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Grâul cu sau fără III

Dl. Alex. Ștefănescu, 
bine cunoscut scriitor și 
critic literar, redactor șef 
al prestigioasei „Româ
nia literară", povestește 
în această revistă epo 
peea absurdă, pe care a 
trăit-o când a pornit să-și 
întemeieze o editură Pre
cizez. pentru cei ce încă 
nu știu, că activitatea li
nei edituri constă în ci
tirea și pregățtirea pen
tru tipar a unor texte, 
iar dl Ștefănescu, om 
de bună credință, a pur
ces la drum convins că

poie de câteva acte ..
Această întâmplare de 

domeniul absurdului, de
parte de a fi singulară, 
e doar una din zecile de 
mii care se petrec pe te
ritoriul scumpei noastre 
patrii, descurajând în
treprinzătorul autohton și 
alungându-l pe cel străin. 
Te întrebi cât este aici 
imbecilitate, incompeten
ță, și cât e rea voință, 
intenție deliberată de a 
compromite reforma pen
tru a dovedi că „înainte 
era mai bine". impost-

MENTAL ITAn

Deși la un moment dat 
eram amenințați că în 
acest an vom avea parte 
de cea mai mare pro
ducție de grâu, încât 
puteam să credem’ că 
vom redeveni ceea ce am 
fost cândva, adică „grâ
narul Europei", iată că 
drumul recoltei până la 
hambare este foarte 
lung și în cale se in- 
țerpun tot felul de vă- 
muitori. între aceștia a- 
mințim : calamitățile na
turale, care . au bântuit 
mari suprafețe și lanuri 
de grâu din țară, parțial 
inclusiv și din județul 
nostru, imposibilitatea 
intrării la recoltat în a- 
ceastă perioadă din cau
za ploilor frecvente, dij- 
muirea în unele zone a 
producției datorită, inva
ziei de boli, dăunători și 
buruieni. La toate cele 
amintite se mai adaugă

puținătatea mijloacelor 
mecanizate de recoltare, 
precum și pierderile mari 
ce se mai înregistrează 
încă la seceriș și la 
transport... Ga urmare, 
evident, nu mai putem 
conta pe evaluările din 
lanuri, deoarece conform 
principiului „mult a fost, 
puțin a rămas". contea
ză ceea ce cântărim și 
punem efectiv In maga
zie

Cum grâului și pro
ducătorului acestuia a 
cam început de la o vre
me să nu le mai stea 
bine nici eu. nici fără 
moțiune, iată că ne gă - 
sim într-o permanentă 
stare de așteptare, de 
îngrijorare și incertitu
dine. Unii zic că s-ar 
fi pus.» de-o moțiune, 
alții, din contră, afirmă 
că nu mai este cazul, 
chiar dacă va fi vorba 
despre o sesiune parla

mentară extraordinară. 
Oricum am lua-o însă, 
situația grâului devine 
tot mai critică, estimân- 
du-se chiar pe plan mon
dial că, deși există pro
ducție mai mică decât în 
anul precedent, stocul 
existent și recolta ac
tuală depășesc nevoile 
de consum. Ga urmare, 
producătorii sunt con
fruntați cu serioase pro
bleme în legătură cu pre
țul de vânzare și... cu a- 
sigurarea banilor necesari 
plății producției valori
ficata.

In .condițiile când în 
alte țări, inclusiv în 
SUA, producția de grâu 
are un preț minim ga
rantat care asigură a- 
coperirea integrală în 
fiecare an a cheltuieli
lor făcute de producător 
și eventual un oare
care profit, iar la o- 
ferta pentru export se

otiune
9

acordă o primă ce „a- 
junge undeva în jur de 
30 la sută, iată că la 
noi producătorul agri- 

jeneficiază nici 
pe departe de asemenea 
stimulente șl avantaje. 
Acum ar fi un bun pri
lej să fie înlăturat un 
asemenea handicap, cel 
puțin la înființarea cul
turii de grâu pentru a- 
nul 1998.

După calculele .făcute 
de către specialiști, nu
mai în această toamnă 
cheltuielile cu sămânța, 
arătura, pregătirea tere
nului și cu îngrășăminte- 
le vor depăși bine mili
onul de lei la fiecare 
ha -cultivat» cu grâu, la 
care se vor mai adău
ga în continuare cele cu 
fertilizarea fazială, er-

NICOLAE TÎRCOB

'statul încurajează și spri
jină micul întreprinzător. 
S-a înșelat amarnic. Fiind
că, după ce a răzbit prin 
întâiul hățiș birocratic șl 
s-a văzut în sfârșit „mic 
întreprinzăfor", s-a trezit 
într-o bună zi, ca un vir
tual contravenient, cu o 
adresă din partea primă
riei prin care era somat 
pe un Ton polițienesc să 
prezinte într-un anumit 
termen îi o „autorizație 
de mediu'1. în caz contrai 
etc etc. Disciplinat, omul 
s-a grăbit să-și facăj 
rost și de asta, consta
tând cu stupoare că pen
tru a o obține are nevoie 
de alte zece '!) outoriza- 
ții, printre care și una... 
veterinară. Până la ur
mă, după, stresantă soli
citare nervoasă șl pierdere 
de timp, i se spune că, 
totuși, n-ar avea nevoie 
de „autorizație de mediu1' 
dar că n-ar strica să 
aibă o adeverință că 
n-are nevoie de „autori
zație de mediu". Pen
tru. a obține însă această 
adeverință, va avea ne-

bil de răspuns, pentru că. 
prostia, reaua voință și 
mentalitatea larvară sunt 
atât de strâns împletite, 
încât zădărnicesc orice 
tentativă analitică. In a- 
eest.e condiții n-are rost 
să mai căutăm nici mo
tivele pentru care am 
ratat intrarea în NATO 
și vom rata și intrarea 
în V E. Motivele acestea 
.sunt cât se poate dc 
clare și nu mal mult 
de două. mari si late : 
ți) guvernarea Iliescu — 
Vacă roiu. care, în loc să 
ne propulseze spre Eu
ropa, ne-a bdlcanizat și 
mai rău aici, între Sofia 
și Chișinău, și (2) menta
litatea de slugi ostile pro-, 
prictății, așteptând să fie 
întreținute de stat, care 
nc-a fost inoculată în 
cele peste patru decenii 
de comunism. Mai grav 
din cele două motive e 
al doilea. Căci urmările 
unei guvernări nenoro-

RADU CIOBANU
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Pâdurean Sorin, 
de ani și soția 
Rebeca, de 24 de 
cuiesc în Hațeg, 
o fetiță de un an și 3
.luni. Prin grija primă
riei locale stăteau într-o 
[locuință improvizată, în
trucât anul trecut le-a ars 
casa.

Pâdurean Sorin și-a cum
părat un autoturism, iar 
în cursul lunii iulie urma 
să susțină examen în 
vederea obținerii permi
sului de conducere. Cum 
nu s-a limitat numai Ia 
orele făcute în cadrul 
școlii de șoferi, în ziua 
de 13 iulie, în jurul orei 
9,30,' s-a urcat la volanul 
autoturismului său, dar

nu 
țiile 
cărcat 
deplasa de la Hațeg înspre 
localitatea Densuș. Până 
în apropierea locului unde 
s-a produs tragicul ac
cident, a condus Daniel 
lorgoni, șofer profesio
nist. care cu mare ușu
rință a cedat volanul 
proprietarului mașinii. Tn- 
tr-o curbă spre stânga, 
Sorin a pierdut contro
lul mașinii. Datorită vi
tezei autoturismul s-a 
răsturnat de mai multe 
ori, iar cele patru per
soane ocupante ale ma
șinii ao fost pur și sim
plu împrăștiate pe șosea. 
Micuța Naomi-Adasa - s-a

lovit cu capul de asfaltul 
drumului a decedat.
Din mașina angajata în 
coscadorie a ieșit cu greu 
și cel care își pierduse 
singurul copil, 
se află
spitalul din Timișoara, iar 
celelalte persoane, prin
tre care și o fetiță de 
8 ani, au suferit leziuni 
corporale.

Va suporta consecin
țele legii atât tatăl im
prudent, cât și cel care 
î-a
rea 
fie

(Continuare în pag. a 2-a)
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Soția sa 
în stare gravă la

încredințat conduce- 
mașinii. Putea să nu 
așa.

:■

*

Lt. col. MIRCEA NEGRU, 
I.PJ. Hunedoara

Ședința Consiliului local Deva
Pentru lucru trainic si bine făcut

Recenta ședință a Con
siliului local Deva a în
ceput cu o problemă ce 
nu era înscrisă pe ordi
nea de zi, dar s-a ivit ca 
o situație deosebită la 
nivelul municipiului. Este 
vorba de faptul că, în
cepând chiar din acea zi, 
aproximativ 100 de fami- 
1M de țigani urmau să fie 
evacuate dintr-un bloc a- 
parținând Foricon. Un ma
se număr dintre aceștia

sp aflau în fața primăriei.
Din cele spuse de con

silieri și delegații celor 
evacuați am reținut că în 
perioada de iarnă cele 
100 de familii au locuit 
în respectivul bloc din 
cartierul Micro 15, cu ac. 
ceptul celor de la Fori* 
con, urmând ca în pri
măvară blocul (fără uși, 
geamuri, încălzire), să in
tre în reparații. Deși cei 
ce patronează blocul i-au

avertizat pe țigani de mai 
multe ori că trebuie să 
plece, aceștia nu s_au con
format, fiind nevoie de 
intervenția poliției pen
tru a fi evacuați.

Discuțiile, aprinse u- 
neori, au relevat că o par 
te dintre țigani lucrează, 
unii au serviciu. O altă

VALENTIN NEAGU 
(Continuare în pag. a 3-a)
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• I dolar SUA — 7148 lei
• I marcă germană — 3976 lei
• 100 yeni japonezi — 6159 lei
• I liră sterlină — 11959 Ici
• 1 franc elvețian — 4825 lei
• 1 franc francez — 1177 lei
• 100 lire italiene —• 409 lei

Cursurile îneluse în această listă au la bază 
cotații ale societăților bancare autorizate să efea- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta Hstă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări

Un pas spre civilizație. Foto MIRELA l’OPA



Sa ne.
PDSR protestează în legătură cu modificarea prin 

Ordonanță de urgență a Legii învățământului
luieurani...

Doamne-ajută ! Bine 
că am scăpat de scălâm- 
băială ți de umilitoarele 
shelălăituri la tot felul 
de porfi ți portițe pen
tru intrarea tn NATO... 
Ne-a vizitat și marele 
Bill vrând să ne pro
ducă infarctun cităn- 
du-l pe Eugen Ionesco 
ți promițându-ne o Fată 
Morgana vizibilă peste 
vreo 2 ani ; s-a închis 
lista pentru admiterea 
In U£. tocmai când să 
ne înscrie și pe noi, iar 
TVR-ul ți-a pus poa- 
lele-n cap ca fiind cea 
mai antinațională te
leviziune... Deci, dacă 
tragem linie și adunam, 
mai bine să vorbim de
spre altceva. Ața stând 
lucrurile, putem pleca 
liniștiți pe litoral la o 
distanță de 1 kilometru 
de plajă pentru a ră
mâne sănătoși la cap șt 
cu cei câțiva leuți in 
buzunar. Fiindcă, in
al ara ordonanțelor de
urgență cu care Guver
nul urea să distrugă 
Parlamentul pentru lip
sa de activitate altce
va nu prea ar mai fi 
de făcut. Sau să mai 
fi rămas ceva arti
cole din Constituție ne- 
încălcate de. Executiv? 
Las’ că aflăm din pre
să ! Ațadar, după atâta 
năucitoare zbatere, mai

MOTIVE
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cite pot fi remediate 
intr-un timp relativ scurt 
<e o guuernare corectă. 
Schimbarea mentalității 
e insă o chestiune de 
durată, chiar de genera
ții, Înainte de a intra 
în Pământul Făgăduinței, 
Moise a rătăcit patruzeci 
de ani în pustie. Atâta 
i-a trebuit poporuiui 
său pentru a se dezbăra 
de mentalitatea de robi. 
Cam acesta e timpul. 
Mă tem că acesta va fi 
și timpul nostru. Fiind
că, după cum oricine 
poate vedea, chiar dacă 
se iau inițiative lăuda
bile și promițătoare de 
îndreptare a lucrurilor 
ele eșuează in cele din 
urmă în mlaștinile men
talității Jf'.mbele a lui 
„merge șt asa“ O fi 
mergând ața aici, la noi, 
dar nicidecum in Europa 
aceea spre care totuși 
jinduim. Se pare că ne 
urmărește blestemul lui

un singur 
învățămân- 

produce di- 
se citi posi- 

noi 
ți ci

că nimeni 
exemplul 
spectacu- 

Parlamentul 
la ei.

rămânând 
ic : Legea 
tului. care 
sensiuni la 
bile rupturi), dar 
suntem români 
vilizați, așa 
nu va urma 
negativ, deși 
los, din 
taiwanez. Să fie 
acolo — ferească-ne Dum
nezeu! . 
me de 
bucurii 
lariilor 
plajei la fierbințeala în
floritoarei noastre infla
ții: și să privim lu
mea și cu ochii mai— 
optimistului : cu mare 
veselie se anunță o scă
dere absolut impresio
nantă a ratei, șomaju
lui, uitând să se 
ționeze că 
terminat-o 
fără să mai 
mijloc de
Și încă : vine peste noi 
promițătorul soare al 
convertibilității leului 
obligându-ne la un nor
mal de viață ca înain
te de urâțenia socia
list—comunistă chiar cu 
mult mai inainte: 
vremea lui 
când năvăleau 
prin sate, iar 
prin pustii.. Deci Gau- 
deamus igitur J

I

I

vre- 
de 

sa

Dar e varo, 
concedii ți 

pe măsura 
pipernicite ți a I

I

men- 
mulți au 
cu șomajul 
aibă vreun 

subzistență.

pe 
Caragea 
orășenii 
sătenii

DUMITRU HURUBA
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Manole, din păcate lip- 
sindu-ne acea Ană numai 
bună de jertfă. Doar dacă 
nu vom înțelege țn timp 
util că Ana aceea trebuie 1 
să fie înseși viețile noas
tre zidite la temelia unei 
țări libere, democrate, 
prospere. Și curate.

Sunt sigur, dl. Alex, 
Ștefane seu nu ți-a făcut | 
iluzii că, relatându-și cu 
năduf încleștarea cu biro
crația, se va îndrepta ce
va. „Românca literară" 
e o revistă de cultură iar 
cei de azi, ca și cei de 
iert, care ar putea în
drepta lucrurile, nu citesc ' 
așa ceva, n-au nimic 
comun cu cultura. Nu-mi 
fac nici eu iluzii că rubri
ca aceasta încăpățânată | 
ar avea vreun efect. Dar, 
precum albanezii aceia I 
nenorociți care se răco- , 
resc trăgând cu o sete ' 
nebună rafale de auto I 
mat in văzduh, tragem ( 
și noi rafalele noastre, 
da’ de ne-o auzi careva. | 
E felul nostru de a ne 
defula, de a ne răcori «.

în societatea modernă, 
pentru multe state — 
deci și pentru România 
—, problema învățămân
tului și educației tinere
tului este o prioritate na
țională, urmărindu-se rea
lizarea lor bazată pe va
lorile democrației adevă
rate iar la noi și po 
aspirațiile societății da 
după evenimentele din 
1989. învățământul con
tribuie la păstrarea iden
tității naționale și deci în 
mod categoric nu poate» 
fi subordonat scopurilor 
și doctrinelor unor parti 
de ori formațiuni Doli 
tice. Și atunci se pune 
întrebarea : Pentru ca
este gata dl prim-ministru 
Victor Ciorbea să-și pună 
în practică „ promisiune 
făcută cu ocazia vizitei 
la Budapesta de a satia 
face pretențiile aberanta 
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Grâul cu sau fârâ moțiune
(Urmare din pag. 1)

bicidarea și, bineînțeles, 
recoltarea In vara vii
toare, eare și acestea vor 
depăși sensibil încă un
dWWMMMVWWWWJWWL AAAMAM WAVAWAW/A\W>W,V.W/

Am aflat
DOTARE CU AUTOBUZ

începând cu data de 1 iulie a.c., prin 
grija prefectului județului Hunedoara, dl 
Pompiliu Budulan, primăriei comunei Ribița 
i-a fost atribuit un autobus donat de ita
lieni, cu obligația folosirii non—profit. 
Acest mijloc de transport va satisface ne
cesitățile de transport îngreunate ale locui
torilor acestei așezări îndepărtate spre 
celelalte sate ale comunei ți spre muni
cipiul Brad.

la Ribita
GRĂDINIȚA 

VA FUNCȚIONA

Prin demersurile initiate de către vice- 
primarul comunei Ribița Eugen Ni)ă ți de 
inspectorul general al Inspectoratului Șco
lar al județului Hunedoara, dl Ionel Moț, 
s-a reuțil menținerea ți pentru noul an 
țcolar a grădiniței din satul Dumbrava de 
Jos, încadrată cu un educator ți unde sunt 
pregătiți 25 de prețeolari din satele Dum
brava de Jos ți Dumbrava de Sus, aflate 
la cca 8 km de centrul de comună Ribița.

VINERI,

18 IULIE

C TVR 1 )
6,00 România: ora 6 fix!; 

9,00 TVR Cluj-N; i0,05 
TVA lași; 11,00 TVR Timi
soara; 12,35 Din viata 
rromilor; 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Seicul 
(r); 15,00 Desene ani
mate; 15.30 Emisiune în 
limba germană; 17,05 Se
rial o Katls și câinele ; 
17,35 Scena politică; 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21.00 Tezaur folcloric;
21.30 Film • Femeia din 
umbră (Italia); 23,30 Jur
nal; 23,50 Concert: Pla
cido Domingo; 1,00 Film 
• Creaturile întunericului 
(SUA) 

ale UDMR, procedând la 
schimbarea Legii învăță
mântului în 59 de mo
dificări și completări 7 
Această lege, dată cu 
doar doi ani în urmă, a 
fost caracterizată ca fiind 
modernă, la zi și cu un 
profund caracter demo
cratic- Asemenea apre 
cieri au fost făcute de 
înșiși membri ai înaltelor 
foruri europene ca Par
lamentul Europei și Con
siliul Europei. Prin ce 
se poate tace vinovată 
acum ? Doar prin aceea 
că prevede, negru pe 
alb, invatarea. vorbirea 
și folosirea limbii româ
ne ca limbă vorbită de 
majoritatea locuitorilor 
tării, ca limbă oficială, ca 
limbă națională?

Astăzi, când peste tot 
se fac eforturi pentru a 
integrare în structurile 

milion de lei. Or, față 
de toate acestea, statul 
are intenția să-i susțină 
pe producători, acordân- 
du-le câte un cunun 
pentru fiecare hectar, va
loarea acestuia fiind a-

C TVR 2 )
7,00 TVM ; 8,30 Canary 

Wharf(r); 9,00 Dr. Quinn 
(r); 10,00 Universul cu
noașterii; 10,40 Yeti (r);
11,30 Serial (r); 12,30 Un 
secol de cinema (r); 1J,3Q 
TVR Cluj-N.; 14,30 Un 
bunic fericit (r); 15,30
Desene animate; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 
Șeicul (*); 18,00 Gimnas
tică. Camp, naționale (d); 
20,00 Școala vedetelor ; 
21,00 Robingo 2 (cs); 22,30 
Nocturna sportivă; 0,30 Din 
viața rromilor

(ANTENA 1)
6,30 Tele — Dimineața; 

9,50 Viata în trei (r); 10,30 
Iluzii (r); 11,20 83 de 

europene, puterea ce
dează presiunilor UDMR. 
acceptând retrogradarea 
însușirii limbii române ca 
limbă oficială a țării, la 
condiția de limbă ce tre
buie doar „studiată", în
curajează statuarea u- 
nui sistem de învățământ 
maghiar la toate nivelele, 
paralel cu cel național ro
mânesc, creează premise 
pentru scoaterea acestuia 
de sub coordonarea Mi
nisterului învățământu
lui (de acum — Minis
terul Educației Naționa
le — n.n.), și, lucru du
reros, în loc să-I învățăm 
pe tineri cum să crească 
și să trăiască împreună 
cu alții. îi separăm și-i 
învrăjbim.

PDSR Hunedoara pro
testează hotărât împo
triva încercărilor, anti
constituționale, de modi

preciată undeva la cirea 
150.000 lei. Rezultă din 
cele spuse că în realita
te, în această situație, 
ajutorul acordat producă
torului agricol nu sa 
ridică nici la 8 la sută.

ore până în zori (r); 13,10 
Model Academy (s); 13,35 
D.a.; 14,00 Știri; 14,10 
Teleshopping; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,10
James Cook (s); 16,10 Ma . 
dison (s); 16,50 Dragă pro
fesore (s); 19,30 Serial
• Alondra; 20,30 Obser
vator; 21,30 Sâmbătă, du
minică, ți luni (co.. Ita
lia *96); 23,20 Numai cu
perechea ta (co.. Mexic); 
1,00 Private Dancer (s).

(pro - tv)
7,00 Oi a 7, bună diM 

mineața 9,b0 iport la 
minut; 9,'5 MASH (s); 9,45 
Tânăr si neliniștit (s/r);
10,30 Forța dragostei (s/ 
r); 11,15 Capcana timpu. 
lui; 12,00 Apocalipsul (s); 
13,00 Tata ți doi copii 

ficare a Legii învăță
mântului în varianta 
propusă de UDMR și cere 
Guvernului și Parlamen
tului să respecte întru 
totul Constituția votată 
de marea parte a po
porului român pentru 
viitorul său.

PDSR Hunedoara face 
apel către elevi și jtu- 
denți, către părinții aces
tora, către reprezentan
ții societății civile, să pro
testeze față de încercă
rile de creare, într-un 
stat unitar, a două sis
teme de învățământ^ 
paralele, fapt ce demon
strează că Guvernul Cior
bea își asumă integral 
obiectivele autonomiste 
ale UDMR.

Consiliul județean 
Hunedoara al PDSR 

Președinte, 
Dr. MIHAIL RUDEANU

diferența de chelteieH ar
mând să o suporte pro
prietarul de pământ din 
buzunarul proprio. In 
plus el neavând nici ga
ranția că va putea va
lorifica integral produc
ția disponibilă și că Își 
va putea încasa banii 
la vânzarea produselor. 
Iată de ce guvernanții 
și parlamentarii ar tre- 

i bui să se pună efec- 
| tiv în pielea producă

torului agricol, să vedem 
atunci cum ar scoate 
cămașa, și cum ar reac
ționa dacă ar trebui să 
facă producție Mră bani 
și nici pe aceea să nu 
știe cui și cu cât O s-o 
vândă.

(film); 15,00 Matlock fs); 
16,45 For)a dragostei ,s);
17.30 Xena, prințesa
războinică (serial); 18.15 
Sport la minut; 18 30 Știri; 
18,35 Cine este țeful? (s); 
19,00 Știi ți câștigi!; 19,30 
Știri ; 20,00 Dosarele X 
(s); 21,00 Flatliners (film
SUA); 23,20 la limita im
posibilului (s) 0.10 Zona
Crepusculară {$); 0,40 Sport 
la minut.

(devasat^
7,00 — 12,30 Reluări. ; 

13,00 Videotext; 17,00 Se
rial e Dulce ispită; 1B.00 
Desene animate; 19,00 
Micile lecții (s); 19.30
Farmacia de gardă (s); 
20,00 Film • Moon 44 ;
21.30 Scările justiției (s); 1
22.30 Kelly (s); 23,00 Film ț
• Nec romancer; 8J0 ■
Film erotic.
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Scrisoare de mulțumire 
președintelui Chirac

I Senatorul Alexandru Pa- 
leologu. criticul de arta 
Barbu Brezianu, academi- 
danul Constantin Bălă- 
ceanu-Stolnlci, Istoricul 
Neagu Djuvara șî editorul 
Micaela SlflvescU sunt 
semnatarii unei scrisori 
de mulțumire către pre
ședintele Republicii Fran
ceze, Jacques Chirac. Scri
soarea a fost înmânată
ambasadorului Franței,

la recepția organizată cu 
prilejui zilei naționale a 
țării sale. Cei cinci inte
lectuali români îl mulțu
mesc, astfel, lui Jacques 
Chirac pentru sprijinul a*

cordat României privind 
admiterea In NATO.

„Am admirat dârza ți 
curajoasa dvs. atitudine 
pentru afirmarea impor
tanței rolului Europei ca
re nu Înțelege să fie pe 
planul doi — ceea ce era 
și una din marile griji ale 
generalului De Gaulle", se 
arată In scrisoare.

De asemenea, reprezen
tanții intelectualilor ro
mâni consideră că. inter
venția lui Jacques Chirac in 
favoarea României este o 
nouă dovadă a interesu
lui pe care Franța l-a «r 
vut întotdeauna pentru 
țara noastră.

Milosevic — singurul 
candidat la președinția 

iugoslaviei
Comisiile parlamentare 

federale au hotărât ca pre
ședintele Slobodan Milo
sevic să fie unicul candi
dat la președinția Iugo
slaviei, relatează Reuter. 
Milosevic are toate șansele 
de a obține victoria în a- 
legCriie prezidențiale din 
Iugoslavia, in ciuda ten- 

’ siunifor intervenite în re* 
; lațiile cu conducerea par- 
' tidulul de guvernământ din 
; Muntenegru (BPS), parte

nerul Serbiei în cadrul fe
derației Iugoslave. Liderii 
DPS au anunțat că îl vor 
sprijini pe Milosevic pen
tru obținerea președinției 
Iugoslaviei, dar nu li vor 
permite să efectueze unele 
modificări în Constituția 
iugoslavă, care ar conferi 
președinției federale mai 
multă autoritate, Milose
vic este candidatul Parti

dului Socialist, de guver
nământ, din Serbia (SPS) 
la președinția Iugoslaviei, • 
el nemaiputând candida ' 
ca președinte pentru un al 
treilea mandat.

Cu toate că atribuțiunile 
președintelui federației iu* | 
goslave sunt limitate, Mi
losevic va rămâne forța 
politică dominantă in Iu
goslavia, SPS deținând . 
controlul asupra aparatu* \ 
lui securității, al economiei I 
ți al poliției. Parlamentul I 
federal îl va alege pe Mi- 1 
loșevic în funcția de pre
ședinte al Iugoslaviei pe i 
data de 25 iulie, alegerile 
prezidențiale în Serbia 
urmând a avea loc în ter
men de 60 de zile. Parti
dul Socialist va deține, în 
continuare, președinția re
publicii, prin desemnarea 
unui candidat loial lui Slo
bodan Miioșevic,

Ion Iliescu pregătește 
o nouă carte

Ion Iliescu nu va pleca 
pe perioada vacanței din 
București, pentru că in
tenționează să finalizeze 
o carte pe care o va pu
blica în luna septembrie. 
Iliescu a declarat, pentru 
agenția Mediafax, că vo
lumul Ia care lucrează se 
va intitula „Violență sau 
dialog" șl va reanaliza pe
rioada dintre 1990 șl 1991, 
a primilor doi ani cât a

fost președinte al Româ
niei.

Experiența sa de șef al 
statului va fi împărtășită 
din perspectiva evenimen
telor violente care au de
butat cu 28 Ianuarie 1990 
șl au culminat cu mine- 
rlada din iunie 1990 șl In 
spatele cărora Ion Iliescu 
crede că s-au aflat, pe 
tot parcursul acestui in
terval, partidele istorice.

1

încheierea primei runde 
a tratativelor dintre

liderii ciprioți
Membrii Consiliului de 

Securitate al ONU s-au de
clarat satisfăcuți de „at
mosfera pozitivă șl con
structivă" In care s-au des
fășurat tratativele dintre 
liderii grecilor ciprioți și 
cei ai turcilor ciprioți, so
licitând, In același timp, 
realizarea de noi progrese 
în următoarea rundă a ne
gocierilor, ce urmează să 
se desfășoare, probabil. In 
august, informează Retl- 
ter.

Consiliul de Securitate 
salută încheierea primei 
runde a tratativelor direc
te dintre liderii celor două 
comunități etnice din Ci
pru, desfășurate sub con
ducerea secretarului gene
ral al ONU, Koffi Anan. 
Consiliul este mulțumit de 
faptul că aceste negocieri 
au avut loc „într-o atmosfe
ră pozitivă și constructi
vă", se arată într-o decla
rație a președintelui Con
siliului de Securitate al 
ONU, suedezul Peter Os- 
vald, dată publicității du
pă încheierea unei ședințe 
cu ușile închise, prezidată 
de consilierul special In

problema cipriotă al secre
tarului general al ONU, 
Diego Cordovez.

„Membrii Consiliului de 
Securitate recomandă li
derilor celor două comu
nități să continue proce
sul negocierilor directe pâ
nă In momentul în care 
se va ajunge la un rezul
tat concludent", se arată 
în aceeași declarație. Do
cumentul mai solicită păr
ților să răspundă construc
tiv la sugestiile lui Cordo
vez, astfel încât tratativele 
să poată înregistra un pro
gres In cadrul următoa
rei runde.

Tratativele desfășurate, 
In cursul săptămânii tre
cute. Intre președintele gre
cilor ciprioți. Glafcos Cle- 
rides, și liderul turcilor ci
prioți, Rauf Denktash, au 
avut ca obiectiv demara
rea unul proces de reuni- I 
ficare a insulei divizate, 
într-o federație bi-zonală, 1 
bi-comunală. Următoarea I 
rundă de negocieri se va 
desfășura, probabil, în pe* | 
rloada 11—16 august, în 
Elveția.

omul secolului XX este 
omul în veșnică mișcare. 
Suntem ca și cum am 
merge pe bicicletă In per
manență — suntem in e- 
chilibru doar atât timp 
cât pedalăm, o dată ce 
ne-âm oprit ne pierdem 
echilibrul.

Nu știm să ne odih
nim. Week-end-ul înseam
nă timpul liber pentru a 
ne face treburile gospo
dărești, pentru a lucra în 
grădină, a face curățenia 
generală, a merge la pia
ță, a mai repara câte ce
va în jurul casei... e 
pul nostru pentru a 
tot ceea ce nu am 
apucat să facem în 
sul săptămânii. Am 
cat la rang de necesitate 
această odihnă activă. Pur 
și simplu am uitat sau 
poate nici nu mai știm 
să ne oferim acele mici 
bucurii șt odihna de la 
sfârșit de săptămână. As
cundem în suflet ani în 
șir dorințe pe care le a- 
mânăm mereu, lăsându- 
le pe altă dată. Și trec 
așa săptămâni la 
luni, ani, într-o

tim- 
face 
mat 
cur- 
r idi

rând, 
veșnică

I 

perma-1 
plânge l 
își do-1 
plante J

mișcare, într-o 
nentă activitate.

O cunoștință se 
că de ani de zile 
rește să culeagă 
medicinale pentru ceaiuri
le pe care le bea iarna, 
dar nu a avut nicicând 
timp și rămâne să cum
pere de la farmacie cea
iuri în pliculețe. Vn fost 
coleg așteaptă de zece ani 
un week-end pentru a 
merge la baltă, la pescuit, 
dar mereu intervine ce
va neprevăzut sau pur șl 
simplu plouă. O doamnă 
care a devenit bunică 
spune cu un licăr de bu
curie în ochi cum a aș
teptat de o viață să facă 
rochițe pentru păpuși, a-1 
cum se bucură împreună { 
cu nepoțica ei pentru a-. 
ceasta. Vn prieten după i 
ce își trimite băiețelul la I 
fotbal, pornește trenule- i 
țul electric și mașinuțele I 
teleghidate, „se joacă’ ji i 
se simte mai bine ca nici- i 
odată. De ani de zile îmi I 
spun că vot construi un i 
zmeu de hârtie... i

IINA DELEANU

Pentru tacru trainic 
și bine făcut

(Urmare din pag. li

Anchetatorii accidentu
lui aviatic în care a fost 
implicat un avion al com
paniei TWA vor reface tra
iectoria acestuia, în cursul 
zilei de luni, într-o ultimă 
încercare de a rezolva mis
terul prăbușirii aparatului, 
informează Reuter. Zbo- 
rul-test pe care îl vor e- 
fectua anchetatorii, ple
când de pe aeroportul in
ternațional John F. Ken-

Refacerea
nedy din New York, este 
unul dintre numeroasele 
experimente pe care inten
ționează să le realizeze în 
cursul acestei săptămâni, 
când, lă 17 iulie, va fi ani
versat un an de la prăbu
șirea Boeingului 747, ce a 
provocat moartea a 230 de 
persoane.

ținui zbor
Anchetatorii nu au reu

șit să determine cauza ex
ploziei produse în zona 
rezervorului de combus
tibil. Oficiali din cadrul 
FBI au declarat că nu e* 
xistă nlel un indiciu care 
să conducă la Ipoteza unui 
atentat, dar au adăugat că 
nu pot declara nici că ao-

cidentul a fost cauzat de 
o defecțiune tehnică. Pre
ședintele Comitetului Na
țional pentru Securitatea 
Transporturilor, Jim Hall, I 
a declarat că avionul cu 
care va fi efectuată recu
noașterea va fi dotat cu 
peste 150 de senzori, care 
vor monitoriza date refe
ritoare la temperatura din 
rezervorul de combustibil.

Reeditare a drumului parcurs de Badea Cîrțan
Bibianul Tudor Găman 

va reedita, la peste un se
col, drumul parcurs de 
Badea Clrțan. Expediția 
Badea Clrțan a debutat 
marți, 15 iulie, informează 
Biroul de presă al Minis- 
teruM Culturii. Acțiunea 
■ Cest gândită și o va e* 
tectua Tudor Găman, îm
preuna cu o echipă for
mată «in Gheorghe Silaghl 
— organizator Constantin 
Grtciun — șofer și Octa
vian Decebal Dobrotâ — 
asistent medical. Handica
pat locomotor, Tudor Gă- 
man folosește echipa ca 
sprijin tehnic, deplasarea 
făcând-o 6ingur, în câru- 
cioc, șl dedicând-o împli
nirii a IM ani de la dru- 
■aul apr« inima romanită

ții făcut de celebrul Gheor
ghe Cîrțan.

Născut cu 10 ani îna
intea Unirii Principatelor 
(24 ianuarie 1849), Badea 
Cîrțan a parcurs pe jos, în 
43 de zile, drumul spre 
Cetatea Eternă, plecând din 
Sibiu. In straie de cioban, 
cu „Cronica românilor", a 
lui Șincai, sub braț, el a 
presărat In fața Columnei 
lui Traian grâul, sarea șl 
pământul aduse de acasă, 
a fost primit de Papa Leon 
al XlII-lea, de regele Um
berto I, dar și de amba
sadorul României la Ro
ma, scriitorul Duiliu Zam- 
flrescu.

Tudor Găman s-a născut 
In 1956 la Cisnădie. La 8 
luni șl jumătate se îmbol
năvește de poliomielită, pe-

trecându-șl copilăria și a- 
dolescența în sanatorii de 
recuperare, timp în care, 
după cum însuși spune, 
„resemnarea s-a transfor
mat în tenacitate", prin 
pasiunile sale: religia, spor
tul, muzica. De meserie 
cizmar (meserie pe care a 
învățat-o Ia Brăila și Ora
dea), cu 15 ani de navetă 
zilnică între Cisnădie șl 
Sibiu, Tudor Găman va 
parcurge un drum de 3800 
de km până la Roma șl 
înapoi la Sibiu. La duce
re va trece prin Sebeș, 
Deva, Arad, Budapesta, 
Vlena, Linz, Salzburg, Ve
neția, Florența, iar la în
toarcere prin RiminL Ra
venna, Trlest, Zagreb, Pecs, 
Arad, urmând să fie par

curse România, Ungaria, 
Austria, Italia, Slovenia și 
Croația. Pe 7 octombrie, 
Tudor Găman va fi iarăși 
acasă, la Sibiu.

Programul de la Roma 
ctiprinde depunerea dra
pelului românesc, împreu
nă cu grâu, sare și pământ 
de acasă, după modelul lui 
Badea Cirțan, prezentarea 
unei scrisori a handicapa- 
ților români la Ambasada 
României de la Roma, spre 
a fi înmânată Sanctității 
Sale Papa loan Paul al 
II-lea cu speranța pomeni
rii In rugăciunile sale, vi
zitarea unor monumente 
Istorice.

MEDIAFAX

parte însă nu au o ocupa
ție stabilă, alții nici nu 
sunt d n Deva. Mulți din
tre ei au avut apartamen
te, dar le-au vândut. Ba
nii s-au dus. tar acum...

După multe discuții. în 
care au fost invocate in
clusiv drepturile minori
tăților. s-a stabilit că sin
gura soluție de moment 
este mutarea celor 100 de 
familii intr-un bloc din 
Hunedoara. Există accep
tul primăriei din Hune
doara in acest sens. De
legații țiganilor nu au fost 
de acord, propunând să 
se mute într-un bloc a* 
parținând SC C1F Deva. 
Este puțin probabil că ei 
vor fi acceptați acolo, 
singura soluție viabilă 
fiind, după cum spuneam, 
cea care presupune mu
tarea lor în blocul de la 
Hunedoara.

După ce, nemulțumiți, 
delegații țiganilor s-au 
retras, consilierii au in
trat în ordinea de zi, ca
re a cuprins nouă puncte, 
încă de la început s-a re
nunțat la două d ntre ele. 
considerându-se că încă 
nu este oportună dezba
terea lor. Este vorba de 
„Aprobarea salarizării per
sonalului din cadrul Pri
măriei Deva" și „Aproba
rea bugetului RAGCL De
va".

Cu toate acestea, ■ pe 
parcursul a aproximativ 
patru ore, consilierii au 
dezbătut, aprobat sau nu 
celelalte puncte înscrise 
pe ordinea de zi.

Tn baza Ordonanței 22/ 
1997. care schimbă Legea 
69/1991, privind adminis
trația locală, consilierii 
au aprobat „Modificarea 
șl completarea regula
mentului de funcționare a 
Consiliului local Deva"

Aceeași ordonanță sta* 
bilește că viceprimaril nu 
pot cumula funcția cu cea

de consilier. în acest fel, 
două comisii de speciali
tate s-au descompletat. 
Prin alegerea In aceste 
comisii a doi consilieri — 
Qvidiu Jurca și Cornel 
Roman, respectivele co
misii au fost completate.

Multe discuții s-au pur
tat și foarte multe păreri 
au fost în legătură cu 
punctul șase de pe ordi
nea de zi. A fost vorba 
de concesionarea directă 
a unui teren In suprafa
ță de 166 mp pentru rea
lizarea extinderii actua
lei stații de autobuze din 
zona Gării CFR Din ex
punerea de motive a re
ieșit că cel ce concesio
nează acest teren, respec
tiv SC Plus Corn SRL De
va. va realiza acolo gru
puri sanitare, o agenție 
de turism, o agenție de 
voiaj și bagaje de mână. 
Deși s-au propus o serie 
de alte variante, până la 
urmă, concesionarea a fost 
aprobată.

Tot Tn urma unor dez
bateri consistente, dar cu 
modificări substanțiale, 
consilierii au aprobat, de 
asemenea. închirierea prin 
Fcitație publică a spațiu
lui situat In Cristur. la 
nr. 14. în vederea ame
najării unui punct farma
ceutic și concesionarea 
prin licitație oublică a 
unui teren situat In zona 
Gării CFR. destinat ame
najării unui chioșc pen
tru comercializarea de 
produse de panificație.

Cele mai bine de patru 
ore de dezbateri au relie
fat dorința consilierilor, 
a primăriei ca In Deva să 
se facă lucruri trainice, 
în care frumosul și uti
lul să se armonizeze. Vă* 
dită s-a dovedit a fi șl 
grija pentru ca prin tot 
ceea ce se face actuala 
arhitectură a municipiu
lui să nu fie umbrită cu 
nimic, dimootrîvă. să fie 
permanent îmbogățită.
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Rezistență in fața neajunsurilor perioadei
Despre fabrica de pantofi 

„Corvinul" din Hunedoara 
am scris cu aproape doi 
ani în urmă. Situația eco
nomică a firmei se înca
dra atunci pe coordonatele 
lipsei de profit, a îndatori
rilor și a problemelor de 
blocaj financiar generate 
de piața internă.

Ge caracter a avut dru
mul parcurs de firma hu
nedoreană de atunci am 
încercat să aflu purtând 
un dialog cu dna cc. Liia 
Georgescu, director adjunct 
pe probleme economice Ia 
SG „Corvinul" SA. O pri
mă schimbare constă în 
faptul că începând cu fi
nele anului trecut societa
tea hunedoreană este 
capital privat. Deși au 
intenții de preluare a 
chetului majoritar de 
țiuni din partea unei 
me italiene această acțiu
ne nu a fost finalizată, par
tenerul străin renunțând 
la planurile sale invest i- 
ționale. In aceste condiții, 
în urma unei negocieri di
recte cu FPS-ul, I’AS-ul 
țonstituit a dobândit cota 
âe 70 la sută din acțiuni 
de la acest fond. Interlo
cutoarea ne-a precizat că 
unul din avantajele priva- 
tizăr’i s-a materializat în 
procentul de 60 la sută în

cu 
fost 
pa- 
ac- 
fir-

Zilele verii aduc la Cas
telul Corvirieștilor din Hu
nedoara cei mai mulți vi
zitatori. Turiști străini sau 
din alte părți ale țării, gru
puri dc copii trec pe poar
ta Castelului, dornici să a- 
fie din tainele păstrate în
tre zidurile impunătorului 
monument istoric hunedo- 
rean.

Această vară a mai adus 
la Castel și un festival al 
studenților, aflat în plină 
desfășurare (7—27 iulie a.c.), 
intitulat chiar „Castelul stu- 

Una din studente lucrează la un viitor 
alcătuit din marmură și lemn.

r una dintre dorințele stu-
-* *—* *—* *—*1 dentilor. ne strune Gabrie-

nalitatea unor astfel de ac- _ .. m _» t 
țium
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tors în fabrică din avan
sul de aproape 400 de mi
lioane plătit FPS-ului. Cu 
acești bani „Corvinul" SA 
și-a stins întreaga datorie 
către bugetul statului, ră
mânând bani și pentru mici 
investiții.

Capacitatea de producție 
a fabricii, proiectată pen
tru un milion de perechi 
de pantofi anual, este aco

LA S.C. „CORVINUL” S A. HUNEDOARA

perită în proporție de 37 
la sută. Ponderea activită
ții, cca. 90 la sută, o re
prezintă producția în lohn 
pentru piețele vestice în 
timp ce problemele gene
rate, de piața internă duc 
la o atrofiere continuă a 
desfacerii pe această pia
ță. Stocurile deținute de 
fabrică se ridică în prezent 
la valoarea de 300 de mi
lioane de lei, iar creanțele 
generate de piața internă 
însumează peste 700 mi
lioane de lei. „Am aplicat 
un sistem de plată la ri
dicarea mărfii pentru be
neficiarii noștri autohtoni, 
declară dna Georgescu. A- 
colo unde comenzile sunt 
mai mari de o anumită va
loare cerem un aconto de 

Vara, la Castel...
dențcsc", la care sunt aș
teptați în jur de 250 stu- 
denți, din diverse centre 
universitare ale țării (ma
joritatea de la profile de 
artă plastică}. Organizat de 
Filiala Hunedoara a Fun
dației culturale „Memoria*, 
de Liga Stuaenților din A- 
cademia de Artă Uucurești, 
de „Solidaritatea universi
tară* (filiala Hunedoara}, 
de Casa de cultură a stu
denților din Petroșani (cu 
sprijinul financiar al Mi
nisterelor Tineretului 

până la, 30 la sută din va
loarea totală urmând ca 
diferența să fie plătită 
scurt timp după aceea. Sun
tem nevoiți să mergem pe 
această politică de desfa
cere pentru a nu se spori 
sumele cu care practic cre
dităm rău platnicii".

In urma unei tranzacții 
mobiliare, unul din parte
nerii italieni ai firmei a a

chiziționat 25 la sută din 
capitalul societății plătind 
1,6 milioane de lei pentru 
un certificat de acționar. 
Prima contribuție adusă 
de acest acționar a fost re
prezentată de o linie teh
nologică de tălpuit, permi- 
țându-se astfel reînchide
rea circuitului de fabrica
ție după operațiile de croit 
și cusut. Din cele declara
te de dna Ge^.gescu a re
ieșit că până la finele aces
tui an la „Corvinul" vor fi 
aduse pe lângă două linii 
de cusut moderne, ce vor 
ridica productivitatea, în
că o linie de tălpuit.

Interlocutoarea a mențio
nat faptul că începând cu 
anul trecut fabrica de pan
tofi hunedoreană nu mai

Sportului și al Învățămân
tului, dar și aZ sponsori
lor locali), acest festival a- 
re drept obiectiv punerea 
în evidență, în valoare, a 
monumentului Castelul Cor- 
vineștilor, după cum ne 
spunea artistul plastic Con
stantin Zgâmbău, inițiato
rul programului „Ce ar j-i 
dacă", ce stă la baza fes
tivalului. Deși în program 
se propun câteva acțiuni 
îndrăznețe, deocamdată a- 
cesta se desfășoară mai 
degrabă la nivelul unei ta
bere (cum apreciau unii 
studenți), în cadrul căreia 
tinerii plasticieni își reali
zează practica de vară pre
văzută în programa de în
vățământ.

Conform celor afirmate 
de C. Zgâmbău, însă, zile
le următoare vor aduce mai 
multă diversitate și dina
mism festivalului — de la 
spectacole în aer liber, sus
ținute (pe scena amenaja
tă în curtea exterioară a 
Castelului) de formații ale 
caselor de cultură studen
țești din Petroșani, Craio
va, Timișoara, Sibiu și Al
ba Iulia, până la servirea 
mesei de seară în același 
loc, prilej pentru toți stu
denții de a se întâlni și 
discuta pe seama celor rea
lizate aici.

De altfel, aceasta ar fi și 

încheie situația contabilă 
pe pierderi. Profitul obți
nut anul trecut a fost de 
394 milioane lei net. Re
feritor la situația din acest 
an s-a spus că la o cifră 
de afaceri planificată de 
3,9 miliarde de lei, în pri
mele cinci luni din ăceșt 
an s-au rulat deja 2,5 mi
liarde de lei.

Singura soluție, ce-i drept 
costisitoare, pentru reabili
tarea fermă a societății, es
te considerată a fi reteh- 
nologizarea. Gum aceasta 
nu poate fi încă făcută din 
lipsă de resurse financiare, 
interlocutoarea este de pă
rere că trebuie acționat a- 
supra organizării fluxului 
de producție storcându-se 
de aici maximul ce se poa
te obține ca și productivi
tate și calitate în lipsa u- 
nor utilaje competitive. In 
această idee, dna Georges
cu este de acord cu o ma
jorare a salariilor lucră
torilor direct productivi din 
fabrică, dar condiționată de 
o creștere corespunzătoare 
a productivității muncii ca
re, s-a declarat, cam are de 
suferit.

t t *** »

T >.ină realizată de 
GEORGETA BlRLA, 

ADRIAN SALAGEAN

la Turtureanu (studentă în 
anul V la Facultatea de Ar
te Plastice din Timișoara}. 
„Am vrea să ne putem în
tâlni mai des, să schimbăm 
impresii și cu colegii din 
celelalte centre studențești, 
care se află aici". Emil Fă
ră (student la sculptură) e 
de părere că „ceea ce fa
cem aici ne ajută mult, mai 
ales că avem la dispoziție 
și materialele necesare cu 
care lucrăm", în ansamblu 
organizarea fiind aprecia
tă ca „acceptabilă". La 
rândul său, Corina H. (stu
dentă în anul VI la sculp
tură) consideră că „cel pu
țin până acum, acest festi
val e o experiență bineve
nită, chiar dacă „n-a ieșit 
chiar așa cum și-a propus 
încă de la început*.

Cât despre Castelul Cor- 
vineștilor, studenții, im
presionați de frumusețea și 
importanța monumentului, 
„pledează" pentru o cât mai 
rapidă restaurare a sa, de 
aceasta trebuind să se o- 
cupe, în primul rând, spe
cialiștii în domeniu. De alt
fel, mai preciza inițiatorul 
acestui festival, îngrijirea 
și crearea unei imagini cât 
mai favorabile a Castelului, . 
contribuția la dezvoltarea 
unei rețele incluse în va
loarea europeană a turis
mului înseamnă tocmai fi-

Ședința Consiliului local
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului 

local Hunedoara, ce va avea Ioc joi, 24 iulie a.c., ora 
17, sunt prevăzute proiectele de hotărâri privind mo
dificarea $i completarea regulamentului de organizare 
și funcționare a consiliului local, alocarea din bugetul 
local a sumei de 8 milioane de Iei pentru șantierul ar
heologic Hunedoara, stabilirea normativului propriu 
privind dotarea cu autoturisme și a consumului lunar 
de carburanți. Se va discuta, de asemenea, despre mo
dificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 
2/ț997, pentru stabilirea taxelor, tarifelor de bază zil
nice, lunare și anuale pe metru pătrat la spațiile cu 
altă destinație decât locuințe, din fondul dc stat, și 
pentru terenurile aflate în administrarea consiliului lo
cal și a RAIL Hunedoara, precum și aprobarea trans
miterii cu plată a unor spații comerciale, aflate in ad
ministrarea consiliului local, către actualii chiriași. Tot 
în cadrul acestei ședințe este prevăzut și proiectul de 
hotărâre pentru acordarea titlului de „Cetățean de o- 
noare" al municipiului Hunedoara dlui Victor Isac și 
aprobarea alocării, din bugetul local, a sumei de ~ 
lioane lei pentru editarea cărții Domniei sale, 
lată „Istoria critică a mișcării legionare".

Se mai află pe ordinea de zi discutarea și 
barca planurilor urbanistice de detaliu ~ " 
ție de distribuție carburanți” I~ ' " '
wibuțic carburanți și Centru prestări servicii' 
cia — Bd. Traian, municipiul Hunedoara ș.a.

Rockeri in
Tot mai multe forma

ții de muzică rock au 
apărut în ultimii 2—3 
ani în județul Hunedoa
ra, membrii acestora 
sunt tineri liceeni și nu 
numai (16—22 ani).

Rockerii hunedoreni 
sunt foarte talentați, un 
exemplu edificator este 
Adrian Urițescu (18 ani), 
care a obținut locul I 
la Festivalul de Muzică 
Rock de la Dej. 
repetă șj se mențin 
formă trupele rock 
certează destul de 
pentru publicul 
dorean.

Vineri, 11 iulie, 
loc deschiderea 
a postului de
„COLOR", în cadrul a* 
cestei deschideri au fost 
invitate mai multe tru
pe „rock" : „NIGHT
MARE", „BLACK PRO
JECT", „PROFET", „CA
THARSIS", „JAM SAS
SION", „DIESEL", „BRO
KEN DOWN". Fiecare

Deși 
in 

con- 
rar

hune*

a avut 
oficială 

Radio

SANDA SÎRGHEA

i
i

Sculptura în lemn face parte din programul de 
practică ai studenților. Foto CORNEL POENAR

5 mi* 
intitu*

apro* 
„Extindere sta- 

Bd. Dacia și „Stație dis- 
i" Bd. Da-

„concert"
formație a prezentat 2 3 
piese din repertoriul pro
priu și internațional, dar 
din păcate concertul a 
fost prost organizat, iar 
sponsorii au lipsit cu de
săvârșire.

Rockerii au fost dez
amăgiți, atât de vremea 
ploioasă (concertul s-a 
desfășurat în aer liber), 
cât și de sonorizarea 
proastă; V. Alin, solis
tul formației „NIGHT
MARE”, „o făcătură ne
reușită, păcat de publi
cul care a făcut „show". 
Un alt membru al for
mației, H. Dany. apre
ciază efortul realizato
rilor, dar „omul de la 
mixaj a fost nevinovat".

Sperăm ca în viitor, 
concertele de muzică 
rock autohtone să , fie 
cât mai bine organizate 
și să beneficieze de un 
număr mare de spon
sori.
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Așadar, iată-l pe neuro- 
psihologul Sigmund Freud 
„fixat" in personaj de ro
man! Materia brută — 
viața lui Freud — poate 
“u^islitui o sursă inepuiza
bilă de comentarii și diva
gații, tocmai pentru că ea 
însăși a fost un... roman, 
înălțările sale ca savant, 
sau căderile ca om, au con
turat până la urmă un per- 
sonaj-mit în domeniul atât 
de labil și pernicios al psi
hanalizei. Irving Stone a 
știut bine acest lucru, dar 
a bănuit și normala dorin
ță de cunoaștere a vieții 
sale de către lume — pe 
de o parte, iar pe de alta, 
după o experiență și o pro
bă triumfală cu romanul 
„Agonie și extaz", el și-a 
putut permite extravaganța 
de a-l face personaj de ro
man pe întemeietorul psi
hanalizei. Odată pătruns în- 

m ansamblu existențial 
nplex și deseori compli

cat, autorul acestui roman 
având un caracter cu to
tul special are șansa dez
văluirii cititorului a o mulți
me de secrete ale vastului 
laborator freudian. Și o fa
ce cu mână de profesionist, 
ceea ce presupune nu nu
mai talent, ci și o docu
mentare și un spirit de ob
servație deosebite. In pri-

„Un suflet adânc și fără pace“
S-au împlinit acum câ

teva zile treizeci de ani de 
la moartea lui Tudor Ar
ghezi (pseudonimul lui Ion 
N. Theodorescu) a cărui 
activitate literară s-a des
fășurat de-a lungul a șap
te decenii și a cuprins : po- 

’, ziaristică, a fondat zi- 
. e și reviste.
A debutat în ziarul lui 

Al. Macedonski „Liga or
todoxă" (1896) cu poezia 
„Tatălui meu". Ca și poe
tul rondelurilor, Arghezi 
a trecut prin mai multe 
școli, vârste literare, cu
rente. fără a se acomoda 
cu nici unul.

In 1910, N.D. Cocea îi 
publica versuri în „Viața 
socială". Mai colaborează 
L? „Facla", „Viața Româ
nească", „Rampa" ș.a. Este

Freud,
mul rând, fiind vorba de
spre (re) crearea unui per
sonaj de talia și anvergura 
lui Freud, adică a fi un... 
psihanalist tocmai cu un 
psihanalist. Romanțând și 
interferând realul cu un 
câmp imaginativ moderat 
și adecvat, Irving Stone 

Irving Stone: „TURNUL NEBUNILOR" — 
VIAȚA LUI FREUD — partea I, 

Editura „Orizonturi",- Editura „Lider", 
București

reușește conturarea unui 
personaj dublu om-savant 
perfect credibil. Pentru a- 
ceasta el pune în funcțiune 
un angrenaj complex a că
rui funcționare este asigu
rată de mulțimea de perso
naje ale romanului înce
pând cu Martha Bernays 
și terminând, evident con
vențional, cu ruptura din
tre Freud și Josef Breuer, 
după o prietenie și, o cola
borare care duraseră „mai 
bine de douăzeci de ani" 
(p. 472). Cel puțin din cât 
cunosc personal, autorul ro
manului a respectat cu 

redactor șef al revistei „Cu
get românesc" și director 
al ziarului „Națiunea". Po
eziile cu care Arghezi a 
atras atenția criticii lite
rare au fost cele din ciclul 
„Agate negre", ciclu unitar, 
dar nu foarte original, din 
care autorul nu va reține 
decât o parte pentru a fi 
intercalate în volumul de 
debut „Cuvinte potrivite" 
(1927). Inspirația și tonul 
sunt macabru-baudelairie- 
ne, cu influențe chiar din 
Eminescu. Destul de spo
radic se face auzită și vo
cea poetului social în ver
surile incendiare din „Ru
gă de seară".

în 1928 editează ziarul 
„Bilete de papagal”, cea 
mai cunoscută publicație a 
sa. Publică „Icoane de 

merită!
strictețe — evident, în li
mita canoanelor unei scrieri 
de gen roman biografic — 
adevărul și ambientul unei 
vieți trăite între experien
ța științifică și relația cu 
lumea înconjurătoare. Ast
fel suntem racordați la mul
te frământări-îndoieli ale

marelui savant, și îi sun
tem părtași la iluziile, dar, 
mai ales, la deziluziile pro
vocate de sisifica sa înde
letnicire; ne bucurăm 
împreună cu el de suc
cese, și ne întristăm 
la necazuri, care nu sunt 
deloc puține și mici. Este 
o participare efectiv-afec- 
tivă de care ne eliberăm', 
parțial, doar la sfârșitul 
lecturii. Oarecum din acest 
unghi văzută și discutată 
problema și problematica 
romanului, din simpli citi
tori devenim... pacienți, 
pentru că, în realitate, to

lemn" (1929), „Poarta nea
gră" (1930), „Flori de mu
cigai" (1931), „Cartea cu 
jucării" (1931), „Tablete din 
Tara de Kuty" (1933), „O- 
chii Maicii Domnului" 
(1934), „Cărticică de seară" 
(1935), „Cimitirul Buna 
Vestire" (1936), „Ge-ai cu 
mine, vântule" (1937), „Ho
re” (1939).

Pamfletar lipsit de cea 
mai elementară reține
re, după cum afirma cri
tica de specialitate, Arghezi 
era dublat de un poet de 
adânci sfâșieri și dureroa
se dibuiri, împiedicat par
că în ceea ce la altul ar 
fi fost demersul cel mai 
firesc. „Cuvintele potrivite" 
dezvăluie din plin această 
împerechere insolită dintre 
clocotul interior și ezitare. 

tul gravitează împrejurul 
extraordinarului laborator 
de psihanaliză, numit Sig
mund Freud, înainte-mergă- 
torul, cum spuneam, al u- 
nei științe fără de care cu
noașterea sinelui ar fi ră
mas un teritoriu multă vre
me, poate, neexplorat. Din 
acest punct de vedere, tre
buie să considerăm Turnul 
nebunilor (titlu cu semni
ficație aparte) un roman 
de mare importanță și, în 
același timp, un roman-test 
— cartea care ne pune pe 
gânduri dincolo de farme
cul unei lecturi absolut de
conectante și reconfortante, 
dar, înainte de toate, cred 
eu, instructive...

In mod cu totul intențio 
nat n-am crezut necesar să 
nominalizez personaje din 
carte, și nici nu m-am folo
sit de citate pentru argu
mentarea afirmațiilor, cre
zând de cuviință că orice 
decupare din text-context 
nu ar fi fost suficient de 
semnificativă. Pacienți, fa
milie, prieteni, colaboratori, 
simpatizanți sau antifreu- 
diști etc., etc. constituie un 
tot care trebuie luat la cu
noștință nemijlocit. Freud 
merită. Romanul lui Irving 
Stone merită...

DUMITRU HURUBA

dintre duritatea verbală și 
fondul de multe ori dureros, 
dintre umilința mărturisiri
lor sale și recriminările 
cele mai violente.

Chiar și volumele de du
pă al doilea război mondial 
evidențiază faptul că arta 
lui poetică a constat în
totdeauna în împerecherea 
insolită a contrariilor, nu 
în folosirea alternativă a 
mai multor mijloace de ex
presie. însă, de fiecare da
tă, poetul încearcă să pri
vească cu luciditate și să 
se răfuiască. El stă chiar în 
fața divinității pe care în 
Psalmii săi a invocat-o, a 
implorat-o, dar a și tratat-o 
ireverențios. Așadar, un 
suflet adânc și fără pace I

B. CATALIN

POEZIE PENTRU COPII

Varza
Varza e o bunicuță 
Cu obrajii rotofei. 
Ea cu noi se poartă ca și 
Când am fi copiii ei.

Dacă vreirn ardei vorbește 
Necuviincios, sau minte, 
Ea îl trage de ureche 
Ca să se învețe minte.

La picior cu-o zgârietură 
Vreun castravecior când vine, 
Ea cu frunză-1 oblojește 
Până când se face bine.

Arc vorbe înțelepte 
Pentru buni și pentru răi 
Și mă bucur că sunt și cu 
Unul din vecinii săi.

rasolea
Are chip de băictană, 
Trup subțire de liană.
Fire neastâmpărată
I s-a dat ca să răzbată.

Nici o clipă n-are stare. 
Toată ziua urcă, sare, 
Pradă unui dor nespus 
De-a ajunge cât mai sus.

„Știți voi cât c de frumos
Să privești de sus în jos, 
Să te faci, prin cățărat. 
Vrednică de admirat ?"

Zise ea vorbind arar 
Din înaltul unui par.
I-a răspuns, iprivind de jos, 
Mazărea, cu glas tăios :

„Te-ai ajuns, dar e păcat, 
Pentru că tc-ai ridicat 
Pe spinarea altuia, 
Nu prin vrednicia ta !"

VLADIMIR POP MARCANU

I^i lhipapialra. foto PAVIX LAZ A

Scriitoare complexa, de 
o finețe și rafinament greu 
de atins. Reține atenția, cu 
un plus de interes, ultimul 
său roman. Carnetul din 
port-hart, apărut la Editura 
„Tempus" din Ploiești. Ga 
și cu Arta conversației, ro
manciera știe să-și atragă 
cititorul. Realizând un ro
man de tipul „povestiri în 
ramă", scriitoarea rămâne 
fidelă și „artej conversa
ției" în care a excelat. „în
crengătura" planurilor na
rative reconstituie, paralel 
sau intercalându-se, cro
nologic sau retrospectiv, un 
anume tip de viață, din 
preajma anului 1989, din 
timpul primului și al doi
lea război mondial, pătrun
zând, cu firescul și natura
lețea marilor talente, în 
«ele mai diverse medii so
ciale.

In primele și în ultimele 
■patru capitole ale romanu-

ileana vulpescu „Carnetul din port-hart“
lui se țese „rama" Carne
tului din port-hart, în care 
sublocotenentul Dumitru 
Băncilă (Mitică) „scutura de 
praf o lume de amintiri", 
intitulându-și jurnalul Din 
însemnările Mele Intime, 
despre caFe Daniel spune 
că sunt „oneste, naive, u- 
neori"..., întruchipând pe 
„militarul de carieră, trăit 
în respectarea legilor și a 
cuvântului dat".

însemnările.., luminează 
fațetele sinuoase ale dra
mei: intrarea în război, sta
rea armatei române, atitu
dinea „aliaților", vitejia 
inimaginabilă a soldaților 
români, conformismul con
ducătorilor, necesitatea ne- 
implicării militarilor în po
litică („în tărâțe"), nedrep
tățile făcute românilor, u

milințele la care au fost 
supuși, permanenta dorință 
de întregire a neamului, în 
ciuda vicisitudinilor de tot 
felul.

Gât privește renunțarea 
României la neutralitate în 
primul război mondial, a- 
ceasta s-a făcut numai pen
tru întregirea neamului 
(„...cât am nădăjduit la în
tregirea Neamului fără 
răsboiul... M.S. Ferdinand 
a vestit intrarea noastră în 
răsboiu... pentru întregirea 
Neamului").

Starea armatei noastre e- 
ra jalnică. Și, totuși, „ar
matele noastre au făcut 
prizonieri 105 ofițeri și 
15 000 de soldați”.

Gustul cel mai amar îl 
lasă, însă, urmările războ
iului: „Ea despăgubirile de 

răsboiu, partea noastră c 
cea mai mică din a tuturor 
aliaților, în schimb daune
le și datoriile trebuie să 
le plătim cele mai mari..." 
Sacrificiile nu au fost, în
să, zadarnice, deoarece, la 
4 Iulie 1920, la Versailles, 
în Palatul Trianon, s-a sem
nat Tratatul, la 28 oct. 1920 
se semnează, la Paris, re

cunoașterea unirii Basara
biei cu România „pentru 
că cel mai bun susținător 
al cauzei române se dove
dește a fi... delegatul fran
cez Tardieu... iar cel mai 
ostil, ministrul Statelor U- 
nite..."

„Rama" romanului ne 
plimbă prin lumea medica
lă, prin „vechiul regim", 
stigmatizând retrospectiv 
mișcarea legionară, retră

ind evenimentele de la Lu- 
peni '29 sau de la Grivița 
1933, al doilea război mon
dial. Gu inima grea, scrii
toarea consemnează lapidar 
cedarea Bucovinei, a Ba
sarabiei, a Ardealului, dic
tatura regală, alianța ro- 
mâno-germană, „vântul de 
primejdie" convertit în al 
doilea război mondial.

Românii retrăiau ororile 
războiului și suportau, a 
câta oară? „măsurile" ma
rilor puteri. Colonelul. Mi
tică Băncii? mai ținea și 
acum în port-hart un car
net în care nota doar im
presiile mai puternice, dar 
„nu mai avea nici elanul 
de atunci, nici răbdarea de 
a'consemna tot ce-i era dat 
să vadă și s-audă".

Luat prizonier la Krasno

yarsk, Mitică este eliberat 
după 6 ani. Va fi trecut, 
apoi, în rezervă, lucrând 
pe un post de pontator, 
pentru ca, într-o noapte, 
să fie luat de securitate și 
dus, fără nici o explicație, 
la Ganal, unde va muri du- 
pă doi ani.

Analizată eu tmețe. pă
trundere și înțelegere, dra
ma eroului iradiază dra
mele celorlalte personaje a- 
le romanului: familii, cu
pluri. bunici, părinți, co
pii. transfugi, in funcție da 
relațiile dintre acestea, ca
pacitatea și profunzimea 
trăirilor sufletești

Prin problematica sa, prin 
„simple coincidențe”, prin 
varietatea tipurilor imorta
lizate, scriitura Ilenei Vul
pescu este de o stringentă 
actualitate, ' chiar dacă na
rează evenimente ce se ex
tind aproape pe un secol.u

MARIA TOMA DAMSA
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P R O TV ANTENA 1 T V R 2

(SĂPTĂMÂNA 
L TV ]

LUNI, 21 IULIE
T V R 1

i 12,50 Teleshopping; 13,00 Secretele ni
sipului (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 D.a; 15,30 
Ecclcsiast '97; 16,00 Em. în 1b. maghiară; 

117,05 Ka.ts și câinele (s); 17,35 Timpul 
Europei; 18,00 Tele-estival Olimp ’97 în 
direct; 18,50 Do.; 19,00 Sunset Beach (s); 
20,00 Jurnal; 21,00 Baywatch (s); 22,00 în 
fața dvs; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 
Jurnal; 23,50 Algoritmul puterii; 0,45 Ci- 

iClism Turul Franței (rez.)- 1,25 Fantastic 
Star TVR Club.

T V R 2
13,00 Tribuna partidelor parlamentare;

13,30 Conviețuiri; 13,40 Un bunic fericit 
i (s); 15,10 Știri bancare și bursiere; 15,30 
D.a; 16,00 Secretele nisipului (s): 17,00 
Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea (s); 19,00 
Program pt. tineret; 20,00 Teatru TV; 
12,00 Jurnal-, 22,30 Ce-i de făcut? (dezb.);
13.30 Autograf pt. prezent; 0,00 TVM Me
sager; 0,30 Do.; 1,00 Muz. simfonică.

, ANTENA 1
6,30 Telc-Dimineața; 9,00 Un câine cu 

! imaginație (r); 9,25 Controverse istorico 
| (r)- 9,50 Viata în trei (s); 11,15 Sâmbătă, 
duminică și luni (f, p.II/r); 13,10 Model 

■ Academy (s); 13,35 D.a; 14,00 Știri; 14,20 
1 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 Un străin 
printre noi (dramă SUA 1953); 16,50 Ilu- 

' zi; (s); 17,40 între prieteni; 18,20 D.a; 
I 19.20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Ob- 
i servator; 21,30 Omul cu o mie de fețe 
' (s); 22,30 A treia planetă de la Soare (s); 
' 23,00 Știri; 23,10 Festinul Babettei (dra
mă Danemarca ’87); 1,05 Kassandra (s).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

la minut* 9,15 Lumea filmului (r); 9,45 
Tânăr și neliniștit (r); 10,30 Forța dragos
tei (r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00 
Confruntările celui de-al II-lca Război 
Mondial (do); 13,00 Procesu) etapei (r);
14.30 Dj»; 15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 16,45 Forța dragostei (s);
17.30 Zona Crepusculară (s); 18,20 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Stealing Home (f. SUA 1988); 
tl,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,20 
Nemuritorul (s); 0,10 Sport la minut.

MARȚI, 22 IULIE

T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9.00 TVR Cluj 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Credo (r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 D.a;
15,30 Pro Patria; 16,00 Em. în lb. maghia
ră; 17,05 Katts și câinele (s, ultimul ep.)3
17,35 Medicina pt. toți; 18,00 Tele-estival 
Olimp '97; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 
Jurnal; 21,00 Casanova (f. SUA/Italia ’87, 
p.I);; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 
23,50 Universul cunoașterii; 0,40 Planeta 
Cinema (r).

T V R 2
i

7j00 TVM; 8,00 D.a; 8,30 Canary Wharf 
(r); 9,00 Echipa de intervenție (r); 10,00 
iCu ochii’n 4; 10,45 Cultura în lume; 11,30 
ÎSunset Beach (r); 12,30 Frumoasa și Bes- 
ttia (r); 13,30 Conviețuiri; 14,30 Un bunic 
fericit (s); 15,10 Știri bursiere; 15,30 D.a; 
116,00 Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul 
!(s); 18,00 Puterea, pasiunea (s); 19,00 Pro
gram pt. tineri; 20,00 Maigret și portul 
Cu ceață (f.p.); 21,30 Ritmuri muz.; 22,00 
{Jurnal; 22,30 Ultimul tren; 23,30 Sec. XX; 
|0,oo TVM.

ANTENA 1
I
[ 6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 
£); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Omul cu o mie 

s fețe (r); 12,10 A treia planetă de la 
Boare (r); 12,35 Medalion; 13,10 Model 
Academy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 15,10 Viață dublă (s, eP. 1); 
|>C,10 Madison (s); 16,50 Iluzii (s); 17 10 
Dosarele Antenei 1; 19,20 Știri; 19,30 A- 
londra (s); 20,30 Observator; 21,30 *4ash 
Bridges (s); 22,30 Sparks (s): 23,00 Știri; 
23,10 Aventurierul (f.a. SUA* 1984); 1,05
Kassandra (s).

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 
la minut; 9,15 MASII (s); 9.45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,0» Aventu
rile lui Brisco County (s): 12,55 Știri; 13,00 
Profesiunea mea — cultura; 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 For
ța dragostei (s); 17,30 Second Noah (s. 
SUA 1995, ep. 1); 18,15 Sport la minut;
18,35 Cine-i șeful? (s); 19,00 Știi și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Chicago Hope 
(s); 21,00 Secrete de familie (s); 21,50 Știri; 
22,00 Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 Nemuritorul 
(s); 0,10 Sport la minut.

MIERCURI, 23 IULIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Sensul tranziției (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 D.a; 15,30 Pro Patria; 16,00 Ecotu- 
rism; 16,30 Conviețuiri; 17,05 Specialita
tea casei (s. SUA 1991, ep. 1); 17,35 Mag, 
sportiv; 18,00 Tele-estival Olimp ’97 în 
direct; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Mândrie și prejudecată (s); 
22,00 în flagrant; 23,00 Canary Wharf (s): 
23,50 Cultura în lume; 0,40 întâlnirea de 
la miezul nopții.

TVR 2

7,00 TVM; 8,00 D.a; 8,30 Canary Wharf
(r) ; 9,00 Savannah (rj; 10,00 Medicina pt. 
toți (r); 10,30 National Geographic (do/r);
11.30 Sunset Beach (r); 12,30 Perla Coroa
nei (r); 13,30 Em. în lb. maghiară; 14,30 
Un bunic fericit (s); 15,10 Știri bursiere;
15.30 D.a: 16,00 Secretele nisipului (s); 
17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea
(s) ; 19,00 Program pt. tineri; 20,00 Holo
grama (f. SUA ’96); 21,30 Do.; 22,00 Jur
nal- 22,30 Credo; 23.30 Cu cărțile Pe fa
ță; 0,00 TVM; 0,30 Muzică.

’ ANTENA 1

6,30 Telc-Dimineața; 9,50 Viața în trei 
(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Nash Bridges
(r) ; 12,10 Sparks (r); 12,35 Medalion; 13,10 
Model Academy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 15,10 Viață dublă
(s) ; 16,10 Madison (s); 16,50 Iluzii (s); 17,40 
Totul despre Guvern; 19,20 Știri; 19,30 A- 
londra (s); 20,30 Observator. 21,30 Ma
gistratul (f.p. Italia, p.I); 23,15 Știri; 23,25 
Suflete înghețate (f.a. SUA ’81). 1,05 
Kassandra (s).

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 
la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța' dragostei (r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Accapul- 
co Heat (s); 12,55 Știri- 13,00 Reversal of 
Fortune (f. SUA 1990);’ 15,00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța 
dragostei (s); 17,30 Război în viitor (s);
18.15 Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 
Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri- 20,00 încredere oarbă 
(f.p. SUA ’90, ultima p.); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme 
(s); 23,00 Știri; 23,20 Nemuritorul (s); 0,10 
Sport la minut.

JOI, 21 IULIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Ce-i do făcut? (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 D.a; 15,30 Pompierii vă informează!; 
16,00 Conviețuiri-, 16,30 TVR Cluj-N. Ru
brică în lb. maghiară; 17,05 Specialitatea 
casei (s); 17,35 Bank-note; 18,00 Tele-esti
va] Olimp ’97 în direct; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn (s); 22,00 
Cu ochii’n 4; 22,45 Reflecții rutiere; 23,00 
Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un 
secol de cinema: Mae West.

T V R 2

7,00 TVM- 8,00 D.a; 8,30 Canary Wharf 
(r); 9,00 Do'.; 10,00 în flagrant (r); 11.00 
America sălbatică (r); 11,30 Sunset Beach 
(r): 12,30 Mândrie și prejudecată (r); 13,30 
Em. în lb. germană; 14,30 Un bunic fe
ricit (s); 15,10 Știri bancare și bursiere;
15,30 Du»; 16,00 Secretele nisipului (s); 
17,00 Ceaiul de la ora 5 (div.): 19,00 Pro
gram pt. tineri; 20,00 Povești extraordi
nare (f. Fr, ’67); 21,45 Ritmuri muzicale; 
22,00 Jurnal; 22,30 Time Out; 23,30 Me
dia-club; 0,00 TVM Mesager.

6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei
(r) ; 10,25 iluzii (r); 11,10 Magistralul (f. 
p.I/r);’ 13,10 Model Academj (s); 11,00 Știri;
14.20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 James 
Cook (s); 16,10 Mad son (s); 16,50 Iluzii
(s) ; 17,40 Invitați la Antena 1; 18,20 D.a;
19.20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Obser
vator; 21,30 Beauty și Denise (thriller 
SUA 1988); 23,10 Știri; 23,20 Fron.ul te
rorii (f. răzb. SUA ’87): 1,10 Kassandra,

P R.O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 
la minut; 9,Î5 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s): 12,00 Beverly 
Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 For the Love 
and Glory (f.a. SUA *92); 15,00 Matlock 
(s) ;16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 For
ța dragostei (s); »<,J0 Hercule (s); 18,15 
Sport a minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine es
te șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (Cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place (s): 21,00 Doc
tor în Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 
23,00 Știri; 23,20 Nemuritorul (s); 0,10 
Sport la minut — știri sportive.

VINERI, 25 IULIE

T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Media-club (r); 12,35 Din 
viața rromilor; 13,05 Secretele nisipului (r);
14.10 Șeicul (r); 15,00 D.a; 15,30 Em. in 
lb. germană; 17,05 Specialitatea casei (s);
17.35 Scena politică; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00 Tezaur folcloric;
21,30 Femeia din umbră (f. It. *91, ultima 
pane); 23,05 Do. URTI; 23,30 Jurnal; 23,50 
Divertisment; 1,00 Frontiera de oțe] (f, 
SUA 1996).

T V R 2

7,00 TVM; 8,00 D.a; 8,30 Canary Wharf 
(r); 9,00 Dr, Quinn (r); 10,00 Universul 
cunoașterii (r); 10,40 Yeti (f/r); 11,30 Sun
set Beach (r): 12,30 Un secol de cinema
(r) ; 13,30 TVR Cluj; 14,00 Pentru dvs., 
dnă!; 14,30 Un bunic fericit (s); 15,30 D.a; 
16,00 Secretele nisipului (s): 17,00 Șeicul
(s) ; 18,00 Mag. sportiv; 19,00* Program pt. 
tineri; 20,00 Școala vedetelor; 21,00 Ko- 
bingo 2 (cs); 21,40 Div,. 22,30 Nocturna 
sportivă; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Din 
viața rromilor; 1,00 Expresul de noapte.

ANTENA 1

6,30 Telc-Dimineața; 9,50 Viața în trei 
(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Beauty și Denise 
(f/r); 13,10 Model Academy (s); 14,00 Știri;
14.20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 James 
Cook (s); 16,10 Madison (s); 16,50 Dragă 
profesore (s); 19,20 Știri; 19,30 Alondra 
(s>; 20,30 Observator; 21,30 Nebunie din
colo de orice terapie (f. SUA ’87); 23,10 
Știri; 23,20 Noapte infernală (thriller SUA 
1981); 1,15 Private Dancer (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 
Ja minut; 9,15 MASII (s); 9.45 Tânăr și 
neliniștit (r): 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Apoca
lipsul (s, ep. 1); 12,55 Știri; 13,00 Project 
X (f. SUA ’68); 15,00 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s)- 16,45 Forța dra
gostei (s); 17,30 Xena, prințesa războini
că (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 Știri;
18.35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs). 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X 
(s); 21,00 Piranha (f. SUA 1978); 23,00 Știri;
23.20 La limita imposibilului (s); 0,10 Zo
na Crepusculară (s); 0,40 Sport Ia minut)
1.10 Days of Wine and Roses (f. SUA).

sâmbăta, 26 iulie

T V R I

7,00 Bună dimineața de Ia Iași!; 8,30 
Alfa și Omega: 9,05 Micul Yeti (s, ulti
ma p.); 9,55 Tip-Top, Mini-Top!; 10,45 
Pregătiți-vă batistelel (f. Franța 1978);
12,35 Mork și Mindy (s); 13,00 America 
sălbatică (do); 13,30 Ecranul; 14,15 Ma
pamond; 14,45 Turnul Babei; 174)0 Uni
versul straniu al lui Arthur C. Clarko 
(s); 17,30 Alo, tu alegi!; 18,00 Ilollyoaks 
(s); 18,30 D_a; 19,00 Teleenciclopcdia; 20,00 
Jurnal; 20,35 Săptămâna sportivă; 21,00 
Savannah (s); 22,00 Varietăți internațio
nale; 23,05 Perla Coroanei (s); 0,05 De
tectivul din L.A, (s); 0,55 Arena A.S.

8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;
9.30 Ajută-te singur!; 10,00 Mondo-blitz; 
11,00 TVR Cluj-N.; 13,60 Actualitatea cul
turală- 13,30 Misterele S.P. (s); 14,30 Un 
bunic fericit (s); 15,10 Istoria invențiilor;
15.30 D.a; 16,uo Secretele nisipului (s);
17,00 Șeicul (s); 18,00 Serata muzicală TV; 
19,00 Cazuri și necazuri în dragoste (div.); 
20,00 Mincinoasa (f. Italia 1990); 22,00
Jurnal; 22,10 Mincinoasa (f. Italia 1990, 
ultima p.); 24,00 TVM Mesager; 0,30 Jazz 
Alive. Medalion Miles Davis. '

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Alondra (s). 
8,00 Teledimineața; 10,00 D.a; 10,50 Ave»/ 
turile păsării spațiale (s); 11,15 Dragă 
profesore (r); 13,00 Wild Life (s)-_ 14,00 
Știri; 14,20 Polițiștii în misiune (s)’; 15,35 
Lumea în care trăim; 16,30 Club Hawaii 
(s); 17,00 Misiune la Chicago (s); 18,00 
University Hospital (s. SUA 1995, ep. 1); 
18,55 Nici o clipă de plictiseală! (s); 19,20 
Știri; 19,30 Sirenele (s); 20,30 Observator; 
21,00 Traficantul de arme (acțiune SUA 
19&9); 22,40 Știri; 22,50 Dragoste cu nă- 
bădăi (s); 23,20 Hollywood Top Ten; 0,45 
Aphrodisia (s).

P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Flipper (s); 9,00 Noile 
aventuri ale Iul Flipper (s); 10,00 Stan 
și Bran; 11,00 Zile cu vin și trandafiri
(r) . 12,55 Știri; 13,00 Agatha (f. SUA ’79);
14,35 Moto Sport Mag.; 15,05 Rugby: A- 
frica de Sud — Noua Zeelandă; 16 n0 
Fiul răzvrătit (f. SUA 1990); 17,30 Wal 
polițist texan (s); 18,15 Adevărul gol-g« 
luț (s); 18,45 Te uiți și câștigi! (cs): 19,30 
Știri; 20,00 Ziua Șacalului (acțiune, An- 
glia/Franța ’73); 22,25 Știri; 22,30 Străzile 
crimei (s); 23,20 Știri; 23,35 Nemuritorul
(s) ; 0,25 Generația PRO; 1,00 Sport la mi
nut; 1,25 Solitaire (f. erotic).

DUMINICA, 27 IULIE
T v R 1

7,00 TVR Cluj-N.; 8,30 Lumină din lu 
mină; 9,05 De la Apenini la Anzi (s); 9,35 
D.a; 10,00 Ala-Bala, Portocala!; 11,00 Via
ța satului; 12,30 Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea, Samantha? (s); 13,00 Serial 
de călătorii; 14,15 Atlas; 14,45 Video-Ma- 
gazin... în zodia iubirii..... 17,00 Star Trek 
(s); 18,00 7 zile în România; 18,30 D.a; 
19,00 Robingo (cs); 20,00 Jurnal; 20,35 
Duminica sportivă; 21,00 Dragoste de ma
mă (f. Anglia 1989); 23,05 Camei Planet 
Olimp; 0,10 Gala mondială a circului.

T V R 2

8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;
9.30 Ferestre deschise; 10,00 Leonard Bern
stein (s); 11,00 TVR lași; 13,00 Memoria 
exilului românesc; 13,30 Misterele S.P. 
(s); 14,30 Un bunic fericit (s); 15,10 Is
toria invențiilor; 15,30 D.a; 16,00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Serata 
muzicală TV; 19,00 Sensul tranziției; 20,00 
Cum vă place! (div.); 21,00 Repriza a 
treia; 23,00 Frumoasa și Bestia (s); 24,00 
TVM Mesager; 0,30 Varietăți internaț.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Misiune la 
Chicago (r); 8,30 Nici o clipă de plicti
seală (r); 9,00 D.a; 10,00 Animal Show 
(s); 10,30 Un câine cu imaginație (s); 
11,00 Muzică populară; 11,30 Controverse 
istorice (do); 12,00 Em. religioasă; 13,05 
Divertisment (I); 14,00 Știri; 14,05 Diver
tisment (II); 14,50 Poliția spațială (s); 
15,40 Hollyw'ood Top Ten; 16,50 Club 
Hawaii (s); 18,55 Muppets Show (s); 19,20 
Știri; 19,30 Sandra, prințesa rebelă (s);
20.30 Observator- 21,00 Oameni perfeeți 
(co. SUA 1988); 22,40 Știri sportive; 22410 
Știri; 23,00 Dragoste cu năbădăi (s); 23.25 
Un plan nebunesc (co. SUA 1983).

F R O TV

7,00 D.a, 8,30 Fiica oceanului (s); 9,00 
Super Abracadabra; 10,30 Obraznicii (f. 
SUA 1991); 12,30 Something So Right 
(s, ep. 1); 12,55 Știri; 13,00 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi de elită (s, ultimul eP-)t 
15,00 Automobilism: Formula 1 — Marele 
Premiu al Germaniei; 16,45 GiHette —• 
lumea sportului; 17,00 Lumea filmului]
17.30 Terra 2 (s); 18,30 Beverly Hills (s):
19.30 Știri; 20,00 O dragoste târzie (f. SUA 
1985); 21,55 Știri; 22,0» Fofontodefe («)5 
23,00 Știri; 23,20 Procesul etapei.
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Piața Libertății, nr. 11, telefon/fax 061/ I 
714199. I

Vinde autocar tip „SCANIA". fabricație 
1990, dotări aer condiționat, toaletă, frigider, i 
la prețul de 400 000 009 lei. Relații la tel. sus- ' 
menționat. '

Z . / _ ? Z t

S.C. AURORA S.A. SATU MARE VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FIN

SC PfROSTOP Srl Oradea

Reprezentanța -'tp adttlg v*i îUCiiî

2,5 mm; 3,25 mm și 4 mm.

DEVA

„Credit Bank" Deva •
• VINDE LA
r
l LICITAȚIE PUBLICA |

ce va avea loc în data de 21. 07. 1997, 
ora IO, la Judecătoria Hunedoara, birou 
executor judecătoresc:
— spațiu comercial, situat în Hunedoara, 

bdul Dacia, bl. 38, parter;
— fabrică de bere, situată în Hunedoara, 

str. G. Enescu. capacitate 1500 l/zi. 
Informații suplimentare Ia sediul Credit

Bank Deva, sau la tel. 054/211853.

<C „APROTERRA" SA 
Simeria

Importator direct al anvelopelor

MATADOR

Îvă oferă diverse dimensiuni de anvelope 
pentru autocamioane și autoturisme, la

* prețuri promoționale.
\ La anvelopele uzuale 155 R 13 și 1100 R 20 
| prețurile sunt de 213.598 lei, respectiv 
ț 1.510.516 lei. Se asigură durata de utilizare 
( 5 ani și garanție 12 luni.

vă oferă din stoc :
auto 12x66 Ah
auto 12x143
luni.

\ 5 ani si garanție

I-
De asemenea 
acumulatoare 
acumulatoare 
Garanție 12

243.334 lei
Ah 502.680 lei

INSTALEAZĂ

Vi le oferă

OFERTA 
EXCEPȚIONALA 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚA

vopsele lavabile pentru 
zugrăveli interioare și 
exterioare — import 

Italia

Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
.la efracție și incendiu
Sisteme de televiziune cu circuit închis
Sisteme de control al accesului prin cartele. 
-Sisteme de interfome și videointerfonig 
Alarme auto
Geamuri termoizolatoare și securizante

& Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA

RECEP PLUS
CALCULATOARE 

IMPRIMANTE 
COPIATOARE 

£)EVA Bd. DECEBAL. Bl. F»
Tel. 212726 210205

MURAL CASA
MURAL QUARZO

Relații la SC. METALOTEX S.A. DEVA, 
str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, telefoanele«:

* 620714, 211854 si 626009.*
• ----------------------------------
1

l’ 
(6960)* 
-i 

. li 

ărciicsAi
I1

S.C. ARCTIC S.A. J
î
S•I ‘

Vinde frigidere și congelatoare. «i
Prin magazinul din Hațeg, str. Progresului, |l I 

nr. 2. Telefon 770369.
La următoarele prețuri:
Frigider 140 1 — 1 031 000 lei.
Frigider 180 1 — 1
Frigider 240 1 — 1
Frigider 230 1/cu 2
Congelator 120 1 —
Congelator 160 1 — 1 560 000 lei.
Congelator 210 1 — 1 831 000 lei.
Congelator orizontal 113 I — 1 085 000 
Congelator orizontal cu

370 000 Iei.
Vitrină frigorifică 240 1
Programul magazinului 

orele 8—18.
Duminica închis.
Asigurăm transport contra cost la domiciliu. fi 

(6999) fi

221 000 lei.
465 000 Iei.
usi — 1 696 000 
1 228 000 lei.

lei.
i

Iei. *

— 2 171 000 lei. • 
este zilnic între j1:

!

vitrină 113 I

r
Banca Agricolă SA

FILIALA HAȚEG
VINDE LA

>1

Prețurile nu conțin TVA.

l — electrozi de sudură
l supertit fin 0 2,5 mm 5.381 tei/kg.

supertit fin 0 3,25 mm 5.070 lei/kg.
supertit fin 0 4 mm 4.951 lei/kg.
superbazici 0 3,25 mm 5.429 lei/kg.
superbazici 0 4 mm 5.281 lei/kg.

MAGAZINUL VALENTIN
din Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160.

Iun apartament cu trei camere, situat în f 
1 Deva, str. N. Bălcescu, bloc M, ap. 9.

Prețul de strigare este 40.000.000 lei. L
Licitația va avea loc la sediul Judecă- J 

. tonei Deva, biroul executorilor judecăto- ; 
-i rest!, la data de 23 iulie a.e.. ora 10. 1
J —------------------------------------------------------------_ j
1I

(sâmbăta 91—13).
(73)

i

~E3I

deschis zilnic între orele 8—-T9

wmwîjSe extinde
iluminatul

public

SC PROCOMEL SRL

In1 sate aparținând ora
șului Brad — Târâtei și 
Valea Bradului, ca și în 
zona Șteampurile Vechi 
— se extinde în prezent 
rețeaua pentru iluminatul 
public. „Aceste lucrări, 
plus energia electrică, a- 
firma di viceprimar Mi
hai Costina, ne vor costa 
250 milioane lei”, consi
derând suma exagerat de 
mare. (E.S.)

□ ETj —

• • ut

ACHIZIȚIONEAZĂ
Cu plata pc loc aatoturismeUpuri noi, avariate.

ODORHEIU SECUIESC, județul Harghita,
str. Budvar, 35

tel./fax: 066—217696; tel. 066—217715 
comercializează din depozit 

sau pe bază de comandă. 
Ia prețuri accesibile, 

următoarele produse de import: 
Feronerie și accesorii pentru mobilă: 

’ balamale, șine de glisare, profile cant, butoane, 
' mânere, trăgătoare din 
î role extensibile pentru 
î metalice pentru 
î tehnice ;

Sisteme de 
închizători 
Feronerie antichizată; 
Elemente de ornament autoadezive; 
Corpuri de iluminat pentru mobilă; 
Picioare metalice și plastic pentru me-* 
se și corpuri de mobilă; «
întreaga gamă de șuruburi pentru lemn ij 
și șuruburi metrice; *t
Elemente pentru asamblări demontabile; a 
Folie pentru cant melaminat (furnir 1 
natur) cu sau fără termoadeziv; «
Plăci de lucru pentru mobilă de bu- • 
cătărie;
PAL melaminat (El) 
adezivi.

plastic și metal, 
pat. subansamble 
diferite produse

pentru uși;

I///VPF
i

glisare
pentru mobilă;

mobilă,
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Cele mai diversificate piese si subansamble de aidoturisme 
din anul 1.990 până în prezent, la prețuri accesibile.

i
I Arad, Str.Sirieî nr.8, Td: 092-249558; 057 ■ 232647/ 250268
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CUVÂNTUL LIBER J

VAN7.ĂR1 —
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 
camere în Simeria. In
formații la fel. 661852.

(G720)
• Vând casă cu gră

dină Simeria, s<r. Biscaria, 
nr. 126. (6736)

• Vând apartament două 
camere. Micro 15, nr. 20, 
str. N. Bălcescu, bl. C, 
sc. D, etaj 3, ap. 18. Deva, 
informații tel. 069/553057.

(6725)
• Vând apartament 2 

camere, zona Lido, 69 mi
lioane, tel. 220703.

(0186235)
• Vând apartament 2 

camere, preț 60 milioane 
(negociabil). Relații tel. 
033/210280.

(0186234)
• Vând apartament De

va, bdul Bălcescu, bl. 10, 
se. 2. ap. 20, 60.000.000
lei. (6721)

• Vând mașină de în* 
ghețată, două capete, sta
re foarte bună, germană. 
Deva, str. Pietroasa, bl. 
B3, ap. 26, sc. C.

(6742)
• Vând casă ultracen

tral, două camere, utili* 
iăți, 13000 DM. Telefon 
616001.

(6740)
• Vând apartament 3 

camere, confort sporit, 
beci, balcon închis. Tel. 
221279.

(6375)
• Vând apartament 2

camere, etaj 3, lângă gara 
Hunedoara. Informații — 
Deva, tel. 621137, după ora 
<9. (6369)

• Vând apartament 3 
camere, cărămidă, zona 
liceelor, 49 milioane, ne 
gociabil. Tel 621798. după- 
masă.

(6741)
• Vând antenă parabolică, 

completă. Simeria, 660052.
(6748)

• Vând casă, șură, gră 
dină cu pomi în Hărțăgani. 
Tel. 627059.

(6733)
• Vând apartament 2 

camere, sau schimb cu 
garsonieră, central. Tel. 
220307.

(6745)
• Vând apartament 3 

camere, ultracentral, etaj 
I, cărămidă. Deva. 611757.

(6379)
• Vând spațiu comer

cial, central, 16 mp, str. 
Andrei Mureșanu (Bistro 
fonuț), lângă Casa de 
Cultură Deva. (6380)

e Cumpăr casă în Deva. 
Tel. 219209, după ora 17. 

(6381)

• Cumpăr garsonie
ră în Deva. Telefon 
058/827333, sau 812760.

(6762)

• Vând urgent aparta 
ment două camere, bl. 4, 
sc. 4, ap. 20 (Dacia), De
va, 15.000.000, negociabil.

(6382)
• Vă protejează de soa -

re și priviri indiscrete, 
jaluzelele din aluminiu. 
Tel. 617266. (6353)

• Vând apartament 2 
camere central decoman
date cu parchet, cărămi
dă, țiglă. Tel. 611909.

(6376)
• Vând apartament 3

camere, posibilități pri
vatizare. Al. Saturn, bloc 
25. sc. B, ap. 12. Telefon 
621594. (6753)

• Vând garsonieră Da
cia* bl. G2, posibilități 
privatizare. Tel. 622276.

(6377)
• Vând apartament 3 

camere. Tel. G20139.
(6772)

• Vând casă, posibilități 
privatizare și cabană de- 
montabilă. Orăștic, tele
fon 612073.

(7351)
• Vând urgent gater, 

preț negociabil. Informații 
tel. 716817.

(6126)
• Vând mașină de înghe

țată, motor Dacia 1310, 
vibrochen Rl, canapea și 
două fotolii, preț negocia
bil. Tel. 712821.

(7127)
• Vând garsonieră cen

tru eivie, cu telefon, ca
blu TV. Tel. 718791, orele 
16—20.

(6129)
• Vând urgent casă și 

teren 3100 mp, patru ca
mere, baie și două focuri 
aragaz, preț 60 milioane. 
Băcia, nr. 98, telefon 
672110.

(6130)
• Vând apartament 2 

camere, zctiia O.M., îmbu
nătățiri, beci. Telefoane 
728263, 716137.

(6132)
• Vând garsonieră. Da

cia, bl. 9, etaj 1, cu îm
bunătățiri, telefon și ca
blu Devasat, Preț — 
20.000.000 lei, negociabil. 
Informații 621818.

(33551)
• Vând apartament 3 

camere și 2 camere. Tel. 
231910; 214260.

(0186236)

• Vând TV izotermă 
Diesel, stare ireproșabilă 
(15 milioane). Tel. 716282.

DIVERSE

• Casa de Amanet „La- 
kris" Hunedoara, str. Dra
gos Vodă, nr. 4, telefon 
718641, oferă sume mari 
pe apartamente, maga
zine, case, electronice și 
altele. Pentru aur, oferim 
35.000 lei, fără procent 
înainte.

(6121)
• Centrul de Execuție 

Bugetară — școli gene
rale Hunedoara organi
zează in data de 28 iulie 
1997, ora 10, licitație 
pentru efectuarea lucră
rilor de reparații și zu
grăveli interioare la șco- 
lilo generale nr. 5, 9, 12 
și Grădinița cu PN Nr. 
8 Hunedoara. Ofertele de 
preț se depun la Centrul 
de Execuție Bugetară, până 
la data de 25 iulie 1997 
(inclusiv). Relații supli
mentare la tel. 717559.

(6129)
• Coop. „Cauciucul" De

va anunță intenția de 
avizare din punct de ve
dere al protecției me
diului a magazinului de 
prezentare și desfacere 
situat în str. Mărăști, 
Complex alimentar Gojdu. 
Eventualele sugestii și re- 
clamații vor fi depuse la 
APM Deva, în termen de 
15 zile.

(6716)
• Exploatarea Minieră 

Vcțel organizează la se
diul unității în data de 30 
07. 1997 licitație publică 
pentru disponibilizarea 
autobasculantă 5,5 tone, 
autobuz RD 109 și balanță 
analitică SA. 500 și lista 
mijloacelor fixe aprobate 
la casare pe 1997. Lista 
cu mijloacele fixe poate 
fi consultată la sediul 
unității. Relații supli
mentare prin telefon 051/ 
212188, interior 11.

(6751)

♦ .
• Căutăm parteneri 

de afaceri în legătură 
cu o afacere interna
țională. Tel. 718355.

(6779)

OFERTE 
DE SERVICII

• Angajăm operator 
calculator pentru pro 
gram Doclib (devize 
construcții), tehno.» 
redactare compute^ 
rizată. Tel. 225207.

(6738)

• SC Somar Promct
SRL Dev. angajează în 
regim de urgență sudori 
electrici. Inf. la tel. 233266, 
zilnic între 8—16. (6755)

• Instructor auto, cațeg.
B, inițiez amatori. Rela
ții, tel. 624456, între orele 
8—20. (6750)

• Șofer, categoria B, 
îmi ofer serviciile. Tel. 
661187.

(6992)

ÎNCHIRIERI
• Societate comercială

caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
la tel. 092/294320, per
manent, 054 /62O88O, 7—9, 
21—23. (6629)

• Caut pentru închiriat 
apartament 3—4 camere, 
parter, eventual casă cu 
telefon. Informații tei. 
721613, 728345, 720134.

(6123)
• închiriez garaj, cen

tral, preț negociabil. In
formații, tel. 611653, Deva.

• ' (6373)

PIERDERI
• Pierdut pașaport în 

străinătate, pe numele 
Barna Monica Dorincla. 
Declar nul.

(33555)

comemorări

• Se împlinesc patru 
ani de lacrimi, suspin și 
durere, de când a plecat 
fără întoarcere ajutorul 
nostru scump,

IACOB BURZA 
din satul Ulieș. Dormi în 
pace scumpul nostru fiu 
și tată.

(6366)

DECESE

Doriți siguranța 
zilei de mâine ?

Companie internațională specializată în vânzarea de produse de 
marfă ale concernului american WRIGLEY

Vă solicită pentru activități co
merciale în zona Deva în calitate 
de agenți de vânzare.

Se așteaptă tineri și tinere, po
sedând permis de conducere și auto
turism. propriu, sau cu acces la o 
altă mașină.

NU EZITAȚI, sunați la numerele

După angajare:
— se asigură un • venit mediu 

lunar mult sporit și cu șanse de 
creștere substanțială, în funcție 
de rezultatele dvs.

— se garantează continuitatea 
pe termen lung.
de telefon: 232901 sau 232902.

(6987)

Șansa dvs. se numește: INTERBRANDS
Murcfatinf! & Distribution SRL ROMANIA

r- - - - - - - - -
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• La 18 iulie sc îm
plinesc șapte ani do 
la trecerea în ne

ființă a minunatei mele 
soții, învățătoarea

• Salariațil S.C. 
Metalchim SA Deva, 
profund îndurerați, 
suntem alături de 
colega noastră Maria 
Nedelcu, în încerca
rea pricinuită de dis
pariția după o grea 
suferință a colegului 
nostru drag,

CONSTANTIN 
NEDELCU 

și transmitem con
doleanțe familiei în
doliate. Dumnezeu 
să-l odihnească-n pace! 

(6764)

FLORICA 
GROS

Vei 'fi tot timpul 
în sufletul meu. Cor
nel.

(6756)

■ Familia îndure
rată anunță stingerea 
fulgerătoare din viață 
a celui care a fosf 
un soț și tată iubitor, 

CONSTANTIN 
NEDELCU, 

în vârstă de 52 ani. 
Ne-aî fost călăuză, 
ne-ai fost sprijinul și 
temelia familiei noas
tre. Vei fi veșnic în 
sufletele noastre. în
mormântarea va avea 
loc în 18 iulie 1997, | 
ora 16, la Cimitirul 
Bejan.

(6766)

• A trecut un an 
de când nu mai avem 
lângă noi glasul, zâm
betul și căldura pre- 
zenței iui

T1TI
MlliÂJLESGU,

cel care nc-a fost și 
va rămâne un minunat 
soț și tată. îl vom 
păstra veșnic în su
fletul, inima și gân
durile noastre. Come
morarea și sfințirea 
crucii vor avea loc 
sâmbătă, 19 iulie, ora 
11, Ia cimitir. Mihaela 
și Li li.

(6737)

• Azi sc împlinesc 
15 ani de când renu
mitul taragotist

PETRICA PASG
nc-a părăsit pentru 
totdeauna. îi vom păs
tra o vio amintire. 
Părinții, fratelț, cum
nata și nepoții din 
Canada.

(6743)

• S-au scurs doi ani 
de lacrimi și durere, 
de când ne-a părăsit 
cel care a fost un 
fiu iubit, frate ne
despărțit

FLORIN-GABRIEL 
TOPOR

Nu te vom uita 
niciodată. Parastasul 
de pomenire la 20 
iulie, în satul Stoc- 
ncasa.

(6719)

• Familia îndure
rată anunță încetarea | 
din viață, în urma 
unui tragic accident, 
a celui care a fost

LIVIU 
VISARESCU 

de 38 ani. înmormân
tarea are Ioc astăzi, 
18 iulie, ora 14, în 
Orăștie. Nu țe vom 
uita niciodată. Soția 
Li ci și fiul Liviut.

(6765)

• hnpărtășim du
rerea familiei greu 
încercate, prin pier
derea celui care a fost 
un bun cumnat, unchi 
și prieten,

LIVIU 
VISARESCU

Sâ-i fie țărâna ușoa
ră! Familiile Olah și 
Todoran.

(6765)

S.C. PRODCONSCOM SRL DEVA

Str. Andrei Șaguna, nr. 1

Telefon 232033

• muncitori calificați: zidari,

fierar betoniști și zugravi- pentru

Deva și împrejurimi.
I

Transportul de la domiciliu la

dulgheri,

lucrări

locul

muncă este suportat de către firmă.

în

de

la

lf

j

ț

*
j

Informații suplimentare se poț obține 

sediul firmei din Deva, str. Andrei Șaguna, 
nr. 1 sau la tel, 232033, (CEC) |

............................. ......................~ 1 ’ ■ ■.
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