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LA ORĂȘTIE S A DESFĂȘURAT

Faza zonală a 
concursurilor 

profesionale ale 
Dompierilor

două Zile — 
august respec- 
august a.c. —
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Povara individualității
Iată o sintagmă inte

resantă — „povara indi
vidualității" — care, prin 
forța ei revelatoare, do
bândește valoare de con
cept. Am găsit-o într-o 
carte plină de alte con
cepte originale, de idei 
insolite, de imagini stra
nii și tulburătoare, une
ori enigmatice: Jurnale 
pariziene de Ernst Jun- 
gcr (Ed. Humanitas, 
1997). Autorul, unul din 
marii scriitori ai lumii, 
cu o operă impunătoare 
și după o viață fabu
loasă, a ajuns azi la 
vârsta patriarhilor, 102 
ani. Jurnalul de față 
cuprinde răstimpul dra
matic (1941—1944) când.

tatea poate fi resimțită 
ca o povară este — în 
afara cazurilor patologice 
— un efect al regimuri
lor totalitare. Toate die 
talurile, indiferent de 
culoarea lor, au ca o- 
biectiv prioritar anihila
rea individualității. Ele 
nu acceptă decât o sin
gură personalitate: aceea 
a dictatorului. Toate ce
lelalte individualități sunt 
supuse unei acțiuni te
nace de aplatizare, de 
uniformizare, de masifi- 
care. Hitler — aflăm tot 
de Ia Junger — umpluse 
zidurile Germaniei cu 
sloganul imperativ și 
fără drept de apel: „Po
porul e totul — tu nu

MENTALITATI
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Timp d, 
miercuri, fi 
tiv, joi, t —

a desfășurat, pc baza de 
-jltrenamdnt a Companiei 
de Pompieri din Orăștie, 
etapa a î l l-a zonală a 
concursurilor profesionale 
Jle pompierilor militari 
din România, dotate cu 
Cupa Pavcl Zăgănescu.

Competiția
Ia Orăștie a reunit 50 de 
participant) — militari în 
termen și angajați — de 
la Brigada dc pompieri 
„Grișana" - Bihor, Gru
pul de pompieri ,Banat" 
— Timiș, Grupul de pom
pieri „Vasile Goldiș" — 
Arad, Grupul de pompieri 
„Unirea" — Alba și Gru
pul de ppm| ieri „lancu do 
Hunedoara" din județul 
nostru.

desfășurată
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Pe lângă probele de 
tletisro — 100 metri 
3000 metri; ștafeta 4

a-
Si 
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100 metri, pista cu obsta
cole Pe 100 de metri — 
concursul a cuprins și 
două probe de speciali
tate: scară dc fereastră și 
desfășurarea de luptă. Re
zultatele bune obținute dc 
concurenli la Orăștie re
prezintă o încununară a 
efortului depus de cadre, 
militari angajați .și mili
tari în termen din unită
țile de pompieri pârtiei 
pante pentru promovarea 
în practică a deprinderi
lor format? în procesul 
pregătirii fizice și de spe
cialitate, precum și a ce-

CORNEL l’OEXAR

(Continuare in pag. a 2 a)

Festivalul internațional de folclor 
„SARMIZEGETUSA“

de șase 
nostru va 
să fie 

a iV-a ediții a 
Festivalului internațio
nal dc folclor „Sarmize-

Tn organizarea 
Culturii, 

Consiliului
Județean Hunedoara, a 
Organizației Internațio
nale de Folclor (I.O.V.), 
Inspectoratului pentru 
Cultură și Centrului de 
Creație Populară ale ju
dețului Hunedoara, iesti-

Timp 
județul 
plăcerea 
celei de

zile 
avea 

gazda

getusa/'. 
Ministerului 
Prefecturii și,

valul sc bucură de par
ticiparea unor 
ansambluri și 
folclorice din 
țări.

Spectatorii 
au posibilitatea să Se în
tâlnească în 
cu folclorul 
ria, Croația, 
cia,
Spania, Thailanda, Unga
ria, și firește, din țara 
noastră După deschide
rea oficială a festivalului'

renumite 
grupuri 

mai multe

hunedoreni

Italia,

aceste zile 
din Bulga- 
Egipt, Gre- 

Iugoslavia,

Aruncarea greutății 
— o probă cc necesită 
forță și abilitate.

desfășurată azi, 8 augubt, 
ora 17,00, la Casa de
Cultură Deva, 
Iele 
in 
în 
țeg,
Coslești, Șimcria, 
Călan, Orăștie. în 
de 13 august, ceremonia 
de închidere a festiva
lului va fi la Hunedoara, 
la spectacol contribuind 
toate formațiile partici
pante. (V. Roman)

Casa
spectaco- 

vor fi susținute 
zilele următoare 

localitățile
Geoagiu
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Soțnl dumnea- 

voaslia a rituril 
moarte naturală?

nil, uiuciiițeics 
; liernat docto-
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în calitatea sa de ofițer 
superior, a făcut parte 
din statul major al co
mandamentului de ocu
pație al Parisului. A- 
ristocrat, spirit umanist, 
militar de elită, cu un 
acut sentiment al onoa- 
rei, pasionat
și fin prețuitor al arte
lor, s-a aflat într-o per
petuă și surda rezistență 
în fața regimului hi’tle' 
rist, refuzând ceea ce 
el însuși numea , 
pasivitate morală 
îl caracterizează pe 
mul modern". Dar 
asupra vieții lui 
mi-am 
în aceste însemnări, 
asupra conceptului 
„povară 
tații", amintit dc el doar 
în treacat, dar care, pen
tru noi, își arc impor
tanța sa. In primul rând, 
pentru ca aparține sfe 
rei mentalităților și mai 
apoi fiindcă este capabil 
să clarifice anumite as
pecte definitorii pentru 
societatea românească de 
azi.

Faptul ea, Individuali-

„acea 
care 

• <•• 
nil 

Junger 
propus să insist 

ci 
de 

a individuali-

Conferința
Ieri, la amiază, prefec

tul județului Hunedoara, 
domnul Pompiliu Budulan, 
a organizat o conferință 
de presă fulger.

Domnia sar i-a informat 
pe ziariști că unii lideri- 
politici 
senatorul 
nian, 
dului 
niei, 
Deva

cu referire 
Varujan 

președintele 
Alternativa 

care a ținut 
o conferință de presă 

—, încearcă să-ș! asume 
programul de restructurare 
și reabilitare a Văii Jiului, 
program întocmit de Pre
fectura Hunedoara, Con
siliul județean, specialiști 
din județ și din marele 
bazin carbonifer ți apre-

la
Vosga- 
Parti- 

Româ- 
ieri la

ești nimic". Nu alta era 
situația, la noi: 
era totul,, toți 
erau ostașii 
chemați să_l 
să-l urmeze 
câtor". Până
Matura de vâri', membrii 
CPEX îți pierd useră nu
mele și individualitatea, 
vărsat i cu toții într-o 
unică și nivelatoare for
mulă: „ceilalți tova’ăși 
din conducerea de par
tid și de stat". E- 
ducat și (dc) format ani 
în șir în spiritul colec
tivismului ca>- Lil doar, 
să egalizeze mizeria, po
porul a" involuat înspre 
starea de populație care 
și-a pierdut sau nu și-a 
mai putut dobândi con
știința individualității. De 
ăceea. când regimul to
talitar a căzut, tați cei 
care au dus până atunci 
o viată de asistați, în 
general oameni nesusți
nuți nici dc contrafortu 
rile culturii, s-au văzut 
clintr-o dată în posesia

RADI CIOBANI7
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partidul 
ceilalți 

partidului, 
laude și 

pe „condu
și nomen-

(Continuare in oag. a 2-a)

de presâ

■I

«

1
!
I

ciat de însuși Președintele 
României, domnul 
Constantinescu, în 
vizită efectuată la 
și Petroșani.

Respectivul program este 
supus în aceste zile com
pletării și îmbunătățirii 
pe plan local ș1 județean, 
cu sprijinul unor consilieri 
prezidențiali — a mai 
spus domnul l’ompiliu 
Budulan, urmând ca în 
12 august să-l prezentăm 
în formă finală șefului 
statului având în vedere 
promisiunea domniei sale 
de a se implica și a ur
mări îndeaproape înfăp
tuirea lui. (D.G.)

Emit 
recenta 
Ltipcni

750 de ani de la prima atestare 
documentară a Tării Hațegului

re nu ni ițiSimpozionul științifis 
,.750 de ani de ia prima 
atestare documentarii a, 
Țării Hațegului (1247— 
1997)“ se desfășoară în 
zilele dc 8 și 9 august la 
Hațeg. Manifestarea. este 
organizată do Ministerul 
Culturii, Prefectura și 
Consiliul Județean Hune
doara, Inspectoratul pen
tru Cultură al județului 
Hunedoara Muzeul Civi
lizației Dacice șl Romane 
Deva, Consiliul Local Ha
țeg și Casa de Cultură 
Hațeg. Lucrările simpozi
onului sunt onorate de

unor
cercetători și mu- 

specia-

prezența 
istorici, 
zeografi din țară, 
liști în istorie, arheologie, 
etnografie, științele naturii, 
de personalități ale vieții

SIMPOZION

se continuă în 3 secțiunii 
arheologie, istorie, 
tură; etnografie; 
naturii.

Vor fi lansate 
prilej volumele: 
și biserici din Țara 
jegului până la 1700“ de 
Adrian Andrei Rusu și 
„Hațeg — Istorie, cultură 
și civilizație" de loachim 
l.azăr. în'aceeași zi se ver
nisează o expoziție docu
mentară cu tema: „Țara 
Hațegului — 750 de ani 
de atestare documentară" 
și alta do artă plastică. 
(V, Roman)

cul- 
științelc

cu acest 
„Ctitorii

Ila-

culturale, ale forumurilor și 
institui iilor organizatoare.

După lucrările în plen, 
desfășurate în sala de 

spectacole a Gasei de Cul
tură Hațeg, simpozionul

Membrii ansamblului folcloric austriac zâmbind aparatului fotorepor 
ferului nostru, ia o ediție precedentă a festivalului. foto: PAVEI. LAZA
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Faza zonală a concursurilor
profesionale ale pompierilor

(Urmare din iaa I*

lor formate în timpul 
misiunilor de stingere a 
incendiilor la care âu par- 
ticioat. Totodată. con- 
cursu) a reprezentat și un 
prilej excelent de punere 
în valoare a măiestriei, 
curajului și dăruirii pro
fesionale a acestei arme, 

întrecerile de la Orăștie 
fac parte dintr-o suită 
de manifestări sportive de
dicate apropiatei Zile a 
Pompierilor din România, 
din 13 septembrie, ocazie 
cu care se va desfășura 
etapa finală (9—13 sep
tembrie) a acestor între
ceri.

După derularea probe
lor, cele mai bune rezul
tate au fost: 100 m locul

I sQjdat Flavivs Lingurar
— Arad, locul II soldat 
I.aurentiu Ghinea — Ti
miș, locul III caporal O- 
vidiu Burănguță — Alba. 
L11 3000 de metri ordinea 
locurilor a fost: soldat E- 
mil Sârbu — Hunedoara, 
locul I: Constantin Stana
— Timiș, locul II, iar pe 
locul III s a clasat solda
tul Viorel Bfezniuc de la 
Oradea: aruncarea gru- 
utății i-a situat, în ordine, 
Pe primele trei locuri pe 
următorii concurenți: ser
gent Luca Tămaș — 
Rihor, soldat Gheorghe 
Boghia — Timiș și soldat 
Virgil Motogna — Alba.

Proba scara de fereastră 
a situat în ordine: Bri
gada de pompieri Bihor, 
Grupul de pompieri Timiș

și pe locul III Grupul de 
pompieri Hunedoara, Iar 
la pista cu obstacole pe 
100 de metri locul I a 
fost obținut de către Gru
pul de Pompieri Timiș, 
locul II de Brigada de 
pompieri Bihor, pe locul 
III clasându-se Grupul de 
pompieri Hunedoara.

Ștafeta de 4 x 100 de 
metri a fost câștigată de 
către echipajul de la Bi
hor, pe locul II s-a clasat 
echipajul județului Hu
nedoara, iar pe locul III 
echipajul d6 la Timiș.

Desfășurarea de luptă 
i-a adus pe primul loo 
pe pompierii de la Timiș, 
pe locul II pe cei de la 
Bihor, locul al III-lea re
venind județului Arad.

După derularea tuturor

(probelor clasamentul ge
neral se prezintă astfel : 
locul I Brigada de pom- 
r i^ri ..Crisana" — Bihor, 
locul II Grupul de pom
pieri „Banat“ Timiș, locul 
III Grupul de pompieri 
••Iancu de Hunedoara", 
locul IV Grupul de pom
pieri „Unirea" Alba, iar 
pe locul V s-a situat e- 
chipajul de la Grupul de 
pompieri „Vasile Goldiș" 
Arad.

Domnul colonel Corne- 
liu Dragomir, președintele 
comisiei, a apreciat nivelul 
de pregătire al concuren- 
ților precum și dorința 
acestora de a obține re
zultate cât mai bune.

Câștigătorilor 11 s-au 
oferit cupe, diplome și 
premii în obiecte.
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cheltuielile — spune tot < 
opoziția — cobe — vor > 
depăși singure veniturile > 
medii pe cap de locatar £ 
și locuitor. Ce-o să mân- Ș 
căm? Doamne, că afu- £ 
nsiți mai suntem și cos-£ 
mopoliți ne-am mai fă- 5 
cutl Toată ziua cu . o- Ș 
chii în ograda Occiden- £ 
tulul, americanilor, nem- J 
Iilor, englezilor, france-s 
zilor..., și nu observăm £
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SPIRIT GOSPODĂRESC CURSURI DE

se

de

Cu ușurință și Irespon
sabilitate alărmistă, 
spune că românii o duc 
prost. Aceasta este, 
fapt, sula opoziției bă-
gată-n coasta puterii, 
provocare denigratoare- 
pentru inducerea pe căi
le revoltei a populației 
care își vede de-ale ei 
în modul cel mai paș
nic cu putință — ca un 
personaj colectiv într-un

Letargia salvează
ilRomânia

I

I1

De cele mai multe ori 
cum arată grădina așa 
este și casa, iar mâna 
gospodarului se vede de 
la poartă. Un asemenea 
exemplu l-am consemnat 
în marele combinat hu- 
nedorean -.Siderurgica", 
unde la fiecare pas or
dinea și curățenia au de
venit < reeditate nu nu
mai .in principiu afișat. 
Aleile sunt curate, spa
tiile vtrzi bine întreți
nute. ceea ce lasă să se 
întrezărească o nouă a- 
titudine față de locul 
de unde fiecare își câș
tigă pâinea.

CALIFICARE

I 
că. Ia noi, în perimetrul; 
mioritic, avem exemplu > 
viu, metoda trecerii prin! 
îarnă fără a cheltui nici; 
un sfanț și, cu atât nani;! 
mult, fără a ne mai )a-‘; 
menta... Metoda este sdm-î; 
plă, ușor de aplicat ! ■ 
eficientă; nu tu concu-;! 
rență neloială, nu inves-ij 
titori străini și nici!* 
autohtoni, pentru că;! 
ăștia încă n-au aiciij 
o lege, nu trichinelosă, J 1 
nu pericol de gripă sau1! 
alte epidemii — ca tot'; 
nu vom avea cu ee să! ■ 
cumpărăm medicamente...;! 

Pur și simplu urmăm*; 
gratuit metoda lui Moș J> 
Martin și vom adormi;! 
cu fața luminată și mur- <; 
murând fericiți: ..Letar-J' 
gia salvează România!" •'

film cu proști, 
abundent după 
puterii pierdut 
ria alegerilor 
opoziția face 
absolut alienante 
pul clar de a 
masele. Se mai 
că o treime din 
lația țării trăiește 
pragul sărăciei. Dar cine 
a băgat-o acolo? Papa? 
Sigur că papa. Și dacă 
tot a ajuns în situația 
respectivă, cine nu-1 dă 
voi0 să iasă? Puterea? 
Dar nu trage toată l i 
mea de ea, de populație 
adică? Trage. Și di Cioc 
bea, și dl Constantinesca 
și... Ce mai, toți! Iar noi 
suntem tâmpiți ;ă ere 
dem aberațiile opoziției? 
Am putea judeca totul 
la minus grade, dar ce 
vom face la iarnă câh

Salivând 
ciolanul 
în pre- 
trecute, 

afirmații 
cu sco- 
instiga 
spune 
popu- 

sub

■

I
■
1
I 
I

aceste cursuri se mai a- 
daugă cele de limbi stră
ine — engleză, franceză 
și germană —, precum 
și cele de pian, acordeon, 
dansuri tematice și spor
tive.

de incintă și Clubul „Si- 
derurgistul", în cea mai 
mare parte acestea pro
vin din rândul 
car,, erau în 
pierderii ur.ul 
muncă.

celor 
pragul 

loc de
alîn

acestui an Sindicatul 
„Siderurgistul", în co
laborare cu DMPS Hu
nedoara și Oficiul pen
tru Forță de Muncă și 
Șomaj au organizat 
cursuri de calificare și 
recalificare Ia care au 
fost cuprinse 150 de per
soane. Meseriile în care 
au fost pregătiți cei 150 
de cursanți sunt stenograf, 
dactilograf, contabil, bru
tar. croitor, barman, os

pătar, vânzător, tâmplar. La

primul semestru 
an

SUB EMBLEMA 
SINDICATULUI

Aproximativ 69 de per
soane își desfășoară ac
tivitatea sub emblema 
sindicatului în 'erele 
de croitorie, foto, secția 
de panificație, bufetele

AJUTOARE SOCIALE

Anual 400 de persoane, 
cu probleme deosebite, 
primesc ajytoare sociale 
din partea sindicatului 
și administrației. Sumele 
sunt cuprinse ’ntre 50 000 
și 300 000 Iei și vizează 
familiile cu mulți copii 
sau situațiile de deces.
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! ?avara !
• individualității '

VINERI, 8 AUGUST

C TVR 1 )
* (Urmare din pag. a 2-a)

! unei individualități a că 
I rei grijă trebuiau s-o 
J poarte singuri. Nu mai 
t e „cârmaciul", nu mai 
» e partidul, nu maj suni 
| tovarășii activiști care 
« să dea indicații și să 
I gândească (prost) în lo- 
J cui tuturor; treaba tre- 
Ibuie făcută individual

și deodată individua-
* litatea devine o povară 
I pentru cei slabi și nede- 
J prinși cu realitatea ei. 
I Din categoria aceasta se 
» recrutează nostalgicii ve- 
î chiului regim și electo 
’ râtul partidelor populist 
I xenofobe, antiliberale și 
J antioccidentale, cu pro- 
I grame autoritare sau de-r 

dreptui extremiste, care 
I mizează tocmai pe ceea ce-i 

e greu voinicului, adică

pe povara individuali- ! 
tățji, pe care promit s-o | 
ia de pe umerii „celor î 
multi" și inadaptabili la | 
o societate liberă și con- ' 
evrențială și să reșița- | 
ureze colectivismul ega- î 
litarist I

Cu ritmul încetinit de J 
corupția apocaliptică și | 
de incoerența actualei > 
guvernări, vom intra to- I 
tuși în normaiîtate. Când J 
privatizarea va fi în- I 
cheiată iar Inițiativa J 
particulară va fi într-a- ■ 
devăr liberă, neobstruc- I 
ționată de birocrație și > 
fiscalitate, oamenii vor | 
începe în sfârșit, treptat, ’ 
în timp, să-și perceapă | 
individualitatea nu ca * 
pe o povară, ci ca pe I 
un dar al acelui unic ! 
Dumnezeu care ne-a creat ] 
pe toți unici șl liberi. •

6,00 România: ora 6 fix!; 
9,00 TVR ClujN.; 10,05 
TVR lași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Media — 
Club (r); 12,35 Din via|a 
rromilor; 13,05 Secretele 
nisipului; (r); 14,10 Șeicul 
(r); 15,00 D a.; 15,30 Em. 
in Ib. germană; 17,05 Spe
cialitatea casei (s); 17,35 
Tribuna partidelor parla
mentare; 18,00 Tele — esti
val Camei Planet; 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 
Jurnal; 21,00 Tezaur fol
cloric; 21,30 Zborul mortii 
(f.a.); 23,05 Ferestre spre 
lume (do); 23,30 Jurnal;
23,50 Divertisment; 0,50 
Necunoscuții (f).

C TVR 2 J
7,00 Do. TV; 8,30 Ca -

nary Wharf (r); 9,00 Dr. 
Quinn (r); 10,00 Universul 
cunoașterii (r); 10,40 Film 
(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 Ce bine 
e acasă! (s); 15,10 Știri 
bancare și bursiere; 15,30 
D.a.; 16,00 Secretele ni
sipului (s); 17,00 Șeicul
(s) ; 18,00 Puterea, pași •
unea (s); 18,55 Atletism 
(d); 20,15 Divertisment;
21,00 Robingo 2 (cs); 21,40 
Recital; 22,00 Jurnal; 22,10 
Atletism frez.); 22,30 E- 
misiune culturală; 23,30 
Vasele transcendentale (do); 
0,00 TVM. Mesager; 
0,30 Din viața rromilor; 
1,00 Expresul de noapte 
(div.).

(ANTENA 1]
6,30 Tele — Dimineața; 

9,50 Viața în t-ei (s); 10,30

Iluzii (s); 11,20 Suspiciuni 
(f/r); 13,10 Model Aca
demy (s); 13,35 D.a.; 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călă
uzitoare (s); 15,10 James 
Cook (s); 16,10 Club Ha
waii (s); 16,50 Dragă pro
fesore (s); 18,15 Telere- 
bus; 19,20 Știri; 19,30 A- 
londra (s); 20,30 Observa
tor; 21,30 Zona Crepuscu
lară (f. SF); >3,10 Știri;
23,20 Labirintul pasiunilor 
(co); 1,10 Private Dance 
(»)■ 

(PRO-TV)
7,00 Ora 7, bună dimi ■ 

neața!; 9,00 Sport la mi
nut; 9,15 MA5H fs); 9,45 
Tânăr și neliniștit (r); 10,30 
Șoapte de iubire (r); 11,15 
Capcana timpului (s); 12,00 
Apocalipsul (s); 12,55 Știri; 
13.00 Divertis Show; 14,00 
Sport; 14,30 D.a.; 15,00
Matlock (s); 16,00 Tânăr
și neliniștit (s); 16,45
Șoapte d iubire (r); 11,15

Xena, prințesa războinică 1 
(s); 18,15 Sport la minut; J
18.30 Știri; 18,35 Cine ț
este șeful? (s); 19.00 Știi | 
și câștigi! (cs); 19,30 ' iri; 
20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Lights Out (thriller); 23.00 
Știri; 23,25 La limita im
posibilului (s); 0,10 Zona
Crepusculară (s).

(jPEVASAT+)
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene animate; 8,30 Pro
vocarea naturii; 9.00 Ma ’ 1
niae mansion; 9,30 far
macia de gardă; 10,00 
Piese dispărute (f); 11,30
Sky patrol (f); 13,00 Vi
deotex!; 17,00 Dulce ispi
tă; 18,00 Desene animale;
18.30 Radical power; 19.00
Maniac mansion; 19,30 
Farmacia de gardă; 20.C0 
Oglinzi (f); 21,30 Amintiri 1 
(s); 22,30 Mămica detec* ( 
tiv; 23,00 închisoarea (f); •
0,30 Film erotic; 1,30 Vi- ) 
deotext.
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Echipele divizionare hunedorene în ediția '97-’S8 a Campionatului de fotbal

I

I
i

i

Jiul Petroșani, de ia început, in derivă
a.—_ CONDUCEREA CLUBULUI

Până Ieri, nu a fost ales Consiliul de adminis
trație al Jiului Petroșani I La începutul acestei săp
tămâni, nu s-a întrunit numărul necesar de mem
bri ai Consiliului de administrație și dl Petre Dră- 
goescu (contestat de 2 membri al consiliului) a 
subliniat că ședința nu este statutar constituită. 
După vreo trei ore, ședința a fost amânată.. .

DUMITRU MARCU
O știe toată lumea că 

după arestarea Iul Coz. 
ma clubul din Petroșani 
a intrat Intr-o criză fi- 
> anciară și fotbaliștii a. 
duși pe bani buni au în
ceput să intre în derivă 
și deși Jiul s-a salvat de 
la retrogadare, cei veniți 
să întărească formația 
minerilor și-au luat tăl
pășița. Așa se face că la 
reîntâlnirea lotului pen
tru turul campionatului 
'97—’98, majoritatea din
tre jucătorii de bază n-au 
mai răspuns prezent la 
apei, inclusiv antrenorul 
principal Ion Ion.

tn aceste condiții. Du
mitru Marcu, numit an
trenor principal al Jiu

lui, a format un lot care 
a promovat pe lângă ti
tulari 4—5 tineri, fotba
liști din lotul de rezer. 
vă, a nechemat pe unii 
de la echipe din Valea 
Jiului. Acestor greutăți 
U s-au adăugat și di
sensiunile din conduce
rea executivă a clubului, 
fapt ce a grevat asupra 
întregii activități de pre
gătire a formației pen
tru noul sezon fotbalis. 
tic, efectuarea unor e- 
ventuale transferări de 
jucători pentru creșterea 
valorică a lotului.

Încă din pregătiri, e- 
chipa Jiului a manifes. 
tat slăbiciuni, antrenorul 
căutând mereu să ajun
gă la formația de bază 
n-a reușit omogenizarea 
formației. Șl iată după 
două etape ce s.au des
fășurat deja în actualul 
campionat în 2 și 5 -u- 
gust, Jiul a suferit două 
înfrângeri usturătoare, 
5—0 la Petroșani cu Glo
ria Bistrița și 3—0 la 
„U" Cluj. întrebarea es. 
te: să nu aibă sponsorii 

de până acum — Liga 
sindicatelor miniere din 
Valea Jiului și RAR. do
rința și puterea finan
ciară de a mal rubine 
echipa „fanion* a mine
rilor In prîma divizie a 
țării r Dacă da, să fie 
ales Consiliul de admi
nistrație șl să treacă la 
treabă, pentru ca Jiul 
să nu rămână lanterna 
roșie a Diviziei A până 
la sfârșitul campionatu
lui I

LOTUL DE 
JUCĂTORI

Antrenor principal: 
Dumitrii Marcu; An
ton, Ghițan, Hotoboc, 
Tudor (portari), Călu
gărița, Ceacusta, Cioa- 
M, Docar., lluza. Irina, 
Mititel, Movilă, Petra, 
Sedecaru, Marta, Ion 
Radu, Cr. Radu, Ro- 
șoagă, Stancu, Știrbu- 
îescu, Tudorache, Hen- 
zel, Neiconi(?), Radu.

Corvinul

ROMULUS GABOR

Și Corvinul Hunedoara 
acuză plecarea unor jucă
tori valoroși din echipa 
sa, printre care la - loc 
de frunte se situează a- 
tacanții Mitrică, Mihal 
Dăscălescu și Ciorea. Cu 
toate acestea, tânărul an
trenor principal Romu
lus Gabor, conducerea 
clubului nu se lamented, 
tă, trecând peste greută
țile Inerente unul club 
ce se confruntă cu lip
suri bănești care au gre
vat asupra posibilităților 
de a întări mai pregnant 
valoric lotul de jucători, 
au făcut ce au putut și 
au demarat la timpul

Hunedoara, dorință 
de afirmare

CONDUCEREA CLUBULUI
Ing. _ Liviu Maghcru — președinte onorifio, 

Vasile Tătar — președinte executiv, Cornel Bar- 
bonj — vicepreședinte, Romulus Gabor — antrenor 
principal, Marian lovită, Florin Dubinciuc — an
trenori secunzi, dr. loan Vaida — medicul echipei, 
Bone Csaba, Victor Oncu — maseori.

prevăzut pregătirile pen
tru turul campionatului 
’97—-’98.

Alături de jucătorii 
Corvinului, au venit Ce- 
lan dc la .U* Cluj, Citi
ră de la CFR Timișoara, 
Cristi Stoica (Minaur 
Zlatna), Procodie (Dacia 
Pitești), Vereș (Minerul 
Ghelari) și câțiva ju
niori din propria pepi
nieră.

Deși, din motive orga
nizatorice (parcă n-ar tre
bui să fie un organizator 
dc competiții pe „fază*), 
s-au ratat' trei meciuri de 
verificare, jucătorii Cor- 
vinulul s-au antrenat cu 
' linei-citate și am' 
ție pentru noul sezon 
fotbalistic. După cum ne 
relata Romleâ Gabor, ac
centul principal s-a pus 
pc muncă, pe îndeplini
rea punct cu punct a pro
gramului de pregătire, 
insistându-se spre omo
genizarea echipei, cris
talizarea unor idei tac

tice de joc pentru ca for. 
maț ia să devină compe
titivă, demnă de sigla 
„Corvinul*. In aceste con
diții, hunedorenii își pro
pun să se claseze pe un 
loc cât mai bun, în pri
ma jumătate a clasamen
tului. „Sperăm ca și spec
tatorii, susținătorii noș
tri, în frunte cu galeria 
Corvinului, să fie lângă 
noi, să ne sprijine cât 
mai mult in tentativa 
noastra de a ne compor
ta cât mai onorabil în 
campionatul '97—’98* _
ne declara R. Gabor.

LOȚUL DE 
JUCĂTORI 

Ceclan, Petrei. O- 
pric (portari). Bordea- 
nu, Ilaidiner. Sterean, 
Țibichi, Cireș, Chira, 
Dinu, Stănilă. Anița, 
Bardac. Chezan, Cos- 
tăchescu. Păcurar, Cr. 
Stoica, Vereș, Proco
die, Scurtu, Babarți.

GUEORGIIE ȚURLEA
Mare a fost bucuria 

suporterilor deveni la 
promovarea echipei lor 
dc la poalele cetății în 
eșalonul secund al fotba
lului românesc. Acum, a 
mal râma doar o zi până 
la primul examen, serios, 
la debutul echipei Vega 
Deva, tn Divizia B, seria 
a tt-a.

Suporterii deveni tși 
pun acum, după aproa
pe o lună dc la reluarea 
pregătirilor, întrebarea 
.va supraviețui echipa 
noastră în „B* ? Cu toa
te că numirea conducerii 
clubului s-a făcut cu în- 
târztere și deci și lotul 
a suferit modificările cu
venite doar în urmă cu 
aproape două săptămâni,

Vega Deva pornește pe 
drumul afirmării

CONDUCEREA CLUBULUI

Președinte de onoare al A.S. Vega — Ing. Ni- 
colae Stanca, președinte executiv al secției de fot
bal — ec. Todor Vasiu, vicepreședinte — ing. Si- 
mlon Todonl, secretar — Cantemir Buciuman, or
ganizator competiții — Iosif Kelemen, antrenor 
principal — Gh. Țurlea, secund — Iosif Molnar, 
consilier — Ladislau Vlad, medicul echipei — dr. 
Iloria IIosu, maseor — FI. Berindei.

pregătirile s-au desfășu
rat și la Deva și la mun
te — Voineasa —, după 
programul prevăzut. îm
bucurător este că s-a ac
ționat cu folos de către 
conducerea clubului pen
tru întărirea lotului cu 
câțiva jucători experi
mentați și unii de per
spectivă pentru Vega i 
Teodorescu, Grosu, Ko
vacs fac o bună linie de 
apărare cu Fartușnic, Iar 
la mijloc și In față, tâ
nărul Chiliman și Naniu 
aduc alături de Danciu 
și Rădos o creștere a in
cisivității înaintării. Mier
curi ți joi participând ta 
antrenamentele conduse 
de Gh Turtea, i-am vă- 
tul la lucru pe jucătorii 
/teve-d j. eocr jA-iji «â e- 
xecute cu sârgulnță sec- 
< "ițe din faz le d- ană- 
rare, construcție și fina
lizare a unor scheme tac
tice. Cel mal „vechi* — 
Tănasă, Popa, Luca, Ră- 
ducănescu, Dobrescu, D.

Gabriel, Volnea și cei
lalți „trăgeau* tare pen
tru a perfecta relațiile de 
joc cu noii veniți, pen
tru ca Vega să poată păși 
cu dreptul din prima e- 
tapă, în Divizia B.

Deci sâmbătă ■ la ora 
11, spectatorii, susțină
torii echipei, inimoasa 
galerie ce a însoțit echi
pa și la meciul de baraj, 
la București, să fie ală
turi de Vega Deva în 
partida sa cu Unirea 
Dej l

LOTUL ECHIPEI
Rahoveanu, Ciubo- 

taru. Lipitor (portari), 
Fartușnic, Stan, Dan 
Gabriel, Voinea, Do- 
brcscit, Teodorescu, 
Kovacs, Grosu, Maca- 
vei, Răducănescu, Tă
nasă. I.uca, Gircăit, 
Popa, Chiliman, Ră
dos, Danciu, Demeter, 
Naniu.

Minerul Certej, certitudinea valorii
CONDUCEREA CLUBULUI

Președinte onorific al A.S. Minerul Certej — 
ing. Vajeriu Costa, președinte executiv — ing. Da
nie] Andronache, președintele secției de fotbal — 
sing. Dorin Nicșa, secretar — Laza Lazăr, antrenor 
principal. — loan Petcu, organizator competiții — 
ing. Sorin Chiria, medicul echipei — dr. Eugen 
Ilian.

IOAN PETCU
în campionatul trecut. 

Minerul Certej a dat mă
sura valorii lotului său 
de jucători, din care fac 
parte mulți fotbaliști con- 
sacrați la divizionare A 
și B din județul nostru 
sau de la alte formații. 
Evoluția echipei in cam
pionatul trecut a fost bi
ne apreciată, fiind con
siderată ca una dintre 
cele mal bune echipe ale 
seriei a III-a a fostei di
vizii B.

Este meritul conduce
rii clubului, al oameni
lor de fotbal de aici, in
ginerii Nicolae Mogoș, 
Daniel Andronache, Vale- 
riu Costa șl sing Dorin 
Nicșa, care au izbutit să 
formeze un lot valoros 
de jucători, să pună la 

cârma echipei un antre
nor principal bine cotat 
in fotbalul nostru. Ion 
Petcu, dcschl.ă'ij culca 
unor rezultate aprecia
bile.

Poate și din aceste 
motive, lotul a rămas a- 
proape intact — doar 
doua absențe am notat — 
Stănilă (reîntors la Cor
vinul) și Dragnea, care 
și-a căutat altă echipă, 
în rest, toți cei 21 de ju
cători au fost prezenți la 
pregătirile pentru pri
mul tur al actualului 
campionat 1997—1998,

După cum na asigurau 
Daniel Andronache și 
Neluțu Petcu, pregătirile 
specifice, meciurile de 
verificare s-au desfășu 
rat sub semnele seriozi
tății și ambiției ca echi
pa să facă o figură fru
moasă șt în campionatul 
ce încep-' duminică la._ 
Slatina. La Certej, in îm
prejurimi — la Simeria 
sau la Bușteni, băieții 
s-au pregătit conștiincios 
pentru ca Minerul Cer

tej să aibă certitudinea 
că se va afla din nou 
printre locurile din frun
tea clasamentului și, cine 
știe, poate va aspira și 
la un loc in „B“, unde 
merită să fie. Că v~ ' 
așa sau nu. o să ved> 
Cert este că spectato. 
din Certej — bine apr - 
ciați pentru sportivitatea 
lor — t or putea viziona 
și in viitoarea ediție a 
campionatului partide 
spectaculoase, de fotbal 
tehnic, curat, cu victorii 
ale echipei preferate.

LOTUL DE 
JUCĂTORI

Groza, Tiliban (por
tari). Dobra, Stroia, 
Oliăi, Bozga. Sârghie, 
Preda, Ciobanu. Pop, 
Șhadi, Șipoș, Borșa, 
Zalomir. Marin Ovidiu. 
Gheara. Pisoiu, Stan
cu. Lavu, Ciotlăuș, 
Eduard Kovacs.
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S.C. SIDERURGICA S.A. -POSIBILITATEA UNUI NOU
Această critică
stare de fapt

1
I

Obișnuită, zeci de ani, să evolueze intr-o „epocă 
de aur" a risipei de resurse și având ca preocupare 
obsedantă „datul" peste plan cu orice preț al pro
ducției în tempo cincinalizat, combinatul siderurgic 
din Hunedoara, actuala S.C. „Siderurgica.. S.A., a 
perceput momentul de răscruce 1989 ca un imperios 
semnal de alarmă tras nu pentru a opri un zbor spre 
tăriile eficienței, ci pentru a evita, la timp, lipsa de 
glorie a unei generale prăbușiri. Cumplit de iritante 
și neliniștitoare au devenit întrebările „cu ce chel
tuieli producem •?“ și mai ales „pentru cine produ
cem ?". Lumea economică în care combinatul pulsa 
milioane de tone de oțel dispăruse. Și așa directorii 
generali au devenit peste noapte manageri și cu 
ABC-ul economiei de piață la-nclemână s-au lansat 
în manopere de păstrare a cât mai mult din fosta 
piață de desfacere. Din păcate momentul adoptării 
principiului „fiecare se descurcă cum poate" nu a 
fost deloc pregătit, nici măcar intuit, în mediul e- 
CQnomic autohton. Abordarea concurenței și reac- 
țiunea rapidă la fluctuațiile pieței trebuiau făcute 
cu tehnologii cvasiperimate și energofage, cu un i- 
mens balast patrimonial neproductiv, dar consuma
tor de resurse și nu în ultimul rând cu o structură 
de personal supradimensionată. Din capul locului 
varianta unei economii cu reguli clare și fluxuri fi
nanciare nestăvilite a fost exclusă. Și atunci mana- 
geriatul marii industrii românești s-a descurcat cum 
a putut. Din nefericire, deciziile nu au putut fi lua
te pe considerente ale economicului, întreaga politi
că economică în marea industrie fiind născută sub 
imperativul instinctului de conservare. Așa a apă
rut blocajul financiar cu efecte negative pen
tru întreaga societate, frustrată de benefi
ciile redistribuirii sutelor de miliarde de lei, cât re-

dem, dl ing. Pogea este prototipul unei noi clase de 
manageri ce a învățat să conducă și nu să dom
nească peste firmă. Cu amabilitate și franchețe dia
logul purtat cu dl manager Pogea a fost de natură 
să dea publicității care sunt liniile directoare prin
cipale ce întrupează tactica sa managerială.

Una din direcții o reprezintă studiul la amănunt 
al ambientului economic ce poate influența activita
tea Siderurgicii S.A. S-au făcut studii de marketing, 
luându-se în calcul influențele pe care le pot avea 
toți concurenții potențiali ai combinatului. De ase
menea s.au trecut în revistă sutele cl<* beneficiari, la 
intern și la extern, pentru calibrarea exactă a volu
mului de desfacere și lămurirea problemelor cu rău- 
platnicil. De altfel, una din prioritățile dlui manager Po
gea constă în scoaterea societății din chingile blocajului 
financiar. Deosebit de pragmatică, politica aplicată 
pentru aceasta se poate rezuma la sintagma „nu sunt 
bani, nu este marfă". Chiar dacă inițial măsura a- 
doptată a subțiat considerabil fondurile destinate ca
pitalului 
cca 130 
până la 
perioada 
ternă de la 131 de zile la 97 de zile. Tot pentru con
solidarea capitalului circulant s-au operat reduceri 
de stocuri, în luna iulie acestea fiind diminuate cu 
10 000 de tone, echivalentul a 20 de miliarde de lei. 
O altă valență ce caracterizează. activitatea de ma
nager a dlui Pogea constă într.un neobosit control 
al activității și al aplicării corecte a tuturor deci
ziilor adoptate. Nefiind adeptul tipului de conducător 
„închistat în birou", actualul manager de la Siderur
gica, surprinzându-și de multe ori chiar și propriii 
salariați, girează, cu prezența sa fizică, lucrul bine 
făcut și menținerea unui moral ridicat al angajați- 
lor combinatului.

Și rezultatele n-au întârziat să apară !

și o sensibilă ameliorare a rezultatelor financiare ale 
firmei. Dacă anul 1990 era încheiat la Siderurgica 
cu pierderi de 53 de miliarde de lei, pe primul se
mestru din acest an contabilitatea înregistrează un 
beneficiu net în valoare de 3,56 miliarde de lei. Gu 
toate că, prin forța împrejurărilor, datoriile rămân 
încă importante, dl manager Pogea și-a precizat clar 
intenția de a canaliza plățile spre stingerea obliga
țiilor către bugetul de stat și către regiile RENEb, 
ROMGAZ și SNGFR, unde există restanțe neachitate.

0 restructurare-un drac

circulant, care Ia Siderurgica se ridică la 
miliarde de lei, interlocutorul apreciază că 
urmă rezultatele au fost benefice. S-a redus 
de încasare a creanțelor pentru piața in

Siderurgica S.A. in date

De la farmecul desuet al începutului...

Siderurgica S.A. contează acum pe o piață de 
desfacere ce însumează cca 900 de mii de tone de 
oțel anual. Din această cifră, piața internă absoarbe 
560 de mii de tone, fiind cerute semifabricatele pen
tru țevi (13,4‘la sută), profile grele (32 la sută), pro
file ușoare (32,5 la sută), rulmenți, oțel beton și di
ferite organe de asamblare. Cca 300 de mii ’ de tone 
de oțel produs la Siderurgica ia anual calea expor-

al valorilor pozitive pe 
primul semestru 1997

nu chiar atât de negru
Foarte realistă 

conducătoare de la 
restructurarea. Fundamentată pe studii ample și rea
liste, cheia de boltă a restructurării este considerată 
a fi reabilitarea tehnologică a anumitor sectoare. A- 
vantajul combinatului hunedorean este că are crista
lizate obiectivele investiționale pe care se va putea 
construi o producție mult- ameliorată la capitolul 
cheltuieli. Este vorba de noua linie de turnare con
tinuă, unicat național, și de cuptorul electric nr. 3. 
Destinată a produce subansamble pentru țevi, repere 
ce au desfacerea asigurată, noua linie de turnare 
continuă va fi operațională începând cu toamna a- 
cestui an. Din calculele de eficiență prezentate am 
reținut câ la producția de țagle de țevi pe linia de tur
nare continuă costul producerii tonei de oțel va fi cu 35— 
45 de dolari mai mic decât cel actual. Acest lucru 
rezultă din economii făcute la oțel lichid — 168 kg 
la tona de produs, gaz metan — 75 mc la tona de 
produs, energie electrică — 110 kwh la tona de pro
dus, ca urmare a eliminării fazei de transformare 
din faza lichidă în semifabricat. împreună cu noul 
cuptor electric nr. 3, linia de turnare continuă va 
forma cel mai avansat pol de producere a oțelului 
la Siderurgica S.A. Bineînțeles că celelalte fluxuri 
de fabricație — cocserie, aglomerare, furnale, oțelăril, 
laminoare — vor suferi corecții majore ale capacită
ților de producție, existând un plan concret prin ca
re s-a stabilit ce se va dezafecta, ce va fi pus în 
conservare și ce va fi încurajat să funcționeze în 
continuare. Referitor la politica de personal care se 
va aplica, dl manager Pogea recunoaște inevitabili
tatea unor disponibilizări de personal, menționând 
totodată că acestea se vor face cu discernământ, pri
mii avizați deocamdată pentru „lăsarea la vatră" fiind 
cei

a părut politica actualei echipe 
Siderurgica în ceea ce privește

cu afaceri personale și cei indisciplinați.

ll

■

1 >

<
<

J
<

prezintă datoria marilor coloși industriali la buge
tul de stat. Așa a apărut ineficiența legislației eco
nomice incapabilă să regleze lucrurile acolo unde 
realitatea obiectivă din teren se opune corijărilor 
spre eficiență. Mediul economic românesc a deve
nit, din cauza marilor operatori economici a căror 
ineficientă s-a moștenit după 1989, odată cu struc
tura lor pantagruelică, un domeniu al .nisipurilor 
mișcătoare, imaginea acestor coloși industriali cu
noscând o continuă degradare în percepția opiniei 
publice.

Siderurgica S.A. este constrânsă, la rândul ei, 
să plătească tribut perversității spațiului economic 
românesc la care este parte. Această critică stare de 
fapt face să se nască îndoiala privind viitorul siderur
giei hunedorene așa cum este ea structurată acum. 
Din fericire n-am întâlnit acest sentiment, frate cu 
resemnarea, în biroul dlui manager general al 
derurgicii S.A., ing. Gheorghe Pogea.

r

In loc de începutul 
sfârșitului, începutul 

schimbării

0 posibilitate a unui 
nou început

Si-

...la impozanta de astăzi.

Poziția avută de dl manager Pogea, dincolo de 
marile responsabilități, nu este deloc una comodă. 
Pentru că în spatele activității din combinat se as
cunde însuși destinul municipiului de pe Gerna. Si
derurgica înseamnă și cultură, șj sport și sănătate, 
precum și baza de existență a 15 300 de oameni și 
cana a tot atâtea familii. Vorbind de Siderurgica vor
bim practic de comunitatea Hunedoarei cu tot ce 
presupune ea în pianul asigurării existenței. Deci, 
din capul locului, pentru conservarea a tot ccca ce 
înseamnă acum Hunedoara, pare aberantă alterna
tiva unui colaps economic la Siderurgica. Pe de altă 
parte, ecuația reabilitării combinatului, a cărei re
zolvare cade în sarcina actualei conduceri, presupu
ne armonizarea unui număr considerabil de para
metri ale căror frâie reglatoare nu se opresc toate în 
mâinile ei. Presupune mul tă abilitate strecurarea prin 
furcile subțiri ale restructurării masivul potențial 
productiv al Siderurgicii, cu păstrarea în parametri 
convenabili păcii sociale a structurii de personal. De 
aceea există în prezent o discrepanță notabilă între 
imensul volum de energie, cunoștințe și nervi, con
sumat pentru găsirea de soluții, pe de-o parte, șl 
lipsa de spectaculozitate și anvergură a efectelor con
crete, pe de altă parte. Important este însă că to
tuși apar mugurii unei așteptate relansări. E deci 
posibil un nou început la Siderurgica S.A. ? Răspun
sul dlui manager Pogea este fără echivoc: DA l

Pagină realizată de

Persoană tânără, pasionată de siderurgie, fami
liarizată cu realitățile economice românești, stăpâ
nind tehnicile și instrumentele managementului mo-

Se exportă în comunitatea europeană (17 Ia 
alte țări din Europa (24 la sută), Africa de 
(31 la sută) și zona orientului îndepărtat (24 la 
Pe primele șapte luni din acest an s-au ex-

ADRIAN sALAGEAN
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tului. 
sută), 
Nord 
sută).
portat aproape 172 mii tone oțel. Reperele cerute în 
afara țării coincid cu eels absorbite de piața inter
nă. Urmare ă metodei de conducere foarte strânse 
practicate de actuala conducere din combinat a fost
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MARIN PREDA L
Dacă ar fi trăit, autorul „Moromeților** * 

împlinea pe 5 august 75 de ani de viață. Dar* 
. n-a fost să fie, Marin Preda trecând în lumea » 
.umbrelor la numai 58 de ani, la puțin timp* 

. după apariția romanului „Cel mai iubit din-» 
tre pământeni**. »

Dincolo de controversele iscate de viața* 
și opera sa In rândul criticii, Marin Preda ră-* 

«mâne o figură remarcabilă a epocii contem-» 
' porane a istoriei literare. »

i
M

I
I
I
I

ÎN EXPOZIȚIA „DIALOG CROMATIC**

CERAMICA ART NOUVEAU
Secția de artă a Mu

zeului Civilizației Dacice
și Romane din Deva con
tinuă să găzduiască, pâ
nă la sfârșitul acestei
Iluni, expoziția cuprin

zând pictură și artă de-
J corativă, sugestiv intitu- 
| 'lată „Dialog cromatic". 
» Așa cum se menționa în 
I coloanele cotidianului nos- 
' tru la momentul verni- 
I sațului, lucrările de pic

tură aparțin unor renu- 
J miți artiști plastici hu- 
| nedoreni, dar și din ța- 
» ră, iar arta decorativă 
S este reprezentată prin 
" piese proprii stilului Art 
I Nouveau, din secolele 
J XIX—XX.
I Remarcabil mai ales 

prin ornamentică șl ex- 
' presie, stilul-Art Nouveau 
I își are istoria și specifi- 
» cui său. Referitor la a- 
| cestea, am rugat-o pe 
, dna muzeograf Doina An- 
Itoncscu, realizatoarea ex

poziției de artă decora-
I* tivă, să ne prezinte câ

teva detalii.
J „în aproape toate sti- 

| Iutile, lumea plantelor a 
« constituit o sursă de in- 
| spirație pentru modele 
J ornamentale. Frunze, ra. 
Imuri, flori și fructe, fie 

singure, fie combinate, 
J au fost adaptate pentru 
I ornament. Alegerea în 
» acest scop a relativ pu- 
I ține plante din luxurian- 
J tul domeniu al lumii ve- 
| getale a fost, în parte, 
I determinată de frumu- 
i sețea formei, și în parte 
I de faptul că acestea au 
J (ori au avut cândva) un 
| înțeles simbolic.
» Stilul Art Nouveau es. 
I te un stil cu multiple ră- 
J dăcini și precursori. îl 
I întâlnim pentru prima 

oară în Anglia, în am- 
J bianța prolifică și expe- 
| rimentală a curentului 
» Arts and Crafts, din de- 
| ceniile al VUI-lea și al 
, IX-lea. Avântul continen- 
Ital al stilului Art Nou

veau în arhitectură și
• arte aplicate a reprezen- 
l tat un fenomen relativ 
’ brusc: Art Nouveau a- 
(pare la Bruxelles, în a- 

nii 1892—’93, ca stil bi- 
I‘ ne închegat; în Germania 

stilul și-a luat denumi- 
J rea de la revista Jugend, 
| care începuse să apară 
« din 1896. Continuând ce- 
I le mai bune tradiții fran- 
J ceze, stilul dobândește, 
Iîn arta aplicată din Fran- 

ța, o expresie mai rafi- 
Inată și mai elegantă de

cât în oricare altă par- 
• te. Parisul este acela în 
I care stilul Art Nouveau 
* Sșl stabilește centrul in
ft temațional.
J Dccorativismul acestui 
; stil se exprimă prin mo- 
idalități foarte variate, 

dar mai ales prin ele- 
J mente inspirate din lu- 
| mea vegetală. Planta exo. 
J tică cu tulpini lungi și 
I flori palide inspira ima

ginația artistului curentu
lui Art Nouveau, căci a- 
semenea flori stranii, ne
obișnuite, păreau purtă
toarele unui mesaj de 
delectare estetică, exo
tism și sofisticare. A 
persistat totuși tendința 
ca lujerul să eclipseze 
floarea, așadar și-au păs
trat popularitatea tot fe
lul de plante agățătoare, 
ca gherghina, zorelele și 
trandafirii, trestiile înal
te și mlădioase. în plus 
față de aceste plante, se 
mai numără întreaga ga
mă de flori submarine, 
cu tot soiul de alge un
duitoare și ierburi ma
rine fremătătoare. Nufă
rul, de asemenea, a in
trat în rândul simbolu
rilor, adăugând doar cu
venita nuanță de adân
cime și mister profund. 
Este grăitor faptul că 
mugurele apărea ca mo
tiv tot atât de frecvent 
ca floarea însăși. încadra* 
rea personajului femi
nin în ambianța florală, 
în lumea vegetală, este 
viziunea tipic simbolis
tă a anilor 1900. Ade
seori femeia se asociază 
cu plantele în creștere, 
care se agață mângâietor 
de ea, dar aceasta ex
primă o idee mult mai 
profundă, și anume ali
anța intimă și adâncă 
cu natura".

Sunt prezentate în ca-

WW.WW.WAAWWW

BUST DE TÂNĂRĂ 
FEMEIE

Privire de extaz. Tră
sături de madonă. Gu
ra surâzătoare. Părul îm
podobit cu o floare de

drul expoziției piese a- 
parținând atelierelor eu
ropene, piese produse In 
Franța, la Sarreguemines, 
în Anglia, Gehoslovacia, 
în Germania — Rosenthal,

Kronach, Haidinger șl 
Ilmenau, iar, în ultima 
sală, piese aparținând u- 
nor ateliere orientale.

A consemnat 
GEORGETA B1RLA

stânjenel, care urmează 
conturul șuvițelor ce se 
revarsă pe bust sub for
ma unor liane unduitoa
re. Faldurile vestimenta
ției sunt dispuse oblic,

concentrându-se spre ba
ză, dând senzația unei 
alte flori ale cărei frun
ze șl petale învăluie per
sonajul feminin.

VAZA cu trandafiri

Gorpul cilindric spriji
nit pe o talpă rotundă, 
marcată de un brâu auriu. 
Pe talpă — ornament fio* 
ral aplicat, care se con
tinuă Sn cele două toarte, 
alcătuite din ghirlande 
de flori și frunze. Gâtul 
suplu, frumos arcuit, e- 
vazându-se spre buza ca
re sugerează un detaliu 
de floare. Gorpul orna
mentat cu flori de tran
dafir aplicate; Același or
nament redat și pe gâ
tul vazei, dar sub formă 
miniaturizată. Ornamen
tele în relief sunt sub
liniate printr-o linie au
rie. Decorația ornamen
tului • se revarsă asupra 
vasului, dominând astfel 
întreaga piesă.

Foto: ANTON SOCACI
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Ireconfortantă

Luca Pițu : NAVETA ESENȚIALA, 
soții patafizice pe șantierul deconstrucțlei.

Editura Moldova

cu 
ci-

lipsa 
sub-

Asigurată de două pre
fețe pigmentate cu at
mosfera conținutului său, 
cartea lui Luca Pițu 
pornește să înfrunte lu
mea cititorilor de pe po
ziția unui cumul lexical 
gata-gata să șocheze. Se 
mai întâmplă, însă 
puțină bună voință
titorul se va descurca 
printr-un hățiș jargono- 
dialecticalo-lingvistio de 
toată minunea. Și, slavă 
Domnului, limba româ
nă nu suferă de 
unor cuvinte cu
înțelesuri și de construc
ții gramaticale surprin- 
zător-fermecătoare. Irțr 
portant este că acest im
presionant rod al inteli
genței multor generații 
să-și găsească măcar din 
când în când „nașul", 
într-adevăr, după Ion 
Greangă, nu cred să se 
mai fi încumetat cineva 
a uza de dulcele și mlă
diosul grai moldovenesc 
până la-de-față — împrici
natul Luca Pițu. însă Ia 
un alt nivel din punct 
de vedere intelectualist 
— cu mult superior, evi
dent —, este ridicarea 
hâtroșeniei la rang de 
subtilă, elegantă și ele
vată spiritualitate de ca
re autorul demonstrea
ză că nu duce lipsă. Pe 
lângă Horia-Roman Pa- 
tapievici — un analist 
umblând prin socio-poli- 
ticianismele autohtone 
cu rafinament debor
dant — ,Luca Pițu este 
un vijelios, un eseist 
care în orice moment și 
situație ni se poate stre
cura printre degete și, 
pitit pe după (sau în) ra
ționamente de o manie
ră clar nonconformists, 
poate năvăli cu gium- 
bușlucaru-i stil de oriun
de, chiar din fraza cea 
maj voît-banală. 
predilecție pentru 
vații lingvistice, 
aiuritoare, sau chiar in
ventând noțiuni altfel de 
negăsit în dicționare... 
Insă, vrând-nevrând și 
trecând peste indiferent 
ce convenționalisme 
terar-filozofice sau 
cal-tradițional-logice, 
putem fi nedrepți, 
nitori și ipocriți nerecu- 
noscându-i autorului o 
erudiție de care mulți 
s-ar îmbățoșa, înfățișa
tă cititorului prin consi
derații inedite și demne 
de luat în seamă. Aceas
ta chiar în condițiile în 
care un text ca acesta 
dă impresia de haraba-

I

Având 
ino- 

uneori

li- 
lexi- 

nu 
(jig-

bură: „Pentru ca un o~ 
biect, o idee — oricât 
ar hi ele de vecine cu 
a hoitului entropie — să 
se îmbulzească spre is
torie, să se evenimenția- 
lizeze, să ajungă 
savanților ostili 
Analelor sau lui Braudel 
personal, îi suficient să 
ne proiectăm în ele afec
tele, volițiile, fantasmele: 
imediat devin 
credințe, sisteme 
cite, soteriologicc 
ce se pluralizează 
sfârșit, mantale 
țe aruncate peste 
peste împăratul despuiat 
al lui Andersen, peste 
pântecul dezolant și gol 
al referentului, al obiec
tului numit de semioti- 
cieni referent" (p. 68), 
(Toate subl: D.H.). ...Iar 
dincolo de această ava
lanșă și falsă încâlceală 
cu trimiteri subtile, dăm 
de agerimea unei minți 
— a autorului, evident — 
pentru care sobrietatea 
lumii poate fi convertită 
într-un splendid joc de 
cuvinte și de idei sau 
într-o seducătoare întâl- 
nire-reîntâlnire — mă 
rog! — cu Jnaltele spi
rite ale lumii din vre
mea noastră și dintot- 
deauna, a căror gândire 
este filtrată, analizată șl 
redată ornamentată cu 
stilul de-acum inconfun- 
dabil al Iul Luca Pițu.

Și, pur informativ, ci
tez de pe ultima coper
tă a cărții o foarte apro
ximativă schiță de por
tret: „Luca Pițu predă, 
la Facultatea iașiotă de 
Litere, teoria și practica 
traducerii, retorica dis
cursului narațional, lo
gica textelor ficționare 
și alte discipline... cu iz 
herme(neu)tic.. (Deci, sunt 
explicabile expresivita
tea, limbajul și construc
ția textului la autorul 
cărții! — D.H.). Dintre 
ultimele sale opuri de 
„specialitate" : Sentimen-

dragi 
Școlii

mitologii, 
încâl- 
i luzii 

la ne- 
pcstri- 

Noe,

»

• KJ L- / t V l ‘

tul românesc al urii de 
sine (1991); Ultima noap
te de 
noapte 
Eros, 
(1994);
niilor curente (1995). Sunt 
câteva titluri de cărți 
care mă scutesc de reco
mandări pentru lecturi, 
dar incitante... Ca și cel 
al cărții de față, aflată 
la „Ediția a doua: revi
zuită, titirită și augmen
tată" (Cop. I).

dragoste și. întâia 
de filosof ie (1992); 
Doxa &

Breviarul
Logos 
nebu-

DUMITRU HURUBA
I
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LUNI, 11 AUGUST

T V R 1
13,00 Secretele nisipului (s/r); 14,00 TVR 

Info; 14,10 Șeicul (s/r); 15,00 D.a.; 15,30
Em în limba maghiară; 17,05 Specialitatea 
casei (s); 17,35 Timpul Europei; 18,00 Tele- 
estival Camei Planet; 19,00 Sunset Beach 
(s); 19,50 Agenda Muzelor; 20,00 Jurnal; 
21,00 Baywatch (s); 22,00 In fața dv.; 23,00 
Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Re
vista de istorie; 0,30 Rock Live.

T V R 2
13,00 Tribuna partidelor parlamentare; 

(13,30 Conviețuiri; 14,30 Ce bine e acasă! 
e; 15,00 TVR Info; 15,10 Știri bancare și 

irsiere; 15,30 D.a.; 16,00 Secretele nisi- 
! pului (s); 17,00 Șeicul (s); 17,50 TVR Info; 

18,00 Puterea, pasiunea (s); 19,00 Exercițiu 
de admirafie (do, ep. 1); 20,00 Teatrul Na- 

i țional de Televiziune! „Cum vă place" de 
William Shakespeare; 22,30 Ultimul tren 
(dezb.); 23,30 Autograf: acad. Dan Berindei; 

: 0.00 TVM. Mesager; 0,30 Mari dirijori.

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

imaginație (s/r); 9,30 Controverse istorice
(r); 10,00 Viața în trei (s); 10,35 Printre rân- 

_ri (r); 11,25 Capăt de drum (f/r); 13,10
Model Academy (s); 13,35 D.a.; 14,00 Știri;
il4,10 Teleshopping; 14,20 Lumină călăuzi
toare (s); 15,05 Annie Oakley iw. SUA); 16,50 
Iluzii (s); 17,40 Intre prieteni; 18,20 D.a.; 
18,45 Telerebus; 19,20 Știri; 19,30 Alondra 
(s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea afa
cerilor; 21,30 Atingerea Meduzei (thriller, 
SUA); 23,20 Știrile nopții; 23,30 Matrix (s); 
0,20 Kassandra (s); 1,20 Annie Oakley (f/r).

PRO TV
730 Ora 7, bună dimineața 1; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s/r); 9,45 Tânăr ți 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Confrun
tările celui de al ll-lea Război Mondial (do); 
123» Știri; 13,00 Procesul etapei (r); 14,30 
Lumea filmului; 14,55 Povestea zilei; 15,00 
Matlock (s); 15,50 Sport pe plajă; 16,00 Tâ
năr ți neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire 
B; 1730 Zona Crepusculară (s); 18,20 Sport 

minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful ? 
(si; 19,00 Știi ți câștigi f; 19,30 Știri; 20,00 
Red Rock West (f.a. SUA); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme 
Is); 23,00 Știri; 23,20 Revista presei; 23,30 
.a limita imposibilului (s); 0,15 Generația 

BRO.

MARȚI, 12 AUGUST
T V R 1

6,00 România; ora 6 fix!; 8,30 D.a.(r); 
9,00 1VR Cluj-N.; 10,00 TVR Info; 10,05 
TVR lași; 11,00 TVR Timiș.; 12,00 Știri; 1235 
Credo (r); 13,05 Secretele nisipului (s/r); 14,00 
Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 Bursa inven
țiilor (rj; 15,05 D.a.; 15,30 Ecclesiast '97; 
16,00 Em. in limba maghiară; 17,00 Știri; 
17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 Medicina 
pentru toți; 18,00 Tele-estival (d); 19,00. Sun
set Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Ultimatu
mul (t. SUA/Ger.); 23,00 Canary Wharf (s);
23,30 Jurnal; 23,50 Universul cunoașterii; 
0,30 Planeta Cinema (r).

T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,00 D.a.; 8,30 Ca

nary Wharf (s/r); 9,00 Echipa de interven
ție (s/r); 10,00 tu ochii'n 4 (r); 10,45 Cul
tura in lume (r); 11,30 Știri; 1135 Sunset 
Beach (s/r|; 12,30 Frumoasa și Bestia (»/r) î
13,15 Biserica satului; 13,25 Știri; 13,30 Con
viețuiri; 14,30 Ce bine e acasă ! (s); 15,00 
Știri; 15,10 Știri bancare și bursiere; 15,30 
D.a. ; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 Șei
cul (s|; 17,50 Știri; 18,00 Puterea, pasiunea 
(s); 19,00 Opțiuni; 20,00 Maigret și flaman
zii (T-p. Franța/Elveția); 21,25 Românii de lân
gă noi; 22,00 Mari cineaști contemporani;
22,30 Ce-i de făcut ?; 23,30 Arhive româ
nești; 0,00 TVM. Mesager.

ANTENA 1
630 Tele-Dimineața; 9,00 Intre prieteni 

(r); 940 Viata in trei (s); 10,15 Iluzii (s/r); 
111,05 Atingerea Meduzei (f/r); 12,50 Meda
lion; 13.10 Model Academy (s); 13,35 O e- 
chipă fantastică (d.a); 14,00 Știri; 14,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 15,10 Viață dublă (s);
16,10 Madison (s); 16,50 Iluzii (s); 17,40 Do
sarele Antenei 1; 18.20 D.a.; 18,45 Telere
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bus; 19,20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Ob- 
servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Polițiști și criminali (f.p. SUA); 23,10 Știri;
23.20 Matrix (s); 0,10 Kassandra (s).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața !; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aventu
rile lui Brisco County (s); 12,55 Știri; 13,00 
Profesiunea mea - cultura; 14,30 D.a., 15,00 
Matlock- (s); 15,50 Snort pe plajă; 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire 
(s); 17,30 Arca lui Noe (s); 18,15 Sport ta 
minut; 18,35 Cine este șeful? (s); 19.00 Știi 
și câștigi !; 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 La limita impo
sibilului (s); 0,15 Generația PRO.

MIERCURI, 13 AUGUST
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj-N.; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
lași; 11,00 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 12,05 
Sensul tranziției (r); 12,55 Microrecital; 13,05 
Secretele nisipului (s/r); 14,00 Știri; 14,10 Șei
cul (s/r); 14,55 Bursa invențiilor (r); 15,05
D.a.; 15,30 Ecoturism; 16,00 Pro Patria; 
17,00 Știri; 17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 
Mag. sportiv; 18,00 Tele-estival Camei Pla
net; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 
21,00 Mândrie și prejudecată (s); 22,00 In 
flagrant; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jur
nal; 23,50 Cultura în lume; 0,30 întâlnirea 
de la miezul nopții.

T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,00 D.a.; 8,30 Ca

nary Wharf (s/r); 9,00 Savannah (s/rl; 10,00 
Medicina pt. toți (r); 10,30 National Geo
graphic (do/r); 11.30 Știri; 11,35 Sunset 
Beach (s/r); 12,30 Perla Coroanei (s/r); 13,25 
Știri; 13,30 Em. în limba maghiară; 14,30 Ce 
bine e acasă! (s); 15,10 Știri bancare și 
bursiere; 15,30 D.a.; 16,00 Secretele nisipu
lui (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiu
nea (s); 19,00 Agenda muzicală; 20,00 A- 
proape totul despre... telenovelă; 21,00 A- 
tletism (d); 22,30 Credo; 23,30 Permanența 
capodoperelor; .0,00 TVM. Mesager,

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Dosarele An

tenei 1 (r); 9,40 Viața în trei (s); 10,20 Iluzii 
(s/r); 11,10 Polițiști și criminali (f/r); 12,45 
Medalion; 13,10 Model Academy (s); 13,35 
D.a.; 14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare 
(sj; 15,10 Viată dublă (s); 16,10 Mădison (s);
16,50 Iluzii (s); 17,40 Totul despre Guvern;
18.20 .a.; 18,45 Telerebus; 19,20 Știri;
19,30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Omul cu masca 
de fier (f.a. SUA); 23,15 Știri; 23,25 Matrix 
(s); 0,15 Kassandra (s).

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

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aventu
rile lui Brisco County (s); 12,55 Știri; 13,00 
Am întâlnit și români fericiți; 13,30 Lecția 
americană; 14,00 Generația PRO; 14,30 D.a.; 
15,00 Matlock (s); 15,50 Sport pe plajă; 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte de 
iubire (s); 17,30 Război în riitor (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi!; 19,30 Știri; 
20,00 Vis criminal (f. SUA, p. 1); 21,50 Știri; 
22,00 Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 La limita impo
sibilului (s); 0,15 Generația PRO.

JOI, 14 AUGUST
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj-N.; 10,00 Știri; 10,Oi TVR lași; 
11,00 TVR Timiș.; 12,00 Știri; 12JJ5 Ce-i de 
făcut? (r); 13,05 Secretele nisipului (s/r); 14,00 
Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 15,00 D.a.; 15,30
Pompierii vâ informează!; 15,45 Lege și fă* 
rădelege; 16,00 Conviețuiri; 16,30 Em. în ib. 
maghiară; 17,00 Știri; 17,05 Specialitatea ca
sei (s); 17,35 Bank-note; 18,00 Transmisiune 
directă de la Olirnp; 18,50 Tragerile Loto; 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Dr. Quinn (s); 21,55 Pariul Trio; 22,00 Cu 
ochii-n 4; 22,45 Reflecții rutiere; 23,00 Ca
nary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un secol 
de cinema (do).

/ T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,00 D.a.; 8,30 Ca

nary Wharf (s/r); 9,00 Detectivul din Los
Angeles (s/r); 10,00 In flagrant (r); 11,00 A- 
merica sălbatică (do/r); 12,30 Mândrie și
prejudecată (s/r); 13,25 Știri; 13,30 Em. în 
limba germană; 14,30 Ce bine e acasă (s); 
15,00 Știri; 15,10 Știri bancare și bursiere;
15,30 D.a.; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 
Ceaiul de la ora 5...; 19,00 Magazin cui* 
tural estival; 20,15 Banii (dramă Fr./Elveția); 

21,25 Milenium; 22,00 Mari cineaști con
temporani; 22,30 Sport; 23,30 Media-Club; 
0,00 TVM. Mesager; 0,30 Muzica la Pala
tul Șuțu.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Totul despre 

Guvern (r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,25 Ilu
zii (s/r); 11,10 Omul cu masca de fier (f/r);
13,10 Model Academy (s); 13,35 Da.; 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; 18,20 O 
echipă fantastică (d.a.); 18,45 Telerebus; 19,20 
Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Observator;
21.15 Din lumea afacerilor; 21,30 Shadow
chaser IV - Elixirul (f. SF SUA); 23,10 Știri;
23,20 Matrix (s); 0,05 Kassandra (s).

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

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Beverly
Hills (s/r); 12,55 Știri; 13,00 Fațâ*n față cu 
llie Șerbânescu (r); 14,00 Sport; 14,30 D.a.; 
15,00 Matlock (s); 15,50 Sport pe plajă; 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iu
bire (s); 17,30 Hercule (s); 18,15 Sport la mi
nut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful ? (s); 
19,00 Știi și câștigi !; 19,30 Știri; 20,00 Mel
rose Place (s); 21,00 Doctor în Alaska (s);
21,50 Știri; 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 La 
limita imposibilului (s); 0,15 Generația Pro.

VINERI, 15 AUGUST
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix !; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj-N.; 10,00 Știri; 10,05 Lumină 
din lumină; 11,30 TVR Timiș.; 12,00 Știri; 
12,05 Media-club (r); 12,35 Din viața rro* 
milor; 13,05 Secretele nisipului (s/r); 14,00 
Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 15,00 D.a.; 15,30 Em. 
în Ib. germană; 17,05 Specialitatea casei (s); 
17,35 Tribuna partidelor parlamentare; 18,00 
Tele-estival Camei Planet (d); 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Tezaur folclo
ric; 21,30 Zborul morții (f. SUA); 23,05 De 
la viziuni la marile centre de pelerinaj (do);
23,30 Jurnal; 23,50 Avanpremieră la Ma
maia '97; 0,50 Maliție erotică (f. er Italia/

7,00 Itinerar turistic; 8,00 D.a.; 8,30 Ca
nary Wharf (s/r); 9,00 Dr. Quinn (s/r); 10,00 
Universul cunoașterii (r); 10,40 Micul Yeti (f., 
ultima parte/r); 11,30 Știri; 11,35 Sunset 
Beach (s/r); 12,15 Un secol de cinema (do/r);
13.30 TVR Cluj-N.; 14,00 Pelerinaje; 14,30 
Ce bine e acasă (s); 15,00 Știri; 15,10 Știri 
bancare și bursiere; 15,30 D.a.; 15,50 La 
izvorul dorului; 16,00 Secretele nisipului (s); 
17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea (sj; 
19,00 Pentru dvs, doamnă!; 20,00 Fantastic 
Star TVR Club; 21,00 Robingo 2; 21,40 Săr
bătoarea pâinii; 22,00 Itinerare spirituale;
22.30 Nocturna sportivâ; 0,00 TVM. Mesa
ger; 0,30 Din viața romilor. Muzică.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Invitați la An

tena 1 (r); 9,50 Viața în trei (s); 10,30 Iluzii 
(s/r); 11,20 Shadowchaser IV (f/r); 13,10 Mo
del Academy (s); 13,35 D.a.; 14,00 Știri;
14,20 Lumină călâuzitoare (s); 15,00 Din lu
mea fotbalului; 16,00 Club Hawaii (s); 16,50 
Dragă profesore (s); 18,15 Telerebus; 18,55 
D.a.; 19,20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Dragoste neștirbită (dramă SUA); 23,10 Ști
rile nopții; 23,20 Obiceiuri necurate (co. Spa
nia); 1,30 Viață dublă (sr).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața !; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A S.H. (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/rj;
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Apocalip
sul (s); 12,55 Știri; 13,00 Divertis Show; 14,00 
Generația PRO; 14,30 D.a.; 15,00 Matlock 
(s); 15,50 Sport pe plajă; 16,00 Tânăr și ne
liniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 
Xena, prințesa războinică (s); 18,15 Sport; 
18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și câș
tigi!; 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Poltergeist II - Pe tărâmul groazei (f. SUA); 
23,00 Știri; 23,30 La limita imposibilului (s); 
0,15 Zona Crepusculară (s); 0,45 Generația 
PRO; 1,00 Giulietta și spiritele (dr. Italia).

SAMBÂTA, 16 AUGUST
T V R 1

7,00 Bună dimineața... de la Timișoara 
și București; 8,30 Alfa și Omega; 9,00 Știri; 
9,05 Salty (s. pt. copii SUA, ep. 1); 9,55 Prie
tenie fără frontiere; 10,45 Să muști din via
ță (f. cranța); 12,35 Mork & Mindy (s); 13,00 
America sălbatică (do); 13,30 Ecranul; 14,00 
Știri; 14,15 Mapamond: 14,45 Turnul Babei.. 
Ia Sibiu; 17,00 Universul misterios al lui Ar
thur C. Clarke (do); 17,30 Alo, tu alegi!; 
18,00 Atletism. CM de la Atena (d); 19,00
Teleenciclopedia; 20,00 Jurnal; 20,35 Săptă
mâna sportivă; 21,00 Savannah (s); 22,00 

Camei Planet Olimp; 23,00 Știri; 23,05 Pia
ța Spaniei (s, ep. 1); 23,55 Mâine pe micul 
ecran; 0,00 Detectivul din L A. (s); 0,50 Are
na A.S.

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

(em. de șt.); 9,30 Ajută-te singur; 10,00 Mon- 
do-blitz; 11,00 TVR Timiș; 13,00 Arte vizua* 
le; 13,30 Misterele Sankt Petersburgului (s);
14.30 Ce bine e acasă (»); 15,10 Știri ban
care și bursiere; 15,30 D.a.; 15,50 La izvorul 
dorului; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00
Șeicul (s); 18,00 Serata muzicală TV; 19,00 
Cazuri și necazuri în dragoste (div.); 20,00 
Greșeală fatală (f. Italia, ultima parte); 23,40 
Videocaseta muzicală; 0,00 TVM. Mesager; 
0,30 Jazz alive.

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

Dimineața; 10,00 D.a.; 10,50 Aventurile pă
sării spațiale (s); 11,15 Dragă profesore (s/r); 
13,00 Viață sălbatică (s); 13,30 Orașele lu
mii (do); 14,00 Știri; 14,20 Polițiști în misiu
ne (s); 15,35 Lumea în care trăim; 16,00 Po
veștile prietenilor mei; 16,30 Club Hawaii 
(s); 17,OU Misiune la Chicago (-); 18,00 Spi
talul Universitar (s); 18,55 Nici o clipă da 
plictiseală! (s); 19,20 Știri; 19,30 Sirenele(s);
20.30 Observator; 21,00 Judecător și jurat 
(thriller SUA); !2,40 Știri; 22,50 Dragoste cu 
năbădăi (s); 23,20 Hollywood Top Ten; 0,20 
Beavis și Butthead (r); 0,45 Aphrodisia (s).

PRO TV
7,00 Desene animate; 8,10 Povestea zilei;

8.30 Flipper (s, ultimul ep.); 9,00 Noile aven
turi ale lui Flipper (s); 10,U0 Giulietta și spi
ritele (f/r); 12,15 Profesiunea mea - cultura
(r) ; 12,55 Știri; 13,00 In slujba armelor (f.a. 
SUA); 15,15 Rugby: Noua Zeelandă - Afri
ca de Sud; 16,45 Sport pe plajă; 17,00 Gil
lette - lumea sportului; 17,15 Sport magazin;
17.30 Walker, polițist texan (s); 18,15 Ade
vărul gol-goluț (s); 18,45 Te uiți și câștigi !;
19.30 Știri; 20,00 Călărețul electric (dr. SUA); 
22,05 Străzile crimei (sj; 23,00 Știri; 23,15 
Nemuritorul; 0,35 Sport la minut; 1,00 
Arranged Marriage (f. er ).

DUMINICA, 17 AUGUST
T V R 1

7,00 Bună dimineața!; 8,30 Lumină din 
lumină; 9,05 De la Apenini la Anzi (s); 9,35 
D.a.; 10,00 Ala, bala, portocala!; 11,00 
Viața satului. Biserica satului; 12,30 Ce vrăji 
a mai făcut nevastă-mea, Samantha ? (s); 
13,00 National Geographic (do); 14,00 Știri;
14,15 Allas; 14,45 Videomagazin; 17,00 Star 
Trek (s); 18,00 7 zile în România; 18,30 Po
vești din copilărie (d.a.); 19,00 Robingo;
20,00 Jurnal ; 20,35 Duminica sportivă; 20,50 
Tragerile LOTO; 21,00 Atitudini anglo-saxo- 
ne (f. Anglia, p. a ll-a); 22,25 Lacul Leman 
și Lordul Byron (do); 22,55 Pariul Trio; 23,00 
Știri; 23,05 Camei Planet Olimp; 0,05 Filme
le săptămânii; 0,10 Festivalul „Maria Tă- 
nase".

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

9.30 Ferestre deschise; 10,00 Leonard Bern* 
stein prezintâ (s); 11,00 TVR lași; 13,00 Me
moria exilului românesc; 13,30 Misterele 
Sankt Petersburgului (s); 14,30 Ce bine e 
acasă (s); 15,00 Știri; 15,10 Bursa inven
țiilor; 15,30 D.a.; 15,55 Secretele nisipului
(s) ; 16,50 Sub cerul Indoneziei; 17,00 Șeicul
(sj; 18,00 Serata muzicală TV; 19,00 Sensul 
tranziției; 20,00 Rendez'vous la Majestic (II); 
21,00 Repriza a treia; 22,00 Jurnal; 23,00 
Frumoasa și Bestia (s., ultimul ep.); 0,00
TVM. Mesager; 0,30 Studioul șlagărelor.

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

8,00 Poveștile prietenilor mei (r); 8,30 Nici 
o clipă de plictiseală ! (s/r); 9,00 D.a.; 10,00 
Animal Show (s); 10,30 Un câine cu imagi
nație (s); 11,00 Muzică populară; 11,30 Con
troverse istorice (do); 12,00 Spirit și credin
ță; 12,30 Vedeta în papuci; 13,05 Caleidos
cop; 14,25 O femeie - un bărbat și jumă
tate; 14,50 Spitalul Universitar (s/r); 15,35 
Hollywood Top Ten (r); 16,50 Club Hawaii 
(s); 17,15 Alertă pe plajă (s); 18,00 Priitre 
rânduri; 18,55 Muppets Show (s); 19,20 Știri;
19.30 Giulia (s); 20,30 Observator; 21,00 
Dincolo de lege (dramă SUA); 22,40 Știri; 
23,00 Dragoste cu năbădăi (s); 23,25 Homer 
și Eddie (dramă SUA); 1,10 Giulia (s/r); 2,00 
Evadarea (f. SUA)

P R O TV
7,00 Desene animate; 8,30 Fiica oceanu

lui (s); 9,00 Super Abracadabra; 10,30 For
mula secretă (f. SUA); 12,15 Sport pe plajă;
12.30 O căsnicie perfectă (s); 13,00 News 
Radio (s): 13,30 Bandit (s); 14,45 Lumea fil
mului; 15,15 Stan și Bran (s); 15,45 Steaua 
speranței (f. Italia); 17,30 Norocosul (s); 18,30 
Beverly Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 Amintiri 
din altă viață (co. SUA); 21,55 Știri; 22,00 
Fotomodele (s); 23,00 Știri; 23,20 Prima pa
gină: 23,30 Procesul etapei; 1,10 Am întâl
nit și români fericiți.
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In perioada 7—8 august 

a.c., o delegație de spe
cialiști ai Partidului Al
ternativa României, con
dusă de Varujan Vosga- 
nian, președintele Comi
siei de Buget, Finanțe șl 

Bănci a Senatului României, 
se va deplasa în Valea 
Jiului. Scopul vizitei îl 
constituie evaluarea din 
punct de vedere economic 
și social a situației actuale 
din Valea Jiului și elabo
rarea unui program de 
dezvoltare durabilă a a- 
cestei zone. Din delagație 
fac parte specialiști din 
18 domenii, începând cu 
sănătatea, asistența soci
ală, învățământ, sociologie 
și terminând cu sfera pie
ței de capital, resurse mi
nerale, sisteme energetice

și investiții. Pentru dobân
direa informațiilor nece
sare, specialiștii Alternati
vei Româriei se vor în
tâlni cu reprezentanți ai 
administrației publice lo
cale, ai Prefecturii și ai 
direcțiilor județene des
centralizate, cu directori al 
regiilor autonome, socie
tăților comerciale și ai su
cursalelor băncilor, precum 
și cu lideri sindicali.

Rezultatul analizelor e- 
fectuate precum și pro
gramul elaborat de Pre
fectură și Consiliul jude
țean Hunedoara vor fi 
puse la dispoziția Preșe
dintelui Emil Constantî- 
nescu, care și-a exprimat 
sprijinul pentru această 
inițiativă. (A.S.)

I
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SPORT
DIVIZIA A. Etapă a oaspeților 

Rezultatele etapei inter
mediare de miercuri 6 au- 
pust: F.C. Argeș — Univ.

aiova 1—0; Dinamo — 
..apid 0—2; Ceahlăul — 
Steaua 1—2; „U" Cluj — 
Jiul Petroșani 3—0; Spor-

tul Studențesc — F.C. Na
țional 0—1; Gloria Bistrița 
— Oțelul Galați 0—3; Fa
rul C-ța — C.S.M. Reșița 
1—1; Petrolul — F.C.M. 
Bacău 2—2; F.C. Dâmbo- 
vița — Foresta Fălticeni 
1—0.
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Cu sediul în str. Depozitelor» nr. 1, Deva. -
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S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

Produce și comercializează: str. 22 Decembrie, bl. 4, parter

i

GALERIA DE LA VEGA DEVA 
INVITATA

Conducerea clubului Ve
ga Deva adresează rugă
mintea inimoasei galer’i 
ce a însoțit echipa de- 
veană și la meciul de 
baraj pentru promovare de

LA CLUB
la București, cu echipa 
F.C. Drobeta Tr. Severin, 
să facă o vizită conducerii 
clubului la stadion pen
tru a fi Și în continuare 
alături de echipă. (S.G.)

3. Limba engleză — profesor U.S.A.
4. Inițiere calculator P.C.
Informații și înscrieri la sediu sau la 

| lefon: 226081, zilnic intre orele 10—12.

— tălpi încălțăminte din T.R. și cauciuc;
— piese de schimb pentru mașini de spă- 

automate și Albalux;
— tampoane, garnituri, oringuri pentru 

industrial;
— inele tub oxigen, CO 2. acetilenă;

— covorașe auto;
— alte garnituri la comandă.
De asemenea, comercializează la preț de 

producție:
— mașini
— mașini
7;
— mașini

VIZITAȚI-NE ȘI VEȚI CONSTATA CA

uz

de 
de

lux
de cusut Nicoleta.

*

I
I
ft

I
*

I ft 
I
*

I
I 
ft

Vinde la cele mai bune prețuri:

• țeava pentru gaz 02 țoii (057 x 3,5; 
•060 x 3,5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ 
j 1—87.

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm; 3,25 
1 mm și 4 mm.
i Relații la tel. 211854, 620714, 626009 ; 
• fax 627890. (7587)

spălat Diamant 400T; 550T; 
spălat Albalux 15,2 și Alba-

SC PYROSTQP Srt Oradea
I ft 
I

AVEM CELE MAI MICI PREȚURI! (0912015) j 
ft

— I
i ft

școlar * 
1997/1998. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NOR- j 

| MAL.
ft
Ift
! de

Ift
Ift

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA 
„SFANTA TREIME" DEVA

Organizează, Începând cu anul

Activități:
1. Programa minimă obligatorie, elaborată 

Ministerul Educației.
2. Lecțiuni biblice pentru copii (cântece,

povestiri etc.).

te-

Reprezentanța1 DEVA

I
%

I
*

I
I ft
I
I
I
I

cj’ Sisteme automate de supraveghere și aLirmare 
,1a efracție și incendiu

rî" Sisteme de televiziune cu circuit înclu.
cș? Sisteme de control al accesului prin cai1 'e
& •Sisteme de interfome și videointerfomr 
rff3 Alarme auto

Geamuri termoizolatoare șt securizante

Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA ștSUA.

v

f S.C. REVA S.A. SIMBRIA
Slf Atelierelor

v ii ide k.i

LICITAȚIE PUBLIGa

ACHIZIȚIONEAZĂ
Cu plata pe loc autoturisme tipuri noi, avariate.

VINDE
Cele mai dwerstficdie pleee și subarrsamble de auHutumme 
din anul 1990 până în prezent, la preturi accesibile.

Arad, SteSiria nr.t, Tel 092-249558: 057 - 252(47/ 250268

RECEP PLUS
HÂRTIE
CONSUMABILE pentru orice tip de 
IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bd. DECEBAL Bl. P

Tel. 212726 218205

In ziua de martl 12.08.1'997, ora 10;fa»Sc Jltit/ 
societății, sl In flecare zl de marii' panâl^tv 
epuizarea stocului - următoarele

Autoutilitara Dacla'1304
Jncarcato» frontalJFjBO
Ipcarcata frontal EiSb .lF
Atte'mIJoaceJIxe

ftelatil suplimentare^la țel. 6'61fi80,\ âWjRXN 
$60435 intjlL12>

/

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

PHILIPS ARCTIC 
GĂIEȘTI

NEI 1 DAEWOO £ GOLDSTAR

Vă oferă la cele mai mici prețuri :
• TELEVIZOARE COLOR • I RIGIDE RE. CONGELATOARE ’ ȘI VITRINĂ 
fJUGOR ICE • MAȘINI DE SPĂLAT • ARAGAZE*CU 3. 4 ȘT-5 OCHIURI 

BUTELII DE ARAGAZ • BOILARE ELECTRICE • VIDEO EBAYERE Șî 
Video recordere • aspiratoare • mixerip și roboti db 
BUCĂTĂRIE • STORCĂTOARE DC FRUCTE • ©QiiQABJJȘrMOCjiETE..

Și multe altele !!!__________________
Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu,

£ PLATA ÎN 12 RATE1
CU AVANS NUMAI 1 O %

VANZAREA./.CUMPARAREA DE ACȚIUNI 
PE: 

! Piața RASDAQ
Î Bursa dqVvalori București

Piețe organizate $t supravegheate pe care se tranzactioneaza in depli.JUegalitat* 
acțiunile dobândite pr Programul de Privatizare in Masa

fUNICAPITAL S.A.
.Societate de,yalori Mobiliare 
(autorizație C.N.V.IVL 200/1995)

.'Membra a Bursei de Valon București
■ Membra.așisîemululde tranzacționare eiectrofflva RASDAQ
Membîa/Âșocjatiei Naționale a Socletatiloi de Valori Mobiliare

Meqjbra a SxigjetatD Naționale de Compensare Decontare si Oepozltace

INTERMEDIAZĂ

BIROURI UNICAPITAL S.A. :
Magazinul QUASAR-DEVA -Bulevardul DECEBAL Bi. R p,arter

Tel.: 054/ 2*11.261 
«MftmMAUKIUtfDOABA • Bulevardul DACIA NfltfO

Tel.x 054/723.130

Ml
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DIVERSE

VANZAR1 —
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3 
camere decomandate, Da
cia, 37 milioane, negocia
bil. Tel. 227512.

(6159)
• Vând grădină cu casă 

in Brănișca. Informații 
la 666528.

(7180)
• (unipăi casă in Deva 

central, sir.gur in curte, 
eventual schimb cu unul 
sau don apartamente si
tuat*- i.lhaecntral. In
formații zilnic la telefon 
216593- după ora 15.

(7168)
• \ aiul urgent apar

tament 4 camere, etaj 
2, îmbunătățit* garaj, 
boxă, Mărăști. Telefoane 
218225. -it5729.

(7152)
• Spray contra ejaculă

rii ranide, 'medicamente 
pot»n‘ ’-Ariditate, afro- 
disiace, 01 — 637G273*
018—606134.

• Vând teren, spatiît 
alimentație publică, vad 
excelent Hunedoara, . tel. 
721678- orele 7—22. (7151)

• Vând urgent Dacia 
Nova, localitatea lloșcani, 
Caba Samuel. Tel. 631186.

(186566)
• Vând (schimb) teren 

intravilan Geoagiu — Băi 
cu Deva. Tel. 616590, după 
Dra 20.

• Vând apartament două 
camere ultracentral (lângă 
(lărculeț), 68 milioane, ne
gociabil. Tel. 617167.

(6169)
• Cumpăr apartament 

două camere, exclus Mi
cro 15 și Dacia, ofer 
<0 000 DM. Tel. 225365.

(6470)
• Vând teren construc

ție 17100 mp și Audi 100.
Vnformatii Său Iești, nr. 
46. (6168)

• Vând urgent casă 
irei camere, garaj, gră
dina, Băcia, 158, 55 mili
oane, negociabil. (6467)

• Vând 1900 mp teren
intravilan cu livadă și 
cabană în Deva, prelungi
rea str. Vulcan, preț 16 
milioane. Tel. G11850, 
227262. (6425)

• Vând apartament trei 
camere, Kogălniceanu, Goj- 
du, etaj 3. Tel. 221553.

(6161)
• Vând apartament două

camere decomandate, cu 
privire Ia bdul Libertății, 
etajul 2, Deva. Tel. 212003, 
Orele 17—22. (7198)

• Vând garsonieră de
comandată, gaze, ultracen
tral, Hațeg. Relații 014/ 
250151, Mizif, după ora 
20- (6463)

• Vând Lada 1200, con
gelator, cuptor microunde, 
prețuri avantajoase. Tel. 
227479. (6162)

• Vând cărămidă pen
tru construcții, 10 000 bu- 
eăți și grinzi lemn, bile 
manele de 7—9 m. Tel. 
051/218623, 056/200998, du
pă ora 17. (6156)

• Vând urgent aparta
ment 1 amere, etaj 2, 
îmbunătățit, garaj, boxă, 
Mărăști. Tel. 218225, 215729.

(7152)
• Vând apartament două

camere. Horea, etaj 2. 
(Deva, tel. 6166G8. (7186)

• Vând casă, pământ, 
pădure în sat Țebea, nr. 
f2i8, asfallt, apă curentă.

(7191)

• Vând/schimb apar
tament 4 camere^ ultra
central și două Audi. 
Tel. 611040, după ora 17.

(7184)
• Vând garsonieră Ae

roport Petroșani. Tel. 
226652. (7163.1
• Vindem convenabil cân

tar (balanță) nou, cu e- 
crain, capacitate 1—100 
kg, mașini de tricotat in
dustrială și teren intravi
lan 3000 mp Deva, situat 
în stânga șoselei Deva — 
Cozia. Informații 214897.

(7156)
• Vând set tobe Amati,

stare excepțională. Sime- 
ria, Teilor, 33. (5177)

• Vând casă cu gră
dină Ilărțăgani. Tel. 659179.

(7192)
• Vând tobe supradi

mensionate, preț convena
bil. Tel. 660913. (7160)

• Vând apartament cu
garaj, bl. I, 3 Deva, str. 
Titulescu (Minerului). Tel. 
621627. (7190)

• Vând autoturism Da
cia 1310, an fabricație 1996, 
cutie cu 5 trepte. Tel. 
211347. (6171)

• Vând apartament 3
camere, Gojdu, etaj ‘4, 
tel. 214260. (186565)

• Vând Opel Ascona, 
ncmmatriculat, stare per
fectă, Geoagiu, str. Tile- 
șului, 25, familia Bucur.

(7380)
• Vând pisoi birmanezi.

Tel. 230656. (7381)
• Vând apartament 4 

camere, etaj 1, zonă cen
trală. Tel. 051/233333.

(3568)
• Vând Saviem 517 

tone, cabină Raba stare 
excepțională. Geoagiu, 
tel. 277, familia Crainic.

(7390)
• Vând sau schimb

casă cu api> tament ultra
central 3—4 camere, vând 
apartament două camere 
Dacia, 30 000 000, bine în
treținut. Tel. 218755, 8—16, 
616992, 16—22. (R)

• Vând talon Dacia 1300
și piese Fial Croma, tel. 
651077. (6887)

• Vând casă 4 camere, 
bucătărie yară, preț ne
gociabil Tel. 711955. (7331)

• Vând apartament 4
camere, multiple îmbună
tățiri, plus garaj și piv
niță. Tel. 716512. (7335)

• Vând dozator Fresco
3 capete, suc și unul berc, 
ciiioșc metalic 4 mp, du- 
biță Ford Tranzit 85 în
matriculată. Informații 
Hunedoara, teL 723788, 
după ora 20. (7339)

• Vând urgent, la pre
țuri negociabile, aparta
ment două camere, Dacia 
1310, mașină înghețată, 
motor Dacia 1310. Tel. 
718617 sau 712821. (7340)

• Vând Dacia, Ungaria
1981, neînmatriculată, Olt- 
cit Ungaria, înmatriculat. 
Tel. 716761. (7311)

• Vând urgent aparta
ment două camere. Hu
nedoara, str. Munteniei, 
2 A, bl. D 2, ap. 11. (7343)

• Vând casă (7 camere), 
poziție -centrală, piața O- 
bor. Hunedoara, tel. 716250.

(7311)

• Făină albă Unga- 
garia, BL 55 — 50 kg/ 
sac ; BL 55 — 1/1
— 15 kg/bax ; BL 80
— 50 kg/sac. Calita
te garantată. Tel./ 
Fax ,57/281116.

• Vând urgent casă
Cristur, multiple îmbună
tățiri, preț convenabil. 
671630. (7345)

• Cumpăr Oltcit neînma-* 
triculat cu motor bun, 
preț rezonabil. Tel. 711510.

(7348)
• Vând casă în Vaideni 

și Aro camionetă. Infor
mații tel. 058/752206.

(3570)
• Vând două pokere 

electronice, dulap frigori
fic, bar bere, teren intra
vilan 1000 mp. Tel. 777309.

(6260)
• Vând 2 garnituri mo

bilă combinată, stare ex
cepțională, preț foarte a- 
vantajos. Tel. 213674, o- 
rele 18—20. (7201)

PIERDERI

• Pierdut pașaport tu
ristic pe numele Crișan 
Ionel. Se declară nul.

(6257)
• Pierdut cod fiscal al 

SC L Dya-Dor Prod Com 
SRL, cu sediul în Ilăță- 
,gel. Se declară nul. (6258)

• Pierdut permis de
conducere seria C, nr.
0437812, pe numele Lu- 
pescu loan, eliberat de
Poliția Deva, județul Hu
nedoara. Se declară nul.

(6259)
• Pierdut mapă acte

societate, găsitorului re
compensă. Le declar nule. 
Tel. 230068. (7185)

• Pierdut pașaport eli
berat de IPJ Sibiu pe 
mumele Comșa Chirtop 
Lenuta. Se declară nul.

(7191)

OFERTE 
DE SERVICII

• Cu autorizația 3483, 
din 24 ianuarie 1991, a 
luat .ființă în Hunedoara, 
str. Rotarilor, nr. 12, acti
vitatea independentă de 
cojocărie și sifonerie.

(7328)

DECESE

• Fratele Bugă Si- 
mion cu soția Rodica 
anunță cu adâncă du
rere în suflet înceta
rea din viață după 
o grea suferință a 
iubitei lor soră și 
cumnată

IONESCU 
OLIMPIA 

Nu te vom uita 
toată viața pentru bu
nătatea, sufletul nobil 
și hărnicia de care ai 
dat dovadă ca soție, 
mamă, bunică, soră 
și cumnată.

Dumnezeu să te 
așeze în locul celor 
drepți și să te odih 
nească în pace.

înmormântarea sâm
bătă, 9 august 1997, 
comuna Mușetești, ju
dețul Gorj. (7197)

• N<ra părăsit tre
când in neființă buna, 
apropiata și scumpa 
noastră mătușă 

IONESCU 
OLIMPIA 

îndurerații nepoți 
cu familiile Simion, 
Felicia, Natalia, A- 
urelian, Simona și 
Andrei nu te vom 
uita niciodată, păs- 
trându-ți o frumoasă 
amintire. (7197)

ANUL IX • NR. 1946

fîr devcisctt
Societatea Comerciala 'DEVASAT' SRL 
Una dintre cele 

firme din județ.
oferă șansa 
dintre cele

Vă 
câtorva 
lume!

Dacă aveți

mai

de 
mai

mai

dinamice și cunoscute

a promova produsele 1 
renumite firme din I 

I 
i

4 
I
I
i

puțin de 35 de ani, 
locuiți în Deva, Hunedoara, Simeria sau Orăș- 
tie, sunteți ambițios, energic și dăruit cu pu
tere de convingere, depuneți până la 20 august, 
sau trimiteți prin poștă, un curriculum vitae 
la sediul firmei noastre pentru a deveni

AGENT DE MARKETING
Veți avea șansa unor venituri excelente 

și de a promova în structura Departamentului 
de

R.

vânzări al societății noastre.
Adresa noastră: Deva, bdul Decebal, bl. 

parter.
Important: nu uitați să menționați adresa 

un număr de telefon/fax.i
* și

SOCIETATEA COMERCIALA

Angajează economist promoția 1997. In
formații se pot obține la telefoanele: 225840; 
219466. Interviul va avea Ioc în data de 18 
august 1997, la sediul societății.

• S.C. Decomar 
Prodcom SRL Sime- 
ria, — Cărpiniș, nr. 
1 bis, tel. 231143, an
gajează de urgență: 
mecanici mașini și u- 
tilaje, minim catego 
ria 3, lăcătuș — 
minim categoria 2, 
prelucrăitori prin aș- 
chicre (strungar și 
frezor metale), minim 
categoria 4 (even
tual pensionar), tâm
plar manual univer
sal, minim categoria
3 (eventual pensio
nar), prelucrători mar
mură, calificați și ne
calificați. (7159)

• Cu adâncă durere 
în suflet, anunțăm 
încetarea din viață, 
după o grea dar scurtă 
suferință, a celei care 
a fost o bună și mi
nunată soție, mamă și 
bunică

MAGDA JOIKITS, 
născută ROȘU 

îi vom păstra veșnică 
amintire. Familia dr. 
Joikits Tiberiu — soț, 
fiul Tiberiu cu soția 
Sidonia, nepoatele Ru- 
xandra și Olivia și 
mătușa Lenkc. înmor
mântarea va avea 
Ioc azi, 8 august, ora 
11, in comuna Geoa
giu (7199)

PRIMARIA COMUNEI ROMOS. JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Organizează licitație publică pentru 
crarea de execuție gaz metan, faza I.

Licitația va avea loc în data de 25. 
1997, la sediul Primăriei comunei Romos.

lu

08.

• Caut femeie îngrijire 
copil la domiciliul meu. 
Tel. 622057, după ora 1G.

(6192)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament 
două camere, bucătărie, 
baie, Petroșani, bdul Re
publicii, bl. 103, cu si
milar Deva. Relații Ia tel. 
620963, după ora 15. (7152)

I

I

• Familia îndoliată 
anunță decesul scum
pului ei soț, tată, bu
nic, socru și cuscru 

POMPILIU 
PAȘCA 
(PILU) 
64 ani 

înmormântarea va 
avea Ioc sâmbătă, 9 
august 1997, ora 13, 
do la Casa mortuară 
Deva. • (7202)

CURSUL VALUTAR
1
I

100
1
1
1

100
Cursurile incluse în această listă au la bază 

cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze onerațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor in 

I tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

7 AUGUST
dolar SUA 7451 lei
marcă germană 3951 lei
yeni japonezi 6281 lei
liră sterlină 11913 Iei
franc elvețian 4857 lei

franc francez 1171 lei
lire italiene 404 lei

I 
I

I 
I 
i
I

HUNEDOARA
Cu sediul in Hunedoara, bdul Dacia, nr. 

39, bl. 47, parter, importator direct, vinde prin 
depozitele sale din Hunedoara, str. C-tin Bur 
san, nr. 1 și Deva — Deții (Fabrica de lapte) 
următoarele produse:

• Pui Grill Ungaria;
• Pulpe pui Ungaria;
• Ouă Turcia, la prețuri fără concurență!
Angajează operator — calculator (faciir 

rări), secretară cu studii superioare, cunoscă
toare a ccl puțin două limbi de circulație in
ternațională, ospătare prezentabile pentru te
rasa Fast — Food Hunedoara.

Relații zilnice la sediul firmei sau tele 
foanelc: 717439, 232181.

S.C. ROMCAMLON S.A.
Str. Depozitelor, nr. 17 angajează urmă

torul personal:
— tinichigiu auto;
— electrician auto și acumulatorist;
— șoferi pentru autobasculante.
Condiții:
— vârstă maximă 42 ani;
— șoferii să fî lueriît cd puț;,". 5 an: pe 

autobasculantă.
Informații suplimentare la tel. 213030* 

înt. 40.

• VINERI, 8 AUGUST 1997


