
„Religie și cultură. 
Influențe și interferențe"

LIBER
VALEA JIULUI-PE COORDONATELE 

INCERTITUDINII Șl SPAIMEI DE RESTRUCTURARE
Dacii la greva mineri

lor din vara lui 1993, 
,.lobby“-ul recunoscut al 
fostului lider dc sindicat 
de atunci dădea suflu miș
cării de protest a ortaci
lor, pe fondul întrezăririi 
undei verzi necesare urcă
rii sacilor în căruță, sta
rea de spirit de acum e- 
xisteptă în Vale cunoaște 
valențe ale incertitudinii 
și îndoielii. Practic, după 
două runde maraton, ne
gocierile între reprezentan
ții minerilor și Guvern a- 
junseseră la un punct mort. 
Sreșterea cu 15 procente 
a salariilor, oferită de Gu
vern, nu a fost dc natură 
să-l mulțumească pe mineri, 
liderul și negociatorul „ad- 
hoc" al acestora, llomco 
Bcja, fiind nevoit să rupă 
protocolul încheiat la Bu

Un nou dialog între 
guvern și sindicat

Ieri la Deva a avut loc 
un nou dialog guvern- 
sindicat. Delegația guver
namentală a fost condusă 
de dl Viad. Roșea, secre
tar de slat pentru relații 
cu sindicatele și patrona
tul. Au fost prezenți re
prezentanți din cadrul Mi
nisterului Finanțelor, Mi
nisterului Industriei șl Co
merțului, Ministerului Re
formei, Ministerului Mun
cii și Protecției Sociale și 
Ministerului- Lucrărilor Pu

curești în fața ortacilor. In 
aceste condiții, este foar
te greu de intuit care va 
fi pasul următor pe care-1 
vor face sindicaliștii, în 
ipoteza că cele două reven
dicări nesotuționate rămase 
— majorarea salariului cu 
45 la sută și eliberarea Iui 
Miron Cozma — nu își vor 
găsi acord favorabil din 
partea actualei puteri. Nici 
conferința de presă ținu
tă de comitetul de condu
cere a grevei, alcătuit din 
lideri ai Ligii Sindicate
lor Miniere Valea Jiului 
(LSMVJ), Uniunii Federa
țiilor Miniere Oltenia, din 
cadrul Regiei Autonome a 
Lignitului Oltenia, Ligii 
Solidaritatea '93. din ca
drul Regiei Autonome a 
Cuprului, din mineritul 
bănățean, nu a fost de na-

blice și Amenajării Teri
toriului.

Până la ora închiderii 
ediției la dialog au sosit 
doar delegații minerilor 
din Bazinul carbonifer al 
Gorjului.

întrebați ce așteaptă de 
la reprezentanții Guvernu
lui, sindicaliștii au răspuns 
că doresc un dialog sincer, 
fiind dispuși să negocieze 
procentul de majorare a 
salariilor. 

tură să ridice vălul ce 
ascunde intențiile niineri- 
lor în caz de refuz. Din 
cele declarate de Romeo 
Bej a a reieșit că există 
un plan de acțiune pen
tru această alternativă. Es
te însă respinsă, la nive
lul conducerii sindicale, i- 
dcea unei deplasări în ma
să la București. „Chiar dtț- 
că minerii decid și pleacă 
spre București, eu am da
toria să-i urmez. Dar în 
același timp, la fiecare pas, 
le-aș spune că nu e bine 
ce fac", declara Romeo 
Beja.

Liderii sindicatelor mini
ere din Oltenia, sperând 
ca prin această alianță cu 
sindicatele din Valea Jiu- 
ului să obțină o restruc
turare de catifea, au de
clarat răspicat că în ipo-

ULTIM
Greva minerilor

s-a
După zece zile dc grevă 

și revendicări ale mineri
lor din Valea Jiului, ieri, 
la ora 14,30, s-a ajuns la 
înțelegere.

Guvernul a promis mi
nerilor o majorare a sala
riilor cu 13,3 la sută la 1 
iulie și cu încă 7 la sută 
la 1 august.

Minerii au acceptat pro
punerea și au considerat 
conflictul de muncă înche-

teza în care o comisie gu
vernamentală nu va fi pre
zentă să negocieze cu pro
testatarii la Petroșani, mi
nerii din "bazinul carboni
fer al Gorjului vor bloca 
toate drumurile europene 
și naționale ce brăzdează 
zona. A fost itei-ată ideca 
că există posibilitatea ca 
oamenii iritați să aibă i- 
nițiative de protest inde
pendente dc deciziile pro
priilor lideri de sindicat. 
Factorul iritant major al 
sindicaliștilor îl constituie 
disponibilizările de perso
nal, ca parte integrantă a 
procesului de restructurare. 
Este solicitat un program 
cu caracter național, care

ADRIAN SAlAGEAN 
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A ORĂ
din Valea Jiului 

încheiat
iat. Ei s-au angajat ca în
că de mâine, 21 iunie ale., 
să se prezinte Ia lucru, ur
mând ca și în următoare
le zile, de sâmbătă și du
minică, să meargă la „șut”, 
pentru recuperarea produc
ției de cărbune pierduta 
în zilele în care nu s-au 
prezentat la mină. Să spe
răm că minerii se vor ține 
de cuvânt.

Manifestarea științifică 
organizată de Muzeul Ci
vilizației Dacice și Roma
ne din Deva a reunit cer
cetători din cunoscute cen
tre cultural-științifice din 
țară ale căror comunicări 
au a eținut atenția specia
liștilor prezenți, prin di
versitatea și valoarea lor 
tematică. Simpozionul, găz
duit de Palatul Prefectu

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC

rii din Deva, s-a desfășu
rat pe parcursul a trei zi
le în cadrul Secției de Ar
tă a Muzeului Județean. A 
fost vizitată expoziția de 
artă „Transilvania sub aus
piciile artei și culturii e- 
uropene". S-a efectuat o 
excursie documentară la 
monumente istorice și de 
arhitectură din Țara Za- 
randului.

Vorbind în deschiderea 
simpozionului despre în
semnătatea evenimentului, 
dna Adriana Rusu 1‘esca- 
ru, directorul Muzeului Ci
vilizației Dacice și Roma
ne, sublinia prezența la 
simpozion a unor distinși 
cercetători care au abor
dat în comunicările lor o 
tematică variată, rod al 
unei cercetări științifice 
profunde și continue. S-a 
mai subliniat rolul celor 
doi factori fundamentali ai 
fiecărui popor —• religia 

0 Pe vremuri, din cauza unei 
balul arunca mânuța. Acum, arut

CURSURI DE LIMBĂ ENGLEZĂ
Tn perioada 23 26 iunie 1997, între orele 9,30—11,00 

și 17,30—19,00, Biserica Creștină Baptistă Deva organi
zează la sediul său — str. M. Kogălniceanu, nr. 14 —,
cursuri de limba engleză — conversație.

între 30 iunie — 11 iulie a.c., în același loc și la a- 
celeași ore, vor avea ioc cursuri pentru începători, medii 
și avansați.

Cursurile sunt gratuite și vor fi predate de '•A 
profesori și studenți din SUA. (A.L.).

și cultura, oglindiți și în 
simpozionul de fața.

în plenul simpozionului 
au prezentat comunicări : 
dr. Marin Radu Mocanu 
(București) — „Biserica năs
cătoare de limbă și cul
tură la români"; Dorin Cri- 
șan (Brad) — „Din . lumea 
și spiritul cruciadelor"; dr. 
Valeriu Leu (Reșița) — 
„Misionari catolici din se

colul al XVII-lea, despre 
romanitatea românilor"; dr. 
loan Rău, Maria Basarab 
(Deva) — „Cărți religioase, 
știri medicale, însemne 
culturale. Impact social — 
trecut și prezent"; Gheorghe 
Bichiceanu (Sibiu) — „Re
prezentarea clerului în Ma
rea Adunare a Țării în tim
pul domniei lui Constan
tin Brâncoveanu (1688 — 
1714).

Au mai reținut atenția 
lucrări ca: „Vechiul Tes
tament și cultura", „Săr
bători românești de peste 
ani oglindite în cartea ve
cile românească", „O bise
rică hunedoreană păstră
toare de valori culturale", 
„Icoane inedite din Tran
silvania secolului al XVIII- 
lea — al XIX-lea, existente 
în colecția litografiei Ardea
lului", „Biserica Buna Ves
tire din Trestia — pictu
ra murală și icoane" ș.a.
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* \ cum plutit în genc-
| ralități și în laude emi-
, sitinca sub genericul „Via-
ț va . satului" de duminica
J trecută. Fără nici un fel
■ de ’modestie, ministrul a-I gricuilurii și alimentației.
- dl Dinu Gavriiescu, spu-
I nea că el a concl J&t stra-

tegia de reformă și re- 
| structurare a agriculturii 
, românești, aceasta stând 
(șî Ia baza platformei în 

domeniu a l’NȚCD. Pre- 
J zentându-nc ca pe un 
I „sudees" aparte faptul că 
» față de 1 ianuarie 1997 
J efectivul de păsări din 
• complexele specializate s-a 
1 înjumătățit în decurs de 
• G luni și că se va redu- 
I ce cu 30 la sută șl efectl- 
» ytil de porci, afirmând 
I că managerii care nn au 
J realizat acest lucru au
l ** • •
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4 DE SI
facili o grava eroare, dl 
ministru crede că așa este 
bine să se înfăptuiască 
reforma. Cu aceeași în-- 
verșunare demolatoare, fă
ră să se știe dacă este 
bine sau rău, asta rămâ
nând s-o confirme viito
rul, ministrul a susținut 
ideea de a se da fizic înapoi 
și pământul fostelor IAS. 
pentru ca proprietarii 
să-l lucreze cum vor gă
si de cuviință. Cât de 
pregătiți și de dotați sunt 
proprietarii să lucreze a- 
ceste terenuri, asta rămâ
ne de văzut, important 
fiind să dispară, în pri
ma fază, cele 75 de foste 
IAS, aflate' pe lista sta
bilită șl convenită Jn 
programul ASA1S. învâr- 
tindu-se în jurul ideii de 
privatizare prin lichida-
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re cu orice preț a unor * 
complexe zootehnice, pe | 
care spunea că le-a vizi- , 
tat, ministrul și-a expri- ț 
mat nemulțumirea pentru ’ 
faptul că unii manageri I 
nu au înțeles să „dimen- | 
sioneze" cum trebuie fer- ; 
mele (I). |

Vorbind despre Con- . 
tractul cu România, ml- l 
nistrul nu a ezitat să sus- J 
țină că acesta s-a înde- ■ 
plinit în mare parte în I 
privința agriculturii, o J 
discuție existând în le- 1 
gătură cn cele 10 sau 3 •
ha (acestea din urmă sus- I 
ținute de parlament), ca- ț 
re să fie date specialiș- |
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Creva minerilor din Valea Jiului era previzibila
întâlnirea liderilor mine

rilor din Valea Jiului cu 
reprezentanții administra
ției RAH Petroșani, des
fășurată la sediul DMPȘ 
Hunedoara-Deva, miercuri, 
18 iunie a.c., s-a finalizat 
cu un eșec. După tratati
vele derulate, inclusiv la 
nivel guvernamental, a ră
mas în discuție punctul nr. 
5, care vizează creșterea 
salariilor cu 45 la sută. Pâ
nă la această dată, din par
tea administrației executi
vului, s-a acceptat o creș
tere a salariilor de 15 la 
sută, procent considerat 
posibil de realizat.

Deși după derularea în
tâlnirii de la DMPS s-au 
solicitat câteva opinii pri
vind rezultatul dialogului, 
liderii de sindicat au re
fuzat să facă vreo decla
rație în acest sens. Din 
partea administrației, dl 
Valeriu Butulescu, consi
lier al directorului gene

ral RAH Petroșani, într-o 
scurtă întâlnire, cu ziariștii, 
a punctat câteva dintre ca
zurile care au generat ac
tuala stare conflictuală din 
Valea Jiului; „După pri
ma întâlnire nu s-a putut 
ajunge la alt rezultat de
cât cel negociat deja la 
București. Punctul nr. 5 ră
mâne în continuare în di
vergență. Conflictul rămâ
ne deschis în următoarele 
zile și probabil este impo
sibil să nu se ajungă la 
un rezultat. Greva care s-a 
declanșat era previzibilă, 
datorită faptului că proce
sul de restructurare a mi
neritului în România a ră
mas mult în urma celor
lalte sectoare. S-a creat o 
contradicție între sectorul 
minier ne restructurat, ca
re s-a văzut sufocat de pre
țurile de piață existente în 
alte sectoare de activitate. 
Ceea ce s-a întâmplat a- 
cum în Valea Jiului nu 
este altceva decât o con

secință firească a unor po
litici eronate din perioada 
anterioară, când prețul la 
cărbune a fost stabilit în 
mod artificial, mult sub pre
țul de piață și cel de cost. Noi 
ne-am aprovizionat cu e- 
nergie, combustibili și ma
teriale la prețul pieței, dar 
am fost obligați să vin
dem cărbunele la prețuri 
foarte mici, în intenția de 
a se reglementa, pe aceas
tă cale, inflația în țară. 
Rezultatul se știe care es
te : o pierdere foarte ma
re de 1000 de miliarde de 
lei, pierdere pe care noi 
RAH Petroșani o socotim 
neimputabilă fiind, repet, 
rezultatul unei politici di- 
rijiste. Am fost obligați să 
vindem ieftin și acum sun
tem întrebați de ce nu sun
tem rentabili. Pot să vă 
mai spun că în ultimele 
luni regia a reușit să se 
echilibreze financiar, iar 
dacă beneficiarii noștri ar 

I
fi reușit să-și plătească da
toriile, noi am fi fost pe 
deplin solvabili. Am fi 
reușit să plătim salariile 
la timp și nu se ajungea 
la această situație. Con
flictul a luat o dimensiu
ne mult mai mare decât 
necesita miza inițială".

Răspunzând unor între
bări ale ziariștilor, domnul 
Valeriu Butulescu a apre
ciat că evenimentele din 
Valea Jiului au o motiva
ție socială și nu una po
litică. „Restructurarea mi
neritului nu se poate face 
prin forțe proprii, ci în 
baza unui program guver
namental, bine structurat 
și susținut financiar. Gre
va din Valea Jiului are, 
repet, un caracter social 
și nu unul politic, chiar 
dacă i se dau fel de fel de 
interpretări", a mai sublini
at vorbitorul.

CORNEL POENAR
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LAbDA
(Urmare din pag 1)

tilor din agricultură 
amintindu se totodată 
din agricultură s-au dis- 
ponibilizat 10 000 persoa
ne, în conformitate cu
obiectivele reformei. în
situația concretă din ju
dețul nostru însă, afir
mația respectivă nu are 
nici o acoperire în fapte, 
deoarece în afară de ca
zurile în care le-a reve
nit pământ ca moșteni
tori sau direct ca proprie
tari, specialiștilor nu li 
s-a dat nici o palmă de 
pământ și nici de acum 
încolo nu se știe cât și 
de unde se intenționea
ză să li se dea. Ideea în 
sine de a li se da câte 10 
ha pământ pentru a con
stitui adevărate nuclee 
de ferme de producție

că
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performante, nu este rea, J 
însă materializarea ei la- g 
să de dorit. în plus, să | 
mai amintim și faptul că J 
pentru atingerea unui a- I 
semenea obiectiv este ne- « 
voie și de o investiție se- I 
rioasă pentru asigurarea J 
bazei materiale, respec- - 
tiv a utilajelor necesare 
lucrării pământului, pen
tru a nu se compromite 
acțiunea.

Una peste alta, cub» 
recunoșteau și coordona
torii emisiunii în cauză, 
s-a cam plutit în genera
lități, fără a se coborî la 
concret șl a se vedea 
starea precară a agricul
turii, în ciuda previziunii » 
eă producția de grâu es- | 
timată pentru 1997 la cir- • 
ea 8 milioane tone ridi-| 
că încă serioase proble- J 
me privind .valorificarea. |

Valea Jiului - 
pe coordonatele 

incertitudinii 
și spaimei 

de restructurare
(Urmare din pag. I)

să reabiliteze mineritul pe 
axa Oltenia, Valea Jiului, 
Deva, minepit ce reprezintă 
două treimi din totalul sec
torului românesc de profil. 

Liderul ortacilor din Va
lea Jiului, Romeo Beja, a 
declarat că este greșită pă
rerea cum că minerii s-ar 
întoarce imediat la lucru 
odată cu acceptarea de că
tre Guvern a majorării cu 
45 la sută a salariilor. „Tre
buie avută în vedere și cea
laltă solicitare, urmând să 
cerem părerea ortacilor re
feritoare la începerea 
sau nu a lucrului", 
preciza el. Una din între
bările puse de ziarul nos
tru în cadrul conferinței 
de presă de la Petroșani 
a urmărit aflarea unei o- 
pinii a reprezentanților mi
nerilor referitoare la mo
dul în care se repartizea
ză subvențiile de la buget. 
Am întrebat dacă în con
textul unui buget auster, 
nu se consideră că o exa
cerbare a cheltuielilor cu 
munca vie va avea efecte 
negative asupra fondurilor 
pentru investiții și mate
riale, cu urmări severe a- 
supra productivității mun
cii și dezastruoase în ceea 
ce privește securitatea lu
crătorului din subteran. 
Pentru că cca jumătate din 
cele șase ore de șut, mi
nerul trebuie să se ocupe 
cu improvizații și amena
jări ale locului de muncă, 
timpul de producție exclu
sivă fiind limitat, iar în 
ceea ce privește siguran
ța, valul de accidente mor
tale din ultimul timp nu 

mai lasă loc Ia nici un co
mentariu.

Dl Beja s-a ferit să dea 
un răspuns tranșant, pre
cizând că actualele solici
tări salariale ale mineri
lor urmăresc doar să eli
mine o discriminare pe ca
re minerii au suferit-o Ia 
indexările de salariu din 
Sceastă primăvară, când, 
în comparație cu angaja- 
ții altor regii, majorarea 
lor de salariu a fost la ju
mătate. Există multe acu
zații că evenimentele din 
Valea Jiului sunt un bun 
prilej de câștigare a capi
talului electoral pentru u- 
nii politicieni. întrebat ce 
părere are despre posibi
la venire în Valea Jiului 
a dnilor Adrian Păunescu 
sau Vadim Tudor, dl Beja 
a precizat că aceste perso
naje politice se vor bucura 
de tradiționala ospitalitate 
ortăcească, neexistând însă 
intenția sindicaliștilor de a 
cocoța pe cineva din afa
ra cauzei lor la tribună.

Ca și concluzie se poate 
spune că la nivelul decla
rațiilor, agresivitatea sin
dicaliștilor funcționează. 
Totuși, se poate simți o 
oarecare descurajare din 
partea acestora, fiind ex
trem de dificilă ipostaza 
de lider aflat între un pro
cent de 15 la sută acordat 
de Guvern și însușit pe 
de-o parte, și presiunea 
minerilor care vor mai 
mult, pe de alta. în func
ție de rezultatul negocie
rilor de ieri desfășurate 
la Deva se va putea des
luși pasul următor al a- 
cestei mișcări de protest 
de cursă lungă.

SAMBAtA, 21 IUNIE 1997
16,25 Viața în trei (s); 
17,00 Misiune la Chica
go (s) 18,05 Uragan în
„Paradis" (s); 19,00 Știri; 
19,05 Nici o clipă de plic
tiseală (s); 19.30 Sirene
le s); 20,30 Observator; 
21,00 Caută ți distruge 

' (f.a. SU/ 1994); 22,40
Știri; 22,45 Hollywood Top 
Tec 0,15 Aphrodisia.

C TVR 1 )
7,00 Bună dimineața... 

de la Timișoara și Bucu
reștii; 8,30 Pas cu pas; 
9,20 Yeti: O întâlnire de 
neuitat (f. SUA ’94, p.I): 
10,05 Șapte note ferme
cate; 11,05 Matineu mu 
zical; 12,00 Planeta Ci
nema; 12.50 National Geo
graphic (do); 13,45 A doua 
alfabetizare; 14,00 Știri;
14,10 Turnul Babei; 16,00 
Mapamond; 16,30 Atle
tism. Superliga Cupei Eu 
ropei pe echipe (d); 19,05 
Teleenciclopedia ; 20,00
Jurnal; 20,40 Savannah 
(s): 21,50 Top „Școala ve
detelor"; 22,40 Săptămâ
na sportivă; 23,00 Știri. 
23,05 Perla coroanei (s): 
0.00 Detectivul din T.os 
Angeles (s); 0,50 Noapte 
albastră.

C
7,00 întâlnirea.de sâm

bătă de la CIuj-Napoca, 
12,00 TVR Timișoara: 13,35 
Tempus (mag.); 14,05 Do- 
cumentar-satellt: 14,-10 Dr. 
Quinn(r); 15,30 O altă pu
tere: 16,20 Secretele ni
sipului (s); 17,15 Itine
rare spirituale: 17.40 Se
rata muz. TV; 20,30 Con
cert Maria Dolores Pra- 
dera; 21,30 7 zile — 7 
arte; 21,35 Autograf pt. 
prezent; 22.05 TVM Me
sager; 22,30 Frumoasa și 
Bestia (s); 23,20 Ecclesiast 
’97 (r); 23,50 Fantastic
Star TVR Club.

[ANTENA 1]
7,00 Știri; 7,15 Iluzii (r); 

10,00 D.a; 11,10 Ghidul 
femeii adultere (f/r); 13,00 
Animal Show (s); 14,00 
Știri; 14,20 Paradisul ma
nechinelor (f. Fr. p. III);

[PRO - TV]
7,00 D.a; 8.30 Flipper 

(s); 9.00 Luke cel noro
cos (s, ultimul episod); 
10.00 Arabesc (f/r); 12,55 
Știri; 13,00 înapoi în vi
itor IIf (f. SF SUA 1990); 
15,00 Motociclism MP al 
Franței; 15,20 Motor Sport 
Mag.; 15,35 Gillette — lu
mea sportului; 16,00 Bas
chet NBA Action; 16,30 
1 a limita imposibilului 
(r); 17,30 Walker, polițist 
texan (s); 18,05 Adevărul 
gol-goluț (s); 13,45 Te uiți 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,00 Attack Force Z (dra
mă Al’stralia/Taiwan ’81) 
cu Mel Gibson; 21,55 Știri;
23,10 Nemuritorul (s); 0.00 
Sport la minut; 0,15 MTV 
Unpluggct; .1. Brown : 
1,00 Eneoun nters (film 
erotic).

DEVAS

Capitalismul roșu 
18,00 Desene ani- 
18,30 Pas cu pas 

19,00 La nord de

7,00 Dulce ispită (r); 
8.00 Desene animate; 8,30 
Radical Power (r); 9,00 
Life’s Little (s); 9,30 Far
macia de gardă (s); 10,00 
Chili’s blues (f); 11.30 
Max Glick (s), 12,30 Ke- 
lly (s); 13,00 Videotext; 17,00 - - -•
(do): 
mate;
(do);
paralela 60 (s); 20,00 I- 
munitate diplomatică (f);
21,30 Max Glick (s); 22,30 
Brigada de șoc (s); 23,00 
Copilul pe Iac (f); 0,30 
Film erotic.

DUMINICA. 22DUMINICA. 22

7,00 Bună dimineața ... 
în stupină!; 8,15 Lumi
nă din lumină; 9,15 Colț 
Alb (s); 9,45 Trei pentru 
o mască; 10,40 Leonard 
Bernstein (s); 11,40 Via
ța satului ; 13,30 Atlas :
14,10 Video-magazin... E- 
diție specială; 16,00 Atle
tism. Superliga Cupei Eu
ropei (d); 17,15 Star Trek 
(s); 18,05 7 zile în Româ
nia; 19,15 Robingo (cs), 
20,00 Jurnal; 20,30 Dumi
nica sportivă; 21,05 Omul- 
rachetă (f. SUA ’91); 23.00 
Știri; 23,05 Reporter TV 
„Vouă” (umor); 23,50 Fru
moasa și Bestia (s); 0,40 
Pelreceți cu noi Ia Hanul 
melodiilor (em. muz ).

7,00 5 x 2 de la lași; 
13,05 Oameni care au 
fost...; 13,35 Revista de 
istorie; 14,05 Romanța fi
nală (£. Spania ’85, p. 111;
15.30 Cazuri și necazuri 
în dragoste (div.); 16,20 
Secretele nisipului (s); 
17,15 Atletism. Superliga 
Cupei Europei (<1); 18,35 
Sensul tranziției; 19,25 Un 
secol de cinema: Steve 
McQueen; 20,25 Hyperion;
21.30 Un dialog! Nicolas? 
Manolescu — Iosif Sava;
23.30 TVM Mesager; 0,0') 
Rendcz-vous la „Majes
tic” (cafcnea_show, p. i).

[antenăT)
7,00 Știri; 7,10 Misiune 

la Chicago (r); 8,30 Nici 
o clipă de plictiseală! 
(r); 9,00 D.a; 9,30 Robin 
Hood 
câine 
11,00
11.30 
(do);

(f. d.a.); 10,30 Un 
cu imaginație (s): 
Muzică populară' 

Controverse istorice 
12,30 Spirit de cre-

IUNIE 1997
dință; 13,05 Caleidoscop 
(div.); 14,35 Poliția spa
țială (s); 16,25 Viața In 
trei (s); 17,00 Alertă pe 
plajă (s); 19,00 Știri; 19,05 
Muppets Show (s) 19.30

Sandra, prințesa rebelă (s);
20,30 Observator; 21,00 
Ghidul femeii adultere 
(dramă Anglia ’90, ultima 
p.); 22,00 Salutul jug ge
rul ui (f. SF SUA 1993)’ 
23.40 Știri sportive; 23,50 
Știri;

[PRO - Tv)
7,00 D.a: 8,15 Fiica o- 

nanului (s); 8,45 Super 
Abracadabra; 10,30 Pe 
irrmele Panterei Roz (co. 
Anglia- ’83); 12,05 Opera
țiunea Pro NATO; 12,55 
ȘtiriȚ 13,05 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi de e- 
lită (s); 15.10 Al’tomobl- 
1 i >m MP de FI al Cana
dei; 16,Ou Lumea filmu
lui; 17,30 Terra 2 (s); 18,30 
Beverly Hills (s); 19,30 
Știri: 20,00 Operațiunea 
NATO, 20.50 Laguna al
bastră (f. SUA ’80); 22,30 
•Știri: 22.35 Fotomodele 
(s;; 23.35 Știri; 23,50 Pro
cesul etapei; 1,20 Sport 
la minut — știri sportive.

rDEVASAT+J
7,00 Capitalismul roșu 

(do); 8,00 Desene anima- • 
to; 8,30 Pas cu pas (do); 
9,00 La nord de paralela 
60 (s): 10,00 Imunitate di- 

, plomatică (f.); 11,30 Maxi 
Glick (s); 12,30 Brigada 
de șoc (s); 13,00 Video
text; 17,00 Tombik & B.B.| 
18,00 Desene animate; |
18,30 Doctor de frontieră 
(do); 19,00 La nord de 
paralela 60 (s); 20,00 Lea
ther Wings (f); 21,30 Max 
Glick (s); 22,30 Brigada 
de șoc (s); 23,00 îndră
gostitele (f); 0,30 Film e- 
rotic; 1,30 Videotext. r
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— Dă-mt fi inie o țiga
ră — îi zise omul îmbrăcat 
in salopetă albastră șl cu 
cască de miner pe cap 
ortacului de lângă el, e- 
chîpaț la fel.

— Nu mai am. Este 
ultima — i-a răspuns a- 
cesta.

Era în plină desfășurare 
greva minerilor din Va
lea Jiului ce a avut loc 
la mijlocul Iubii iunie 
a.c. Oamenii erau adunați 
în fața sediului Regiei 
Autonome a Huilei din 
Petroșani și așteptau re
zultatul discuțiilor ce a-

c5

Ugara, că vreau să fu
mez ți eu?

Minerul mă privi atent 
preț de câteva secunde a- 
poi vorbi :

— Uite ce este. îmi pari 
dubios. Ia țigara, aprin
de-o și trage un fum.

Am luat țigara, î-am 
dat foc, am tras un fum 
după care î-am dat-o mi
nerului. Omul a luat-o și 
a tras și el un fum. Cu
rios, ca orice ziarist, l_am 
întrebat:

— De ce ai făcut trea
ba asta ?.

Când se găsea în opo
ziție actuala putere cri
tică aspru și aducea a- 
cuzații de incompetență 
pentru cei aflațl înainte 
de noiembrie 1996 la 
putere în legătură cu 
lipsa de voință și de 
pricepere în înlăturarea 
blocajului financiar exis
tent în economie, re
plicând totodată că sunt 
soluții ca să fie eradi - 
cate aceste situații, con
siderate pe bună dreptate 
ca anormale. In asemenea 
condiții ne așteptam ca 
după ce au luat frâiele 
conducerii economiei, să 
fie eradicat fenomenul 
respectiv și să se iasă 
cu fața curată din acest 
blocaj. Din păcate însă 
lucrurile în realitate nu

Blocajul 
nu mai 

s-au atenuat câtuși de 
puțin, apreciindu-se că ți 
acum, la nivelul eco - 
nomiei naționale, volumul 
blocajului financiar se 
menține la același nivel 
ceea ce are implicații 
grave asupra relansării 
economiei și înfăptuirii 
programului de reformă.

Pentru a se ameliora 
cât de cât situația, CON
FEDERAȚIA PATRO
NALA din Industria Ro
mâniei a propus trei căi 
de urmat: 1) Compensa-

financiar 
cedează

rea generală între agen
ții economici; 2) Efectua
rea unei analize eco
nomice de detaliu după 
care ori se justifică o 
creditare pe termen lung 
în scopul eficientizării 
unității respective, ori 
se merge la faliment, cu 
măsurile de protecție de 
rigoare și în fine 3) Tre
cerea la stimularea acti
vităților de producție 
eficiente prin politici fi
nanciare, monetare, va. 
lutare și de creditare a

decvate, diferențiind do
bânzile practicate pentru 
activitățile productive, fa
ță de cele utilizate în 
cazul comerțului. Firește 
că utilizarea uncia din 
măsurile amintite trebuie 
să aibă Ia bază o te
meinică analiză macro
economică a fenomenelor 
din industria româneas
că, în condițiile econo
miei de piață Aplicarea 
unei asemenea strategii 
care nu se regăsește nici 
în programul echipei ac
tuale de guvernare șl 
nici în cel al FMI ar re
prezenta — cum susți
ne confederația aminti
tă — o opțiune ce ar 
contribui la succesul re
formei șl la Ieșirea de 
sub influența efectelor 
negative generate de 
blocajul financiar. (N.T.).

•eau loc între liderii Ligii 
miniere și conducerea re- 
PteL

— N_ai o țigară, dom
nule? — se Întoarse spre 
mine ortacul ce voia să 
fumeze.

— Ba am — I-am răs- 
ptrnș și i-am întins un pa
chet de Snagov desfăcut.

Minerul —- un om între 
două vârste, solid —a 
luat o țigară din pachet 
și a început s-o învârtă 
între degete. Atn scos și 
bricheta din buzunar și 
i-am întins-o.

— Auzi — zise cel din 
fața mea — mata nu ești 
miner.

— Nu sunt.
— Oi fi de la poliție.
— Nu-s.
— Atunci de la serei. 
—» Nici.
—- De fapt, de unde ești?
— Nu contează. Aprinzi

S-a uitat iarăși în ochii 
mei.

— Noi minerii din Va
lea Jiului suntem rău vor
biți în țară. De aceea, 
suntem foarte suspicioși 
cu toți străinii.

— Eu nu-s străin. Sunt 
român.

— Străin de Petroșani, 
vreau să zic. Dar nu con
tează de unde și cine ești, 
îmi ești simpatic.

— Simpatic de ce ? — 
m.am mirat

— Așa simt eu și nu 
mă înșel niciodată în a- 
preclerea oamenilor.

întâmplarea redată în 
rândurile de mai sus este 
foarte adevărată, iar mi
nerul cu care am stat de 
vorbă poate s-o confirme. 
Cine n-o crede n-are decât.

TRAIAN BONDOR
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OARE CHIAR
Când ai prilejul să dai 

undeva, fie într-o pu
blicație sau într-un do
cument, poate și numai 
din simplă întâmplare, de 
niște cifre care oglindesc 
mai ales o situație le
gată de nivelul de trai 
al oamenilor, nu poți să 
nu te oprești asupra a- 
cestora, să Ie contempli 
și să to întrebi, din 
curiozitate, oare chiar așa 
să fie? Așa s-au petre
cut lucrurile, spre exem
plu, cu referire la un 
grafic publicat în săptă
mânalul economic Capital 
nr. 23, din 12 iunie a.c., 
unde se înfățișează evo

luția consumului de car
ne pe locuitor în țara 
noastră. De aici am re
ținut următoarele date cu 
privire la consumul de 
carne pe locuitor: 1995
— 81 kg, 199G — 83 kg; 
1997 — 82 kg; 1998 — 84 
kg ; 1999 — 87 kg și 2000
— 92 kg- Dacă aceasta 
ar fi realitatea, mai—mai 
că ne-ar veni să sărim 
în sus de bucurie, dar 
nici pe departe nu ne 
putem consola sau lăuda 
cu asemenea „performan
țe". Contradicția o simte 
fiecare dintre noi pe 
propria piele, știind că

AȘA SĂ
nici pe departe nu poa
te fi vorba despre un 
consum mftiu zilnic de 
peste 0,220 kg carne pe 
locuitor.

în replică, parcă ve
nind să întărească în
doiala exprimată, într- 
un cotidian central am 
citit că — așa cum a - 
firmă dl Oprea, președin
tele Organizației Patro
nale de ramură din In
dustria Cărnii șl Frigu
lui, după 1990 consumul 
de carne pe locuitor în 
țara noastră a scăzut cu 
30 Ia sută față de 1989, 
ceea ce, evident, condu-

FIE? j
ce la concluzia că avem ■ 
parte de o situație mult I 
mai tristă, consumul fiind î 
uneori umflat artificial, | 
cel puțin cu 30—40 kg, J 
dacă nu mai mult. In | 
condițiile când efectivul J 
total de bovine al țării | 
s-a redus de la peste 6 -
milioane capete la mai | 
puțin de 3 milioane, când ' 
la porci și păsări s-au 
înregistrat drastice diml- • 
nuări de efective, este de | 
înțeles că mergând cu un « 
ritm așa ridicat de consuni. j| 
până în jurul anului 2000 .
vom decima întreg șep- | 
telul, nu ? (N.T.). •

Cine este această minu
nată mamă despre care 
am dorit să știe cât mai 
multă lume și, în special, 
mamele care își abando
nează cu ușurință copiii, 
pe unii încă de la naște
re ? Este vorba de 
Maria Rău, domiciliată 
In Hațeg, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 16, spe
cializată în lenjerie și bro
derie. Dânsa, împreună cu 
șoțul ei, loan Rău, maistru, 
au crescut trei copii.

Dar nu despre cum au 
crescut și educat ei pro
priii copii dorim să rela
tăm, ci despre cum au 
reușit să crească și să 
educe încă unul, care nu 
este al lor sau, mai bine 

I ii», n-a fost. Acum ei îl 
Iubesc și_l îngrijesc ca 
pe propriul lor fiu. Acest 
copil se numește EUGEN 
VIOREANU care. în 28

0 mamă care a crescut trei copii mai are 
loc în suflet și în casă pentru încă unul

iunie 1997. va împlini 11 
ani. Cu câteva zile în ur
mă a terminat clasa I la 
Școala Generală Nr. 1 din 
Hațeg.

De ce abia la vârsta de 
11 ani a terminat clasa 
I ? Eugen Vioreanu s-a 
născut la 26 iunie 1986 în 
Lupeni. După câteva luni 
a fost dus la Leagănul de 
copii din Hunedoara, unde 
a fost îngrijit timp de 
trei ani. La această vârstă 
a fost transferat la Gră
dinița cu program normal 
de pe lângă Casa co
pilului din Bretea Streiu- 
lui.

încercarea de Integrare 
în grădiniță n-a dat re
zultate, deoarece nu putea 
vorbi, nu putea mânca 
singur, nu se îmbrăca sin
gur. In aceste circum
stanțe, conducerea gră
diniței a sesizat Direcția 
Sanitară a județului Hu
nedoara despre situația Iul, 
motiv pentru care a fost 
internat în anul 1989 la 
Secția Pediatrie infantilă a 
Spitalului Orășenesc Ha - 
teg. In urma testelor 
de neuropsîhiatrle făcute 
în anul 1990 a fost re
partizat Ia Sanatoriul do 
copil cu defecțiuni neuro- 
psihlce din Nălațl și în

credințat asistentei Fla- 
via Rău, fiica dnei Maria 
Rău, să se ocupe în mod 
special de eL fiind un 
caz mai aparte. Preocu
parea asistentei a fost așa 
de mare încât micuțul 
Eugen nu s-a mai despăr 
țit de ea, aceasta du- 
cându-l periodic acasă, 
unde a început să simtă 
căldura familiei, fiind în
conjurat cu multă dra _ 
goste de toți membrii fa
miliei Rău (5 la număr) 
Eugen arăta cu degetul 
ce dorește, dormea numai 
cu somnifere, pleca une
ori din spital pe stradă 
și se agăța cu disperare 
de cei care îi arătau o 
mică afecțiune. Cu dispe
rare s-a agățat șj de gâtul 
asistentei Flavia Rău. a- 
rătându-i prin gesturi 
disperate că nu mai vrea 
să stea în spital. Așa 
se face că familia Rău, 
compusă din cinci persoa
ne Ia acea dată (1991), s-a 
hotărât să se ocupe in
tens de sănătatea lui și, în 
paralel, de educația lui.

Pentru cei trei copii 
proprii, care l-a crescut 
•și educat, familia n_a 
depus atâta efort cât pen
tru micuțul Eugen, efort 
răsplătit doar sufletește, 

deoarece într-o măsură 
mai mică an fost ajutați 
și material.

Faptul că Eugen Vio
reanu a reușit să termi
ne clasa I fiind declarat 
promovat pentru dna Rău 
este cea mai mare satis
facție. Efortul ej s-a văzut 
materializat în succesele 
obținute progresiv de mi
cuțul Eugen, atât în fa _ 
milie, dar mai mult la 
școală.

Amintim cu emoție că 
în fiecare dimineață îl 
pregătește cu grijă (mân
care haine etc), apoi îl 
duce la școală de mână. 
La ora 10, când ceilalți 
colegi îsi mănâncă hrana 
rece din pachețel, la Eu
gen vine tanti Mia (așa 
s-a obișnuit cl să_i spună) 
cu hrana caldă și în mod 
special cu ceai cald. în
trucât n-are voie să con
sume lichide reci din cauza 
astmului bronșic de care 
suferă. Eugen este ascul
tător ți nu se abate de 
la aceste reguli. La ora 
12 vine din nou tanti Mia 
să-l ia acasă. Din cauza 
astmului bronșic, noaptea, 
copilul transpiră foarte 
des si tanti Mia se scoală 
de 2—3 ori pe noapte să-1 

schimbe. Periodic îl duce 
la medicul psiholog la 
Deva pentru constatarea 
progreselor pe care le face.

Cu câteva zile înainte 
de încheierea anului șco
lar, dna învățătoare Ana 
Ștefoni ne spunea: „Cu 
toate deficiențele lui psi
hice, s-a integrat bîse în 
colectivitate. I.și pregăteș
te zilnic temele, răspun
de corect la orice soli
citare, este acceptat foar
te bine de colegii lui, care 
îl protejează în orice îm

AUREL ANCA, 
colaborator

Absolvenții clasei I C (Școala Generală Nr. 1 Ha
țeg) și învățătoarea Ana Ștefoni. Intre aceștia se 
numără și elevul Eugen Vioreanu.

Foto : AUREL ANCA

prejurare. Se bucură de 
orice eveniment care are 
legătură cu viața lui“. 
Pentru dragostea cu care 
a fost înconjurat de fa 
milia Rău și, apoi, în 
ultimul an și de colegii de 
clasă, de dna învățătoa
re, de medicii dispensa
rului, Eugen Vioreanu le 
mulțumește din suflet pe 
această cale și-i roagă să 
o facă șl în continuare.
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„VULPEA DEȘERTULUI" ÎN „MENGHINA" 

PATTON—MONTGOMERY
După succesele facile din 

Polonia (1939) șl Europa 
de Vest (19.40), generalul 
Erwin Rommel este tri
mis (14. 02. 1941) în de
șertul libian în fruntea 
lui „Afrika Korps“, pen
tru a scoate din „nisipu
rile mișcătoare" aliatul i- 
talian, împotmolit într-un 
costisitor războj de uzură.

Prezența în zonă a lui 
Rommel — supranumit 
„Vulpea deșertului", nu 
aduce schimbări în cam
pania din deșert, care își 
menține „mișcarea de pen
dul" — cu avansuri 
și reculuri până când

linia frontului se stabili
zează în iunie 1942 la El 
Alamein în Egipt.

Partea proastă pentru 
el este neputința de a 
sparge „nuca tare" care 
s-a dovedit a fi Armata

Operațiunii „Torța" (8 XI 
1942) — debarcarea for
țelor americane și brita
nice în Maroc șl Algeria 
•- „Vulpea deșertului" es
te prinsă între două fo
curi.

ISTORIA
8 britanică, comandată de 
la 7 VIII 1942 de gene
ralul Bernard L. Montgo
mery. După dezlănțuirea 
puternicei contraofensive 
(23 X 1942) a Armatei 8 
la El Alamein și începerea

SUB LUPĂ
După lupte violente, 

Corpul 2 american (gene
rai George S. Patton) 
face joncțiunea (26 Iii 
1943) cu Armata 8 brita
nică pe „linia Mareth" în 
Tunisia. Rommel părăsește

Africa și Ia 13 V 1943, 
240 000 soldați al Axei — 
din care 125 000 din ceea 
ce mai rămăsese din „A- 
frika Korps", se aflau tn 
dosul gardurilor de sârmă 
ghimpată. Campania afri
cană luase sfârșit.

Reconstituirea evenimen
telor le-a făcut „Twentieth 
Century — Fox" în fil
mul „The Desert Fox" 
(Vulpea deșertului), — 
1951, în regla lui Henry 
Hathaway, pe un scena
riu de Nunnally Johnson, 
cu James Mason in rolul 
titular.

ADRIAN CRUPENSCHI
a a a a a a a

YEHUDI MENUHIN
„El este uuul dintre cei mai cunoscuți oameni 

din lume și, în același timp, unul dintre cei mal 
discrcți în privința vieții sale" — astfel îl ca
racterizează pe genialul violonist Dany Jucând, 
de la „Paris Match", căruia YEHUDI MENUHIN i-a 
acordat unul din rarele lui interviuri-confesiune.

La un moment dat 1 se pune întrebarea: „Pentru 
dumneavoastră viața e o artă în care așezați muzi
ca mai presus de orice ?M. Celebrul violonist răspun-

STOP — CADRU
de tulburător: „Viața e o artă, însă o artă care nu 
se învață la școală. Trebuie să înveți a o respec
ta. Suntem învățați cu prejudecăți, ură, In
vidie, gelozie. Trăim o vreme în care comunicarea ( 
este extrem de dezvoltată, însă relațiile dintre in
divizi nu încetează să sărăcească. 6e-l de făcut 1". 
Apoi, la întrebarea: „Ați fost un copil precoce. Prl- .
vind în urmă, nu aveți impresia că vl s-a furat co. '
pilăria 7", răspunsul marelui violonist pe aripă de 
înțelepciune: „Dacă puneți mâna pe umărul unul 
copil crescut fără iubire, totul se poate schimba 1 
Cred mult în educație. Trebuie să transmitem gustul 
pentru lucrurile frumoase. Pentru muncă. Pentru 1 
lucrurile profunde. De fiecare dată când moare un 
copil pe lume, murim puțin și noi— N-am văzut 
ieșind niciodată din școlile mele de muzică un cri
minal !“ ILIE LEAHU

0 „Poezia este, In cel 
mai strict înțeles, minu
ne eternă, singura, da, sin
gura dată vieților noastre, 
transgresie și împlinire, în
florire și paradox, beție 
si puritate, minune care 
durează veșnic minune 
fiind, prisos risipit sub ce
rul de piatră șl raze, per
petuu flux de uimire de
venind bucurie și sens".

0 „Voi, poezie, iubire, 
trăiți îp foc și in aer, în

PETRU CREȚIA — despre poezie
roci și în metale, în pă
mântul cel gras cu iubi
re scăldat de apele mării 
sub semnele reci, cu iu
bire născând și crescând 
trecător prin lumină, a- 
nimale și plante, oameni, 
îngeri și zei".

0 „Tu poți să fii în 
sângele care ne umflă vi
nele și mușchii, care ne

aprinde ochii și ne răsco
lește gândul și poți să fii 
in anii care calcă peste

re ne coboară printre um
brele sădite din veac în 
păpnânt.

REMEMBER
noi ca grele turme oar
be cu miros de fum și 
poți să fii în umbra ca

Căci una este să surâzi 
ca muritor, alta ca zeu,
• *•••*•*•*•

și muritoare nu ești, chiar 
dacă ai în tine mult mai 
multă moarte decât orice 
zeu".

0 ,,Și-i mai ești, •' săr
manului suflet, care știe 
și durează puțin, îi mai 
ești câteodată nevăzută 
apă care îi lărgește, albia, 
nevăzutul vânt care îi lăr-

gește cuprinsul, ispita, &- 
măgirea augustă care îi 
lărgește lumea, labirint și 
extaz, hrană și venin, oar
ba chemare spre locul o- 
dânc unde fierbe noaptea, 
unde dospesc buruienii# 
nopții, unde se pierd cu
vântul și luna, unde tace 
marea, se nasc iubirea jd 
umbra".

Selecție de ILIE LEAHU

i

»••••••••• •••
■ în anul 1982, la Strun

ga (Iugoslavia), Nichita Stă- 
nescu primea „Cununa dc 
aur" pentru poezie. La con
ferința de presă, răspunsu
rile la întrebări s-au con
stituit în adevărate poeme, 
dense, colorate, sarcastice, 
impregnate de „Duhul u- 
morului". Un tânăr l-a 

ILA^lRlNTl
mărturisit abrupt: „Io sono 
jumătate italiano, jumătate 
romeno 1". La care mărtu
risire. Nichita, mucalit și 
patetic, i-a răspuns: „Eu 
sunt jumătate român și 
jumătate român 1“ ■ In 
tinerețe, pașii m-au pur
tat printr-un muzeu din 
Dresda (Albertinum, par- 
că-1 • chema), în care am 
văzut pânze de Toulouse- 

Lautrec, Corot, un „sărut" 
de Rodin,— dar și un sâm
bure de cireașă pe care 
sunt sculptate „chinezit" 
82 (I) de figuri omenești. 
H Recent dispărutul din
tre noi, Gheorghe Tomo- 
zei, scria undeva: „Oame
nii văd nu doar cu ochii 
lor. Ei văd și cu instruc

ția lor intelectuală, cu 
nervii și sensibilitatea lor 
— toate unicat universal 
—, cu bucuriile și dispe
rările lor, oamenii văd cu 
viața". ■ A spus-o dezar
mant de simplu, a spus-o 
un filozof: „CULTURA ES
TE IGIENA SPIRITULUI". 
■ Proverb din Maranhao : 
„Trei lucruri pe lumea as
ta nu poți număra: stele

le, buștenii strâmbi și oa
menii proști". ■ într-un 
interviu, Gheorghe Tomo- 
zei a subliniat cu cuvinte 
de neuitat miracolul scri
sului, despre robia și vra
ja scrisului: „Simțământul 
pe care-1 încerci în fața 
colii albe poate avea el ce
va prometeic. Faptul că poți 
crea ceva încă nescris ne- 
maigândit de nimeni alt
cineva e o ofrandă fără 
preț. Miturile poetice, de ■ 
la Iliada la Eminescu și 
Nichita, își au probabil 1 
punctul de plecare chiam 
în această minune: de a 
spune, de a scrie nespu- [ 
sul, neexprimatul dinain
tea sa". ■ Reflectând la 
o- geografie spirituală a 1 
băuturilor, Okakura Kaku-
zo opune 
spunând: 
aroganța 
dualismul 
felei, sau 
zătoare a 
căcao".

Europei ceaiul, 
„Ceaiul nu are 
vinului, indivi- 
conștient al ca- 
inocența surâ- 
unei cești de

ILIE LEAHU

Am părăsit cu regret 
casa laborator Gemenele, 
îndreptându-ne spre caba
na turistică Pietrele. în 
drumul nostru, am făcut 
un popas pe Fața Rete
zatului, unde specificul 
peisajului zonei alpine es
te determinat în mare mă
sură de flora bogată și 
variată a acestui munte.

Acum, în miez de vară, 
roșul și galbenul sunt ce
le mai răspândite culori 
ale plantelor (sclipeții, 
garofițele-de-munte, dul- 
cișorul, ghințura galbenă, 
vârtejul-pământului ș.a), 
în luna iunie, în schimb, 
predomină culoarea albas
tră a florilor (stânjenei- 
de-munte, cupa, angelina 
ș.a.). Primăvara, în timpul 
topirii zăpezilor, padinile 
alpine se acoperă cu întinse 
covoare viorii ale brându- 
șei-de-munte, după care ur

Excursie în Parcul Național Retezat (VIII)
mează sisineii-de-munte, 
ochiul-găinii, ciuboțica-cu- 
cului, degetăruții. Pajiști
le alpine pe care se des
fășoară toată această bogă
ție de forme si culori sunt 
întrerupte din loc în loc 
de tufărișurile de smirdar, 
merișor, sălcii pitice ș.a. 
Printre plantele de stânci 
se remarcă: garofița-albă- 
de-stâncă, lâna-caprelor, 
flămânzica-de-colți, iarba- 
surzilor, ochii-șoricelului, 
lăptișorul, cimbru-de-
munte, gălbineleie-de-mun- 
tc, clopoțeii-pitici-de-stâncă, 

_toporașii-de-stâncă, mierlu- 
țele, ochiul-șarpelui ș.a. 
Prin bolovănișuri și gro
hotișuri se întâlnesc frec
vent linărița-de-munte, ce- 
rențelul și macul-galben- 
de-munte.

în Parcul Național Re
tezat sunt răspândite peste 
1000 specii de plante din 
care cca 160 sunt endemis- 
me dacice sau proprii Re
tezatului. Endemismele 
cele mai importante ale 
acestui munte sunt din 
genul Hieracium care 
formează aici un adevă
rat centru genetic. Pe te
ritoriul parcului sunt ocro
tite toate plantele rare sau 
pe cale de dispariție, din
tre care cele mai reprezen
tative sunt: zâmbrul (Pinus 
cembra), albumița (Leon- 
topodium alpinum), angeli
ca (Angelica arhangelica), 
smirdarul (Rhododendron 
Kotschyi) ș.a.

Nepoții mei ml-au spus 
că nu-și pot închipui cum 

se poate răspândi pe stân- 
cării zâmbrul, acest arbore 
cu o sămânță atât de grea, 
deoarece nimeni nu l-a se
mănat sau plantat acolo. 
I-am lămurit că gaița-de- 
munte (Nucifraga caryoca- 
tactes) care se hrănește, 
cu predilecție, cu semin
țele acestei specii, își fa
ce provizii de iarnă trans
portând conurile cu semin
țe ale acestui arbore în lo
curi ascunse, prin crăpă
turile stâncilor, de care ui
tă. uneori, și astfel aceas
tă pasăre contribuie sub
stanțial la răspândirea a- 
cestei plante.

După ce am admirat în
delung bogăția floristică, 
dar mai ales covoarele în
florite de smirdar care, sub 
razele soarelui, se aprind 

parcă într-o văpaie de jă
ratic străjuite de stânci 
și piscuri semețe, ne con
tinuăm drumeția.

Dar, pe neașteptate o 
surpriză neplăcută. Unul 
dintre nepoții mei ce mer
gea înainte a țipat speriat 
„vipera" I Pe o lespede de 
piatră, șarpele veninos, 
cu zig-zaguri pc spinare, 
închis-cafeniu, presărat 
parcă cu pulbere de dia
mant, lucind în soarele 
călduros de august, stătea 
încolăcit, cu capul ridicat, 
din gura căruia fluturau 
ațele limbilor negre, ame
nințătoare. Ne-am sfătuit 
să fim atenți la locurile 
încălzite de soare pe care 
vipera le preferă în tim
pul zilei pentru a evita 
mușcătura șarpelui care 

poate produce moartea în 
cazul că nu se iau anumite 
măsuri. Și totuși ce vom fa
ce dacă ne va mușca vreo 
viperă ?, se puse întreba
rea Sugerea locului muș
cat (în absența unei răni 
pe mucoasa bucală), după 
incizarea zonei inoculate 
între cele două puncte de 
mușcătură sau cxcizia 
mușcăturii cu un cuțit în
roșit în foc, în primele 
30 minute, a fost răspun
sul. Dacă vom fi în apro
pierea casei-laborator Ge
menele vom apela cât mai 
urgent posibil la serul 
antiviperinic (ser ER), Im
portat de la Institutul 
„Louis Pasteur" din Paris.

(Va urma)

Ing. IACOB TRAIAN, 
Oră știe
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i■ ■ Negativismul în top
li 

ajung nieicum,' 
elevizinnn . •.

1
* 

lenui morțn se una am) 
puternicul duh nevăzut) 
iiafan. El simțurilor li >

REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
MERIDIANE 

LIRICE

„Intre noi și imperiul morții se află din 
vechime sfântul aer, ] 
al vieții, laptele ei diafan. El simțurilor li 
se destăinuie numai ca azur și ca vânt: el e . 
albastrul luminii din șirul zilelor noastre, el ț 
mângâierea și biciul, răcoarea, el autorul atâ- ț 
tor mișcări, de frunze și valuri, de nisipuri 
și zăpezi viscolite, de albe pânze cândva, 
de nori și de umbre de nori. Lucrurile se 
leagănă, se umflă, se apleacă sub vânt, se 
tbuciumă, se frâng, sau se spulberă, alunecă, 
plutesc, se înalță, tresar. Lucrurile foșnesc, 

icră, gem, vuiesc sau tună sub vânt. Iar 
.mea este astfel mai frumoasă și mai vie, 

>i au un spor mai mic puterile singurătății 
n lucrarea lor“.

i
1

„In apa 
plutește 
pe care 
o pândește 

undita".
ROZE NYLAND 

— „Inima mea" — 
Selecție de 

ILIE LEAHU

rece a timpului 
inima mea 
moartea

i::■
cu

Nu am negat niciodată 
că sunt un alt Don' 

‘ Quijote ce se bate cu 
morile de vânt și care e 
destul de încăpățânat ca 
să 
me 
cea, 
dar 
într-o lume mai bună.

înfruntând greutățile 
cotidiene și dorind să- 
mi ridic stima de sine, 
încerc să privesc în mod 
pozitiv viața și astfel am 
observat negativismul 1® 
care mă supune mass
media 
ziare 
crimă, 
marile 
zilei sunt corupția, omo
rul, șomajul etc. Se 
pare că cele mai fra
pante și tentante eveni
mente, cele demne de 
luat în seamă, sunt doar

mai spere într-o lu- 
în care dorește pa- 
iubirea, umanismul, 
mai alea speranța

cele care au conotație ne
gativă, deci negativismul 
e la noi în top. Mare 
parte a emisiunilor in
formative, jurnalelor TV 
ne prezintă aceleași pro
bleme.

CLEPSIDRA

PETRU GREȚIA 
(fragment din „Norii")

IES MILIARDARII I
Mereu pe 

mplicat în 
iniștea și somnul lin al 
^mânilor, Guvernul a 
omis o Ordonanță de 
rgență pentru lăsarea la 
atrâ vilelor .a, ,miliarda- 
ilor obligați să stea o 
rome la vatra aresturi-

fază, mereu 
bunăstarea,

au trecut de la alimen
tația ceaușisto — rațio
nală la alimentația cu 
minciuni glazurate mi
nunat cu promisiuni — 
înseamnă că ai de toa
te! Profitând de faptul 
că Dumnezeu era întors 
cu fața spre Vest și cu

GRADINA LUI DUMNEZEU

>r. O măsură dreaptă 
gândită cu mare în- 

■lepciune, avându-se în 
edere că Executivul in- 
■ă încă un pas pe ga- 
?ria cam îngustată a 
mștiinței publice. Pen- 
u că este de neconce- 
ut o țară fără miliar- 
rri și, culmea!, să mai 

vrea în NATO! Pe 
tnd așa, ai miliardari, 

demnitari, ai poporeni 
• un soi de bipezi care

restul spre noi, Guvernul 
a pus rapid de-o Ordo
nanță conform căreia 
arestații asistați de avo- 
cați în stare să găsească 
fisuri și în ROI-1 Scotland 
Yard-ului darmite în 
legislația românească a- 
semănătoare ca șanse de 
interpretare cu Biblia, 
să iasă din pușcării. în 
acest fel, absolut legal 
și natural, are loc o 
discriminare: poporenii a”

PERCEPERI

itarc ; 2) Consemnat altfel de cum 
i* — Beneficiarul unor vechi aten- 
1) Furnizor de bucate alese — Una

I
W.W.'

românească. Sunt 
specializate pe 

viol, infracțiune, 
evenimente ale

Oare totul e rău, to
tul merge prost la noi, 
oare nu mai avem pen
tru ce ne bucura, oara 
nu mai există nici o 
speranță? Pâriă și dese
nele animate îi învață pe 
cei mici cum e să lupți 
cu arme tot mai sofis 
ticate, cum mor și sunt 
omorâți oamenii. Mai 
multe cadre didactice și 
părinți s-au plâns, dar 
se pare că aceste plân-
■■v.-.-.sv.-. . .wawawa.-.-.-.. .-........... WMMf1

geri nu „
până la televiziune...

Am vrut să văd 
orice lucru partea 
pozitivă dar uram spe-; 
riat cândy în urma re-î 
clamei pentru guma de| 
mestecat unde ni se • 
spune : „Viața e scurtă,! 
gustul e lung", protago-j! 
nistul ce se aruncă dei ! 
pe un pod, cade într-o ! 
remorcă cu fân, văzând1 
această reclamă băiețe- ■ 
Iul meu mă întreabă : |

— „Mami dacă mestecii 
gumă poți să-ți dai dru-î 
mul de- pe bloc și nu ' 
pățești nimic ?". ■

Și dacă vreau să văd! 
doar partea pozitivă mă‘ 
întreb cu cât a fost plă-! 
tit cel care a creat res-ț 
pectiva reclamă... altfel > 
m-aș întreba ce ar fi fost! 
dacă un copil nu ar pune; 
această întrebare ci ar< 
face experiența... J

IN A DELIA NU

CUGETĂRI ALE PREȘEDINȚILOR S.U.A.
• „Onoarea se găsește în 

munca cinstită".
Grover Cleveland 

(1837—1908)

• „Munca nu necinsteș
te pe nimeni ; din păcate 
din când în când găsești 
pe câte cineva care ne
cinstește munca".

Ulysses Simpson 
Grant (1822—1885)

• „Cel mal bine 
servește partidul cel care 
își servește țara".

Rutherford Birch 
Hayes (1822—1893)

• „Prefer să nu merg în 
cer, dacă nu îmi voi în
tâlni soția acolo".

Andrew Jackson
(1767—1845)

In 
lui

I

poe-

Foto: ANTON SOCACI

INuqia-n ie și-n catrință 
Ș'i cu mă-ta bodyguard ?

• „Când puterea îl con
duce pe om spre arogan
ță, poezia îi amintește de 
limitele lui. Când puterea 
îngustează domeniul aten
ției omului, poezia îi a- 
mintește de bogăția 
diversitatea existenței 
Când puterea corupe, 
zia purifică".

John Fitzgerald
(1917—1963)

I
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

I
I

I1

restați și fără posibilita
tea de a-și plăti avocațl] 
au posibilitatea să «tea 
mult și... rău în arestu | 
rile polițiilor, pe cândi 
bieții miliardari sunt ex | 
ternați pentru a contri'i 
bui la menținerea unei | 
cosmetizări corespunză
toare a patriei în ochii 
Europei. Ordonanța, con
comitentă cu proiectul da 
lege privind grațierea u- 
nor pedepse aprobat 
Guvern, cade nrost. 
ce contează? Ies din puș
cării și aresturi cei care 
POT 
rătat mai sus, dar rămân 
acolo
acest drept decât 
solicită temeiul 
nerii lor în stare _  _
rest... întortocheatele păi 
ale Domnului își fac 
simțită prezența și în a- 
cest domeniu, în timp ce 
Scaraoschi spune în ho
hote belzebutiene: 
convinge luminăția 
Las' că-i încurcă 

necimea Mea ! Hi-hi-hi...‘‘

do 
Dai

din motivul a
cei care nu mai au 

dacă 
menti 
de a

„Nu-i 
lui? 

întu-

DUMITRU IIURUBA

care te ia cu fierbințeli; 4) Cârmaci la 
o formație dunăreană (pl) — Reversul 
unei afirmații; 5) Superficială, cu ac
cente gastronomice ; 6) Se remarcă prin 
inspirație ; 7) Anihilează un vârf de 
atac — Lucrare de cercetare științifică; 
8) Adaos perceput la casă — Deschi
dere în adâncime ; 9) Aranjat pe Ia 
colțuri — Lideri ai partidelor noi în
ființate ; 10) Ecou remarcat în pasaj.

VERTICAL: 1) Focalizată într*un  fel 
mai aparte ; 2) A face o expunere de
monstrativă — Termenul cel mal literar; 
3) Oficiantă la o partidă de dublu mixt’
— Vin trăsnet la serviciu ; 4) Ghiveci na
țional de gătit — întreprindere din care 
se alege praful 5 5) Bătute bine și ți
nute sub papuc ; 6) Fața nevăzută a 
lumii j 7) Aflat la temelia unei case
— Tip de băi puțin mai elevat ; 8 Un 
fel mai aparte de a mânca — Pe punctul 
de a-și pierde cunoștința ; 9) Se ali
mentează de la baterie — Informații ve
nite pe calea aerului ; 10) Eliminare 
definitivă de pe teren.

VASILE MOLODEȚ

Kennedy

• „Votul 
ternic decât

Abraham Lincoln
(1809—1865)

este mai pu- 
glontul". Evoluție în Festivalul muzical najional Săbii» 1 

Deva

*

I
i
I
*

I
I
*
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ROMANȚA
foarte sentimentală —

Of, distinsă Coryntină, 
Cu surâs discret, suav...
Nu mai vezi că-i lună plină ? 
Ți-ai uitat bunul nărav ?
Nu mai simți vechea dorință, 
Când veneai la noi, la gard,

DEZLEGAREA CAREULUI

„INEXTRICABILE",

APĂRUT IN ZIARUL NOȘTRI’

DE SAMBATA TRECUTA ;

1) PATIBULARI; 2) ARAL — SERAL;
3) RAȚII — ROȘU, 4) ABATOR — MIM;

5) ZI — ABACE — I; 6) I — ATATĂ — 
SN ; 7) TAR — GĂTITĂ; 8) ACID — 
TACIT ; 9) RUPIE — NURI; 10) IMA
GINAȚIE.

SOLUȚIA PROBLEMEI

DIN NR. TRECUT :
1. Db6 —
2. De6 mat
1. ... Cc6
2. Dbl mat!
1. . . . Cd5
2, Nd 3 mat
1. ... Re4
2. Ce d6 mat

Erai mândră și cochetă — 
Te iubeam ca un bolând i 
Tu, o biată Julietă, 
Tal — Romeo clănțănind.

Cum s-au dus acele vremuri
.Și-a le retrăi nu pot t
Tu ești palidă și tremuri, 
Pe mine mă doare-un cot.

DUMITRU IIURUBA

i
I
I
I

MAT IN 2 MUTĂRI

Controlul poziției:
ALB : Rb4, Df6, Nb5, N<18, Cg2
NEGRU: Rd5, p : c6.
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1 Urmărind, figurativ spus, 
modul cum se vede lumi
na de la capătul tunelului 
tranziției spre economia 
de piață prin prisma da
telor prezentate de mi
nistrul Reformei, dl Ulm 
Spineanu, referitor la e- 
voiutia economiei româ
nești până în anul 2000, 
se poate constata că, în 
ciuda asigurărilor opti
miste cu caracter populist, 

; in cel mult un an de zile 
I vom ieși la liman.

va mai bântui multă
me întunericul. Cu 
voltarea economică pro
pusă pentru următorii trei 
ani, in condițiile oând sa
lariul real se allă acum 
undeva Ia 5-1 h sută lată 
de octombrie 1990, este 

I greu de crezut că vom 
intra în mileniul trei cu 
un nivel de creștere ca
re să micșoreze cât de 
cât decalajele (ce se a- 

■ dâncesc mereu) față de 
țările din Uniunea Euro
peană. Incomparabil mai 
bine în privința indicatori
lor de creștere economică 
stau și unele țări vecine.

Fără a fi sceptici, ne 
așteptăm — cum s-a pro
mis de actuala putere în 
campania electorală — ca 
dta resursele anunțate (e- 
radicarea economiei subte
rane, combaterea corup
ției și „invazia*  investi
torilor străini) să avem 
mult mai multe foloase 
și «â ieșim mult mai re
pede ta liman, spunându- 
ni-se că pentru fiecare e- 
fortal de suportat al tran-

ne 
vre- 
dtz-

cat
1 Aatzm adesea spunându- 
*: „Azi e un lux să dă- 
■f fiori*.  afirmația 
bai Hau i ss pe faptul că 
MMtei se vând foarte 
■amp.
Mea aâ 
iMtt o

i. 11 .... i ... i
W.W-V- ••• •.•

—miîi

ziției ar consta doar în 
renunțarea la veniturile 
pentru o lună de zile 
pentru ca apoi să n’ fie 
mult mai bine. Este lesne 
de observat pe pielea fie
căruia că greutățile îi a- 
pasă tot mai tare pe cei 
mulți și nevoiași, resur
sele pentru supraviețuire 
fiind aproape epuizate în 
vreme ce bunăstarea pro-

o

se vând
Am avut curiozi- 
afiătn, concret, cât 
floare. Zilele tre-

cotidianindependent
x-xx-:-x-x<-:-x->:x<x-x->x<-xx *:->x;x-x-xx-x-.

produsele lor, uneori des
tul de îndoielnice sub as
pectul calității.

Ieșirea din austeritate 
șl obținerea mult aștep
tatei relansări și stabi
lizări macro și micro e- 
conomice se întrezăresc 
cu greu, având în vedere 
că ritmurile de creștere 
cele mai ridicate din acest 
an, prevăzute și cele de

„JlaauiiXL
țtwa da bă.

misă se tot îndepărtează, 
sacrificat fiind tot popo- 
•ul și nu puterea, care, 
luată de valul NATO, a 
cam uitat de reformă și 
de condițiile de viață ale 
oamenilor.

Pornind de la ideea că 
„România are nevoie de 
import de concurență, ca
re îl va proteja pe ce
tățean*,  asistăm neputin
cioși la căderea liberă a 
unor ramuri de produc
ție care, cândva, erau 
performante și la dispa
riția multor firme, inclu
siv din agricultură, care 
constituiau un potențial 
concurent pentru străinii 
care ne găsesc acum ca 
o bună și interesantă pia
ță de desfacere pentru

perspectivă la bunuriie 
industriale de consum șl 
ia mașini și echipamen
te sunt departe de a re
flecta potențialul existent 
și o acoperire corespun
zătoare a nevoilor popu 
lației. Să nu mai vorbim 
despre asigurarea disponi
bilităților pentru export, 
în situația când produc
ția industrială din sec
torul energetic scade în 
acest an cu opt procente, 
iar în anul 2000 va în
registra o creștere de a- 
bia 1,5 la sută, când pro
ducția industriei alimen
tare 
spori 
tă în 
tă in

și a băuturilor va 
abia cu 1,1 la su- 
1997 și cu 6,2 la su- 
anul 2000, este lim-

>—• » i.i > i —

pede cât de bine o Ara 
duce românul în continu
are. Cu o rată anuală es
timată a PIB undeva la 
3,5 la sută, în perioada 
1998—2000, există puține 
șanse să sporească opti
mismul și încrederea că 
vom scăpa de criză și de 
sărăcie până la sfârșitul 
acestui mileniu. Cu ni
mic mai încurajatoare nu 
sunt nici prognozele pri
vind cursul da schimb leu/ 
dolar, prevăzându-se că 
la orizontul anului 2000 
se va depăși sensibil pra
gul de 12 000 lei/dolar. 
Nici datele referitoare la 
starea șomajului nu sunt 
de natură să liniștească 
aproape 9 la sută din po
pulația activă a țării, ne- 
având asigurate locuri de 
muncă în anul 2000. Chiar 
dacă sectoarele primar și 
terțiar — agricultură, sil
vicultură. piscicultura, 
transporturi, telecomuni
cații, comerț ș.a. — își vor 
spori ponderea în PIB, 
iar sectorul secundar — 
industrie și construcții — 
va înregistra o ușoară 
scădere, apropiindu-ne ast
fel de modelul economi
ei de piață, cu undițele 
ce le-au promis guver
nanții pentru tot poporul 
se va „pescui" încă multă 
vreme, cum se vede, în 
ape nu prea limpezi. Bi
ne ar fi ca realitatea să 
contrazică însă prognoze
le cuprinse în studiul „E- 
conomia românească la o- 
rizontul anului 2000*.

nicolas tîbcob

TT
al*.

• • •

cute, în piața din Deva o 
garoafă se vindea cu 1000- 
1500 de lei, un trandafir 
costa 3—4000 lei, o gerbera 
2000 lei, crinii se vindeau 
cu 1000-1500 lei firul și o 
gladiolă cu 3009 de lei.

CONCURS
• C« în fiecare an — ne 

acrie d«a Valeria Blaj, pro
fesoară la Școala Generală 

■’■ertej — recapitularea la 
limba română s-a finali
zat prin organizarea de 
concursuri între elevi. Un 
astfel de concurs au avut 
și elevii claselor a Vil-a

A și B. L-au câștigat e- 
levele Camelia Macarie. 
Anca Pădurariu și Pom- 
pilia Petca*.

Le felicităm pe elevele 
câștigătoare 
vacanță 
cât și 
(V.R.).

și le dorim 
plăcuta atât lor, 
dnei profesoare.
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ASISTENTA MEDICALĂ LA SATE

îmbolnăvirile nu țin seama de orar
Greu de crezut că între 

două trenuri, cu toată bu
năvoința, se poate acorda 
asistență medicală tuturor 
celor care o cer. Căci la 
dispensarul din Lăpugiu 
de Jos așa se întâmplă, 
medicul făcând naveta de 
Ia Făget, de la 30 de km 
distanță. Consultațiile zil
nice nu sunt prea nume
roase (câte 10—15), însă 
îmbolnăvirile nu țin sea
ma de orar. Ele sunt une
ori intempestive. Ce se în
tâmplă în asemenea situ
ații 7 Oamenii apelează la 
cele două cadre medii sa
nitare localnice, care au 
o experiență bogată, acu
mulată în cei 20 de ani

loto IOAN ANDRI SRămășițe de moară la Alina? Siliște
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vechime în același loc de 
muncă.

Cum ne spunea dr. A- 
driana Barbu, natalitatea 
a scăzut în ultima perioa
dă de timp, ca și în alte 
localități. Cele 12 gravide 
ca și copiii de la 1 an se 
află într ; • evidență specia
lă. „în urma unor inter
venții — cum spunea dna 
doctor — a fost menținut 
postul de vizitiu, deplasarea 
pe sate făcându-se cu o 
șaretă, unele localități a- 
tlându-se la 10—11 km dis
tanță de dispensar.

—- Care sunt cele mai 
frecvente afecțiuni ?

— Cele cardiovasculare, 
hipertensiunea arterială, bo
lile reumatismale. în gene
ral, bolile care apar la bă
trânețe, populația fiind îm
bătrânită; la copii — vi
rozele.

Oamenii satelor se con
fruntă și cu alte greutăți, 
în primul rând, cei din O- 
haba nu au un punct sa
nitar, trebuind sa se de
plaseze la centrul de co
mună pentru consultații. 
Or, satul este cu populația 
cea mai numeroasă și ar 
fi mai comod să aibă lo
cal condiții de acordare a 
asistenței medicale. înfiin
țarea unui punct farmace
utic în Lăpugiu ar fi a 
doua doleanță a sătenilor, 
în prezent cea mai apro
piată farmacie, de unde își 

, cumpără medicamente, a- 
flându-se Ia Dobra. Și cât 
de costisitor este acum 
transportul, se știe.

Toate acesta doleanțe vor 
fi, sperăm, — laolaltă cu 
sătenii — luate în conside
rare de administrația lo
cală, de cei care coordo
nează acest important sec
tor social — asistența me
dicală în mediul rural.

ESTERA SÎNA

A

Mintia pulsează energie în sistem, dar nu n 
poluează. Foto: ANTON SOC Al

Expoziția 
hunedoreanâ —

Recent, la clubul „Side- 
rurgistul", adevărată „fortă
reață*  a artiștilor hunedo- 
reni, un fericit preambul 
al spectacolului maraton, 
oferit de formațiile și in- 
terpreții de folclor, muzică 
ușoară și dansuri modem 
și contemporan, l-a con
stituit vernisajul ediției a 
XVII-a a „Taberei de la 
Cinciș*...  Artele plastice au 
fost un fel de „cortină" de 
culoare pe o adevărată 
stare de spirit optimistă, 
cu toate dificultățile so
ciale, economice actuale.

Fiecare membru al ce
naclului de arte plastice 
s-a onorat artistic prin va
loarea lucrărilor și prin 
ambițiile stilistice proprii. 
Expun Maria Anilevschî, 
Balazs Tiberiu, Bartok Csa- 
ba, Ilodeanu Ovidiu, Bur
lacii Cornel, Viorel Caco- 
veanu (Alba Iulia), Codrea 
Mihai, Csiri Daniela și 
Francisc, Găină Constan
tin, Moldovan Sever, Pe
trescu Dorel, Pichiu Dan 
Vifor (liderul grupului), Ru- 
su Ioan, Szalkay Zoltan și 
Varga Victor. Subiectual,

AFLĂM DE
VIOL

în noaptea de duminică 
spre luni, pe Ia ora 1,30, 
adolescenta de 16 ani 
P.M.S. se afla în apropie
rea unui bar din Deva. La 
ora aceea dintr-un bar pot 
să iasă tot felul de oa
meni, în diferite grade de 
euforie. Imediat și pru
dent ar fi ca tinerele și 
adolescentele, mai cu 
seamă, să nu se prea afle 
prin vecinătatea unor ase
menea localuri, ci mai 
degrabă acasă, la adă
postul căminului, dacă-1 au. 
Daca nu, riscă să pățească 
ce a pățit P.MJS. Au a- 
costat_o doi indivizi și sub 
amenințarea forței au con- 
dus_o pe malul Mureșu
lui, unde tânăra a fost 
violată.

Reclamația cu privire Ia 
viol s-a făcut doar în 
dimineața zilei de 16 iu _ 
nie. Poliția și-a făcut 
imediat datoria, identifi- 
cându-i pe violatori în 
persoanele lui Dorel Căi- 
dărar și Alexandru Petru 
Farcaș și ei minori și fără

de grup 
un nou iucc 

expoziția respectă me: 
taberei, natura și serr 
cațiile ei emoționale, 
perioare.

Cred că prezența 
public numeros, cât 
notabililor dni dir. 
Gheorghe Pogea (elogii 
ocrotitor, nota bene) !, 
mar Remus Mariș, vie 
mar Constantin Buzea 
derii sindicali Petru 
doș și Gheorghe An 
au accentuat un salutar 
rit de conlucrare, al../ 
cordiei, în folosul « 
spiritual-artistice a n 
cipiului Hunedoara, 
pul artiștilor plastici 
nedoreni este cel ma 
tiv îr^ ultimii ani, în p 
rama culturală a unui n 
cipiu eliberat de inh 
provincialismului. De 
fel, o serie de studen 
Academii, promovați 
tre cerchiști, inclusiv 
străinătate, cât și ex 
țiile recente ale unor; 
rate de primărie, în 
din Est și Vest, afirn 
cest elan competitiv 
domeniul cultural ari

EUGEN E’

LA POLIT
ocupație. Sunt cerc 
în stare de reținere.

LV A CUI MASIN 
URCAȚI ?

Daniel Ciobanu, de 
ani, din Baru, era 
sorul autoturismului 
AP—507, Opel Ascon; 
registrat în Germania.’ 
mis de conducere nu 
dar conducea și mai 
servicii și prietenilor.

în dimineața zilei 
16 iunie, la ora 3.30, c 
la cu toată forța Of 
lui Ascona. Pe șoseaua 
țeg — Petroșani, la 1 
metrul 156, a lovit un 
aflat pe partea caros 
a șoselei. Impactul a 
tragic. Doi tineri, ; 
Călianu Cătălin, de 1 
ani, și loan Petru I 
nescu, de 22 de ani, 
decedat pe loc. La 
timp a decedat și in 
dentul conducător 
posesor al Opcluiui 
na.

Rubrică realiza 
cu sprijinul

IPJ Huncdoart
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LA SFÂRȘIT DE ȘĂPTĂMĂNÂ]

„CUPA PRESEI LA 
PESCUIT SPORTIV" 
Astăzi, sâmbătă, 21. 06. 

a.c., cu începere de la 
ora 7, în localitatea Șoi- 
inuș are loc un atractiv 
concurs de pescuit, inti
tulat „Cupa presei la 
?escait sportiv". întrece
rea este organizată de 
.ătre S.O. Bebe Pești- 
□om S.R.L. Câștigători
lor li se vor oferi pre- 
nii surpriză. (C.P.).

LA „CĂLUȘUL 
ROMANESC" 

’Tormațîa de călușeri 
lin Pricaz (Turdaș), al- 
:ătuită din două gene- 
ații, va reprezenta a- 
:est superb dans fecio- 
esc hunedorean îa ediția 
le anul acesta a Festi- 
ralului interjudețean „Că
ușul românesc" de Ia Ca- 
acal, ce se desfășoară 
n zilele sfârșitului de 
ăptămână. Menționăm că 
ormația din Pricaz este 
leținătoarea locului III 
a ultima ediție a „Că-

lușerului Transilvănean". > 
(M.B.). £
A APĂRUT REVISTA J, 

„MIORIȚA" <
A apărut revista de et- *•  

nografie și folșlor „Miori- £ 
ța“, singura din țară, e- £ 
ditată de Inspectoratul 5 
pentru Cultură și Centrul £ 
Județean al Creației Po-1 
pulare Hunedoara. Nu- J 
mărul 3 al publicației £ 
reunește studii de mare 5 
profunzime din folclor, J 
metodologii de cercetare- £ 
valorificare a creației po- 7 
pulare, reportaje, opinii > 
ș.a. (M.B.). £

LUPTE LIBERE £
Sâmbătă, de la ora 10, £ 

în sala de lupte a A.S. 5 
Constructorul Hunedoara, £ 
se desfășoară Campiona- £ 
tul județean de lupte li- £ 
bere, la copii și cădeți, 5 
la care participă 170 dej 
sportivi, de la CSȘ De- £ 
va, CSȘ Hunedoara, CSȘ 5 
Petroșani, Jiul Petrila și Ș 
AS Constructorul Hune- £ 
doara. (S.C.). £
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STAREA MEDIULUI
>luanții gazoși (dioxid 
izot, dioxid de sulf, a- 
dac și fenoli) au avut 
centru perioada 9—15 
e valori medii și ma- 
2 care s-au încadrat 
imitele admise prevă-

.. . ........... ■.r?..i.-. ?.... 
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Așa v-ați torpilat locurile de munci, oameni bunii
Încheiam ancheta „Ama

torismul și pripeala unor 
funcționari ai FPS au pus 
Avicola Mintia în brațele 
unui miliardar de carton", 
eu această întrebare: „Cum 
a ajuns „Avicola" Mintia 
în situația de mare dator
nic, propus pentru lichi
dare, prin orice metode, 
asta este o altă întreba
re, al cărei răspuns nn stă 
numai în politica de pre
țuri aplicată de fostul 
vern". Iată o parte 
răspuns.

Potrivit informațiilor 
se la dispoziție de Inspec
toratul Poliției Județene, 
în noaptea de 16—17 iunie, 
Dorin Zbegan, din Bretea 
Mureșană, a fost depistat 
de un echipaj al poliției

gu- 
din

pu-

transportând cu autoturis
mul HD 02 XMZ 180 ouă, 
16 puicuțe tineret, și 40 
kg concentrate pentru pă
sări. Produsele fuseseră 
sustrase de la Avicola, eu 
concursul mamei sale, Le- 
nuța Zbegan, muncitoare 
la ferma nr. 2. Prejudiciul, 
evaluat la 287 000 de lei, 
a fost recuperat.

Acesta a fost doar unul 
din multele cazuri de sus
tragere depistate. Câte în
să n-au fost depistate, 
eăci Poliția mai are și al
te treburi, decât să faeă 
pândă la porțile și lângă 
gardurile fermelor Avico
lei.

Așa v-ați subminat lo
curile de muncă, de-a Iun-

gul anilor de tranziție, oa
meni buni. O li ea de vi
nă și ținerea sub control, 
în scopuri electorale, a 
prețurilor la ouă și carne 
de pui, dar ele au fost ți
nute sub control și Ia al
te unități Avicola din ța
ră, astăzi viabile, iar u- 
nele chiar prospere. Pen
tru că nu poate contesta 
nimeni un adevăr: sustra

gerile de carne tn carca
să san specialități, de 
sări vii, de pui de o zi, 
ouă, aveau, 1: fermele A- 
vicolei de la Mintia, a 
ploarea lor. Fenomene 
acesta se răzbună, și 
răzbună economic, d 
în condițiile economiei 
piață, firma la faliment!

ION CIOCLEL

JSC CORALIS PRODCOMEX
I ORGANIZEAZĂ

ÎNCEPÂND CU 15. 07. ’97
CURSURI PENTRU

1 
ț

Se convoacă adunarea generală extraordi- < 
nară a acționarilor de la S.C. „ICSH“ S.A. Hu- j 
nedoara, în condițiile art. 75 din Legea nr. 31/ ' 
1990, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii managerilor, conform )
Legii nr. 66/1993; i

2. Diverse. ț
Adunarea generală va avea loc în ziua de i

7 iulie 1997. ora 16, la Asociația sportivă „Con- i 
structorul", cu sediul în Hunedoara, str. Gh. ’ 
Barițiu, nr. 8.
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• Utilizarea calculatorului P.C.

9 Secretariat computerizat I 
t I 
învă-|

Pentru șomeri și elevi se face reducere de.
30 la sută. H

(6192)1

I

• Contabilitate computerizată

Cursurile sunt avizate de Ministerul 
țământuluî, la absolvire se acordă diplomă.

Informații: tel. 231951; 625110.

SOCIETATE COMERCIALA 
ROMANO-ISRAELIANÂ 

TTOARE PRODUSE 
ȘI NEALIMENTARE

de 10 iunie. In cursul lu
nii mai 1997 unitățile te
ritoriale ale RA Apelor 
Române au analizat 44 u- 
nităti economice pentru 
modul cum respectă valo
rile indicatorilor de cali
tate la evacuarea apelor 
uzate în apele de supra
față. Pe baza analizelor a 
rezultat că 23 unități s-au 
încadrat la toti indicato
rii evacuând ape corespun
zător epurate și 21 de u- 
nități care nu s-au înca
drat la 1, 2 sau 3 indica
tori. evacuând ape neco
respunzător epurate.

în cursul anului trecut, 
în râul Crișul Alb odată 
cu cei 4,095 mii. mc de a- 
pe uzate evacuate a fost 
deversată si cantitatea to
tală de substanțe poluan
te de 3557,325 tone din ca
re: 255,752 tone materii în 
suspensie. 2448,81 t dife
rite substanțe dizolvate. 

723,4 tone sulfați, 7,118 to
ne zinc, 7,902 tone fier, 
80 tone cloruri, 32,2 tone 
substanțe organice expri
mate în CBO 5. Diferența 
o reprezintă alte elemen
te poluante ca: plumb, cu
pru, fenoli, cianuri și de- 
tergenți, toate fiind în can
tități de sub o tonâ/an.

Societate comercială

Pulberile în suspen- 
IV valori medii și ma-
3 care au fost în li- 

admisă de 0,15 mgl
»er/24 h la toate punc- 
de control. Valoarea 

imă s-a înregistrat în 
Hunedoara la data

4 iunie.
Pulberile sedimenta- 
au înregistrat depă- 

ale limitei 
r/mp/lună 
.ădaga de 
>na Teliuc 
Valorile 
beta globale și ale 
gama absorbită au 

in limitele de varia- 
ale fondului natural 

■u factorii de mediu 
zați. 
teriiJe în suspensie pe 
Jiu provenite în prin

de Ia unitățile de 
cție și preparare a 
inelui. prin evacuarea 
ipe uzate insuficient 
ite prezintă pentru a- 
â perioadă o valoare 
? de 491,7 mg/1 și o 
>re maximă de 914 
înregistrată la data

‘■VAV/.VW.^W.'.V.ViV.’.VAW.V.V.VAWVV 
________________________ Ș

li

admise de 
în zonele 

6,68 ori și 
de 12,2 ori. 
radioactivi-

Agenția de Protecție 
a Modiuiui Deva

cu capital privat 
VINDE EN GROS Șl 

EN DETAIL

HNEMĂ'
IWHW1
» „PATRIA" DEVA: 
terea (20—24); Soluții 
reme (25—26);
l „FLACARA" HUNE- 
ARA: Supraviețuitorul 
—26);
» „PARING" PETRO- 
NI: Evita (20—23); Be
ly Hills — Ninja (24— 
)
> ,.CULTURAL" LU- 
'TI: Nevastă de om bo- 

(20—23); Atacul măr
iilor (24—26)|

„ZAR AND" BRAD:

Graba strică treaba (20- 
23); Evita (24—26); ,i
• „PATRIA" ORAȘTIE:;

Răzbunătorul (20—23) ;• 
Graba strică treaba (24—J 
26); ;

• „DACIA" HAȚEG: ■
Campionul (19—22); Ju- J 
decătorul (23—25); '

• „LUCEAFĂRUL"< 
VULCAN: Fetele mortale! 
(20—23); 4

• „MUREȘUL" SIME-J
RIA: Risc maxim (20—S 
231* £

• „RETEZAT" URI- £
CÂNI: Meciul secolului S 
(20—22): 5

• „LUMINA" ILIA: £ 
Prieten și dușman (20— 5 
22). |

I

I
I
I 
I
I

]■

»
I 
li
i
i
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♦
î
I
I
I 
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I
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| PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 
l liber**  din DEVA (lângă „Com>:-n“ si în „Mi- 
icro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia). BRAD 
i (Ia sediu) S.G. „Mercur**),  ORAȘTIE (lângă 
i „Palia**),  HAȚEG (secția fotoJ

SE AFLA IN VANZAREi * 
t • Imprimate pentru preschimbarea per- 
J miselor de conducere ant<

• țigări (Tg. Jiu) 
plase de plastic 
chibrituri 
brichete 
timbre poștale 
plicuri
aceste unități funcționează AGI \ TH

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

telefon 22 59 04
Apă minerală BIBORȚENI, 1,5 1 PET. 
Bere
— BEGUN
— SILVA 
Rom — 32 grade

Hârtie igienică.
■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELI

I i 
r

I 
ț
1

I 
I l 
! In

PENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR 
| MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

ora

A N G A J E A Z A

• Șef vânzări.

Informații tel. 
12.

județ Hunedoara.

054/219167, zilnic

CREDIT BANK DEVA

Vinde Ia

după 
(6188) i I 

I 
I

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
ILICTTATHE PUBLICA
I
II. — la Judecătoria Hunedoara, ora 10, 

spațiu comercial situat în Hunedoara, bdul 
| Dacia, bl. 3? parter;

I

ce va avea loc în data de 2G. 06. 1997:

— fabrică de bere situată in Hunedoara, 
jstr. G. Enescu;

I 
I
I 
I
■lat.

— spațiu comercial situat in tmedoara, 
bdul Dacia, bl. 38 parter;

2. — la Judecătoria Oraș tic, ora 12:

str.

I RECEP PLUS
. • HÂRTIE
I • CONSUMABILE pentru orice tip de 

' ț > a a a^| m j A A f 'T f"*  • ' â • ăi n . j. | . ■ I
A IMPRIMANTE și COPIATOARE 

DEVA Bei. DECEBAL Bl. P ) 
Tel. 212726 218205

........ .w.vmzvawaw.v.w.v > - . .

—
• «jd■xpwQQ

— distilerie tip Blaze, situată în Orăștio. 
Unirii, capacitate 3000 I/zi;

— camion 
bobinat.

_ Informații 
IBank Deva sau

i
IFA. mașini de tricotat, surfi-

suplimentare la sediul Credit 
la telefon 211853.

S.C. REG PROD IMP EXP SRL DEVA

I achiziționează toată gama de materiale re- 
! folosibile la cele mai avantajoase prețuri și I totodată vinde la agenți economici și persoane I fizice toată gama de laminate produse de S.G.

SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA, fără adaos 
| comercial

I Se pot face si comenzi anticipate 11 tele*  
Jfoanele : 231483, 231484 și 233318.

~'.î
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FtbLIGIîAîe

ANIVERSARI

• La aniversarea zilei
de naștere. Iui Gheorghe 
Șerban îi dorini ani mulți 
și sănătate. Mircea, Radu, 
Oan. (5884)

• La împlinirea a 70 
*ni, dorim scumpului nos
tru Petru Tichii sănătate 
și La mulți ani. Familia.

(5879)

VANZAR1 — 
CUMPĂRĂRI

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 207 D, 
1,5 tone, «u carte de 
identitate șl autoriza,, 
țle sanitară. Stare ex. 
eepțională. informați) 
la teL 211275.
<—•—••— «

• Vând apartament 2
Camere, ultracentral, mo
bilat complet. Tel. 220703, 
Deva. (5787)

• Vând Opel Ascona 
2000. Tel. 220544.

• Vând rochie mireasă,
model deosebit, telefon 
624194, seara (preț nego
ciabil). (186201)

• Vând apartament do
uă camere Simeria, tel. 
660662. Vând apartament 
trei camere Deva. Telefon 
232855. (4794)

• Vând apartament do
uă camere și țuică prune 
Wel. 623876, 621696. (4793)

• Vând apartament do
uă camere, bl. 35, ap. 14. 
®C1. 613533. (4795)

• Vând apartament do
uă camere Dacia, bl. 35, 
ap. 25, orele 18—20. (4797)

• Vând apartament do
uă camere, preț avanta
jos. Tel. 620011, cartier 
Dacia. (4798)

• Vând garsonieră con
fort I, Deva, Mărâstl, etaj 
3, tel. 218006. (4800)

• Vând Mercedes 280 
Diesel, 2800 DM, eu carte 
de Identitate. Tel. 622272.

; I (4801)
! • Vând apartament do
uă camere, 40 000 000 ne
gociabil. Telefoane 229960, 
218407. (8223)
I
I • Vând casă Simeria, 
gaz, apă, buz Mercedes 
% 306. Tel. 216913. (5885)

ib

11 • Vând avantajos apar
tament trei camere Deva, 
Dacia, bl. 26, so. 2, etaj 4, 
ap. 39, tel. 627819, 624328.
I (5880)

• Simeria, vând garso
nieră, ultracentral, str. 
filoșca, bl. 17, etaj 2, ap. 
9. (5878)

1 • Vând Dacia 1310, an 
1993, stare foarte bună. 
Wel. 661468. (5873)
i
I • Vând Lăstun, macra
me. portbagaj, gresie, bord 
Dacia, radiocasetofon. Tel. 
213815. (4780)

• Vând apartament trei 
camere (bloc Banc Post), 
b-dul Decebal, bl. P, so. 
® ap. 31. Hughineață.

(5859)
1 _ • Vând teren la DN 7, 
lângă Sarmismob, 2500 
mp, foarte avantajos. Re
lații tel. 218830. (5887)

I • Vând apartament 2 
camere, Deva, str. Teilor, 
lei. 620387. • (5483)

• Vând dulap frigori
fic, casă de marcat Orăs- 
tie. tel. 647360. (5495)

• Vând canapea lemn
masiv. cort 4 persoane, 
carte „O viață de om” de 
Nicolae Iorga. Orăștie, 
Unirii, bloc 5, ap. 39, tel. 
647168. (5496)

• Vând Dacia 1310 a- 
variată. cu talon. Infor
mații Brad, tel. G55004.

(4143)

• Vând apartament 3
camere, îmbunătățiri. Ha
țeg, Aleea Școlii, bloc D 4, 
ap. 8. (9377)

• Vând recamier, în
stare bună. Tel. 218442, 
Deva. (5394)

• Vând garsonieră șl
mașină de spălat automa
tă din Germania. Infor
mații Deva. Bălcescu, bl, 
29 B. ap. 6. (4790)

• Vând urgent casă Bă- 
cia, 158, 3 camere, garaj. 
Informații domiciliu.

(4791)

• Vând urgent abator
fermă. Informații telefon 
617216. (4791)

• Vând apartament do
uă camere Simeria, Rete
zatului. bl. 2, ap. 2, par
ter, zona gării. Informa
ții Deva, Horea, 46, (5890)

• Vând Dacia 1300, te
levizor color Nei teletext, 
două boxe Unitra, 10 W. 
Tel. 215201. 625433. (grt.)

• Vând Ford Escort
LK 1,9 Automatic — pro
ducție americană, 1989. 
Informații: Sibiu, 069/
446488, 441774. (5871)

• Vând Mercedes Sobra
— 200 Diesel, înmatricu
lat <3.1. Telefon 230049, du
pă ora 18. (0186210)

• Vând apartament trei
camere decomandate (dea
supra Băncii DacJa Felix). 
Inf. tel. 224447. (Gr.)

PIERDERI

• Pierdut pașaport, e- 
liberat de IJP Hunedoa
ra, pe numele Gioflica 
Grîstina. Se declară nul.

(5882)
• Gooperativă „Moțul" 

Brad anunță pierdut Ger- 
tificatul de acțiuni nr. 
001966, eliberat de Mind- 
banlc București șl 11 decla
ră nul.

• Pierdut legitimație
serviciu pe numele Mo
rarii Gorina. ® declar 
nulă. (41931

OFERTE 
DE SERVICII

• Efectuăm transport 8 
tone la cele mai avanta
joase prețuri. Telefoane 
220712 și 221750.

• SG Ioan D. Alisa Exim
SRL angajează vânzătoa
re la barul Melody Mintia 
nr. 131/A. Informații la 
local. (5847)

• SG Farmexim S.A., 
Filiala Arad, angajează re
prezentant medical cu nor- 
mă întreagă pentru jude
țul Hunedoara. Vă rugăm 
trimiteți' c.v. până In 25. 
06., Arad, str. M. Scacvo- 
la, nr. 5 B, telefon 057/ 
210324 fax 057/280334.

(6181)

• Manufactură porțe
lan angajează personal 
muncitor cu aptitudini în 
domeniu și îndemânare 
Informații telefoane firmă 
233110, 620178 (seara),

(4759)

• Firmă de papetărie
și birotică angajează vân 
zătoare. Fizic plăcut, ma
xim 30 ani. Tel. 230899, 
224549. (5888)

• Montări gresie și fa
ianță, rașchetare parchet, 
zugrăveli, vopsitorie. Tel. 
218256, orele 9—15. (4796)

• Gabinet ginecologic
Florescu Ginorex din 
Creșa Dacia se redeschide 
marți. 24 iunie 1997, ora 
15. Tel. 626484 (func
ționează). (5874)

MATRIMONIALE

• Cetățean israelian, o- 
riginar din România, do- 
reso cunoștință doamnă 
serioasă (ardeleancă), fără 
obligații, 35—40 ani, pen
tru căsătorie in Israel. 
Persoanele interesate sunt 
rugate a scrie pe adresa: 
Țimbalaru Moise, P.O.B. 
46272, Haifa. Israel.

(186209)

DIVERSE

• S.G. GANAROM S.A. 
DEVA, acționar majoritar, 
convoacă Adunarea ®cne- 
rală a Acționarilor din 
S.G. AVICOLA S.A. MIN
TIA — DEVA la data de 
25. 06. 1997, ora 12, în 
sala de ședințe a S.G. A- 
vicola Mintia, cu urmă
toarea ordine de zis 1. 
Modificarea Statutului, ca 
urmare a vânzării cotei de 
51 la sută din acțiuni de 
către FPS București; 2. 
Alegerea noului consiliu de 
administrație; 3. Diverse 
în cazul în care nu se va 
atinge cvorumul necesar 
adunarea generală se va

întruni în data de 9. 07.
1997, Ia ora 12, în același 
loo. (5845)

• S.G. Energoconstrucția 
S.A. București — S.U.W. 
Ardeal Deva, cu sediul 
în Mintia, str. Șantieru
lui, nr. 1, anunță Intenția 
de autorizare din punct 
de vedere al protecției 
mediului a Atelierului De
va, situat în Mintia, str. 
Șantierului, nr. 1 și, res
pectiv, Atelierul Paroșeni, 
situat în Paroșeni, str. 
Șantierului, nr. ’ 1. Even
tualele contestații se de
pun la A.P.M. Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, în 
termen de 20 zlle de la 
data apariției anunțului.

(5883)
• Casa de Amanet La-

kris oferă 35 000 lei pe 
gramul de aur, 14 carate, 
sume mari apartamente, 
case șt mașini, Hunedoa
ra, sir. Dragos Vodă, 
nr. 4. (1191)

COMEMORĂRI

• Azi, 21.06.1997, se îm
plinesc fi luni de la tre
cerea în neființă a bunu
lui nostru coleg

POPA GHEORGHE
(Gigi), din Deva

Amintirea lui va rămâ
ne veșnic vie în sufletele 
și inimile noastre. Cu a- 
ceasiă ocazie, la ora 9,30, 
în cimitirul llcjan va avea 
loc sfințirea monumen
tului funerar ridicat de 
Serv. Comercial al S.G. 
Rcva S.A. Simeria.

(0181782)

• La împlinirea a șase 
luni de Ia dureroasa sa 
dispariție, aducem un pios 
omagiu dragei noastre 

ȚUȚA FORTE 
din Ghețari. Te plâng me
reu, nu te vor uita nici
odată sora ta, Marioara, 
cumnatul Carol, nepoatele 
Doina și Sonia, cu fami
liile. Dumnezeu să aibă 
în pază sufletul tău bun!

(5886)

CURSUL VALUTAR I
20 IUNIE i

• Familia Forte a- 
nunță că sc împlinesc 
6 luni dc când s-a 
stins din viață

ANA FORTE 
o soție, o mamă și o 
bunică devotată. Pa
rastasul va avea loc 
duminică, 22 iunie 
1997, la Catedrala Or
todoxă Ghelari. Dormi 
în pace, suflet nobil !

(4192)

DECESE

I 
I
1■I

I 
! 
I

cotații ale societăților bancara autorizate să efec
tueze operațiuni pe p!ața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb vaMt.ar și înregistrări 
contabile.

• 1 dolar SUA 7237 lei
• 1 marco qermano __ 4194 lei
• 100 yeni japonezi — 6314 lei
• 1 lirâ sterlină 11919 lei
• 1 franc elvețian 5035 lei
• 1 franc francei __ 1243 lei
• 100 lire italiene — 429 lei

Cursurile incluse în această lista au la bază

• Cu nemărginită du
rere în suflete, colegele 
de la Oficiul poștal Deva 
1 iși iau rămas bun de Ia

MAR1NELA FRAȚII.A, 
buna și neprețuita lor co
legă.

Sincere condoleanțe fa
miliei îndurerate 1 Nu te 
«om uita niciodată, MARI, 
dragă. (186211)

• Familia Novac anun
ță cu durere încetarea din 
viață. Ia vârsta de 95 ani, 
a scumpei lor mamă, soa
cră și bunică

IULIA NOVAC
înmormântarea are Ioc 

la cimitirul Eminescu, in 
21 iunie 1997, ora 12,30. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace I (4799)

*
l
l

Iț
Ziarul „Cuvântul liber**  Deva angajează,»

• Colegii din biroul 
ordine publică a Po
liției municipiului 
Brad aduc un ultim 
omagiu • celui caro a 
fost un minunat pric. 
ten și coleg, 

plutonier major 
ONEA IOAN LAZAR, 
transmit sincere con
doleanțe și compasiu
ne fiicei Andreea fi 
rudelor apropiate.

(1112)

* prin concurs :
♦I1
II*
I*I
• rioarc.

Concursul
«o l->

jANCAJÂM REDACTORI}
-ț 
J* I *
I* 
I
î
4 
I* 
I

• REDACTORI

• Cu adâncă dure
re anunțăm încetarea 
lin viață a celui ca
re a fost un bun soț, 
tată și bunic

DUMITRU IIUIEȚ 
înmormântarea sâm
bătă, 21 iunie 1997, 
ora 14, Ia Cimitirul 
ortodox din Brad. 
Familia. (5891)

• Colectivul Su
cursalei Banc Fost 
Hunedoara este ală
turi de domnul direc
tor Gheorghe Huieț, 
în momentele de grea 
cumpănă pricinuite 
de decesul tatălui

DUMITRU IIUIEȚ 
Sincere condoleanțe I

(5891)

• Cadrele Poliției 
municipiului Brad a- 
duc un ultim omagiu 
fostului coleg, 

plutonier inajor 
ONEA IOAN LAZAR, 
decedat fulgerător, Ia 
numai 42 de ani.

Ii vom păstra o veș
nică amintire în su
fletele noastre. Dum
nezeu să-l odihnească!

(1110)

Condiții de participare kt concurs :
— tineri până Ia vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane cu studii supe 

rioarc.
________ 1 va avea loc în ziua de 30 iunie 1

♦ a.c., ora 10, la sediul redacției din Deva, B-dul |
♦ 1 Decembrie, nr. 35. »
« Doritorii vor depune, până la dala dc 25» 
«iunie a.c., la secretariatul redacției, cererea
♦ de participare la concurs, copie după diploma del
+ studii, autobiografic. !
♦ ll------------------------------ ------------------------------ li

S.C. „AVICOLA** S.A DEVA l

j COMUNICAT l
j In urma anunțului publicat in cotidianul £ 
1 „Cuvântul liber’* din 18, 19 si 20 iunie 1997, i 
Ide S.C. CANAROM SA. Deva, prin care con-l’ 
jvoacă Adunarea Generală a Acționarilor în da-| 
J ta de 25 iunie 1997, ora 12, Consiliul dc Ad-^ 
jministrație al S.C. Avicola Deva — S.A. șițl 
1 conducerea Sindicatului Liber Aticola Deva sc| 
Jvăd nevoite să facă publice câteva precizări:- 
J _ S.C CANAROM S.A. Deva, reprezen- 
! tată de administratorul Remus Borza, nu este 
îndreptățită să anunțe, și cu atât mai puțin < 

' să convoace Adunarea Generală a Acționarilor, 
l întrucât nu există temei legal. f

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi 
J convocată numai de către Consiliul dc Admi-j 
| nîstrațic, și la cererea unuia dintre acționari, j 
1 Consiliul dc Administrație în exercițiu nuj 
Ja convocat Adunarea Generală a Acționarilor j 
| pentru data de 25 iunie 1997 și nici din proprie j 
J,inițiativă, și nici nu a primit vreo solicitare în: 
4acest sens din partea S.C. CANAROM S.A.] 
4 Deva, sau a altor acționari.
1 Conform Contractului de vânzare-cumpă-] 
Irarc de acțiuni nr. 764. încheiat între F.P.S.] 
î București și S.C. CANAROM S.A. Deva, și sem- 
’ nat în data de 21 mai 1997 dc domnii Sorini 
; Dimitriu, președintele F.P.S. București și Re-; 
J mus Borza, administrator la S.C. CANAROM 
J.S.A. Deva, societatea cumpărătoare nu se poa- 
Ite considera acționar în fapt la S.C. Avicola 
|Deva — S.A., decât după achitarea contravalo-
♦ rii de 30% din prețul de vânzare convenit între 
l părți, conf. art. 4, lit. a din Contractul încheiat,
♦ respectiv a sumei de 2 397 007 500 lei.
♦ 
I,
I 
î LOTO 5/40

DIN 19. 06. 1997
9 6 28 19 25 13

Fond de câștiguri 208 576 991 lei.

<

EXPRES
DIN 19. 06. 1997

26 54 31 50 1 11
Fond de câștiguri 64 166 413 lei.

*■■■■»• • • • *T • ••.'
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