angajat al 
regiei, înseamnă încerca
rea de a-și justifica sala
riul prin veniturile obți
nute.

Acest lucru, preciza In
terlocutorul în încheiere, 
va însemna un efort spo
rit din partea fiecărui an
gajat, pentru evitarea unor 
situații delicate.

A. SALAGEAN
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scoția îaminaependent Wfi

HAINA
Cu o oarecare siguranță 

de sine și nuanță de teri
bilism (inexplicabil 
autor de talia lui), 
Horia Simionescu 
în „Avertisment" :

la un 
Mircea 
spune 
„Pri

ma, și poate cea mai im
portantă, recomandare pe 
care o pot adresa celui 
care deschide această car
te este de-a o închide ime
diat, de-a o prinde între 
degetul gros și arătător — 
ceafă a unul șobolan mort, 
descoperit seara în așter
nut — și de a o azvârli 
cu toată scârba și înfio
rarea pe fereastră sau în 
rigola străzii și a ecologiș- 
tilor" (p. 9). Și mă simt o- 
bligat, într-un fel, să re
cunosc realismul acestei 
afirmații a scriitorului: 
cartea, un fel de summum 
— sinteză a producției sa
le literare — îl confirmă, 
din păcate, în destule pa
gini. Nu șl atunci când 
lipsește fabulația gratuită, 
respectiv când autorul 
concretizează ideile prin
fixarea lor într-un timp 
real: „Vineri 17. A șasea 
săptămână de anchiloză 
A șaptea săptămână de 
„proceduri" — unde scurte, 
interferențe, masaje, dia-
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■MRr-

IONEL AMĂRIUTEI

cele mal 
frumoase 

tipărită du- 
autor ro-

memoria- 
„în casa 
scrumiere-

* MM t • i MM « MM •

DUMITRU IIURUBA

cuvintelorPovestea

DEVA — Scara monumentală a castelului MAGNA 
CURIA — sec. XVII. Foto: ANTON SOC ACI

INGENIOSULUI BINE CALCULAT
dinamice..." (p. 196). însă, 
pentru a nu cădea în is
pita unor considerații su
biective, și poate pripite, 
mă văd silit să spun că 
această carte trebuie vă
zută și admisă ca un ex
periment interesant, și im
portant pentru scriitorul 
ajuns în pragul vârstei de 
70 de ani (s-a născut la 
Târgoviște, la 23 ianuarie

ță a unui profesionism 
scriitoricesc tot mai greu 
de găsit In anii din urmă. 
Pe de altă parte, Alex. 
Ștefănescu are perfectă 
dreptate când afirmă că 
„Paltonul de vară" este o 
carte a cărților lui M.HjS." 
(p. 6) șl că „Din punct de 
vedere strict literar, car
tea se prezintă ca un ca
leidoscop..." (p. 7). Și, în-

MIRCEA HORIA SIMIONESCU :
PALTONUL DE VARA

Editurile Albatros și Universal Dalsi

1928). Și apoi M.HJS. nu 
este autorul căruia să-l 
convină sau să accepte 
riscul dezinteresat, ci pro
fesionistul, specialistul 
„dotat" cu un stil absolut 
personal în a-și construi 
opera! știe exact, șl întot
deauna, pe Ce trebuie să 
mizeze și cât. De aceea, 
după acel „avertisment" 
pe care îl consider în ma
re parte inutil, cartea se 
continuă cu o debordantă 
și plăcută la citit dezlăn
țuire a ceea ce se poate 
numi demonstrația de for-

Prilej de bucurie 
și delectare estetica 

La 7 mai 1997 s-au îm
plinit 60 de ani de la 
moartea lui George To
pîrceanu, poetul care a 
adus o valoroasă contri
buție la evoluția 1 
noastre dintre cele 
războaie mondiale. 
n_a cultivat mari 
strucții artistice de 
tura „Scrisorilor" 
minescu sau a „Nopților" 
lui Macedonski, Topîr
ceanu a realizat o poezie 
caleidoscopică, în care-și 
găsesc expresie artistică.- 
bucuria, tristețea, ironia, 
revolta, resemnarea, nos
talgia, satira, compasiu-. 
nea, exuberanța, regretul 
etc. — stări sufletești ce 
ilustrează însăși viața cu 
întregul său registru e- 
moțional.

Prin crez estetic și ma
nieră artistică poezia sa 
se circumscrie unei ma
niere neoclasice, care-i a- 
sigură un statut sui-ge- 
neris în peisajul liricii 
noastre interbelice. La a- 
ceasta a contribuit în 
mod deosebit stenicita- 
tea binecunoscutului său 
umor, acidulat adeseori 
de verva spumoasă și i 
ronică; sau atenuat al
teori de undele unei cai- 
de și diafane melancolii 
— fapt ilustrat îndeosebi 
in „Rapsodiile" și „Bala 
dele..." sale.

La rândul lui, limbajul 
său poetic, lipsit de în- 
cifrări și absconsități 
(„modernisme"), dar ne
contenit proaspăt, colorat 
și captivant, caracterizat 
printr-o uluitoare mobili
tate și printr-o fascinantă 
luciditate, conferă crea
ției sale un registru a- 
parte, precum și o largă 
și perenă popularitate.

Adresate cititorilor de

liricii 
două 
Deși 
con- 

> fac- 
lui E-

*

I
*

I
*

I
*

I
I

toate vârstele (Balada u- 
nui greier mic, Balada 
chiriașului grăbit, Bala
da corbilor, Balada mor- 
ții etc.), poeziile lui To- I 
pîrceanu au constituit și J 
vor constitui și în viitor ■ 
prilej de bucurie și de- I 
lectare estetică pentru ci
titori și izvor de suges
tii artistice pentru mâ
nuitorii condeiului.

îmbrățișând cu sensibi
litatea-! generoasă și ■ 
complexă atât omul cât •

tr-adevăr, este politică: 
„Ăștia de-acum sunt pă
trunși de misiunea lor Is
torică (...), sunt chemați 
să devină „factor activ", 
„avangardă"... Ei să Ia în 
mână destinele", „să ia 
cârma" (...) (p. 138) ț so- 
cial-economică: „un repe
tent la zoologie, militant 
ecologist, se jura la Bu
turuga din Gișmigiu că va 
concura Olanda la produc
ția de brânzeturi'^ (p. 282)j 
erotică : „Pasiunile nestă
pânite, prelungite până la 
a deveni viciu, sunt pe
depsite de cel care ve
ghează la păstrarea ordi
nii lucrurilor. Iubirea mea 
pentru Geta s-a extins pa
sional dincolo de momen
tul optim al consumării 
ei în act bărbătesc și, de 
la un timp, tot amânând 
fericitul deznodământ, n-am 
mai văzut în ea o femeie 
arzând de dorințe, cl o 
statuie demnă de- admira-

ție" (p. 280); 
listică-jurnal: 
părinților mei 
le erau ornate cu portre
tele lui Napoleon, Beetho
ven, Marie (Surie, Brătia- 
nu, în turtit altorelief, pa
tinat, o fină aluzie că 
gloriile ajung în cele din 
urmă... Radu Găplescu, tip 
intelectual scăpărător, și-a 
scurtat drumul prin viață 
șl a ajuns înaintea noas
tră scrum...." (p. 382); strict 
literară: „Pe-acea vreme 
n-o cunoșteam pe Emily 
Dickinson, poeta atât de 
dragă singurătăților me
le, ml-aș fi făcut cruee 
și aș fi recitat frumoase
le ei versuri" (p. 428). Ded, 
se justifică Ideea de car- 
te-caleidoscop pe care au
torul, probabil, a gândit-o 
conform principiului „uni
tate prin diversitate". Iar 
dacă așa stau lucrurile, 
reușita este deplină, chiar 
dacă, din neatenție (I), ea 
dă o ușoară impresie de 
amalgam.

„Paltonul de vară" este
— de ce să n-o recunosc?
— una dintre 
interesante și 
cărți de proză 
pă ’89 a unui 
mân, inteligent, profesio
nist, cultivat, în care îl 
redescoperim pe Mircea 
Horia Simionescu din 
Ingeniosul bine temperat, 
carte de referință din 
creația sa, una dintre căr
țile de succes ale autoru
lui căreia i se alătură a- 
cum „Paltonul de vară"..,

ADEV ĂRUL DESPRE PASAREA 
CU ARIPI DE FUM

lui IONEL BANDR ABUR 
Pasărea cu aripi de fum 
a zburat din poemul 
bătrânului singuratic 
lăsând u-1 strivit de durere, , 
ea era singura Iui alinare, 
lutninăndu-i 
nopțile albe, zilele negre, 
și dintr-o dată 
pasărea a zburat pe fereastra deschisă, 
căutând uu alt poem 
sau vrând, poate, să se așeze 
pe orizontul mișcător 
carc-i cântă sub aripi.

Uncori, pasărea cu aripi de fum 
se întorcea și bătea cu ciocul 
în fereastra închisă, 
dar bătrânul poet 
n-o mai auzea, 
stătea în jilțul său 
cu tâmplele sprijinite în palme 
și cu gândurile risipite 
în cele patru anotimpuri 
ale unui poem 
din care zburase pasărea fericirii, 
Cea cu aripi de fum.

MOMENT DE DEZORDINE COSMICA’ 
(la cimitirul evreiesc de pe malul Șușiței) 

Un popândău a ieșit 
din vizuina lui de humă 
și m-a privit îndelung, mustrător } 
minute în șir 
s-a uitat ca la un intrus 
care a știrbit suveranitatea 
imperiului său subpământean ; 
timp de câteva minute 
sau ore, 
cine mai poate ști ?, 
am avut iluzia 
că s*a înfiripat un dialog mut 
intre privirile noastre mirate ; 
alături, 
o piatră funerară căzută în iarbă, 
roasă de timp și uitare, 
pe care abia se mai deslușea : 
Rebeca Iosubas 
decedată Ia 25 iulie 1911, 
la vârsta de 17 ani.

și natura, Topîrceanu a . 
deschis căi nebănuite spre I 
afectivitatea și admirația • 
cititorilor săi. Ilustrativ | 
este faptul că la come- , 
morarea unui an de la I 
moartea sa, un stihuitor * 
anonim 
memoria poetului gâzelor 
și florilor — următoare
le versuri:
„Plâng la soare pe câmpie/ 

Gâzele și florile...
Vântul dinspre deal adie/ 

Agitând culorile...
O furnică mititică/

Se oprește din cărat
— Soro dragă, mor dc

frică, 
Este oare-adevărat?

— Cum să moară?,
spune-o fragă 

Ridicată-ntr-un picior:
— Topîrceanu nostru,

dragă 
Este doar nemuritor... 

Stai și tu și te socoate 
— Cică scrie la ziar...

— Nu se poate, nu se
poate, '

E greșeală de tipar!" | 
Nu era greșeală de ti- « 

par. Inima lui Topîrcea- | 
nu a încetat să mai ba- 
tă în 7 mai 1937, ora unu | 
fără cinci minute, dar J 
pulsul poeziei sale este > 
necontenit prezent în 1- I 
nimile cititorilor săi. ! 
Prof. DUMITRU SUSAN |

b

a recitat — în

<

Kamikaze este un cu
vânt japonez format din 
Kaze (vânt) și Kami (di
vin). In al doilea război 
mondial se chemau așa 
acei piloți ai aviației im
periale japoneze care, a- 
leși pentru a se sinucide, 
se aruncau cu avionul 
încărcat cu exploziv a- 
supra navelor americane, 
în primăvara lui 1945, în 
timpul atacului 
insulei Okinawa, japone
zii kamikaze au scufun
dat 26 nave de război șl 
au avariat 368, dintre ca
re portavioancle Wasp, 
Franklin, Hancock, Bun
ker Hill și Enterprise. 
(Totuși, atacurile piloți- 
lor sinucigași, de la care 
se aștepta victoria și sfâr-

asupra

șitul ofensivei americane 
în Pacific, au reușit să 
provoace doar colapsul a* 
viației Țării de la Soare 
Răsare, cu sacrificiul 1- 
nutil a 7600 de aparate 
de zbor. De aceea astăzi, 
în sens figurat, sunt nu
mite kamikaze persoane
le care se hazardează în 
acțiuni imposibile, care 
se soldează cu o înfrân
gere sigură.

In limba română, cu
vântul a intrat din japo
neză prin intermediul 
francezei și denumește a- 
tât „avionul încărcat eu 
exploziv, folosit de japo
nezi la sfârșitul celui

LECȚIA DE ISTORIE 
Scara agoniza 
între două săbii de Toledo 
(singurele mărturii 
ale unor bătălii câștigate), 
pe masă erau împrăștiate, de-a valma, 
pocale și sfeșnice, 
întrebări rămase fără răspuns 
și cămăși de zale... 
într-o ramă de argint, 
portretul tău de tânără castelană 
îmbătrânea văzând cu ochii ; 
călătoream fără țintă 
pe hărțile unui vechi atlas, 
străbateam orașe și munți, 
râuri și șesuri, 
care aveau alte hotare 
decât cele știute, 
dar călătoria rămâne călătorie 
oriunde tc-aî afla ;
săpate în bronzul istoriei, 
cuvintele unui măscărici 
erau purtate din gură în gură, 
ele vor face ocolul pământului 
până în ziua în care 
se vor întrupa într-o epopee 
din care nu vor lipsi 
cele două săbii de Toledo 
(singurele mărturii 
ale unor bătălii pierdute), 
Și istoria ca târfă 
dintre acelea ce-și schimbă înfățișarea 
în fiecare zi.

de-al doilea război mon
dial și pilotat de.un vo
luntar, care devenea pri
ma lui victimă: avion- 
sinucigaș", cât și pe „lup
tătorul care se sacrifică 
într-o acțiune de atac".

LEUL. In diferite ex
presii, cuvântul leu, indi
când pe regele animale
lor, a ajuns să simbolize
ze forța, curajul și vio
lența, ferocitatea. De a- 
ceea se spune despre o 
persoană curajoasă că 
„se bate ca un leu". In 
schimb, „a fi în groapa 
cu lei" nu indică o situa
ție de 'invidiat. Expresia 
se referă la o situație ris-

cântă și face aluzie la 
groapa din Babilonia tn 
care, după povestea bi
blică, a fost aruncat pro
fetul Daniel. Expresia la
tină „hic sunt leones" e 
un mod de a Indica pe 
un ton de glumă un loo 
sau un lucru care ascund 
riscuri și surprize neplă
cute sau o materie sau o 
știință care nu se cunoso 
bine. Expresia provine de 
la geografii din antichi
tate care, descriind zone
le interne ale continen
tului Africa, scriau pe 
hărți: „hio sunt leones" 
(aici sunt lei), indicând 
în acest mod toate ariile 
care nu erau explorate.

MARIANA ISTRATE
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13,00 TVR Timișoara: 14,00 Știri; 11,10 
TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Iași; 16,00 Știri; 
16,05 Conviețuiri; 16,35 Em. în lb. ma
ghiară- 18,30 Alo, tu alegi!: 19.05 tn fața 
dvs!; 20,00 Jurnal; 21,00 Gala Premiilor 
Naționale de Televiziune; 22,30 Studioul 
(lagărelor; 23,00 Jurnal; 23,20 Un cântec, 
o glumă, un zâmbet...; 23,25 Oglinzi pa
ralele; 0,05 „Radio Direct" Rock Live.

T V R 2

13,00 Primul convoi (do); 13,10 Nu c 
(coală ca a noastră (r); 14,30 Arhivele 
românești (do); 15,00 Perla coroanei (r);
15,55 Medicina pt. toți (r); 16^0 Secrete
le nisipului (s); 17,15 Pro și Contra; 17,40 
Șeicul (s); 18,35 Tradiții; 19.05 Timpul Eu
ropei; 19,35 Măseaua de minte; 20,05 Iti
nerar turistic; 21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 
Cu Cărțile pe față; 22,05 TVM Mesager; 
22,35 Misterele Sankt-Pctersburgului (s).

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Sfântul (r);
10,20 Viața in trei (s);* 11,00 Știri; 12,00 

i Avocații străzii (s); 13,00 Orașul ascuns 
(<s); 14,00 Știri; 14,20 Seducție (f/r); 16,00 
'Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri: 17,10 
[iluzii (s); 18,00 Ocolul Pământului în 80 
de zile (s); 19,30 Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Omul cu o mie de fețe (s); 22,30 A treia 
planetă de la Soare (s); 23,00 Știri; 23,05 

[Milionarii de la...; 0,30 Kassandra (s).

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Lumea filmului (r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Spitalul de urgență (s); 
(2,00 Indienii americani (do); 12,55 Știri; 
(3,00 Procesul etapei (r); 14,30 D.a; 15,00 
'Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
(6,45 Forța Iragostei (s); 17,30 Zona Cre
pusculară (s); 18,00 Am întâlnit și români 
fericiți; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful? 
i(s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
iSO.OOUItimul twist Ia Moscova (co. Fr. ’86); 
[21,50 Știri; 22.00 Fftm. Bundy (s); 22,30 
Viața «a în tilme (s); 23,00 Știri; 23,20 
«ev. presei; 23,30 Deșteaptă-tc române!.

MARȚI, 20 MAI
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Lancelot 
Link (s); 9,10 Sângele altora (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine; 11,05 Rio Das 
'MorIes (f/r); 12,35 Julio Iglesias în con- 
Cert; 13,05 D.a; 13,30 Tradiții; 14,00 Știri; 
'(4,10 Muz. pt. toți; 15,00 TVR Iași; 16,00 
'Tribuna partidelor parlamentare; 17,00 

’[Știri; 17,10 Katts și câinele (s); 17,35 Pro 
fPatria; 18,30 Transfocator; 19,05 Interpret! 
!ai cântecului popular; 19,25 Medicina pt. 
[toți; 19,50 La zi în agricultură; 20,00 Jur- 
kial; 21,00 Bay watch (s); 21,55 Universul 
'cunoașterii; 22,30 Zona de impact; 23,00 
{jurnal; 23,20 Memoria exilului românesc 
<do); 0,00 Scena.

r V R 2

{ 7.00 TVM Tclematiilal; 8,00 Postmoder. 
diismul berlinez (do); 8,30 D.a; 9,00 Gala 
Premiilor Naționale de Televiziune (r); 
(0,30 Caieidoscop-satelit; 13,05 Baywatch 
<r); 14^0 In fața dvs. (r); 14,50 D.a; 15,20 
feimbl străine (r); 16,20 Secretele nisipu- 

ii (s); 17,15 Zodia Balanței; 17,40 Șeicul 
<s); 18,35 Club 2020; 19,00 Opțiuni; 19,40 
Meridianele dansului; 20,05 Puterea, pa
siunea (s); 20,30 Forme și culori; 21,05 
[Ce-1 de făcut?; 22,05 TVM Mesager; 22,35 
Misterele S.P. (s); 23,30 Bealriz (f).

ANTENA 1

1 7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
■0,55 Ocolul Pământului în 80 do zile (r); 
(0,20 Viața in trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații străzii (s); 13,00 
Orașul ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 Omul 
cu o mie de fețe (r); 15,10 A treia planetă 
de la Soare (r); 16,00 Lumină călăuzitoa
re (S); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 O- 

; Colul Pământului în 80 de zile (s); 19,30 
, Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lum-q afacerilor; 21,30 Nash Bridges (s);

•;-x-x-’- yx-x’x-x-x-x-x-x-x-xw
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22.30 Sparks (s); 23,00 Știri; 23,05 Milio
narii de la...; 0,30 Kassandra (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport Ia minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 Forța 
dragostei (r); 11,15 Spitalul de urgență (s); 
12,00 Aventurile lui Brisco County (s);
12,55 Știri; 13,00 Deșteaptă-te române!

(r) ; 14,30 D.a; 15,00 Matlock (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 Forța dragostei
(s) ; 17,30 Peștera monstrului sacru (s);
18,15 Sport Ia minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 
21,00 Secrete de familie (s); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 Profesiunea 
mea — Cultura; 0,30 Sport la minut; 0,15 
Felix și Otilia (f. Rom. 1972).

MIERCURI, 21 MAI

TVR i

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20 Lancelot 
Link (s); 9,10 Sângele altora (r); 10,00 
Știri; 10)05 Sfinții împărați Constantin și 
Elena (d); 11,30 Orizonturi culturale: 11,40 
Div. muz.; 12,00 Știri; 12,05 Șeicul (r);
13.30 Scena (r); 14,00 Știri; 14,10 Muz. pt. 
toți; 14,35 TVR Iași; 15,00 Fotbal (d); 
17,00 Știri; 17,10 Viața școlii; 17,40 TVR 
Cluj-N.; 18,30 Reflector; 19,05 Salvați de 
clopoțel (s, ultimul ep.); 20,00 Jurnal; 21,00 
Pământul făgăduinței (f. Polonia 1975); 
23,00 Jurnal; 0,15 Secolul XX; 1,10 Fot
bal. Meci din Semifin. Cupe; Rom.

TVR 2

7,00 TVM; 8,00 Un arhitect din Chicago 
(do); 8,30 D.a; 9,00 Ora de muzică; 10,00 
Lumină din lumină (r); 11,00 Lumea — 
altfel decât o știm (do); 12,50 Punct de 
întâlnire; 13,10 Savannah (r); 14,00 Trans- 
focator (r); 14,30 America sălbatică (r);
15.30 De lingua latina; 16,15 Secretele ni
sipului (s); 17,10 Tribuna partidelor par
lamentare; 17,35 Șeicul (s); 18,30 Em. în 
1b. maghiară; 20,00 Arte vizuale; 20,30 
Ziua de mâine; 21,05 Credo; 22,05 TVM 
Mesager; 22,35 Misterele S.P. (s).

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 
9,50 Ocolul Pământului în 80 de zile (r);
10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații străzii (s); 13,00 
Orașul ascuns (s); 14,00 Știri. 14,20 Nash 
Bridges (r); 15,10 Sparks (r); 16,00 Lumi
nă călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Ilu
zii (s); 18,00 Ocolul Pământului în 80 de 
zile (s); 19,30 Văduva (s); 20,30 Observa
tor- 21,30 Prima zi (f. ist. SUA 1989, p.Il);
23.10 Știri; 23,15 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s).

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 Forța 
dragostei (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Accapulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Jurăminte de iubire (f. SUA 1988); 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Răz
boi în viitor (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); -49,30 Știri; 20,00 Puterea 
iubirii (dramă Italia ’95, p. I); 21,45 Fot
bal. Intcrnazionalc Milano — Schalke 01 
(d); 23,30 Știri; 23,45 I’ață-n față cu Ilie 
Șerbăncscu.

JOI, 22 MAI

TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,20-Lancelot 
Link (s, ultimul ep.); 8,50 Muzică; 9,10 
Sângele altora (r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi 
străine; 11,05 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 
12,05 Șeicul (r); 12,55 D.a; 13,20 Memoria 
exilului românesc (r); 14,00 Știri; 11,10 
1001 audiții: 14,35 TVR Iași; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 15,40 Ecclesiast ’97; 16,00 Video
disc folcloric; 16,35 Conviețuiri; 17,00 Știri;
17.10 Handbal (d); 18,25 Milenium-, 19,05 
Lupii aerului (s); 20.00 Jurnal; 21,00 Dr. 
Quinn (s); 21,50 Reflecții rutiere; 22,05 
Cu ochii’ii 4: 23,00 Jurnal; 23,25 Cultura 
în lume; 0,15 Războiul Independenței (s).

T V R 2

7,00 TVM; 8,00 Muzeul Național din Pe
ru (do); 8,30 D.a; 9,00 Muz. pt. toți; 10,00 
întâlnirea de la miezul nopții (r); 10,50 
Mozaic-satelit; 12,00 Curcubeu; 13,10 De- » 
tcctivul din L.A. (r); 14,00 Reflector (r);

*1 ' 11 '

14.30 D.a; 15,00 Limbi străine (r); 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de la 
ora 5 (div.); 19,00 Em. în Ib. germană; 
20,00 Serialul serialelor; 20,30 Enigma 
(cs); 21,05 Time ouț (mag. sportiv); 22,05 
TVM Mesager; 22,35 Media-Club; 23,30 
Jazz Alive: Louis Armstrong,

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r);
9,55 Ocolul Pământului în 80 de zile (r);
10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații străzii (s); 13,00 
Orașul ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 Pri
ma zi (f, p.II/r); 16,00 Lumină călăuzitoa
re (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 
Ocolul* Pământului în 80 de zile (s); 19,00 
Știri; 19,30 Văduva (s); 20.30 Observator;
21.30 Minți ucigașe (f.p. SUA 1992); 23,10 
Știri; 23,15 Milionarii; 0,30 Kassandra (s).

PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport Ia minut; 
10,00 Cine este șeful? (r): 10,30 Forța 
dragostei (r); 11,15 Spitalul de urgență (s); 
12,00 Beverly nills (r); 12,55 Știri 13,00 
Sufletul sudului (dramă SUA 1989); 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Forțp dragostei (s); 17,30 Hercule (s);
18.15 Sport la minut; 18,30 Știri; 16,35 
Cine este șeful? (s)-_ 19,00 Știi și câștigil 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose Place (s); 
21,00 Doctor în Alaska (s); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 întâlnirea cu 
presa.

VINERI. 23 MAI
TVR 1

6,00 România: ora 6 fixl; 8,40 Meridia
nele dansului (r); 9,10 Cultura în lume
(r) ; 10,00 Știri- 10,05 Limbi străine; 10.35 
D.a; 11,00 Șeicul (r); 12,00 Știri; 12,05 
Media-club (r); 12,50 Argentina — țara 
tangoului-. 13,00 TVR Cluj-N.; 14,00 Știri;
14.10 Cafeneaua artelor; 15,00 TVR Iași;
16.10 Pompierii vă informează!; 16,30 A- 
merica sălbatică (do); 17,00 Știri; 17,10 
Em. în Ib. germană; 18,10 Katts și câi
nele (s); 18,40 Scena politică; 19,15 Te
zaur folcloric; 20,00 Jurnal; 21,00 Nobila 
casă (f. SUA 1988, p.III); 22,30 Ecoturisnv 
23,00 Jurnal; 23,20 Videotonomatul de sca
ră; 0,20 Destinație: Las Vegas (f.SUA ’96).

T V R 2

7,00 TVM Tclematinal; 8,00 Muzeul Na
țional al Thailandei (do); 8,30 D.a; 9,00 
Muz. pt. toți; 10,00 Maigret și noaptea de 
la răscruce (f.p. Fr./EIveția ’92); 11,30 
Mag. satelit; 13,00 Războiul Independen
ței (r); 14,05 Do. satelit-, 14,30 D.a; 15,00 
Limbi străine (r); 15,30 Conviețuiri; 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 Bursa inven
țiilor; 17,55 Baschet România — Tara Ga
lilor (d): 19,25 Concert simfonic; 21,05 Ul
timul tren; 22,05 TVM Mesager; 22,30 Ro- 
bingo 2 (cs); 23,30 Din viața rromilor; 0,15 
Bucuriile muzicii.

ANTENA 1

7,00 Știri/llcv. presei; 7,15 Văduva (r);
9,55 Ocolul Pământului în 80 de zile (r);
10,20 Viața în trei (s); 11,10 Iluzii (r); 
12,00 Avocații străzii (s); 13,00 Orașul 
ascuns (s); 14,00 Știri; 14,20 Minți ucigașe 
(f/r); 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,00 
Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 Ocolul Pămân
tului în 80 de zile (s); 18,30 Thalia; 19,00 
Știri; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator;
21.15 Din lumea afacerilor; 21,30 Omul 
Vineri (dramă Anglia 1975); 23,30 Știri; 
23,35 Milionarii de Ia...; 0,30 Big Bang (do).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 Forța dra
gostei (r): 11,15 Fort Boyard (cs); 12,30 
Am întâlnit și români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00 Bruce și Shaolin Kung Fu II 
(f. Japonia); 15,00 Matlock (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 Forța dragostei
(s) ; 17,30 Xena (s); 18,15 Rătăciți în tran
ziție; 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Dosarele X (s); 21,00 Escrocii (f.p. 
SUA ’90); 23,00 Știri- 23,15 La limita im
posibilului (s); 0,00 Sport Ja minut; 0,15 
Zona Crepusculară (s); 0,45 La dolce vita.

sâmbăta, 24 mai
t v r I

7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 
și București!; 8,30 Pas cu pas; 9,20 Nu o

-x-.-x-x-x- w.

școală ca a noastră! (s); 10,10 Șapte note 
fermecate; 11,10 Matineu muz.; 12,05 E- 
Cranul; 12,50 National Geographic (do); 
14,00 Știri; 14,10 Itinerar iordanian; 14,20 
Turnul Babei; 16,30 Mapamond; 17,00 
Rugby: România — Tar0 Galilor (d)-_ 19,05 
Telecnciclopcdia; 20,00 Jurnal; 21,0*0 Sa
vannah (s); 21.50 Antologia umorului; 22,50 
Mâine Pe micul ecran; 23,00 Știri. 23,05 
Perla coroanei (s); 0,00 Săptămâna sporti
vă; 0,15 Detectivul din Los Angeles (s).

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă de la Cluj- 
Napoca; 12,00 TVR Timișoara; 13,30 Tem- 
pus; 14,00 Un zâmbet pentru vârsta a 
treia; 14,30 Dr. Quinn (r); 15,30 O altă pu
tere; 16,20 Secretele nisipului (s); 17,10 
Itinerare spirituale; 17,40 Serata muz. TV;
20.30 Concert extraordinar Paloma San 
Basilio la Miami; 21,25 7 zile — 7 arte;
21.30 Baschet. Preliminariile CE mase.: 
România — Finlanda (d); 22,05 TVM Me
sager; 22,30 Frumoasa și Bestia (s).

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,15 Văduva (r); 9,50 Ocolul 
Pământului în 80 de zile (r); 11,00 Iluzii
(r) ; 12,00 Spionaj (do); 14,00 Știri; 14,20 
Kickboxer 2 (f.a. SUA ’90); 16,25 Viața 
în trei (s); 17,00 Sfântul (s); 18,00 Uragan 
în „Paradis" (s); 19,00 Știri; 19,05 Nici 
o clipă de plictiseală (s); 19,30 Sirenele
(s) ; 20,30 Observator: 21,00 Binecuvânta
rea răului (thriller SUA *81); 22,40 Știri; 
0,10 Aphrodisia.

P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Flipper (s); 9,00 Luke cel 
norocos (s); 10,00 La Dolce Vita (f/r); 12,55 
Știri; 14,30 Motor Sport Mag.; 15,00 Gil
lette — lumea sportului; 15,15 Acuzat pe 
nedrept (f. SUA 1993); 17,00 Baschet NBA 
Action; 17,30 Walker, polițist texan (s);
18.15 Adevărul gol-goluț (s). 18,45 Te uiți 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Proces 
de conștiință (f. SUA *91); 21,55 Știri; 
22,00 Crimă cu premeditare (s); 23,00 Știri;
23,10 Nemuritorul (s); 0,00 Sport la mi
nut; 0,45 Lap Dancing (f.cr.).

DUMINICA, 25 MAI

T V R 1

7,00 Bună dimineața!; 8,15 Lumină din 
lumină; 9,15 Colț Alb (s); 9,45 Arlechino; 
10,40 Leonard Bernstein (s); 11,40 Viața 
satului; 13,20 Biserica satului; 13,30 A- 
tlas (do); 14,00 Știri; 14,10 Video-maga- 
zin... în direct ds la Complexul Lebăda;
15.30 A doua alfabetizare; 15,45 Fotbal 
DN: Oțelul Galați — FC Național (d);
17.15 Star Trek (s); 18,05 7 zile în Ro
mânia; 19,15 Robingo (cs); 20,00 Jurnal;
20.30 Duminica sportivă; 21,00 Blaze (f. 
SUA *89); 23,00 Știri; 23,05 Varietăți; 23,55 
Setea (s): 0,45 Concert extraordinar de 
rock simfonic: David Palmer.

T V R 2

7,00 5x2. Mag. duminica] de la Iași; 
13,00 Oameni care au fost—; 13,30 Rev. 
de istoric; 1-1,00 Domnișoara țărăncuță 
(f. Rusia ’95); 15,45 Cazuri și necazuri în 
dragoste (div.); 16,20 Secretele nisipului 
(s); 17,15 Repriza a treia: 18,05 Sensul 
tranziției; 19,25 Maeștri] teatrului româ
nesc; 20,25 Hyperion; 21,30 Fotbal. Camp. 
Italici (d); 23,20 TVM Mesager; 23,50 
Baschet: România — Portugalia,

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 8,30 'Nici o 
clipă de plictiseală (r); 9,00 Micuța Rosie 
(s); 10,30 Un câine cu imaginație (s); 11,00 
Do; 11,30 Controverse istorice; 14,35 Po
liția spațială (s); 16,25 Viata în trei (s); 
17,00 Sfântul (s); 19,00 Știri; 19,05 Mup
pets Show (s); 19,30 Sandra, prințesa re
belă (s); 20,30 Observator; 21,00 Afacerea 
Cartier (co. SUA 1981); 22,40 Știri sporti* 
ve; 22,55 Viață periculoasă (s.a. Australia).

PRO TV

7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,00 
Super Abracadabra; 10,30 Fam. Jctson 
(f.da. SUA 1989); 12,55 Știri; 13,00 News 
Radio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 14,30 
Lumea filmului; 15,00 Auto MP do For
mula 1 al Spaniei (d); 16,45 Stan și Bran 
(s); 17,30 Terra 2 (s); 18,30 Beverly Hills 
(s); 19,30 Știri; 20,00 Rătăciri (f. SUA *80); 
22,05 Știri; 22,10 Fotomodele (s); 23,00 
Știri; 23,15 Procesul etapei.

::*::*râ**l»*•*•*.*•*<
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S.C. Sartex S.A. Deva

| AțjGAJE AZĂ

40
— 2 

ani;
— 2

ingineri constructori, vârsta maximă

economiști pentru activitatea C.F.L;

merceologi pentru activitatea de a*— 2
provizionare — desfacere;

— 2 conducători auto profesioniști, vârsta 
maximă 40 ani;

I*
I6
I
I*
IIA
I*
I*
I*
I*
I*
I*
! -1| tatea de
*
I., de
I .............................. .........
I bal, bloc K, parter sau la telefoanele: 225859 I

sau

persoană sex feminin pentru activi- 
secretariat;

Io
I
Iw
I*
I*
I
I*
I w
I*
I
I*
I*
I

— 1 economist (jurist) pentru activitatea | 
personal. ,

Informații la sediul firmei din bdul Dece- »
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I*
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I*
I
i 
i 
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I
I*1
I
I*
I
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S.C. TETE

LIZA ARAD

230614, intre orele 7—21 zilnic. (5301) j
w
I
î
I
I*
I*

Oferă en gros și en detail teniși chinezești | 
un preț excelent și calitate ireproșabilă.

La comenzi en gros vă oferim transport 
gratuit.

Contactați ne la tel. 057/281257.

Ia

SÂNTE DEUX INTERNATIONAL 
HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, strada Ciprian 
Porumbescu, nr. 2, apartament 14, parter.

Angajează prin concurs
• ASISTENTA MEDICALA;
• INGINER MECANICĂ FINĂ (sau auto

matizări).
Relații la sediul firmei sau la tel. 231603.

CONSILIUL LOCAL RÂU DE MORI
ANUNȚA

Organizarea unui concurs în data de 30 
mai 1997, ora 10, la sediul Primăriei Râu de 
Mori, concurs pentru ocuparea postului de:

• SECRETAR
al comunei Râu de Mori, județul II tne- 

doara.
CONDIȚII:

— studii superioare juridice sau administra
tive;

— studii medii cu o vechime în administra
ția locală de minimum un an și experiență in 
acest domeniu;

— domiciliul stabil în Râu de Mori, de cel 
puțin 3 ani;

— cunoscător de stenodactilografie și să 
dețină diplomă in acest sens;

— să nu fi suferit vreo condamnare.
Cererile și dosarul cu actele necesare se 

depun la Primăria comunei Râu de Mori, până 
la data de: 28. 05. 1997, ora 12, de unde 
vor primi informații.

Candidații vor prezenta:
— Cerere de înscriere la concurs;
— Curriculum vitae;
— Caracterizare de Ia locul de muncă;
— Cazierul judiciar;
— Diploma de studii;
— Diploma de stenodactilografie. (5231)

COMAT S.A. SATLJ MARE
Sir M«gnoli« nr 51 - 3WOO S«tu RomAnla
Tel 06I -74175O, *■« b« I 761I5Q <«!«■ 34244

• 2 52 DM/I
• 387 DMAq

• 1.73 DMAg
• 2 04 DM/buc

• 1 031.2 DM/buC
• 485 1 DM/buc
■ 419 2DMÂ>uc

Un Nume, 0 Șansă, 0 Ofertă Extraordinară
♦ diluam universal (import Italia)
♦ ar ace’ (import Italia l
♦ vopsele tipizaie pentru orice condu.i 

MATCH MAKER (iCt Anglia)
♦ sulfat de cup'u
♦ cărămizi siicia iNevada)
♦ compresoare $i mmreompresoare (import Italia)

• compresoare 2-16 l fmm (m = 100 ij 
«compresoare 157 I /mm (m=50 I)
• compresoare 157 I /mm (m=24 i)
• rmnicompresoare auto (12 V, 17 3fm ) 58.68 DMAxrC

♦ tub flexibil
♦ pompe stropit (import ilalial 18'

12 '
♦ pistoale pulverizare vopsele (.italia)
♦ pistoale aer cu manometru | Itana)
♦ pubele 120 I (import Ungaria.

Preturile includ TVA pleu m t*ce in l«< la cursul lilei
Pentru comenzi și relații departament Rițiu Teofil

8.93 OWbuc
• 88 15DMA5UC
• 83.26 DHAxiC

75 DMAxic
24.5 DMÂ)uc

• 65 4 DMAxjc
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( DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
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S.C CUVÂNTUL 
LIBER

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT

Ii

S.A.I
I
ii
I
* 

r 
s
I

situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A. 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257. 

telefon 22 59 04

Str. M. Emincscu, nr. 48. (fost IPL) 
Telefon 232715

OFERTA SĂPTĂMÂNII
* Ciment, var, cuie, ipsos, aracet, ciment 

• plăci azbociment, bitum, plasă gard, sâr- 
' mă ghimpată, plasă rabitz, vopsea, sârmă - oa- 
i le, panouri cofrag, vopsea lavabilă, cherestea, 

binale, tâmplărie PVC, laminate.
I
i 
\ 
i >

VINDE EN GROS
I 
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*
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PRETURI FARÂ CONCURENTA ! ASI
GURAM TRANSPORTUL MATERIALELOR.

-J Lucrări de renovări, reparații capitale 
și extinderi locuințe, CU PLATA ÎN RA""E, 
numai prin CLASS PROIECT SRL FEVA. 
Informații tel.: 226149. (4888)

I
i

Apă minerală BIBORȚEN1, 1,5 1 PET.

Bere

Firma „TRANSILVANIA" 
ARAD

I
IK
I
*
I
*
I*
I
h
I*
I
>I
«
I
I
Iw
I
I*
I4
I
î str. G. Enescu, capacitate 1500 1/zi;
! — spațiu comercial, situat în Hunedoara, >
Ibdul Dacia, nr. 1, bl. 38, parter.

Informații suplimentare la tel. 054/211853,

CREDIT BANK DEVA

Vinde Ia licitație publică ce va avea Ioc 
în data de 21. 05. Î997, la sediul Credit Bank 
Deva, bdul Decebal, bl. 8:

— Renault 25 GTX pentru piese 'a schimb. 
Informații suplimentare la tel. 05^/211853.

CREDIT BANK DEVA
Vinde la licitație publică ce va avea loc 

în data de 20. 05. 1997, ora 12,00, în Ilia, strada 
Traian, nr. 7, jud. Hunedoara:

— clădire cu destinație restaurant, dotată 
corespunzător — bucătărie, mobilier, veselă și 
alte bunuri mobile.

Informații suplimentare la tel. 054/211853. | 
* 
I * 
I * 
I * 
I * 
I * 
I > 
I
I 
I

CREDIT BANK DEVA
Vinde la licitație publică ce va avea ioc 

în data de 19. 05. 1997, ora 10,00, la Judecătoria
' Hunedoara, birou executor judecătoresc:

— casă, situată în Hunedoara, Aleea O- 
borului, nr. 19;

— fabrică de bere, situată în Hunedoara, ,

Calea A. Vlaicu, bl. Z 26, tel. 057 — 246996 
sau 252823.

Organizează excursii in Elveția, Irlanda, 
Austria, Slovenia, Malta, Egipt. Asigurăm vi
zele și serviciile turistice.

S.C. SIND ROMÂNIA SRL
— AGENȚIA DEVA 

Organizează în data de 28 mai 1997

I pentru vânzarea unui autobuz RDT — 112, 
tip turist.

Vizionarea se poate face zilnic la sediul 
agenției din Deva, str. Mihail Kogălniceanu, 
nr. 4 (Casa sindicatelor).

Pentru informații, doritorii se pot adresa 
Ia telefoanele : 211662 și 217793.

Taxa de participare la licitație este de 
50 000 lei și garanție 10 la sută din valoarea 
de pornire a licitației.

S.C. AGROMUREȘ S.A. DEVA ȘOIMUȘ
• VINDE îngrășăminte chimice — azotat — 

la prețul de 50 000 lei/sacul de 50 kg.
• ÎNCHIRIAZĂ sau vinde Popas Turistic 

Cârnic, din Retezat.
• CUMPĂRĂ Fiat Regata Turbo Diesel.
• VINDE gater vertical G.V. 56 nou.
• VINDE fermă zootehnică (fost C.A.P.) — 

comuna Hărău.
Informații la telefon 211976 — Hotel Bu

levard, Deva.

JL,__ —________ --------------------J. ; !■■■■■

i

I
I 
I •

CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE | 
difuzare ale ziarului „Cuvântul * 

DEVA (lângă „Com':m" si în „Mi- 
HUNEDOARA (bdul Dacia', 
S.C. „Mercur"). ORÂȘTIE

— REGUN

— SILVA

Vodcă — 33 grade

Rom

Hârtie

32 grade

igienică.

■ PRIN
PROPRII 
liber" din 
cro 15"), 
(la sediul 
„Palia"), HAȚEG (secția fotoJ

de I
*B
l

• Imprimate pentru preschimbarea per- |
• • • - *

i
I

-•» II

SE AFLA ÎN VÂNZARE:

BRAD 
(lângă

9 țigări (Tg. Jiu)
* plase de plastic
* chibrituri
* brichete
* timbre poștale
* plicuri

în aceste unități funcționează AGENȚII | 
. PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE i 
I MICA ȘI MARE PUBLICITATE. J

L ___________________i

INTERNET 
prin RECEP PLUS
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P 

Tel. 212726 218205

------------------
ViNERL 16 .W i**
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LICITAȚII

ANIVERSARI

• Cu ocazia aniversării 
a 50 de ani de viață, dragă 
Constantin Mateș, familia 
Iți urează un sincer și 
călduros „ta multi ani!’1 

(4103)

VANZARI —

CUM?? ' '• V

• Vând autocamion IFA, 
Diesel, 5 tone, 1987, ne. 
gociabU. tel. 930828. (5155)

■ Cumpăr teren arabil 
in satul Batiz (Luncă), tel. 
223377. sau 730170. (5187)

• Vând apartament două 
camere, decomandate, etaj 
3. zonă centrală, telefon 
611049. între orele 16—22.

(5188)

• Vând urgent dubă Ci
troen C 25 Diesel, înma
triculată. preț foarte con
venabil Simeria, informa
ții tel 660606. înt’e orele 
17—21 (5191)

• Vând camion IFA W 
50. 10 tone. 1986. înma
triculat în 1996, necirqu- 
îat în țară, plus piese noi 
de schimb. 15 000 DM, tel. 
212585. 211921 (5356)

• Vând
Constantin
nr 4 A

casă Simeria.
Brâncoveanu,

(184612)

• Vând apartament 4 
camere, doua băi, 3 bal
coane. garaj, beci, tel. 
218225. orele 16-20. (5166)

• Vând BMW 3201, a.
nul fabricației 1986, înma
triculat, preț 1500 DM. 
tel. 225309. (5177)

• Vând ieftin casă ne
terminată, grădină, vie. 
pomi. Deva, tel. 2Î4226.

(9588)

• Vând urgent aparta;
ment 4 camere, partei, 
ultracentral. Deva. tel. 
616186. (5192)

• Vând talon I .uda 1200,
tel 2>12l!> (5193)

• Vând c:u.tî, grădină, 
gaze. Simeria. str. D. sGIie- 
rea, .24. te! 661422. (5183)

• Vând Glorie, motor
Diesel, preț negociabil, 
Ghitid. nr. 2? (5194)

• Vând Moskvici 412,
stare bună, multe piese 
schimb, tel 613O°|, după 
ora 16 (5196)

• Vând npa'-i.iment trei
camere, central, Simeria, 
tel. 211755: (5215)

• Vând apartament două
caingre. Micro 15. Infor
mații tel. 615469. (5213)

e Vând dozator Tec, 
cu 5 capete, pr. ț convena
bil. tel. 62f°15 si ruloti. 
Salonta (5210;

• Vând apartament trei
camere. Simeria, tel. 661834, 
ora 16 (5201)

• Vând tractor 1, 15, 
Si>> aria. Gh. Doja, 66.

' • • (5200)

• Vând apartament trei 
camere, parter, posibilități 
privatizare, telefon, str. 
Sarpati. generator curent,

japonez. Deva relații tel. 
058/731500. (5203)

• Vând Renault 9, ben
zină, fabricație 1986, în
matriculat și cameră vi
deo Canon, tel. 621653.

(5205)

• Vând mașină erbici-
dat, cultivator. Hunedoara, 
tel. 715026. (5206)

• Vând casă, curte, gră
dină, în sat Chitid, nr. 
130. (5207)

• Asociația Țăranilor 
I âberi Romos scoate la 
licitație grajd de 100 ca
pete bovine, saivan oi, 
grajd porci. Licitația va 
aveți Ioc în data de 25. 05. 
1997, ora 9, la zootehnia 
fostului CAP Romos. (5365)

• Vând talon SRD, mo
tor cota nominală, cutie 
viteze Savicm, tel. 212921.

(9594)

• Vând apartament 4
camere, garaj sau schimb 
cu două camere sau casă 
(variante). Deva 628239, 
după ora 16 (gr)

■ Vând două locuri de 
veci, Bejan, tel. 215276.

(5369)

• Vând apartament 4 
camere, schimb cu 3 ca
mere, Cluj. 054'221103.

(5199)
•

• Vând apartament doua 
camere, central, Gojdu, 
telefon Alcatel, tel. 232328.

* (9599)

• Vând casă, cu curte
și anexe gospodărești. Bă- 
cia, nr. 250. (9600)

• Vând Dacia 13101 stare
foarte bună. tel. 214655 și 
211959. V9597)

• \ aud grădină sat 
Cojtești. Informații tel 
069 8246-13. Preț negociabil.

(4330)

• Vând apartament 2
camere, Deva, str. Teilor, 
tel. 620387. (4325)

• Vând talon Ford, 1981,
capacitate 1991 cmc. tel. 
651077. (4102)

• Vând VW LT 28, în
matriculat, 5000 mărci, 
fabricație 1977, benzină, 
carte identitate și Opel 
Record, 2,3 Diesel, fabri, 
cație 1983, pentru piese, 
1000 mărci. Tel. 718604, 
după ora 22 (4343)

• \ ând c isâ, teren, în
Bucla Informații 711955, 
intre orele 8—16 (4242)

• Vând colecție discuri, 
muzicii selectă populară, 
veche, pikup cu boxă. 
Tel. 720893, Orele 18—20.

(4244)
• Vând aproximativ 100

mp teren pe malul lacului 
Ctnciș. Tel. 713851, (4245)

• Vând SRL cu profil
proiectare, construcții, co
merț, transport. Informații 
tel. 711363. (4246)

• V ând ^apartament 2
camere, Micro 15. Tel. 
423991. (4402)

■ Vând apartament 3 
camere, decomandate, str. 
Minerului, bl. 23, etaj 2. 
Informații tel. 621089.

(4403)

• Consul Deva SA 
vinde la licitație pu
blică două ARO 243 
cu numerele de înma
triculare 31-1ID-653 și 
31-IID-679. Licitația va 
avea loc în data de 
30 mai 1997 la ora 
11 la sediul societății 
din bdul Decebal, bloc 
P. înscrierea pentru 
participare și depune
rea anticipației se pot 
face până în ziua li
citației »ra 10. Relații 
suplimentare Ia tel. 
216257, 211130 sau la 
sediul societății.

(5198)

• Poliția Municipiului
Hunedoara anunță licitație 
publică pentru închirierea 
spațiului „Bufet incintă" 
în data de 16. 06. 1997, 
oră 14,00. Relații la sediul 
poliției, str. I.L. Caragiale, 
nr. 13. (5214)

• Societatea comercială 
Comsim SA Simeria a« 
nunță scoaterea la licitație 
pentru închiriere.. urmă
toarele spații: 19,2 mp, 
situat în Simeria, str. A- 
vram Iancu, bl. 8 parter 
(mag. 35 Confecții), 32,5

• mp, situat în Simeria, str.
Avram Iancu, bl. 8 parter 
(magazie 36 Chimicale). Li
citația va avea loc în data 
de 30. 05. 1997, ora 10, la 
sediul societății. Relații 
suplimentare la tel. 661816, 
661513. (5366)

DIVERSE

• Soeietate particulară 
de construcții angajează 
urgent zidari — faianțari. 
Informații Ia tel. 616795, 
între orele 7—15. (5212)

PIERDERI

• Pierdut permis con
ducere pe numele Oprean 
Marius Cosmin. Se declară 
nul. . (9598)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament do
uă camere, decomandate, 
etaj 1, Bejan, amenajat ex
cepțional, cu apartament 
Dacia, Gojdu. Ofer 5 mi
lioane diferență de zonă. 
Tel. 221030. (5203)

• Schimb casă, grădină,
și 1 ha pădure, cu aparta
ment 2—3 camere." Dcve 
Informații Mărtinești, nr. 
69. (5195)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat a- 
partament două camere, 
nemobilat. Deva, tel. 216864.

(5216)

COMEMORĂRI

• Directorul S.G. ITERBA 
S.A. convoacă ADUNA
REA GENERALA A AC
ȚIONARILOR la 21. 05. 
1997, ora 9, la sediul so
cietății. Dacă Ia prima con_ 
vocare nu se îndeplinesc 
condițiile de validare, adu- 
narta se va tine în data 
de 4. 06. 1997.

(9582)

• SG Sânte Internațional
SRL Hunedoara anunță 
practicarea unui adaos co
mercial cuprins între 0 ți 
300 la sută. (5364)

• Casa de Ajutor Reci
proc a Pensionarilor Deva 
apelează Ia persoane fizice 
și juridice să contribuie cu 
bani ți materiale de con
strucții pentru realizarea 
unor spații de lucru în 
folosul șl pentru pensio
nari cum ar fi: ateliere 
de reparații, magazin șl 
casă mortuară. Banii se 
pot depune la casieria 
GARP Deva, str. X. Traian, 
nr. 33 sau la Banca de 
Dezvoltare Deva, în contul 
nr. 4072996062708. (5209)

• SG Sintor SA Oradea,
șos. Borșului, nr. 35, Jud. 
Bihor, cod 3700, tel. 059 — 
163872, 163873, 165953, fax 
059 — 470003. La o solici
tare telefonică sau prin 
fax", societatea noastră 
vă trimite GRATUIT un 
catalog de produse. Vă 
așteptăm și sperăm ca 
împreună să facem o afa
cere buna! (5211)

OFERTE
DE SERVICII

• Vă considerați o per
soană sociabilă, tânără, di
namică, doriți să câștigați 
40—50 000 Iei pe zi?! Vă 
oferim această șansă! Tel. 
615390 (5236)

• Efectuăm transport cu
camion acoperit 7,5 tone, 
2000 lei/'km. Achiziționăm 
hârtie 175 lei/kg. Informa
ții tel. 226119. ' (5025)

Se împlinesc șase 
luni de când dragul 
nostru soț și tată 

judecător 
CONSTANTIN 

PARFENIE 
a plecat de lângă noi. 
Parastasul vă avea 
■Ioc în 17 mai ora 11, 
Ia cimitirul ortodox din 
str. Gălugăreni. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace! Familia.

(5181)

DECESE

• Familia și rudele 
apropiate anunța cu 
profundă durere în
cetarea fulgerătoare 
din viață a celui care 
a fost

DUMITRU llADOI 
înmormântarea astăzi, 
16 mai, ora 14, la 
cimitirul Bejan, de la 
Casa Mortuară Deva. 
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace! (5224)

• Golcgii de la SG 
Metalotex SA Deva 
transmit sincere con
doleanțe și toată com
pasiunea domnului in
giner șef Goandă Gon- 
stantin, la pierderea i- 
recuperabilă a tatălui. 

(8520)

D.M.P.S. — OFICIUL FORTE DE MUNCA 
ȘI ȘOMAJ HUNEDOARA — DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 13. 05. 1997

Agent comercial 14, agent de asigurare 59, Agent 
reclamă publicitară 30, ambalator manual 1, arhitect 
clădiri 4, arhitect urbanism, peisagistică de amenajarea 
teritoriului 1, artificier la lucrări de suprafață 2, bar
man 20, bijutier metale prețioase 1, Bobinator aparataj 
electric 1, Brutar 6, Bucătar 10, buldozerist 3, carman- 
gier 1, confecționer tricotaje după comandă 10, consilier 
economic 1, contabil 1, contabil șef 1, croitor 67, croi
tor — confecționer îmbrăcăminte după comandă 5, cu- 
sător piese din piele și înlocuitori 11, cusător piese la 
încălțăminte 32, depanator de aparate radio și tv, re- 
dresoare și amplificator 2, director general societate co
mercială 1, dulgher pentru construcții 9, economist în 
industrie 1, electrician de întreținere șl reparații 1, e- 
lectrician montare și reparații cabluri electrice subte
rane 1, electromecanic 2, electronist 3, faianțar 6, far
macist 1, inginer automatist 1, inginer construcții civile» 
industriale și agricole 2, inginer de cercetare în agri
cultura 1, inginer mecanic 2, instalator apă, canal 1. 
jurisconsult 3, lăcătuș construcții metalice și navale 3, 
lăcătuș mecanic 6, maistru mecanic 1, manipulant măr
furi 2, mașinist la instalațiile hidraulice 1, mecanic auto
1, mecanic montator instalații cu cablu în silvicultură 
exploat. 1, mecanic reparații Wolla 1, modeller lemn 2, 
muncitor necalificat 23, operator calculator electronic și 
rețele 1, ospătar (chelner) 33, parchetar — linolist 1, 
paznic 22, pictor pe sticlă și ceramică 5, referent resurse 
umane 1, secretar 2, șef depozit 1, șofer autocamion 1, 
șofer autosanitară 2, Șofer de autoturisme și camionete
2, strungar universal 5, sudor autogen 3, sudor electro
3, tehnician proiectant construcții 2, țesător — restaura
tor manual de covoare 21, tâmplar manual 6, tâmplar 
universal 7, tinichigiu carosier 3, tractorist 2, vânzător 
20, vânzător ambulant de produse alimentare 1, vânzător 
ambulant de produse nealimentare 3, vopsitor auto 2, 
zidar rosar — tencuitor 15, zugrav, vopsitor 4.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTI — 557

„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne în continuare calea 
cea mai avantajoasa de procurare a ziarului.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL LIBER1* ESTE DE 5 000 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentuli * este evident, 
de II exemplare primite gratuit pe lunâ, 
față de cumpârarca cu bucata.

NU UIT ATI a REINNC’ȚI-VA ABONA
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, Iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto
rilor poștali sâ vă facă.

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele 
se îao la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume* 
rar —, iar la RODIPET Deva —■ prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07.

RAMANEȚI CU NOII

A

Str Calea Momești ni 14 Bacau. 5500 •
. Te! 034/1 .7400: 11 7d»22: 176680 

Fax 034/113096. 034/116630

CEL MAI MARE PRODUCAIOR DE PASIE EAINOASE DIN ROMANIA
Căuta DISTRIBUITORI In județul HUNEDOARA pentru o diversificata gama 

de paste taiuoase produse pe cele mai performante tehnologii din lumel

_________ • Spaghere
Doar to no; puleti ' x 

găsi întotdeauna .
’ Macaroane

* Fidea
’ Taitei
* Paste scufie

produse la ce e toi mo**e 
stardorde

Scrisorile de intenție pot h trimise prin fax: 034-1 76680 sau, 
daca dorif. va invitam la sediul firmei (n cursul lunii" mai. centru interviu.

Vizifali-ne la libco '97, Pavilion A, slana 217 CI
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