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Puțină nebuniePresa, chiar și cea mai echilibrată, optează cu precădere, pentru faptul divers, face cunoscute ticăloșia și bestialitatea, în cele mai inimaginabile și abjecte forme în care se manifestă, încât ai crede că țara asta nu mai e populată decât de escroci, bandiți, violatori, asasini și contrabandiști. Departe

cea „de stat“, greoaie și ineficientă. Și funcționează cu precizia ceasului. Iar „patrioții" locali se dau de ceasul morții s o compromită, s-o nimicească. Că așa-i românul... Nu s ar putea naște și în alte locuri astfel de inițiative? Ba s ar putea și chiar se nasc. Iar dacă ne uităm cu luare aminte, vom

Finanțarea asociațiilor și fundațiilor 
neguvernamentale și nonprofit

mental it AII

lo organizarea Filialei din Deva a Centrului de Afaceri Transilvania și a Fundației Conexiuni din municipiu, timp de trei zile la Deva s-a desfășurat un interesant și util curs de instruire susținut de către instructori —- formatori din cadrul Fun" dației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Dna economist Isabela Flavia Ar- șoi, director al filialei CAT. ne’a spus că în acest mod s a răspuns la solicitările unor asociații și fundații neguvernamen- talc și nonprofit din județul nostru, care sunt interesate în realizarea programelor de activitate puse în folosul celor pe care îi reprezintă. Pentru a atinge un asemenea o- biectiv a fost organizată și instruirea despre caro am amintit, prilej cu care 

s-a abordat o arie- largă de probleme specifice, cu accent pe modalitățile practice de obținere de resurse financiare, legate de management, marketing, comunicare și alte aspecte vizând împlinirea scopului propus.Pentru a afla mai multe detalii privind instruirea la care ne am referit, am avut o discuțe cu dl Dan Jalbă care, împreună cu dna Bianca Dreossi, a susținut programul cursu lui respectiv, ca formatori din partea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu sediul în București. Interlocutorul îmi spunea că această funda ție care* ființează din a" nul 1995 administrează Programul Phare pentru Societate:» Civilă, astfel de cursuri având loc anterior și în alte județe 

din țară. Folosind un echipament modern, prin cursuri bazate pe combinații echilibrate de expuneri teoretice. metode interactive, discuții de grup, studii de caz și ateliere de lucru, se asigură o bună cunoaștere și acceptare a problemelor legate de dobândirea abilităților nece sare pentru a obține fondurile de care au nevoie asociațiile și fundațiile în vederea înfăptuirii obiectivelor propuse, având o bună conlucrare cu spon sorii, donatorii și finan • țatorii potențiali. în con text dl Jalbă a făcut precizarea că programele de instruire se ■ desfășoară gratuit, totodată oferindu se asistență tehnică, inclusiv consultanță, distinct, în do meniul fiscalității, planificării strategice, utilizării calculatoarelor, evaluării și calității serviciilor, im

plicării cetățenilor și or • ganizării campaniilor publice, managementul re • surselor umane etcReferitor la eficiența demersului făcut, interlocutorul a ținut să se exprime destul de plastic, arătând că: „Noi am pus sămânța, urmând ca roa- dele să le vedem mai târziu", existând totodată disponibilitate pentru a veni și cu alte prilejuri în sprijinul asociațiilor și fundațiilor neguvernamen • tale și nonprofit. Pentru orice alte relații și precizări am notat că toți cei interesați se pot adresa la Fundația pentru Dezvol • tarea Societății Civile, la tel. 3305840 sau 3305847, important fiind ca toate demersurile să aibu și o finalitate practică.
NICOI.AE TlRCOIi 

de mine gândul că aceste infamii ar trebui ascunse, ca pe vremea socialismu lui multilateral dezvoltat. Dar parcă nici în pagina întâi nu le~aș ține zi de zi. Țarcă aș prefera pentru „a ntâi“ faptele, întâmplările, inițiativele și împlinirile demne de laudă și de minunare, adică acele lucruri care țin de enjînența normalității. Fi ■ indcă se produc în această greu încercată țară și a- semenea lucruri, ba aș îndrăzni chiar să zic, în ciuda tuturor aparențelor, că ele sunt mai multe și mai felurite decât ticălo șiilc. • Din inițiative particulare, cu varii colaborări, cu participarea societății civile atâta câtă c, a comunităților, a organizațiilor neguvcrnamentale, a străi nilor, s‘ tiu întemeiat spitale, case 'ie copii, s au dotat școli, căm'ne pentru bătrâni, teatre, publicații, câte și mai câte. De po - mină c doctorul acela palestinian care împreună cu câțiva sufletist! dc ai locului, a pus pe picioare, la Târgu-Mureș, o societate dc salvare paralelă cuv, • . 
Cu temele făcute...

constata că Ia punctul de pornire ăl unor asemenea întreprinderi atipice, sa află întotdeauna omul care refuză gândirea plată, raționalizată, prefabricată, „prostul" naiv șl idealist, de care „înțelepții" râd pe înfundate.Te contrazici, mă întrerupe fidelul meu cititor: nu de mult, te declarai un raționalist incoruptibil și acum faci elogiul prostiei, chiar dacă o pui între ghilimele. Trebuie să răspund: nu i chiar așa. E cazul să nuanțăm puțin. Prostia fără ghilimele e prostie pură și nefastă, care trebuie dată cu capul de zidul ferm al rațiunii. Dar și rațiunea, așa, pură, fără ajutorul imaginației, e o pacoste, ajunge la raționalizare, de care noi suntem sătui până peste cap. Nu elogiul „prostiei" îl fac, ci al grăuntelui de nebunie. Anatole France zicea, cu o vorbă pe care o stimez: „Ii iubesc nespus pe cci cane. !țu un grăunte dc
RADU CIOBANI

(Continuare in pag a 2-a)
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LUME ȚI-AM 
CÂNTAT AȘAEste titlul compact discului și al unei casete de muzică populară pe care Nicoleta Voica a lansat-o joi, 24 iulie a.c„ ora 20, la Complexul turistic „Borza" din Geoa- giu — Băi. Momentul artistic a polarizat atenția a numeroși invitați. (G.r.)

• *■*•*•*•*•*•

Ai noștri, în general, declară că sunt stăpâni pe materie și speră să obțină o notă bună, deoarece au atins criteriile de performanță cerute prin acordul încheiat — respectiv prin memorandum — ceea ce ne-ar permite să mai beneficiem, în continuare, și de tranșa a doua de îm-
nicolae tîrcob

(Continuare în pag. a 2 .a)

Negociatorul șef al F.M.I. in relațiile cu țara noastră, dl I’oul Thomsen, împreună cu experții săi, se află în control la București, a- dică să vadă cum guvernanții, în mod deosebit Mi - nisterul Finanțelor, Ministerul Industriilor și Comerțului, Banca Națională a României, Ministerul Reformei și Fondul Pro prietății de Stat și au făcut temele și au învățat lecțiile economiei de piață.

24 IULIE
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100Cursurile Tneluse în această listă au la bază eotațil ale societăților bancara autorizate să efectueze operațiuni pa piața valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări

dolar SUA 
marcă germană 
yeni japonez! 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc francez 
lire italiene
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Sate în care se face culturăTulnicăresele din Blă- jeni sunt cunoscute constituind o emblemă a ținutului moților și „mândria noastră", cum spun localnicii. Dar pe lângă această formație, prin ve ■ nirea în fruntea comunei ca primar a dlui Traian bazar, care este și solist de muzică populară, șl activitatea culturală s-a revigorat. După 7 ani au reapărut formația de dansuri populare Și soliștii.Și tot după o lungă perioadă de întrerupere s-a reluat, de anul trecut, serbarea câmpenească’ de Ia 1 iunie. în cadrul ei, anul acesta, participanții ăuassultat o evocare istorică, urmată de un pro

gram artistic, de petrecere și voie bună. O altă ac-> țiune este, la două săptămâni după Rusalii, sus pe Păltinei, unde în 1784, s au întâlnit Horea, Cloșca și Grișan, jurând să lupte pentru drepturile româ - nilor, Gomemorarea a presupus o slujbă religioasă, oficiată de Constantin Lu- paș și Gheorghe Tiu, preoții comunei, și o prezentare a răscoalei, făcută de dl Simion Vârtei.Pe dl Mircea Micu, directorul Căminului Cultural Blăjeni, nu l-am întâlnit. Dar de la primar am aflat că are „o activitate bună". Și am mal aflat că în această toamnă va fi înălțat un monument 

(acum în lucru) în memo ria lui Nicula Bibarț, că- pitan în oastea lui Horea, căzut la Mușat — Lazuri împreună cu încă 85 de blăjenarl.Comună vecină, Buceșul are și el o viață culturală susținută de tineri. Dna Elena Leah, directoarea căminelor, preciza că „centrul" de greutate al activităților artistice este Ia Mihăileni Aici un grup de tineri din sat, cărora li se alătură câțiva din Buceș, formează nucleul muncii culturale fiind dansatori (10 perechi) dar
VIORICA ROMAN

(Continuare tn pag. a 2-a) BRAD. Banca Comcrci ală. Foto: ANTON SOCACI
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^CUVÂNTUL LIBER J

Putină nebunie9
(Urmare dm sag I)

nebunie". Nebunia aceasta înseamnă imaginație, ca pacitate asociativă, inițiativă. originalitate, fantezie, acces la metafizic. Prostia, dimpotrivă, nu e decât lipsă de gândire sau, In cel mai bun caz, gândire pedestră, rutinieră, în ti pare dinainte date. Prima crede, bunăoară, în posibi litatea privatizării, restruc- turării, modernizării, ren tabilizării acestui colos cu picioare de lut care e industria .rea, pe care o târâm cu noi din socialismul victorios, energofa gă, multpăguboasă, po luantă, care ne a pustiit satele și ne golește buzunarele. Prostia, dimpotrivă, nu îndrăznește a gândi o asemenea perspectivă, nu cutează a întreprinde ni mic în această direcție novatoare, încă neumblată,

și face tot ce -i stă în pu“ tere, gata să recurgă chiar la sabotaj, pentru a ține lucrurile pe loc. Nu e obligatoriu ca grăuntele de nebunie să ducă întotdeauna la izbândă. Dar de cele mai multe ori, și când nu e călcat în copitele turmei, el reușește performanțe la care gândirea comună nu se nvred- nicește a se înălța. Prostia, în schimb, în mod obligatoriu și implacabil nu poate duce decât în fundături obscure, din care ieșirea presupune întot - deauna costuri exorbitante, suportate de întreaga societate.Cultivați-i pe cei cu un grăunte de nebunie. O • crotiți-i și încredeți'vă lor. Chiar dacă veți pă gubi, paguba va fi mai mică decât aceea care v- ar afecta dacă ați urma fără ezitare prostia cu ștaif.

Cu temele făcute
(Urmare din pag. 1)

Sate In care se îace 
cultură

(Urmare din oag. ii

și interpreți de folclor, recitatori, actori amatori. 
In luna iulie au prezentat o piesă de teatru la Blă jeni și urma s- o joace și la Ciuruleasa (Alba). Se deplasează cu mașini proprii, fără beneficii. ru pându-și cin timpul lor, „pentru că știu că fac ceva benefic pentru co munitate încercând să nu copieze pe nimeni și de terminându-1 pe ’bameni sa fie mai buni, mai fru moși, mai nobili" — mar turisește dna Leah. Acești tineri an pus mână de la mână și au cumpărat o stație de amplificare, ceea ce le permite să și orga nizeze discotecă, să se distreze. Tot în acest satsunt și vreo 30 de antene parabolice

La Mihăileni se tace activitate, în nimb că minul este în zona mun dabilă și se execută doar mici lucrări de întreținere pentru a fi funcțional pâ nă se va putea construi altul. La Buceș căminul a fost zugrăvit. e bine întreținut, dar în afarăde scaune cu ai o nu se poate lăuda. Ca de

altfel și celelalte așeză* minte culturale ale comunei. care ar avea nevoie de stație de amplificare, de jocuri, căci de o masă de biliard nici nu se poate vorbi, din lipsă de bani.Dar și mai dureroasă este lipsa preocupării, la nivel central, pentru păstrarea unor meșteșuguri. Unele au dispărut, altele sunt în pericol de a se stinge o dată cu cei care le mai practică și care sunt vârstnici. Este vorba de confecționarea costumelor populare. Dacă la că - măși, poale și catrințe se mai pricep câteva persoane, în schimb nu mai există nici un cojocar care să știe să coase co- jo-elul specific zonei.E cunoscută patima cu care moții își iubesc isto ■ ria și și venerează eroii, păstrându- le vie imaginea în sufletele contemporani - lor O demonstrează în fiecare vară „întâlnirea moților cu istoria" de la Dupăpiatră dar și preocupările vecinilor din Blă- ’ jeni. După cum e vizibilă în cele două comune grija 1 pentru păstrarea folclorului și tradițiilor.

prumut, în sumă de peste 80 milioane dolari, din cele cinci tranșe stabilite de F.M.I. Aceste fonduri ar veni ca un adevărat balon de oxigen pentru Guvernul dlui Ciorbea, care este realmente sufocat dacă avem în vedere faptul că, în lipsa unei strategii clare de dezvol tare economică și a unui progres real al economiei, are drept program de urmat acest acord cu F.M.I., fără de care nu putem avea acces la împrumu • turile pe care, în final, cineva tot va trebui să le plătească, bineînțeles cu dobânda aferentă.După spusele dlui Ciuma” ra, nu este posibil ca acum (cum rămâne atunci oare cu promisiunile electorale?) să fie reduse im - pozitele pe salarii și cele pe profit, deoarece s-ar produce găuri prea mari în buget, oricât ar fi el■ ujusolidat și de rectificat. Ar fi oportun, totuși, susține ministrul finanțelor, ca acum să rupem pisica, adică să închidem rapid toate firmele neren- tabile (în loc să facem ceva eforturi pentru a le readuce la condiția de a fi profitabile, cum au fost cu ani în urmă), deoarece astfel șomerii, tot mai mulți la număr, ar putea suporta vara mai ușor șocul reformei, întrucât la iarnă ne așteaptă zile și mai grele cu căldura, cu lumina și cu mâncarea.La întrebarea legată de modul cum și-au făcut

• • •temele, unele dintre răs" punsuri sunt favorabile. Pe lângă consolidarea rezervei valutare (apreciată la circa 4 miliarde dolari) s au îndeplinit în bună măsură și o parte însemnată din programele ASAL și FESAL, lichidându- se cel puțin 27 de societăți comerciale, care se zice că dădeau pierderile cele mai mari, între acestea găsindu se în special firme agricole, profilate și specializate pe creșterea porcilor și a păsărilor (a căror lipsă acută se va resimți mai ales asupra alimentației populației în perioada următoare). Dacă o s o ținem tot așa, din lichidare în lichidare, până o să vedem cele cinci tranșe ale împrumutului, cu siguranță că vom a- junge să nu mal avem nici pierderi în economie, nici producție, dar nici ce mai lichida, astfel rămânând tot pe marginea șanțului sau în anticameră, când este vorba să fim primiți în structurile euro- atlantice.Cu căciula în mână, dl Ciorbea încearcă să-l convingă pe Thomsen că e musai «-ă ajungem la un grad de îndatorare de 2 miliarde de dolari, pentru că altfel nu mai vor să vină nici investitorii stră - ini cu cele 8 miliarde de dolari, promiși în campania electorală. Dacă vor ieși sau nu socotelile și vom primi sau nu notă de trecere pentru temele făcute, rămâne să vedem până la sfârșitul lunii august.
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IN FOLOSUL OBȘTIIPe lângă alte de larg locuitorii (vizând drumurirea gazului parații la căminele culturale, la scoli și alte
interes Comunei asfaltareasau introduce metan, ce

acțxuni 
pentru 
Romos 

de

aici două lateobiective locale), s-au refăcut și poduri pe drumuri rale, pe care se asigură și accesul oamenilor lucrările câmpului, ! același timp instalându corpuri pentru luminatul public. (N.T.)
la în se i1*
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1 f------------------------\li C TVR1 )
) 6,00 Româniai ora 6 fix!;
ț 9,00 TVR Cluj N.; 10,05
l TVR lași; 11,00 TVR Timi
■ șoara; 12.05 Media — club 
J (r); 12,35 Din viața romi 
( lor; 13,05 Secretele nisipu- 
l lui (r); 14,10 Șeicul (r); 
j 15,00 D.a.; 15,30 Em. în 
1 Ib. germană; 17,05 Specia 
l litatea casei (s); 17,35 Sce

na politică; 19,00 Sunset 
Beacn (s); 20,00 Jurnal; 
21,00 Tezaur folcloric; 21,30 
Femeia din umbră (f); 23,05 
Do. URTI; 23,30 Jurnal; 
23,50 Divertisment; 1,00 
Frontiera de oțel (f).

C TVR 2 )
7,00 TVM; 8,00 D.a.; 8,30 

î Canary Wharf (r); 9,00 Dr.

Suinn (r); 10,00 Universul 
cunoașterii (r); ’0,40 Yeti 
(f/r); 11,30 Sunset Beach
(r) ; 12,30 Un secol de ci 
nema (r); 13,30 TVR Cluj
N. ; 14^)0 Pentru dvs. dnăl;
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 pentru tineri; 20 00 
Școala vedetelor; 21,00 Ro- 
bingo 2 (cs); 21,40 Div.;
22.30 Nocturna sportivă;
O, 00 TVM. Mesager; 0,30 
Din viața romilor; 1,00 
Expresul de noapte.

[ANTENA 1)
6,30 Tele — Dimineața;

9.50 Viața in 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);

De curând, la Deva, s au pus bazele înființării unei Filiale a fundației non — profit — FAIR CHANCE —, care are sediul în SUA. Ideea înființării filialei aparține dlui Oliviu Todea, este și cesteia. declarat nostru,
care președintele a- După cum ne a interlocutorul scopul filialei

Fondurile necesare penr tru construirea orfelinatului sunt asigurate prtn Filiala Deva de către fundația mamă din Statele Unite, de la cetSr țeni americani, și de la alte economico — Do asemenea, financiar va de către directorul

Orfelinat

1, precum 
organisme 
financiare, 
un sprijin 
fi acordat 

de '

la Bretea Strei

diferit de cele de mergându se pe de a se construi, primă etapă, un

de la Deva este acela de a integra copiii orfani într un mediu de viață civilizat, asemănător celui de familie. Modul de acțiune al fundației este puțin profil.ideea într- oorfelinat la Bretea Strei, instituție care va asigura integrarea copiilor orfani, prin asistentă de specialitate din partea unor cadre din SUA. Până în prezent s au făcut de' mersuri pentru obținerea unui teren de patru ha, la Bretea Strei, urmând ca într-o etapă imediată să se treacă la întocmirea studiului și a proiectului necesar noii construcții.

Programe și coordonare a fondurilor pentru uropa, de mut Jung. feli nat, se înființarea do terapie tinat copiilor cu ciențe mentale care provin din medii dezorganizate.Primele acțiuni concrete se intenționează a fi demarate din luna septembrie a.c. când se vor asigura o parte din bani. Înființarea orfelinatului de la Bretea Strei este susținută și de către Consiliul Județean Hunedoara și Primăria locală care și au dat un acord în acest sens.

16,10 Madison (s); 16,50
Dragă profesore (s); 19,211 
Știri; 19,30 Alondra (s); 
20,30 Observator; 21,30 
Nebunie dincolo de orice 
terapie (f); 23,10 Știri;
23,20 Noapte infernală 
(thriller); 1,15 Private Dan 
cer (s).

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi 

neațal; 9,00 Spori la mi ■ 
nut; 9,15 MsioH (s); 9,45 
Tânăr și neliniștit (r); 10,80 
Forța dragostei (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 12,00 
Apocalipsul (s); 12,55 Știri; 
13,00 Project X (f); 15,00
Matlock (s); 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 16,45 Forța 
dragostei (sj; 17,30 Xena, 
prințesa războinică (s); 
18,15 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șe 
ful? (s); 19,00 Știi și câș

către dl Hei- Pe lângă or- intenționează unui centru intensivă des- deft-
I

CORNEL POENAR ,•—
tigi! (cs); 19,30 Știri;
2U,0Q Dosarele X (s); 21,03 
Piranha (f); 23,00 Știri; 
23,20 La limita imposibi
lului (s); 0,10 Zona Cre 
pusculară (s); 0,40 Sport 
la minut; 1,10 Days ai 
Wine and Roses (f).

[DEVASAT+]
7,00 Dulce ispită; 8,86 

Desene animate; 8,30 Pro
vocarea naturii; 9,00 Mi
cile lecții; 9,30 Farmacia 
dc gardă; 10,00 Secretul 
din Roaninish (f); 11,30 
Eat the peach (I); 12.30 
Brigada de șoc; 13,00 Vi- 
deatext; 17,00 Dulce ispito; 
18,**0 Desene animate; 18 30 
Radical power; 19.D0 Mi
cile lecții; 19,30 Farmacia 
de gardă; 20,00 Hamboau 
& riiilie (f); 21,30 Leolc țQ; 
23.15 Dead beat |f); 8.38 
Film erotic; 1.30 Videotex».
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DIM ȚARĂ §1 DIN LUME
INTERZICEREA UNOR POSTURI DE RADIO 

ȘI TELEVIZIUNE

Invitație«Deputatul PD, Alexandru Sassu, membru în Biroul Executiv al PD, consideră invitația la dialog lansata de către prim-vicepreședin- 
tele PNȚCD, Gabriel Țe- pelea, drept o reluare a invitației similare lansate săptămâna trecută de pre- mierul Ciorbea. Alexandru Sassu a declarat agenției Mediafax că CDR și USD i au căzut de acord, în principiu, ca la mijlocul lunii august să analizeze rezultatele guvernării, în cadrul unor discuții între condu
cerile formațiunilor din

AcuzațiiSenatorul PNȚCD Matei Boilă l-a acuzat pe președintele partidului, Ton Diaconescu, că a obstruc- ționat adoptarea legii privind- retrocedarea bunurilor bisericii greco-cato- lice, informează PRO TV Cluj. Senatorul Boilă a mai afirmat că actuala coaliție nu trebuie păstrată cu orice preț și că mesajul PNȚCD în această problemă trebuie schimbat. „Mesajul că trebuie • să facem cu orice preț reformă, iar reformă nu putem face decât cu actuala coaliție, deci trebuie menținută actuala coa

la dialog coaliție. Sassu a afirmat că este posibil ca liderii CDR și USD să reanalizeze modul în care se aplică programul de guvernare.P r i m-vicepreședintele PNȚCD, Gabriel Țepelea, a solicitat o întâlnire cu conducerea PD pentru lămurirea neînțelegerilor apărute in ultimul timp. Primul ministru Victor Ciorbea a anunțat săptămâna trecută organizarea unor discuții la vârf în cadrul coaliției guvernamentale pentru mijlocul lunii august.
*liție cu orice preț, are Un viciu profund. Dacă ne menținem discursul că trebuie cu orice preț să menținem coaliția încurajăm șantajul. Intr-adevăr, reforma se poate face numai cu actuala coaliție, dar trebuie să respecte niște principii de bază: libertatea, proprietatea privată și să se combată cu orice preț corupția. Dacă nu se respectă aceste principii care stau la baza coaliției atunci spargerea ei nu este o catastrofă, ci o necesitate'", a conchis senatorul Matei Boilă.

Sprijin financiar 
autorităților localeUniunea Europeană o- feră, în cadrul programului ECOS-Ouverture, sprijin financiar autorităților locale din România în vederea realizării u- nui parteneriat inter-regional, se arată într-un comunicat remis agenției Mediafax. La acest proiect sunt invitate să participe atât autoritățile locale cât și agenții Io* caii, cum ar fi, de exemplu, Camerele de Comerț.Printre domeniile care fac parte din cadrul a- cestui program se numără: îmbunătățirea metodelor de lucru ale autori

tăților regionale și locale prin stabilirea unor strategii regionale și locale; îmbunătățirea accesului micilor întreprinzători pe piața europeană prin accesul la servicii care să încurajeze inovația; dezvoltarea potențialului local, în special pentru crearea de locuri permanente de muncă; crearea și dezvoltarea centrelor de resurse pentru promovarea șanselor e- gale în economie; proteja- ’ rea și îmbunătățirea me- ’ diului prin promovarea surselor regenerabile și i a economiei de energie. ’

Autoritățile sârbe au închis șase posturi particulare de radio și un canal de televiziune din localitatea sârbă Kralijevo, a a- nunțat presa independentă din Belgrad, citată de Reuter. Inspectorii din cadrul Ministerului Federal al Telecomunicațiilor au acționat în justiție posturile menționate, care transmiteau mai mult programe de știri locale, procesul în- cheindu-se sâmbătă. „Populația din Kralijevo va putea urmări, de acum înainte, numai programele difuzate de posturile de stat”, a anunțat postul independent de radio B92, din Belgrad. Echipele care au confiscat echipamentul posturilor a căror activitate a fost interzisă, erau însoțite de polițiști, a precizat postul citat.Cotidianul belgrădean independent Nașa Borba a a- firmat că inspectorii au interzis activitatea tuturor posturilor existente, cu ex

cepția postului M-radio, care posedă licență de funcționare și susține activitatea Partidului Socialist de guvernământ al Serbiei. Kralijevo este una dintre localitățile aflate sub controlul opoziției sârbe, dar instituțiile de presă se află sub jurisdicția autorităților alese din rândul Partidului Socialist. Posturile a căror activitate a fost interzisă susțineau opoziția. Occidentul a avertizat adesea autoritățile sârbe cu privire la asigurarea libertății presei. Oficialii sârbi susțin că multe dintre posturile particulare de emisie nu dețin licențe de funcționare.
I

ÎN CAZUL S 
MCDONALD’S 5 Directorul FPS Cluj.ț Radu Sîrbu, a declarat < într-o conferință de pre-/ să că va sesiza Garda J > Financiară pentru a re-? £ zoi va situația restauran-S < tului McDonald’s dinț fCluj, transmite corespon-I- 

I, dentul Mediafax; Radu < Sîrbu a afirmat că fir-5 ma McDonald’s poate fi S evacuată oricând dini spațiul în care funcțio-5 nează în prezent. El sus- } ține că McDonald's a-j închiriat spațiul de lai ]! firma Talexis care, la“. !; rândul ei, a închiriat! Ș spațiul de la SC Legu-S •*me-Fructe SA. FPS Cluj £ $ deține 70 la sută din Ș facțiunile firmei Ijriptme-Ș / Fructe. Radu Sirbu a % mai afirmat că mai mut-.; te persoane aflate în im- portante funcții de con- > ducere au încercat să îl > ■Ț determine să renunțe la £ ’ poziția Iui față de com-£ • pania McDonald’s.

Dialog ungaro-slovacPremierul ungar, Gyula 
Horn, și omologul său slo
vac, Vladimir Meciar, vor 
avea o serie de convorbiri, pe data de 15 august, a- ceasta fiind prima încerca
re de consolidare a rela
țiilor dintre cele două sta
te est-europene, a anunțat, 
tuni, agenția oficială de presă slovacă, citată de 
REUTER. Anunțul a fost 
dat publicității în urma în
trevederii desfășurate în 
localitatea slovacă Komar- 
no, dintre ministrul slovao de Externe, Zdrenka Kram- 
lova, și omologul său ungar, Laszlo Kovacs. Rela
țiile dintre cele două sta
te au fost tensionate ca urmare a atitudin/i autorită

ților slovace față de cei a- proximativ 500 000 de etnici unguri care trăiesc în Slovacia, precum și din cauza controversatului proiect de construire a unui baraj pe Dunăre.în comunicatul dat publicității la încheierea întâlnirii dintre cei doi miniștri de Externe se arată că premierii celor două țări vor avea o serie de discuții asupra integrării europene și a aplicării deciziei Tribunalului internațional de la Haga referitor la proiectul de construcție a unui baraj pe Dunăre. Statele Unite șl unele state vest-europene au criticat Slovacia pentru cei patru 

ani de lupte interne, pentru atitudinea autorităților de la Bratislava față de minoritatea ungară și pentru neaplicarea reformelor democratice.Ultima întâlnire oficială dintre Horn și Meciar a avut loc în 1995, la Paris, unde cei doi au semnat un Tratat de prietenie sub auspiciile Uniunii Europene. „Suntem de părere că relațiile dintre Slovacia și Ungaria sunt mai bune decât așa cum sunt prezentate în public*, a afirmat ministrul slovac de Externe, după întrevederea avută cu Laszlo Kovacs, omologul 
său ungar.

ÎN CURSA
PREZIDENȚIALAFostul lider al războiului din Liberia, Charles Taylor, conduce în cursa prezidențială din Liberia, conform rezultatelor parțiale ale alegerilor, a declarat președintele Comisiei Electorale, Harry Andrews, ci

tat de Reuter. Andrews a precizat că Taylor deține aproape 66 la sută din voturile valabil exprimate. Principalul său rival, Ellen Johnson Sirleaf, singura femeie dintre cei 12 candidați la președinția Liberiei, a obținut mai puțin de 16 procente. Allhaji Kro- mah, un alt lider al războiului desfășurat în Liberia, se află pe locul al treilea în topul rezultatelor, cu aproape 4,3 la sută din voturi.

Aniversarea invadăriiTurcia a aniversat 23 de ani de la invadarea insulei Cipru și a făcut apel la „integrarea parțială’’ a nordului insulei în statul turc, relatează REUTER. Vice- premierul turc, Bulent E- cevit, Care a ordonat invazia din 1974, a declarat că integrarea Republicii Turce a Ciprului de Nord (TRNC) este inevitabilă, după decizia Uniunii Europene de a invita Cipru ia negocierile de aderare. Ankara afirmă că aderarea Ciprului la UE, înainte de rezolvarea disputei privind divizarea insulei, va alimenta tensiunile dintre comunitatea turcă și cea greacă.Turcia a invadat nordul Ciprului la 20 iulie 1974, ca răspuns la o lovitură de stat, susținută de Grecia, împotriva regimului de la Nicosia. De atunci, insula 

este divizată între comunitatea greacă și cea turcă. TRNC este recunoscută numai de Ankara.Premierul turc, Mesut Yilmaz, și-a reafirmat sprijinul pentru comunitatea turcă din Cipru, declarând că Ankara va contribui la eforturile turcilor ciprioți de a-și îmbunătăți nivelul de trai. Turcia menține în insulă 30 000 de militari.Președintele cipriot, Glaf- cos Clerides a declarat că este dispus să negocieze reunirea insulei mediter; neene. El a adăugat, însă, că nu va accepta o soluție care să compromită exis tența comunității grecilor- ciprioți. Clerides s-a întâlnit recent cu liderul turc- cipriot Rauf Denktash, la New York, în încercarea de a negocia o reunifica- re a insulei, sub forma u- nei federații bi-comunale.
I Tenorul italian LucianoPavarotti a recunoscut că 
| nu știe să citească note- 
Ile muzicale, ci învață după ureche și utilizează 
I propriul sistem de nota

re, informează Reuter. 
I„Da, este adevărat, eu nu

citesc muzica", a declă- 
Irat tenorul. în vârstă de

61 de ani, într-un inter- 
Iviu acordat ziarului Cor- 

riere Della Sera. „Nu sunt 
Iun muzician, nu intru în detalii tehnice. Portati- 
Ivul este ceva, iar a cân

ta este cu totul altceva. 
I Dacă am muzica în minte

Luciano Pavarotti nu 
știe să citească notele 

muzicaleși cânt cu întreg corpul meu, atunci totul este în regulă*, a explicat Pavarotti.Tenorul italian a făcut această mărturisire după ce actorul Vittorio Gass- man a declarat că a des
coperit că celebrul cântăreț nu privea partitura în timp ce se pregăteau împreună pentru un duet. „Am fost șocat. Mi-am dat seama în timpul repetițiilor că, de fapt, cânta după ureche, dar nu 

avea nici măcar o notă greșită”, a spus Gassman.Leone Magiera, care l-a acompaniat pe Pavarotti, a afirmat că tenorul folosește urechea și notează unde crește sau scade tonalitatea. „Luciano suferă puțin dincauza asta. Mi-am datseama pentru că de fiecare dată se ceartă cu muzicienii", a spus el. „Ar vrea să studieze muzica a- șa cum trebuie, dar acum este prea târziu", a continuat Magiera.

ilnterdictie de a define;’ r câini periculoșiI Oficialitățile pariziene l au interzis chiriașilor lo-• cuințelor de stat să deți-• nă câini din rase agresi-• ve, printre care pitbull, J rottweiler și doberman. i informează AP. Conform I ziarului „Liberation", O- ? ficiul Public pentru Pla- | nuri și Construcții a dat. 1 săptămâna trecută. ter- I men chiriașilor la stat să 

se despartă de câinii pe-J riculoși. Locuitorii din a-» partamentele de stat. în f general cu venituri mici J care nu se vor supune a- , cestei interdicții, vor fi | evacuați. Rasele agresive» de câini sunt preferate 1 de cei din aoartamentel® [ de stat, care sunt con- | struite în zone cu rate* mari ale criminalității. *• — • • • — •
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Dl ing. Marius Brișcuț, 
administrator al societății 
„Santâ Deux-lnternatio- 
nal" SRL Hunedoara, es
te întreprinzător intr-un 
domeniu cu caracter mai 
special. Acela al comer
cializării de aparatură 
biomedicală, instrumen
tar medical și produse 
parafarmaceutice. Spec
trul produselor oferite es
te impresionant și, îmi 
închipui, deosebit de atră
gător pentru specialistul 
care intenționează să fa
că pasul spre libera ini
țiativă. Funcție de ramu
ra medicinii vizată, cabi
netul 
medic 
contra 
zător, 
la vârf. Sunt oferite de la 
aparatură de laborator 
pentru determinări he
matologice și biochimice, 
la aparate EKG, EEG și 
ecograf. E greu de ima
ginat că instrumentarul 
medical poate conține un 
„arsenal" așa de nume
ros și „înfricoșător" ca 
cel prezentat în oferta fir
mei. De la clasicele pen
se, spatule, foarfeci sau 
cuțite, se ajunge la cio
cane pentru oase, ferăs- 
traie și bormașini pen

tru intervenții în zona cra
niană și chiar truse pen
tru necropsie.

Jumătate din livrările 
firmei sunt destinate spi
talelor și cabinetelor me
dicale particulare, 
sfert sunt absorbite 
cabinetele stomatologice, 
iar restul de rețeaua de 
farmacii. Strategia dlui 
Brișcuț vizează o punere 
de accent pe desfacerea 
aparaturii medicale unde 
pe lângă consumabilele

și reactivii aferenți ofe
riți se va dezvolta și pres
tarea unui serviciu de 
reparații și întreținere a 
cărei bază este pusă de
ja. Deși numărul benefi

turi mai mari se obțin 
de la spitalele cu care fir
ma colaborează, dar în 
acest caz, se înregistrea
ză întârzieri majore la 
plată ce perturbă ccono-

particular al unui 
poate cunoaște, 

unui preț corespun- 
echiparea tehnică

un 
de

La granița 
dificultăților 
sistemului

med cal,
întreprinzătorii 

așteaptă vremuri
mai bune

ciarilor firmei este mare, 
lipsa de lichidități ce ca

racterizează activitatea sa
nitară, face ca veniturile 
obținute să nu fie prea 
consistente. în general, 
precizează dl Brișcuț, ni
velul valoric al produse
lor comandate de o far
macie nu depășește 3—4 
sute de mii de lei. Veni-

mic firma. De altfel, dl 
Brișcuț identifică blocajul 
financiar ca principal i- 
namic al dezvoltării de 
afaceri în România. „Da
că în planurile pe care 
le-am făcut atunci când 
am pornit această aface
re calculele au fost bine 
făcute, confruntarea cu a- 
lunecosul mediu economic

real dă inevitabil dureri 
de cap chiar și celor mal 
buni planificatori de afa
ceri", declară interlocuto
rul. Materializată,în cifre 
această lipsă de ordine fi
nanciară în economie în
seamnă pentru firma dlui 
Brișcuț un nivel al crean
țelor de 200 de milioane 
de lei, bani care neînca
sați își găsesc ecoul în o- 
bligațiile firmei către fur
nizori. Un alt neajuns ce 
apasă pe afacerea dlui 
Brișcuț, ca de altfel pe 
tot întreprinzătorul ro
mân, constă în modul în 
care se încasează impozi
tul pentru marfa vându
tă. Neținându-se cont că 
emiterea facturii nu co
incide aproape niciodată 
cu încasarea banilor, se 
percepe impozit de la fir
mă pentru marfa vându
tă și neîncasată. Se cre
ează astfel o criză acută 
de lichidități având con
secințe negative în deru
larea activității în conți 
nuare.

în paralel cu întregul 
corp medical român și dl 
Brișcuț așteaptă introdu
cerea reformei în dome
niul sanitar prin aplica
rea Legii Asigurărilor de 
Sănătate. Odată cu rea
bilitarea acestui domeniu 
din punctul de vedere al 
resurselor, și pe fondul 
unei lipse de concurență 
în zonă, întreprinzătorul 
crede că viitorul îi va a- 
duce până la urmă o răs
plătire a efortului conti

nuu făcut pentru păstrarea 
afacerii în cotele seriozi
tății, promptitudinii și 
atenției față de clienți.

A. SALAGEAN
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„Copiii sunt nevinovați, ei vin în lume fără să* vrea, iar când sunt abandonați, când nu suntem în stare să avem grijă de ei, atunci trebuie să se găsească o soluție”. Soluția la care s-a gândit dl Gli- gor Hada, pastorul Bisericii penticostale din Hunedoara, a fost un orfelinat. O instituție unde copiii, lipsiți de căldura unui cămin adevărat, constrânși
Un orfelinat - ca o 

soluție pentru 
nefericirea copiilor

de lipsuri materiale, să se poată bucura de îngrijire, atenție și condiții dintre cele mai bune de a trăi pe măsura vârstei lor.Dl. G. Hada a pornit la drum cu bani (după o perioadă de muncă în Statele Unite), cu intenții generoase, cu răbdare și cu gândul la copii, la ceea ce i-ar putea face ceva mai fericiți. Primul pas a fost (în 1991) cumpărarea clădirii blocului CM 4 de pe strada Mureșului, 17, nefuncțională la ora aceea (devastată, fără uși, fără geamuri). Au urmat patru ani de muncă asiduă, practic, pe cont propriu, timp în care clădirea a devenit alta; de la amenajarea exterioară și curtea cu flori, până la aranjarea cu tapet, lustre, mochete, grupuri sanitare moderne etc. La 1 august 1995, orfelinatul din cadrul Asociației misionar-umanitare „Maranata" își deschidea porțile, punând la dispoziția copiilor (indiferent de a* partenența confesională) 16 locuri, hrană, îmbrăcăminte și o bună îngrijire din partea personalului de aici. Băncuțele de câte un loc sunt acum goale, jucăriile care-ți iau ochii stau cuminți la locurile lor, așteptându-i pe cei mici (13 copii între 3 și 6 ani), abia în 18 august, după o lună de vacanță.Internarea copiilor la orfelinat se realizează prin intermediul autorității tutelare locale, cu câre există o bună colaborare, menționează dl Hada, iar tot ceea ce se oferă copiilor, completăm noi, se datorează eforturilor familiei Iosefina și Gligor Hada (împreună cu cei 7 copii), prietenilor dumnealor din Franța, Germania și S.U.A.Alături de orfelinat, prevăzut să se extindă la 35—40 de locuri, in curând va funcționa și o policlinică, ce va oferi servicii de stomatologie, radiologie și ecografie, farmacia din cadrul ei funcționând deja de anul trecut.

Permise suspendateIn luna iulie, mai precis până la data de 22, la nivelul municipiului Hunedoara, au fost suspendate, pentru abateri de Ia normele rutiere, 28 de permise de conducere. Jumătate dintre aces* tea au fost suspendate temporar pentru depășiri în zone interzise — în special" pe porțiunea de șosea cuprinsă între Peștiș și intrarea în Hunedoara. Unsprezece au fost suspendate pentru neacorda- rea de prioritate, iar diferența de trei, pentru conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice — SILVIU KUSU, aflat la volanul auto 31 HD-8282, în 10 iulie a.c., DUMITRU GLAVEANU, cu auto l-HD-5167, în 11 iulie a.c., și SORIN MAȚU, aflat la volanul mașinii cu nr. de înmatriculare HD-02-GLY.

Accidenteîn primele trei săptămâni ale lunii iulie, pe raza municipiului s-au înregistrat cinci accidente, dintre care unul mai grav. în dimineața zilei de 8 iulie a.c., pe strada Ștefan ce] Mare, NICOLAI A- LECSA, din Deva, aflat ia volanul Ifronului cu nr. de înmatriculare 41-HD-2057, l-a accidentat grav pe minorul Marin Alin Mateescu, de 12 ani, care se afla la acea oră pe stradă cu bicicleta. Șoferul Ifronului a părăsit locul accidentului, fiind depistat și reținut după o oră și jumătate de la comiterea faptei de către lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere a Municipiului Hunedoara. Dacă va fi găsit vinovat — în urma anchetei —, Nicolai Alecsa riscă o pedeapsă cuprinsă între 6 luni și 5 ani. La orfelinatul din cadrul Asociației misionar-umanitare „Maranata", copiii sunt mai aproape de bucuriile vârstei lor. Foto CORNEL POENAR
Preturi

I *1 Prețul principalelor pro- 
1' duse comercializate în piața centrală din Hune- 
I' doara în această săptămână sunt următoarele] » roșii — 4 000 de lei/kg; | vinete — 7 000 de lei/kg; 
J usturoi — până la 15 000 Ide lei/kg; ceapă — până la 3500 lei/kg; caise 
J — până la 5 000 de lei/ | kg- piersici — 4 000 de ? lei/kg; telemea de oi — | 15 000 de lei/kg: făină

la piațăde mălai — 2 000 de lei/ » kg; făină albă — 3 000 I de lei/kg; ardei — 7 000 J de lei/kg; fasole uscată >— până la 7 000 de lei/ I kg; castraveți — 4 000 • de lei/kg; pepene galben |— până la 5 000 de lei/ « kg; pepene verde — 4 000 I de lei/kg; conopidă — , 4 000 de lei/kg; cartofi |— până la 1 800 de lei/kg. J

Cu gunoi și ... fără apă!

(A. S.) I

Conducerea RAIL, Hunedoara ne-a informat că va sista toate prestațiile, într-un viitor foarte apropiat, către asociațiile de locatari ce nu-și onorează obligațiile datorate regiei pentru serviciile efectuate, în această situație se află asociațiile de locatari nr. 15 și nr. 17, care sunt restante cu sume foarte mari. Din luna mai, acestea nu au mai plătit nici un leu. Gu datorii mari sunt și asociațiile de locatari 55,

56 și 59, care nu și-au a- chitat datoriile în luna iunie.RAIL Hunedoara avertizează asociațiile de locatari din municipiu să ia măsurile legale pentru recuperarea cât mai rapidă a debitelor datorate regiei întrucât, în caz contrar, acolo unde prestațiile sunt achitate sub 15 la sută din valoarea lor, își rezervă dreptul de a roilia contractul <’u acestea și implicit va între-

rupe furnizarea tuturor prestațiilor către aceste asociații.Datoriile asociațiilor de locatari au ajuns, în prezent, la nivel de municipiu la 6,5 miliarde de lei, sumă ce creează mari dificultăți regiei hunedo- rene în derularea activității de administrare ți gospodărire a municipiului De asemenea, aceste datorii mari jși pun amprenta negativ și pe înfăptuirea programului de

reparații și revizii, pregătirea rețelelor termice^ pentru anotimpul rece, fapt ce nu exclude implicații negative asupra unui număr însemnat de apartamente ți locuințe.
Pagină realizată de

GEORGETA BIRLA 
ADRIAN SALAGEAN 

CORNEL POENAR
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UN BUCHET DE PROZATOARECutez a spune că acest volum de proză, dacă nu consacră o tânără editură timișoreană, în mod cert îi conturează calea spre o identitate distinctă și onorabilă. Deliberat sau nu, îngrijitoarea antologiei de față face un pas extrem de important spre conștiința publicului cititor oferin- du-i un excelent buchet de creații literare semnate de prozatoare al căror har scriitoricesc este neîndoielnic. Fie și numai din a- cest punct de vedere inițiativa doamnei Nina Ce- ranu, alcătuitoarea ediției, mi se pare nu doar un important act de cultură, ci și o contribuție indiscutabil relevantă la istoria literară. Poate forțând puțin lucrurile, însă nu fără temei, putem spune că volumul este o demonstrație în fața lumii, că Timișoara dispune de forțe scriitoricești feminine într-un număr cu care nu se pot făli multe orașe din țară — poate -chiar foarte puține... Cele douăsprezece „a- postolițe" într-ale scrisului sunt, e drept, nume îndeobște cunoscute în viața literară, poate nu în aceeași măsură marelui public, însă acest lucru nu

scade cu nimic valoarea antologiei și, implicit, a lăudabilei inițiative.Desigur, este greu și păcat că, într-un spațiu destul de limitat, nu se poate vorbi mai detaliat despre autoarele cuprinse în volum, pentru că ar fi multe lucruri frumoase de spus, altfel există riscul real al nedreptățirii uneia sau al

vieții cotidiene care scapă, de regulă, ochiului bărbaților, sunt materia primă brută intrată într-un sis- tem/proces tehnologio complicat în urma căruia produsul finit ne pune în contact nemijlocit cu arta a- devărată. Traversând deseori zona unui sentimentalism, normal dar ne-siro- pos, și scăldată și mai de
„CRINUL", cofetărie pentru doamne — 

prozatoare timișorene contemporane. 
Editura Eubeea, Timișoara, 1997teia. Și nu-i frumos, nu se cade... Începând cu „E-atât de frumos..." de Ildico A- chimescu și terminând — în ordinea cronologică impusă de volum — cu „Tors", de Maria Pongracz, ne acaparează lectura unor proze de mare sensibilitate artistică și diversitate de stiluri, elemente constitutive ale unui tot conformat clar ideii de „unitate în diversitate". în interiorul antologiei ne întâmpină o lume peste și în care plutește maiestuos spiritul frumosului feminin convertit elegant îhtr-un firesc și... legal spirit de observație. Amănunte ale

seori într-un realism de factură și acuitate dezarmante (Nina Ceranu, Tatiana Flondor Arieșanu, Dana Gheorghiu, Constanța Marcu), proza acestor autoare „suferă" de-o vigoare absolut justificativă pentru prezența lor în volum, contribuind substanțial la calitatea acestuia. Nu altfel stau lucrurile în cazul celorlalte „împricinate": Sofia Arcan, Veronica Balaj, Aquilina Birăescu, Valentina Dima sau Alexandra Indrieș. Despre Anișoara Odeanu, sub al cărei spirit tutelar a fost alcătuită antologia, nici nu mal vorbim... (Su riscul repetării,

mai trebuie subliniat că volumul „Crinul..." degajă „parfumul" cotidianului frust și brutal receptat până în cele mai insignifiante manifestări ale sale și redat apoi cu amplificări și ramificații psihanaliste de adâncime - și acuratețe, de cele mai multe ori surprinzătoare, în care regăsim mereu spiritul nativ de observație combinat, de această dată și într-un mare număr de pagini, cu spiritul de sorginte gazetărească, precum bine remarca prefațatoarea cărții, Brândușa Armanca.Și nu pot încheia aceste gânduri așternute aici fără a apela la... ajutorul Ni- nei Geranu, ale cărei notații de pe ultima copertă mi se par a fi semnificative și de bun simț: „Prezentul volum se dorește mai puțin o antologie (lucru cu care nu sunt de acord. DH), caz în care numărul de pagini ar fi trebuit mărit substanțial, ci mai mult un semn că în Timișoara e- 
xîstă mai multe prozatoa
re de primă linie". De a- cord, Iar meritul Ninei Ceranu și al Editurii Eubeea este indiscutabil...

DUMITRU HURUBA

l
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Acum, că ai plecat, ești fericită ? 
Mai limpede ți-e pasul pe alei ?
Ți-ai regăsit poteca rătăcită 
în labirintul florilor de tei ?

Mai știi să râzi 7 Ah, altădată, 
Aveai in glas un clinchet luminos !
Dar azi ca un cuțit de gheață 
Surâsul tău mă doare pân' la os.

Și chiar acum, când scriu aceste toate 
De parcă inima o smulg din trup, 
Tristețea ca o toamnă mă străbate. 
Cuvintele, ca frunzele, se rup...

Precum tăișul răsucit în rană
E durerosul gând că te-am pierdut 
Rămână peste vreme suverană 
Clipa când printre lacrimi te-am văzut.

O, dimineți! Argintării de brume, 
Tezaur al căzutelor grădini 
Pe care, alungați din lume, 
Le-mbrățișam cu brațele de spini...

Și-n diafanul foșnet al nemorții, 
Ce-1 ascultam cu sufletul febril, 
Se deschideau, mari, lacătele porții 
Spre vechiul țărm al timpului copil.

Cândva, acea lumină exiplicită 
Cum e doar epifania-n cuvânt, 
Cu dragoste împărtășită, 
Ne-a fost și leagăn și mormânt.»

Ave, livezi sălbăticite-n floare, 
Mari crânguri policandre-n asfințit I 
Pe raza lor în ceruri suitoare 
Coboară-n munte raiul prăbușit

Și te-aș chema la ceasul de vecernii 
Cu buze însetate de sărut
Să te culeg ca pe un fruct al iernii. 
Iubire, timp neînceput!

WSANVVWVVWWWWWWVVWWWVsMftMANVyWhAMWWWWWVWVVVWWWVWVWWWVVVWVWWWWWWVVWVWWtfh

Călăuză pentru cultura română
La începutul lunii iulie 

s-au împlinit 80 de ani de 
la nașterea filosofului, cri
ticului și esteticianului Ti- 
tu Maioreșcu. Iși începe stu
diile la Craiova, le conti
nuă la Brașov și Viena. Ur
mează cursurile Facultății 
de filosofie din Berlin, în 
1859 obținând, la Giessen, 
titlul de doctor in filosofie 
cu o dizertație despre „Ri 
lație". iși ia o licență în 
litere și drept la Paris 
(1860—’61). In 1863 îl în
tâlnim rector al Universi
tății din Iași. împreună cu 
alți cărturari. . înființează 
Societatea „Junimea" care 
de la 1867 va dispune de

revista „Convorbiri litera
re". Acum declanșează o 
campanie virulentă împotri
va „direcției vechi" în cul
tură și literatură. Din 1880 
poartă faimoasa polemică 
literară cu G. Dobrogeanu- 
Gherea. Intre 1910—1912 es
te prim-ministru al țării și 
ministru de externe. în 
1913 prezidează Conferința 
de pace de la București.

Remarcabile sunt studii
le sale: „Comediile d-lui 
Caragiale" (1885) despre 
care se spune că înseamnă 
o nouă perioadă in gândi
rea și activitatea maiores- 
ciană, pusă sub semnul in-

fluenței schopenhaueriane) 
„O cercetare critică asupra 
poeziei române de la 1867", 
in care punctul de plecare 
îl constituie descrierea fru
mosului și în care Maiores- 
cu descoperea cu ajutorul 
lui Hegel că arta, se defi
nește ca un domeniu al 
subiectivității, cel puțin în 
poezia lirică. O soluție di
ferită aduce studiul „Poeți 
și critici". Iată cum defi
nește aici Maiorescu pe 
poet: „Poetul este mai în
tâi de toate o individuali
tate. De la aceleași obiec
tive chiar, despre care noi 
toți avem o simțire obiș

nuită, el primește o simți
re așa deosebit de puter
nică și așa de personală 
în gradul și în felul ei, în
cât în el nu numai că se 
acumulează simțirea până 
a sparge limitele unei sim
ple impresii, și a se revăr
sa în formă estetică a ma
nifestării, dar însăși aceas
tă manifestare reproduce 
caracterul personal, fără de 
care nu poate exista un a- 
devărat poet".

Singurul studiu în linie 
curat schopenhaueriană es
te „Eminescu și poeziile 
lui".

B. CATALIN

I

LujniftO-aiz

De la promițătorul său debut publicistic, cu epigrame și proză umoristică, din anul 1981, în prestigioasa revistă clujeană „Steaua", Mircea Andraș a continuat să publice, frecvent, poezie, proză și teatru scurt în aproape toate revistele literare, de cultură și artă din țară, obținând în același timp numeroase premii literare — îndeobște întâi și doi — la diverse festivaluri literare organizate în țară, numărul a- cestora depășind o duzină, Convinsă de talentul scril- toriceso al concetățeanului său, Fundația Culturală „I.D. Sîrbu" din Petroșani, al cărei suflet și coloană vertebrală este talentatul scriitor Dumitru Velea. îl

Repere lirice

„Violet"acordă Premiul pentru debut editorial, în anul 1996, astfel că în același an îi apare lui Mircea Andraș prima plachetă de versuri: „Noapte cu mesteceni albi".Actuala plachetă, apărută tot la editura prestigioasei fundații mai sus-numite, având titlul „VIOLET", ne propune spre lectură un poem, de fapt, alcătuit din 76 reușite și concentrate expirații poetice, reflexiv- ironice despre dragoste, e- xAstență. natură, numerota-

cu poeziete de la „1. — întotdeauna", la „76. — dinamitare", editate pe doar 44 de pagini. Citind acest poem, la orice structură a acestuia te-al opri, îl descoperi pe Mircea Andraș, mucalit și nonconformist, în același timp, „pregătește masa cum numai tu/ știi s-o pregătești/ pune tot ce e de trebuință pe ea/ (nu uita florile de plastic cu aromă/ de tei)/ cu tăcerea vin eu" ț3. — masa tăcerii). Saui „umbra mea peste umbra

ta iubito/ ce de liniște între ele/ ce de noapte între noi". (6. — umbre). Sau, de ce nu, „ce n-al vrut să mângâi/ e mângâiat/ ce n-ai vrut să iubești/ e iubit/ ce n-ai vrut să părăsești/ e părăsit/ ce n-al vrut să fii/ eștil (32. — ce n-ai vrut să fii).Un veritabil exercițiu de virtuozitate poetică este, de fapt, acest poem „Violet", apărut în condiții grafice e- legante (coperta este semnată de Florin Plaur), impunând, încă o dată, în conștiința cititorului avid de poezie autentică, un poet original, care are ceva de spus în lirica românească actuală.
PETRIȘOR CIOROBEA
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£ui Jladu Ciobanii
N-am timp pentru ură. Mai sunt încă atâtea 
Lucruri de salvat în lunga înserare ce ne 

împresoară, 
închide ochii să auzi
Cum cântă-n asfințit lumina foșnitoare !

N-am vreme. Rescriu același lung poem
Pe care nu știu dacă-1 voi sfârși vreodată. 
Colorez cu sângele meu decorul.
Plănuiesc o mai tandră îmbrățișare a 

curcubeului 
Cu orizontul sălbăticit in orașe.

Șuierați, șerpi, in catacombele verii, 
Triluiți, aripatelor, cățărate 
Pe creasta brizei in uranice văi!

Eu am cântat un cântec prea utopic.
Am versificat moartea de zi cu zi, elogiind 
Osuarele toamnei. Columbarele brumei. 
Clasicele ploi tipărind in ferpar de frunze 
Numele poeților decapitați de himeră.

Și azi vă simt pe buze gustul dulce-amar,
O, vechi furtuni devastatoare I
Prea greu m-am împăcat cu gândul că 
Strălucitoarea-mi piele e doar o cicatrice 
A zeilor, atât de transparentă.
încât se vede cerul
Cum înaintează pe cataligele oaselor mele...

IOAN EVU
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SĂPTĂMÂNA 1 
TV J

LUNI, 28 IULIE

T V R 1
<3,00 Secretele nisipului (r); 14,10 Șei

cul (r); 15,00 D.a; 15,30 Em. în Ib. maghia
ră; 17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 Tim
pul Europei; 18,00 Tele-estival Camei Pla
net; 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 
Revista de istorie; 0,30 Atletism CE de 
{juniori (înreg.); 1,45 Fantastic Star TVR 
Club. Remember muz. Bob Dylan.

T V R 2
13,00 Tribuna partidelor parlamentare; 

13,30 Conviețuiri; 14,30 Un bunic fericit 
(s); 15,10 Știri bancare și bursiere; 15,30 
D.â; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 
Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea (s);
19,00 Documentar TV; 20,00 Teatrul Na
țional de Televiziune prezintă: „O noap
te furtunoasă" de I.L. Caragiale; 22,00 
Jurnal; 22,30 Ultimul tren; 23,30 Auto
graf pentru prezent; 0,00 TVM Mesager; 
0,30 Permanența mitului. Richard Wagner.

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

imaginație (r); 9,25 Controverse istorice 
(do/'r); 9,50 Viata în trei (s); 11,15 Oameni 
perfecți (f/r); 13,10 Model Academy (s); 
14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s)’. 
15,05 în jurul lumii (dramă SUA 1943); 
16.50 Iluzii (s); 17,40 între prieteni; 18,20 
D.a; 18,45 Telerebus; 19,20 Știri; 19,30 
Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 O- 
mul cu o mie de fețe (s, ultimul ep.); 22,30 
A treia planetă de la Soare <s); 23,00 Știri; 
23,10 Confidențe unui necunoscut (f. Fr. 

4994); 1,00 Kassandra (s).

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

la minut; 9,15 MASH (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r); 
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Con
fruntările celui dc-al II-lea Război Mon
dial (do); 12,55 Știri; 13,00 Procesul eta
pei (r); 14,30 Lumea filmului; 15,00 Ma
tlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 17,30 Zona Crepus
culară (s); 18,20 Sport Ia minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs). 19,30 Știri; 20,00 Taurul 
furios (f. SUĂ 1980); 22,15 Știri; 22,25 
Fam. Bundy (s); 22,55 Viața ca în filme 
(s); 23,25 Știri; 23,50 La limita imposibi
lului (s); 0,50 Sport la minut; 1,15 Matter 
of Cunning (f. er.).

MARȚI, 29 IULIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 D.a. (r); 
j,00 TVR Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 
TVR Timișoara; 12,05 Credo (r); 13,05 Se
cretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 
D.a; 15,30 Ecclesiast *97; 16,00 Em. în lb. 
maghiară; 17,05 Specialitatea casei (s); 
17,35 Medicina pt. toți; 18,00 Tele-estival 
Camei Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 
20,00 Jurnal; 21,00 Casanova (f. TV SUA/ 
Italia *87, ultima p.); 23,00 Canary Wharf 
(s); 23,30 Jurnal; 23,50 Universul cunoaș
terii; 0,30 Planeta Cinema (r).

T V R 2
7ftt) TVM Telematinal; 8,30 Canary 

I Wharf <r); 9,00 Echipa de intervenție (r); 
10,00 Cu ochii'n 4 (r); 10,45 Cultura în 
lume (r). 11,30 Sunset Beach (r); 12,30 
Frumoasa și Bestia (r); 13,30 Conviețuiri; 
>14,30 Un bunic fericit (s); 15,10 Știri ban
care și bursiere; 15,30 D.a; 16,00 Secrete
le nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Pu

nerea, pasiunea (s); 19,00 Opțiuni; 20,00 
!Maigret și bătrâna doamnă (f.p.);, 21,45 
Fraga (do); 22,00 Jurnal; 22,30 Ce-j de 
făcut?; 23,30 Arhive românești; 0,00 TVM 
Mesager; 0,30 Meridianele dansului.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 

(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Omul cu o mie 
de fețe (r); 12,10 A treia planetă de la 
Soare (r): 12,35 Medalion; 13,10 Model 
Academy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,10 Viață dublă (s.p.); 
16.10 Madison (s); 16,50 Iluzii (s); 17,40 
Dosarele Antenei 1; 18,20 D.a; 19,20 Știri; 
19,30 Alondra (s); 20,30 Observator. 21,30 
Nash Bridges (s); 22,30 Sparks (s, ultimul 
ep.); 23,00 Știri; 23,10 Creatorul (co. SUA 
1985); 1,10 Kassandra (s).

- P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!- 9,00 Sport 
la minut; 9,15 MASH (s’); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r); 
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County (s); 12,55 Știri; 
13,00 Profesiunea mea — cultura; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Second 
Noah (s. SUA, ep. 1); 18,15 Sport la mi
nut; 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 
La limita imposibilului (s); 0,15 Sport la 
minut — știri sportive.

MIERCURI, 30 IULIE

T V R 1
6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Sensul tranziției (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,16 Șeicul (r); 
15,00 D.a; 15,30 Ecoturism-, 16,00 Pro Pa
tria; 17.05 Specialitatea casei (s); 17,35 
Mag. sportiv; 18,00 Tele-estival Camei 
Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Mândrie și prejudecată (s); 
22,00 în flagrant; 23,00 Canary Wharf 
(s); 23,30 Jurnal; 23,50 Cultura în lume; 
0,30 întâlnirea de Ia miezul nopții.

T V R 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary 

Wharf (r); 9,00 Savannah (r); 10,00 Me
dicina pt. toți (r); 10,30 National Geo
graphic (do/r); 11,30 Sunset Beach (r);
12.30 în căutarea trecutului: Cântecul Ni- 
belungilor; 13,30 Em. în lb. maghiară;
14.30 Un bunic fericit (s); 15,10 Știri ban
care și bursiere; 16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiu
nea (s); 19,00 Opțiuni; 20,00 Lovitură di
rectă (f.a. SUA ’93); 21,30 Adevărata po
veste a lui Antonin Artaud (do, p. III); 
22,00 Jurnal; 22,30 Credo; 23,30 Cu căr
țile Pe față; 0,00 TVM Mesager,

ANTENA 1
6,30 Tele-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 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 
Magistratul (f.p. It. *95, p.II); 23,15 Știri; 
23,25 Sabia magică (f.a. SUA 1987); 1,15 
Kassandra (s).

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

la minut; 9,15 MASH (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r); 
11,15 Capcana timpului (s): 12,00 Acca- 
pulco Heat (s, ultimul ep.); 12,55 Știri; 
13,00 Am întâlnit și români fericiți; 13,30 
Lecția americană; 14,00 Generația PRO; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (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 Sus
piciunea (f.p. SUA *92, p.I); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s): 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 La limita im
posibilului (s); 0,30 Sport Ia minut; 1,00 
Carnaval în Rio (f.er.).

JOI, 31 IULIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj- 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Timi
șoara; 12,05 Ce-i de făcut? (r); 13,05 Se
cretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 15,30 
Pompierii Vă informează!; 15,45 Lege și 
fărădelege; 16,00 Conviețuiri; 16,30 Em. 
în lb. ma'ghiară; 17,05 Specialitatea ca
sei (s); 17,35 Bank-note; 18,00 Tele-estival 
Camei Planet; 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: Charlton Heston.

T V R a
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary 

Wharf (r); 9,00 Detectivul din L.A. (r); 
10,00 în flagrant (r); 11,00 America săl
batică (r); 11,30 Sunset Beach (r); 12,30 
Mândrie și prejudecată (r); 13,30 Em. în 
lb. germană; 14,30 Un bunic fericit (s); 
15,10 Știri bancare și bursiere; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de la 
Ora 5 (div.); 19,00 Opțiuni; 20,00 Apicul
torul (dramă Grecia/Franta *86). 22,30 
Time-Out; 23,30 Media-Club; 0,00' TVM 
Mesager; 0,30 Pagini muzicale.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei
(r) ; 10,25 Iluzii (r); 11,10 Magis.ratul (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 Iluzii
(s) ; 17,40 Invitați la Antena 1; 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator. 21,30 
Trecut ucigaș (thriller SUA ’90); 23,10 
Știri; 23,20 Un vampir adolescent (f. SUA 
’87); 1,00 Kassandra (s).

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

la minut; 9,15 MASH (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 Față-n față cu 
Ilie Șerbănescu (r); 14,00 Sport; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Forța dragostei (s, ultimul ep.); 17,30 
Hercule (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 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; 23,25 La limi
ta imposibilului (s); 0,30 Sport la minut;
I, 00 Affair (f.er.); 2,30 Am întâlnit și ro
mâni fericiți.

VINERI, 1 AUGUST

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); 15,30 Em. în lb. ger
mană; 17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 
Tribuna partidelor parlamentare; 18,00 
Tele-estival Camei Planet; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Tezaur fol
cloric; 21,30 Invidie ucigașă (f. TV SUA 
’94); 23,05 Ferestre spre lume; 23,30 Jur
nal; 23,50 llendcz-vous la Majestic (III); 
0,50 La limită (thriller SUA ’95).

T V R 2
7,00 TVM Telematinal- 8,30 Canary 

Wharf (r); 9,00 Dr. Quinn (r); 10,00 Uni
versul cunoașteri; (r); 10,40 Micul Yeti 
(f. ultima p./r); 11,30 Sunset Beach (r);
12.30 Un secol de cinema (r); 13,30 TVR
Cluj-N.; 14,00 Pentru dvs, doamnă!; 14,30 
Un bunic fericit (s, ultimul ep.); 15,10 
Știri bancare și bursiere; 16.00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Pu
terea, pasiunea (s); 19,00 Opțiuni; 20,00 
Școala vedetelor în turneu; 21,00 Robin- 
go 2 (cs); 21,40 Melodiile iubirii; 22,00 
Jurnal; 22,30 Nocturna sportivă; 0,00 TVM 
Mesager; 0,30 Din viața rromilor; 1,00 
Expresul de noapte (div.).

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimincata- 9,50 Viața în trei

(s) ; 10,30 Iluzii (r); 11,20 Trecut ucigaș 
(f/r); 13,10 Model Academy (s); 14,00 Știri;
14.20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 James 
Cook (s); 16,10 Club Hawaii (s); 16,50 Dra
gă profesore (s); 19,20 Știri; 19,30 Alondra 
(s); 20,30 Observator-, 21,30 S-a întors 
prietenul meu (co. SUĂ 1989); 23,10 Știri;
23.20 Veghea (f.gr. SUA 1987); 1,20 Pri
vate Dance (s).

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

ia minut; 9,15 MASH (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
II, 15 Capcana timpului (s); 12,00 Apo
calipsul (s); 12,55 Știri; 13,00 Divertis 
Show; 14,00 Sport; 15,00 Matlock (s): 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte 
de iubire (s. Mexic 1995, ep. 1); 17,30 Xc- 
na, prințesa războinică (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Dosarele X (s). 21,00 Bodily 
Harm (thriller SUA ’95); 23,00 Știri; 23,30 
La limita imposibilului (s); 0,15 Zona
Crepusculară (s); 0,45 Sport la minut- 1,00 
Jane Eyre (f. SUA 1941).

SAMBATA, 2 AUGUST
T V R 1

7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 
și Bucureștii; 8,30 Alfa și Omega; 9,05 
Cartea Cu povești (f. pt. copii SUA *95, 
p.I); 10,00 Șlagăre PL copii; 10,45 Un șef 
Pe Cinste (f. Fr. ’64); 12,30 Mork și Mindy 
(s); 13,00 America sălbatică (do); 13,30
Ecranul; 14,15 Mapamond; 14,45 Turnul 
Babei... ia Sibiu; 17,00 Universul miste
rios al lui Arthur C. Clark! (do); 17,30 
Alo, tu alegi!; 18,00 Hollyoaks (s); 19.00 
Teleenclclopedia; 2Gb00 Jurnal; 20,35 Săp

tămâna sportivă; 21,00 Savannah (s); 
22,00 Varietăți muzical-corcgraficc; 23,05 
Perla Coroanei (s); 0.00 Detectivul din 
L.A. (s); 0,50 Arena A. S.

T V R 2
8 00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;

9.30 Ajută-te singur!; 10.00 Mondo-blitz; 
11,00 TVR Timișoara; 13,00 Actualitatea 
culturală; 13,30 Misterele S.P. (s); 14,30 
Ce bine e acasă! (s. Italia, ep. 1); 15,10 
Știri bancare și bursiere; 16,00 Secretele 
nisipului (s): 17,00 Șeicul (s); 18,00 Se
rata muzicală TV; 19,00 Cazuri și neca- 
z iri în dragoste (div.). 19,45 Atletism. 
CM de Ia Atena (d); 20,20 Joc fără sfârșit 
(thriller Anglia/ Italia 1989. p.I); 22,00 
Jurnal; 22,10 Joc fără sfârșit (f. ultimn p.); 
23 45 Muzeul Prado (do); 0,00 TVM Me
sager; 0,30 Jazz Alive.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Alondra (r); 8,00 Tele- 

Dimineața; 10,00 D.a; 10,50 Aventurile 
păsării spațiale (s): 11,15 Dragă profeso
re (r); 13,00 Wild Life (s); 13,30 Cinema. 
Cinema, Cinema; 14,00 Știri; 14,20 Poli
țiști în misiune (s); 15,35 Lumea în care 
trăim; 16,30 Club Hawaii (s); 17,00 Mi
siune la Chicago (s)- 18,00 Spitalul Uni
versitar (s); 18,55 Nici o clipă de plicti
seală! (s); 19,20 Știri; 19,30 Sirenele (s);
20.30 Observator; 21,00 Pasăre de pradă 
(thriller SUA ’95). 22,40 Știri; 22,50 Dra 
goste cu năbădăi (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 lui Flipper (s); 10,00 Jane 
Eyre (f/r); 11,35 Profesiunea mea — cul
tura (r); 12,55 Știri; 13,00 Domnița șoim 
(f. fant. SUA 1985); 15,15 Motociclism,
15.30 Fotbal. Meci din DN (d); 18,15 A- 
devărul gol-goluț (s); 18,45 Te uiți și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Mac (dra
mă SUA ’93); 22,05 Străzile crimei (s); 
23,00 Știri; 23,15 Nemuritorul (s): 0,00 
Generația PRO; 0,30 Sport la minut; 0,55 
Other Man’s Wives (f.er.).

DUMINICĂ, 3 AUGUST
T V R 1

7,00 Bună dimineața de la București!;
8.30 Lumină din lumină; 9,05 De la A- 
penini la Anzi (s); 10,00 Ala, bala, por
tocala!; 11,00 Viața satului; 12,30 Ce vrăji 
a mai făcut nevastă-mea, Samantha? (s); 
13,00 National Geographic (do); 14,15 A-, 
tlas; 14,45 Videomagazin. De-a parodia 
și telemania; 17,00 Star Trek (s); 18,00 
7 zile în România; 19.00 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,35 Duminică sportivă; 
21,00 Domnișoara O (f. Fr. ’94); 23,05 
Camei Planet Olimp: 0,05 Gala 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 5x2. Mag. duminical. TVR 
Iași; 13,00 Memoria exilului românesc;
13.30 Misterele S.P. (s); 14,30 Ce bine e 
acasă (s); 15,10 Bursa 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 Videotonomatul 
de seară; 21,00 Repriza a treia; 22,00 Jur
nal; 23,00 Frumoasa și Bestia (s); 0,00 
TVM Mesager; 0,30 Muzica și film.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Misiune la Chicago (r);

8.30 Nici o clipă de plictiseală! (r); 9.00 
D.a; 10,00 Animal Show (s); 10,30 Un câi
ne cu imaginație (s); 11,00 Muz. populară;
11.30 Controverse istorice (do); 12,00 Spi
rit și credință; 12,30 Vedeta în papuci; 
13,05 Caleidoscop (div.); 14,25 O femeie 
— un bărbat și jumătate; 14,50 Poliția 
spațială (s); 16,50 Club Hawaii (s); 17,15 
Alertă Pe plajă (s); 18,55 Muppets Show 
(s); 19,20 Știri; 19,30 Sandra, prințesa re
belă (s); 20,30 Observator; 21,00 Engle
zoaica (dramă Anglia 1990); 22,40 Știri 
sportive; 22,50 Știri; 23,00 Dragoste cu 
năbădăi (s); 23,25 Miss America (dramă).

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s): 9.00 

Super Abracadabra; 10,30 Family Reunion 
(f. SUA 1981); 12,30 Something So Right 
(s); 12,55 Știri; 13,00 News Radio (s): 13,30 
Bandit (s. SUA *94, ep. 1); 15,00 Lumea 
filmului; 15,45 Gillette — lumea sportu
lui; 16,00 Rugby. Turneul celor 3 Naț.: Aus
tralia —- Noua Zeelandă; 17,30 Terra 2 
(S, ultimul ep.); 18,30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri; 20,00 The Playboys (f. Irlan- 
da/Anglia *92}: 21,55 Știri; 22.30 Fotomo- 
delc (s). 23,30 Știri: 23,50 Procesul etapei.
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Preschimbarea 
permisului de conducere S.C. CARTEL BAU S.A. 

CLUJ — FILIALA DEVAFacem cunoscut celor care au depus documentele în vederea preschimbării permisului de conducere, că se pot prezenta la ghișeu, cei care au fost programați ca să le ridice până la data de 31 august a.c.Pentru cei interesați a' mințim că actele necesare pentru preschimbare sunt: fișa deținătorului permisului de conducere; • chitanța de 80 500 lei, obținută de la BRD, BCR sau unitățile CEC; • fotografii efectuate la ate* lierele foto abilitate de firma „Mitsubi. permisul vechi, având viza medicală valabilă.Pentru evitarea aglome rarilor la ghișeu, rugăm posesorii permisului de

conducere care nu au pro cedat la preschimbare să se prezinte cu actele de mai sus, deoarece, In tra- fie, agenții de poliție rutieră vor proceda la ridicarea pe bază de dovadă înlocuitoare a permisului în care nu s- au operat modificările intervenite de la data eliberării, precum și a celor vechi cu titulatura RSR ori deteriorate, care nu mai oferă sufi - ciente date pentru iden” tificarea titula.-ului sau nu mai conțin tichetul cu evidența examenului medical și a abaterilor săvârșite.
INSPECTORATUL 

JUDEȚEAN .' E POLITIE 
SERVICIUL POLIȚIEI 

RUTIERE

; ANGAJEAZĂ
1 • BULDOZERIST CU EXPERIENȚA pen
J tru a lucra pe buldozer tip SI 500, Ia punct de 
1 lucru în județul Hunedoara.

SALARIU DEOSEBIT.
Informații la sediul firmei, la telefoanele 

. 232980 sau 233030.

VOPSELE POLIURETANICE
AUTO

metalizate și nemetali
zate, executarea ia coman
dă dună paie u de culori), 
intr-o gamă diversificată de 
nuanțe.

materii prime import 
italia

- •
I S.C. CASIAL S.A. DEVA 1

Anunță licitație pentru vânzarea de fier | 
» vechi, șină de cale ferată tip 40. folosită, de- • 
| șeuri de oțel înalt aliat și oțel manganos. I 
J Licitația va avea loc în data de 31. 07. j 
* 1997, ora 10, la sediul firmei.

1 — . — .   — . . — . —

remiențâ sporită 
□gen|i atmosferici 
calitate garantata.

Le

la

CELE
MAI 1IC1 

PRETURI 
DE PE 

PIAȚĂ
— promptitudine 

in execuție

găsiți la

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

program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13.
(74)

11 sfaturi 
pentru 
evitarea 
hepatitei 

virale• Spălați zarzavaturile și fructele sub jet de apă;

WWî

ACHIZIȚIONEAZĂ
Cu platapc loc autoturismetipuri noi, avariate.• Feriți alimentele de contaminarea lor de către muște;• Fierbeți laptele 10 «te;• Evitați consumul de apă din alte surse decât cele de la rețea;• Evitați folosirea altor pahare și tacâmuri decât cele individuale;• Evitați obiceiul de a bea unul după celălalt;• Împachetați gustarea într un șervețel de hârtie curat și introduce ,i pachetul într o pungă de rr.ate- rial plastic;• Spălați-vă mâinile înainte de mâncare, după folosirea mijloacelor de transport în comun, după folosirea grupului sanitar;• Tăiați vă scurt unghiile;• Renunțați la obiceiul de a ține creionul sau de“ getul în gură;• Nu apelați pentru servicii medicale la persoane neautorizate.

I

Inspectoratul de Sănătate 
Publică al Jud.

Hunedoara — Deva, 
Laboratorul de promovare 

a sănătății
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VINDE
Cele mai diversificate piese si subansamble de autoturisme 
din anul 1990 până in prezent, la prețuri accesibile .

Arad, Slr.Siriei nr.8, Tel: 092-249558; 057 - 232647/ 250268

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS 2 NEI 1 DAEWOO 1 GOLDSTAR ARCTIC 
GĂIEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri : 
•TELEVIZOARE COLOR • FRIGIDERE. CONGELATOARE ’ Șl VlTRlKQ I 
i RIGORII ICI: • MAȘINI DE SPĂLAT • ARAGAZE’CU J. 4 ȘI-5 OCHIURI 
'• BUIELH DE ARAGAZ • BOILARE ELECTRICE • VIDEO PBAYERE ȘD 
Video recordere • aspiratoare • mixeri* $i roboți. DB 
BUCĂIĂRIE •STORCĂTOARE DCFRUCTB • GOYQARDȘl M^HEȚif

Și multe altele !!!___________________

î f
î
fI »I 
i I r r r

i

♦ I
i
I

■

'Iuti locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 12 RATE
CU AVANS NUMAI 1 O %

MAGAZINUL NQ^^RțiToRÂȘTIE, str. BĂLCESCU, nr. ÎL tel. 647496'

*»*/**•
T I .i.L.T.ri JXvAw.V.-.WAT

7 ::::<t a V'?faReprezentanțaEEVA
INSTALEAZĂ
Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

,1a efracție și incendiu
cS” Sisteme de televiziune cu circuit închis

Sisteme de control al accesului prin cartele 
cîh Sisteme de interfome și videointerfonie 
r” Alarme auto

cff?' Geamuri termoizolatoare și securizante

■a Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA si SOA.

[CU PYROSTOPVETi FI NAI ÎN SIGURANȚĂ ll1

S.C. ARCTIC S.A.

Vinde frigidere și congelatoare.
Prin magazinul din Hațeg, str. Progresului, 

nr. 2. Telefon 770369.
La următoarele prețuri:
Frigider 140 1 — 1 031 000 lei.
Frigider 180 1 — 1 221 000 lei.
Frigider 240 1 — 1 465 000 Iei.
Frigider 230 1/cu 2 uși — 1 696 000 lei,. I 
Congelator 120 1 — 1 228 000 lei. ,
Congelator 160 1 — 1 560 000 lei.
Congelator 210 1 — 1 831 000 lei.
Congelator orizontal 113 1 — 1 085 000 lei. .
Congelator orizontal cu vitrină 113 I — j 

1 370 000 lei.
Vitrină frigorifică 240 1 — 2 171 000 lei. I 
Programul magazinului este zilnic Intre ț 

orele 8—18.
Duminica închis. |

Asigurăm transport contra cost la domiciliu. I 
(6959)ț

S.C. FABRICA ZARAND S./».
BRAD

•Str. Minerilor, nr. 5—7, județul Hunedoara
Organizează concurs de selecție pentru 

ocuparea postului de MANAGER al societății, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/ 
1993 și ale Normelor Metodologice nr. 1/1994.

Candidații vor depune oferte in pli/’ în
chis, în termen de 30 de zile de la ultima 
apariție a anunțului.

Concursul de selectare a ofertelor va avea 
loc la 1 septembrie 1997, ora 11, la sediul 
societății. Relații la .elefon 054/651219.

S.C. METRO MOBILA S.R.L.
Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm. nr. 

31 A, angajează tinere absolvente de liceu pen" 
tru specializarea în domeniul marketin«nilui. , 
comis voiajor și agenți comerciali, cu posibi
litate de deplasare in țară.

Informații la tel. 230193, 230194, precum 
și la sediul firmei. (7557)
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MICA PUBLICITATE
• Cu ocazia împlinirii a 

50 de ani de la căsătorie 
a lui Mezei Petru și Ghi- 
fcela, nepotul I’etru cu fa
milia le urează un căldu
ros „La multi ani!'1.

(186242)
• La multi ani pentru 

Anghelina Trandafir cu 
ocazia împlinirii vârstei 
de 50 ani și a pensionării, 
din cartea soției Dorica, 
copiilor și a socrilor. (7017)

• Vând mobi’ă veche.
Tel. 616004. (7060)

• Vând apartament 2 
camere zona Ăstoria. Vând 
grădină 17 ari în com. 
Brănișca. Tel. 666531.

(7012)
• Vând urgent teren 

intravilan — Cristilr, mul
tiple posibilități. Tele
fon 671676.

(6782)

• Vâind două apar
tamente, a două ca 
mere fiecare, zonă 
ultracentrală. Deva,- 
cu posibilități de cu - 
plare și multiple fo 
losințe (locuință, sediu 
firmă etc.). Telefon 
230031, orele 8—16.

(7023)

• Vând caroserie auto 
camion SK 131, 5 tone. 
Simeria, tel. 661382. (7033)

• Vând apartament 4 
. camere, etaj 2, îmbunătă- 
. ♦iri, boxă, garaj, Mărăști.
Tel. 218225, 215729. (7005)

• Vând tractor U 650,
motor TN 15 CP. Deva, 
tel. 218127. (7034)

• Vând Dacia 1310 în 
igaranțic, motor 1600. Si-.

mipria, tel, 660117, după 
ora 16. (7035)

• Vând Opei Kadett 
Drese!, înmatriculat, fa 
bricat 1986, metalizat, con^ 
sum 5 1, multiple notări, 
stare perfectă. Tel, 230666.

(7031)
• Vând Dacia 1300 în- 

natriculată, stare perfectă.
IWel. 660791. (7024)

• Vând apartament trei
camere scmidecomandate. 
Ultracentral, liber. Tel. 048/ 
1134113, 614381. (7047)

• Vând urgent aparta
, ment două camere, preț 

000 000, negociabil. In» 
formații Deva, str. Bejan, 
nr. 2, sc. 3, ap. 58. zilnic.

(7037)
• Vând garsonieră. Mi ■

S.C. „

XXAX

cro 15, bl. 105, etaj 3. Tel. 
625753. (7553)

• Vând urgent aparta
ment două camere Deva, 
str. N. Bălcescu, bl. O, 
ap. 42, sc. 3. Informații la 
domiciliu. (7039)

• Vând cameră video
Sony cu accesorii, garan - 
ție un an. 950 DM, Opel 
Ascona 1983, neînmatricu 
lat. stare perfectă, 1700 
DM. Tel. 770950, interior 
116. (7038)

• Vând apartament două 
camere central, gaz metan. 
Tel. 216689, 059/212102.

(7040)
• Vând urgent Dacia 

1310, stare excepțională. 
Tel. 668240, Șoimuș. (6413)

• Vând SRL Impex, 
mașină scris import nouă, 
frigider. Deva, 233026.

(6414)
• Vând VW Scirccco,

înmatriculat, 4500 DM. ne 
gociabil. Tel. 212735, 
673135. (6415)

• Cumpăr garsonieră în
Orăștie, exclus parter, etaj 
patru. Tel. 054/641700, 
641800, între 9—17. (7355)

• Vând bibliotecă, cana -
pea, fotolii, mașină de 
spălat, aragaz. Orăștie, tel. 
641367. (7357)

• Vând casă Orăștie.
Tel. 641158. (7358)

• Vând Dacia 1310, 
stare bună. Orăștie, tel. 
64"

■ Vând calculator 486 
— DX4 — 100, 8 MB, RAM, 
270 MB HDD, 1 MB, placă 
video, tastatură Mouse, 
641812. (7361;

• Vând Fiat Tipo 1989,
înmatriculat, stare per
fectă. Informații tel. 
651579. (6874)

• Vând circular cu a 
bricht, betonieră, foarfecă 
tăiat tablă, filieră, preț 
negociabil. Tel. 651771.

(6875)
• Vând remorcă stupi, 

Hațeg. Informații Mihaî 
Eminescu, 57, tel. 770106.

(9400)
• Vând urgent Dacia 1410, 

tfsport, stare excepțională. 
Informații tel. 729465.

(6147)
• Vând sau închiriez

chioșc cu teren proprietate. 
Tel. 711955. (6148)

• Vând convenabil mo
bilă, în stare bună, aflată 
în Deva. Tel. 720819. (6149)

AGROSIM“ S.A. SIMERIA 
ORGANIZEAZĂ

pentru întocmirea documentației de evaluare 
active conform HG 634/1991 în vederea vân
zării.

Licitația se organizează în ziua de 8. 08. 
1997, ca urmare a imposibilității ținerii acesteia 
în 21. 07. 1997 așa cum s-a anunțat anterior.

Documentele licitației și informații se ob
țin de la sediul societății.

Depunerea ofertelor în plic închis și sigi
lat se face la sediul societății până Ia data de 
7. 08. 1997 ora 14. Cu aceeași ocazi6 se achită 
garanția in cuantum de 500 000 lei la casieria 
societății. Pentru obținerea documentelor lici
tației se plătește Ia casieria societății o taxă de 
50000 lei.

Deschiderea ofertelor se face la sediul so
cietății în ziua de 8. 08. 1997, ora 10.

Ofertanții trebuie să fie persoane juridice 
autorizate conform prevederilor legale în vi
goare.

Dacă până Ia 7. 08. 1997, nu se va depune 
nici o ofertă, licitația se va repeta în fiecare zi 
de vineri, Ia ora 10, după aceeași procedură.

(7055)
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CUVÂNTUL LIBER ,

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, Deva, 
bdul Decebal, bl. 14, scara 
C, ap. 21, etaj 3. (70f?

• Vând urgent aparta
ment 3 camere, neîmbună 
tățit, zonă centrală, preț 
negociabil, 27000 DM. Tel. 
232675. (7045)

• Vând apartament trei 
camere, parter înalt, con 
fort sporit. Tel. 620957.

(8228)
• Vând Dacia 1410, fa

bricație 1989, 18 000 000, 
negociabil. Peștișu Mare, 
nr. 200. (7563)

• Vând urgent aparta
ment trei camere, lângă
Sala Sporturilor Deva.
Vând Renault 25. Vând
Renault Diesel, dubiță mică, 
consum 4,5 1 la sută, an 
fabricație 1989. Tel. 219082.

(6407)
• Vând casă centru Si 

meria, Mihaî Viteazul, 16, 
tel. 661142, negociabil.

(7032)
• Vând betonieră. Tel. 

213503, orele 8—10, 20—22.
(6109)

• Vând tractor U 650, 
stare bună de funcționare. 
Informații tel. 673151.

(7560)
• Vând apartament două

camere parter, posibilități 
privatizare, bdul Dacia, 
bl. 33, ap. 24, tel. 624774, 
226516. (6408)

• Vând apartament trei
camere ultracentral. Deva, 
tel. 234553. (6396)

• Vând teren intravilan 
Gothatea — Ilia, preț ne
gociabil.. Deva, tel. 221871.

(6417)
• Vând tărâțe. Deva, 

str. Cetății, nr. 21. Tel. 
612268.

• Pierdut pașaport eli
berat de IPJ Hunedoara 
pc numele Ponczok Andor. 
Se declară nul. (7044)

• Ofer servicii de con 
tabilitate. Informații tel. 
220898, după ora 16.

(6751)
• Execut cruci mar

mură, mozaic. Plata în 
rate, prețuri avantajoase. 
Asigur transport, montaj. 
Pentru comenzi la domi - 
ciliu scrieți la adresa Li 
haciu Daniel, Câmpului, 10, 
Simeria. Tel. 054/660537.

(6416)
• Societate româno fran»

ccză angajează agenți co
merciali și funcționar eco 
nomic. Informații Orăștie, 
str. 9 Mai, nr. 90, sau tel. 
233134, 641296. (6360)

• Pierdut legitimație 
serviciu pe numele Pin -

trinjel Paraschiva. O de 
clar nulă. (6150)

• Pierdut carnet șomaj
pe numele Tudor Adriana. 
11 declar nul. (7301)

• Pierdut legitimație 
veteran, pe numele Po 
pescu Ion. O declar nulă.

• SC Gef Facilities SRL
distribuitor Colgate — 
Palmolive angajează ma- 
nipulant marfă, agent 
comercial — fete sau bă
ieți, absolvenți liceu. Con
diții de salarizare avanta
joase. Informații telefon 
230930. (6410)

• Societate particulară
de construcții angajează 
urgent electricieni, zidari. 
Relații la tel. 616795, între 
orele 7—15. (6799)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc trei ani 

de lacrimi, suspin și du 
rere, de când a plecat fără 
întoarcere ajutorul meu 
scump

FLORIN DANIEL NITA 
din satul Ilărțăgani. Dormi 
în pace iubitul nostru fiu. 
tată, soț, frate, cumnat și 
ginere. Mama. (7025)

DECESE
• Familia îndurerată 

anunță stingerea din viață 
a celui care a fost un soț, 
tată iu* itor

VASILE ȘARA 
Vei rămâne veșnic în su 
fletele noastre înmor
mântarea va avea loc 
azi, 25 iulie 1997, ora 
13, Ia Cimitirul Bejan.

(6418)

• Fiul Ion. nora 
Jeni, nepoții Marinela, 
Ovidiu, Loredana, Ma 
ria și Petru profund 
îndurerați anunță stin 
gerea din viață a iu 
bitei lor mame și 
bunici 
MARIA LUGO.1AN, 
In vârstă de 88 de 
ani. înmormântarea 
sâmbătă, 26 iulie. în 
Satul Bârsău. (7067)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
Piața Unirii, nr. 4, telefon 2—13435. 
Organizează

LICITAȚIE PUBLICĂ
in vederea închirierii a două autobuze marca 
DAC 112 UDM cu nr. de înmatriculare HD— 
01—UHI, respectiv HD—02—UHU aflate în 
proprietatea municipiului Deva.

Termenul de închiriere este de 1 an.
Suma de pornire a licitației este de 20 

milioane lei/an. pentru fiecare aut buz.
închirierea prin licitație a fost aprobată 

de către Consiliul Local Deva cu Hotărârea nr. 
25/25 martie 1997.

Pot participa la licitație societăți corner 
ciale și regii cu capital de stat, societăți cu 
capital privat sau mixt, care au în obiectul de 
activitate transport ‘cu i..ijloac’ auto,
sau care dețin contracte de asociere sau preș* 
țări servicii cu firme specializate în acest do
meniu.

Transportul de călători cu aceste autobuze 
se va efectua doar pe raza municipiului Deva.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
locale din Deva, Piața Unirii, nr. 4. în data de 
14. 08. 1997, ora 9,00.
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Direcția Județeană a 
Drumurilor—R.A. Deva 

Organizează

• DESCHISA FĂRĂ PRESELEf I I1
* pentru elaborarea proiectelor (fazele S.F.,
♦ P.T., P.A.C. și D.E.) aferente obiectivelor de

Î
 investiții:

• MODERNIZARE DC 138: DN 68 A — 
*L1PUGIU DE JOS — LĂPUGlU DE SUS, km 
■ț 0+956 — 6+645.
» • MODERNIZARE DC 165: DN 76 —
ț DEALUL MARE, km 0 I 0,000 
ț ORDONATOR DE CRE1 
ț DIRECȚIA JUDEȚEANĂ «—_ — - -------- —
128, 

SURSĂ DE FINANȚARE: buget. 
DOCUMENTAȚIA NECESARA se poate 

I procura de Ia DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A 
î DRUMURILOR R.A. Deva, str. Dragos Vodă, 
î nr. 1—3, bl. 28, telefon 054/225220. fax 054/ 
1225088. până la data de 15. 08. 1997.

PREȚUL DE PROCURARE AL DOCU
MENTAȚIEI: este de 150 000 lei/buc.
J Ofertele se vor depune la 
j torului până la data de 25.
115,00.
1 Deschiderea ofertelor va
1RECTIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR — 
1R.A. DEVA, la data de 26. 08. 1997, ora 10,00, 
1 pentru DC 138. resnectiv 27. 08. 1997, or.’.
110-00. pentru DC165.
« Obiectivele sunt amplasate în județul IIu- 
inedoara, comuna Lăpugiu de Jos, respectiv 
Vălișoara si pot fi vizitate de către ofertanți 
în mod independent.

I.

I

4+0-000.
ORDONATOR DE CREDITE:

. A DRUMURILOR
R.A. DEVA, str. Dragos Vodă, nr. 1—3, bl. 
telefon 054/225089, fax 054/225088.

sediul organiza- 
08. ț997, or?

avea loc Ia DI- ii
r
»

i

1

(0185306)
I —................. ........ —.......... ......... — —.

Is.C. QUADRANT VVESTIM S.A. PEPSI COLA 
1 Scoate Ia concurs un 
1SER.

i
I

1

post MERCIIANDI

Condiții:
— studii medii;
— vârsta maximă 30 
Studiile superioare și

, constituie un avantaj. Interviul arc 
«sâmbătă, ora 10, la sediul firmei. Deva, str 
| Depozitelor, nr. 11, telefon 224880. (7562,

. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ILIA
Organizează

(B)

ani.
carnet de conducere 

loc

-

1

ț

F

*•

I
UCVTATIE PUBLICA ; ..  ............... ..... ■ I .. .. *I
In ziua de 13 august 1997, ora 10, în ve 

derea închirierii spațiilor de Ia fostul sediu al 
CAP Bretea Mureșană pentru deschiderea unui 
magazin mixt. Licitația se va ține la Consiliul 
local Ilia, str. Libertății, nr. 56.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 8—13 de la Consiliul Local Ilia.
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. . .. i
Str. Depozitelor, nr. 17, tel. 227783. ||

S.C. MASE PLASTICE S.R.L. HUNEDOARA 
Str. Voinii, 20 A.

(Zona Castel — Gara de Vest) 
Tel. 711557, fax 711144.
PRODUCE ȘI VINDE:
• Folie polietilenă;
• Folie tcrmocontractibilâ;
• Saci, pungi, sacoșe;
• Saci cu valvă;
• Containere pliante pentru 1000 kg. (CEC)■

S.C. COMFRUCT S.A. DEVA
Vinde cn gros:
FĂINĂ BL 55 (saci 50 kg),
Import Ungaria la prețul de 370 USD/ 

tona la cursul de vânzare BANCOREX (TVA 
inclus în preț).

• VINERI. 25 1UL!B W7
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