
OASPtHI DIN COMUNITATEA URBANĂ ARRAS ÎN MUNICIPIUL DEVA
Prima “stație” a delegației din Arras: Spitalul Județean Deva Ziua ... donațiilor

După trei zile de călătorie 
pe ruta Arras-Deva, primii 
oaspeți francezi au sosit joi la 
Deva, prima “stație” de-aici 
fiind Spitalul Județean.

Delegația formată din dnele 
Gisele Bassette (viceprimarul 
orașului Arras) șl Dominique 
Renoult a însoțit autobuzul din 
care s-au descărcat pachete cu 
medicamente și materiale 

medicale în valoare de 
aproximativ un milion de franci 
francezi. Donațiile sunt din 
partea Comunității Urbane 
Arras, Asociației' Artois - 
Roumanie și a Ordinului 
Cavalerilor de Malta.

“Călătoria a decurs fără 
probleme, dar intrarea în 
România a fost foarte dificilă, 
cu numeroase formalități, 

care durează foarte mult. 
Acum însă suntem mulțumiți 
că am ajuns aici”, declara dna 
G. Bassette. Este pentru a 
cincea oară (respectiv în al 
cincilea an) când reprezentanții 
Arras-ului vin cu ajutoare (și) 
pentru spitalul devean.

Cât despre conținutul 
acestora, dl Florin Muțiu, 
directorul Spitalului Județean, 

preciza că medicamentele vor 
intra în farmacia spitalului, de 
unde vor fi distribuite pe secții, 
în funcție de specific și de 
necesități, la fel ca și 
materialele medicale. Pentru 
această unitate spitalicească 
este a patra donație primită în 
cursul acestui an de la diverse 
asociații și organizații de peste 
hotare. (G.B.)

Cea de-a doua zi a vizitei 
delegației din Arras a fost una 
consacrată donațiilor.

Primii benficiari au fost copiii 
de ia cele două case de copii din 
Deva, care au primit haine, Jucării 
și încălțăminte, "toate împărțite 
dinainte, pentru ca toată lumea 
să fie mulțumită", menționa dna 
Giseie Bassette (viceprimarul 

Arras-uiui), care a coordonat 
aceste acțiuni alături de 
Dominique Renouit. Donațiile 
au fost trimise de copii de ia 
școlile din Arras, precum și de 
anumite cluburi (cei men
ționat fiind "Rotary").

________ Georgeta BÎRLA 
(Continuare în pag. 7)
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A vrea, a putea și a face
Intr-o recentă discuție 

pe care am avut-o cu dl 
ing. Gheorghe lovan, director 

general al Direcției generale 
pentru agricultură și ali
mentație a județului Hune
doara, au fost readuse în 
atenție principalele probleme 
dezbătute de curând la 
întâlnirea de la Brăila a con
ducerilor direcțiilor agricole 
din țară cu conducerea 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației. între altele, s-a 
evidențiat faptul că în 
viziunea premierului Radu 
Vasile agricultura reprezintă 
o prioritate strategică. în 
acest context, MAA pune 
accentul pe consolidarea 
proprietății private în 
agricultură, pe funcționarea 
piețelor agricole, iar în cadrul 
strategiei de privatizare se 
are în vedere relansarea și 
nu lichidarea (acest din urmă 
aspect primând în politica 
agricolă de până acum, cu 
rezultate dezastruoase în 
special pentru zootehnia 
țării). Toate aceste acțiuni 
converg spre un scop clar: 
asigurarea unei balanțe 
comerciale excedentare 
pentru agricultura româ
nească, ținându-se seama și 
de stimularea exportului prin 
acordarea de prime pro
ducătorilor.

Urmărindu-se aplicarea 
măsurilor ce vizează 
înfăptuirea obiectivelor 
menționate, MAA a anunțat 
că în mai puțin de o lună de 
zile toate regiile din 
domeniul agriculturii vor fi 
transformate în societăți 
comerciale, totodată conti- 
nuându-se privatizarea și 
restructurarea. Pentru a 
asigura un cadru mai bun 
de valorificare a producției 
agricole, se vor extinde 
piețele en gros, cu 
prioritate în marile centre 
urbane.

în cadrul măsurilor ce 
se întreprind pentru pune
rea în valoare a poten
țialului agricol, un loc 
aparte îl ocupă preocu
parea în vederea folosirii 
în cultură numai a unor 
semințe cu potențial 
biologic ridicat, cu 
certificat de calitate, care 
să fie tratate împotriva 
bolilor și dăunătorilor și să 
garanteze recolte mai 
bune. în acest scop se va 
relua practica subven
ționării cu 50 la sută a 
semințelor, astfel încât să 
existe certitudinea că în 
viitor vor fi utilizate numai 

________Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Restructurarea in minerit? 
Trebuia făcută, dar na așa

în sfârșit, am ajuns și la a 
treia întrebare a reportajului 
nostru anchetă: “Care credeți că 
este soluția mai avantajoasă 
pentru țară: să-și conserve 
resursele minerale utile proprii 
și să importe ori să-și valorifice 
rezervele existente, la costurile 
mari pe care le impune acest 
proces în România?” 

zREPORTAJ -' 
ANCHETĂ (III)

................. -7
Și la această întrebare 

răspunsurile au avut același 
numitor comun: să valorificăm 
ceea ce avem, la niveluri ridicate 
de calitate și eficiență, să nu 
depindem de alții, care azi ne pot 
vinde ceva mai ieftin, dar mâine 
vor ridica mult prețul, să dăm de 
lucru la oameni, să evităm 
convulsii și nemulțumiri sociale.

3. Să trăim prin noi înșine
Ing. loan Lupulescu, direc

torul general al SC Cepromin SA 
Deva

- Așa cum răspundeam la 
întrebarea anterioară, trebuie să 
punem în valoare ceea ce avem 
în țară. în unele zone mai multe 
resurse minerale utile, mai bogate 
în conținut, în altele mai puține, de 
calitate mai slabă. însă nu trebuie 

să renunțăm la mineritul autoh
ton. Este și misiunea noastră, a 
proiectanților și cercetătorilor în 
domeniu, a producătorilor de 
utilaje și echipamente miniere, 
să-i ajutăm pe mineri, prin 
lucrările, produsele și demer
surile noastre. Viața va de
monstra că este mai profitabil 
pentru statul român să dea 
200-300 de lei la 1000 de lei 
producție marfă decât să 
aducă minereuri, cărbune, alte 
resurse minerale de peste mări 
și țări.

Ing. Nicușor Vulpe, 
directorul tehnic și de producție 
al SC Umirom SA Petroșani:

- Această întrebare se 
leagă întrucâtva de a doua. 
Așa că, fiind convins că este 
nevoie de minerit și că va 
exista minerit în România, în 
pofida dificultăților mari pe care 
le parcurgem acum, afirm de la 
început că este mai rentabil să 
exploatăm resursele pe care le 
avem noi și nu să importăm de 
la alții. Deși aș putea spune și 
altfel: să procedăm ca 
americanii, adică să și 
valorificăm resursele proprii, să 
mai și conservăm din ele, să și 
importăm, dar să trăim bine. 
Numai că se pune problema cu 
ce bani plătim importurile, când 
din 23 de milioane de locuitori

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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"Regele Carpaților”
Cu 150 de ani în urmă, 

Bărnuț striga din Sibiu “că 
Ardealul nu-i pustiu", fapt 
demonstrat de Avram lancu 
ce venea de la munte “cu 
opt mii și șapte sute". Ceea 
ce s-a întâmplat în 
Transilvania în perioada 
1848-1849 se poate com
para, păstrând proporțiile, cu 
ceea ce s-a întâmplat în 
Dacia în perioada 105-106. 
Atunci, la începutul mile
niului întâi d.Ch. Dacia a fost 
cucerită de romani și alipită 
Imperiului Romei, iar în 
1848-1849 Transilvania a 
fost subjugată de unguri și 
alipită, după mai puțin de 
douăzeci de ani, Ungariei. 
Dar nu despre aceste 
evenimente demne de is
toria oricărui neam vrem să 
vorbim în continuare. Ci 
despre ecoul avut de 
revoluția lui Avram lancu, 
despre revoluția românilor 
din Ardeal împotriva asupririi 
naționale, urmare firească a 
răscoalei lui Horia, Cloșca și 
Crișan.

Așadar, în anul 1891, la 
mai puțin de cinci decenii 
de la revoluția lui Avram 
lancu, apărea la București 
romanul istoric “Avram lancu 
- regele Carpaților" - după 
publicațiuni și comunicări 
date de martori oculari și 
părtași la lupte, cum se 
consemnează pe coperta 
întâi - roman semnat de 
loan Pop-Florantin.

________ Radu SELEJAN
(Continuare în pag. 8)

La lectură, romanul 
este incitant. Deși pare naiv 
și inocent. Deși autorul nu 
este un stilist de marcă. A 
fost scris, însă, ca să-l poată 
citi tot natul. Să-l citească și 
popa, ca să știe ce să le 
vorbească oamenilor care- 
I întreabă câte ceva despre 

însemnări d 
scriitor

lancu, să-l citească și 
dascălul de la școlile 
românești înființate în 
Transilvania la îndemnul 
mitropolitului Andrei 
Șaguna, ca să le poată po
vesti învățăceilor câte ceva 
despre Craiul Munților, dar 
să-l citească și “regățenii" 
ca să afle și din altă sursă, 
nu numai din cuvintele 
Bălcescului, cam ce-a fost 
atunci, în anul de grație 
1848, la Abrud și Câmpeni, 
la Roșia Montană și 
Mărișel, la Aiud și-n toată 
Țara Moților.

Firesc, autorul a în
cercat să dezvăluie eveni
mente deosebite și, în 
general, a reușit. Pentru că 
în miezul fiecărui eveni
ment se află oameni care 
atunci, în 1848-1849, au

Cu fonduri de la

O suprafață de 3 hectare de 
teren care mărginește 
Monumentele Neamului de la 
Țebea au fost cumpărate de 
la proprietarii lor de către 
Primăria comunei Baia de 
Criș, cu fonduri aprobate de 
guvern. Pe acest teren vor 
putea fi executate unele lucrări 
de amenajare și dotare, astfel 
ca festivitățile ce se desfășoară 

^aici în fiecare an în memoria

eroilor Răscoalei lui Horia, 
Cloșca și Crișan de la 1784, a 
crăișorului Avram lancu și 
tribunilor săi din Revoluția de 
la 1848, să dispună de condiții 
cât mai bune. (Gh. P.)

Comuna Vata de Jos este 
înfrățită cu localitatea Le Val 
D'ajol din Franța. Protocolul a 
fost recent semnat, iar în luna 
august se va desfășura primul

schimb de delegații. 
Mesagerii localității fran
ceze sunt așteptați la Vața 
cu mult interes. în pregătirea 
evenimentului localitatea își 
primenește străzile. Se 
execută o seamă de lucrări 
de înfrumusețare, se 
amenajează spațiile de 
cazare și de masă, se 
definitivează un program al 
vizitei care va trebui să 
satisfacă atât pe oaspeți cât 
și pe gazde. (Gh. P.)

“Maialul orăștian ”
Odată cu ediția a ll-a, 

"Maialul orăștian” devine o 
tradiție pentru locuitorii 
orașului “Paliei” și, de aceea, 
credem că duminică, 17 mai 
a.c., zona sa de desfășurare 
se va bucura de un deosebit 
succes. Pentru a trezi interesul 
localnicilor, dar și al posibililor 
vizitatori, prezentăm momente 
din programul manifestării 
așa cum ne-au fost ele aduse

la cunoștință de organizatori - 
Primăria municipiului, Des
părțământul Astrei și Casa de 
cultură Orăștie.

Maialul începe la ora 9,30, 
adunarea participanților având 
loc în fața Liceului Teoretic 
“Aurel Vlaicu”, urmând ca 
aceștia să se deplaseze la 
Popasul “Poienița”. Des
chiderea festivității va fi oficiată 
de dl ing. Iosif Blaja, primarul

municipiului.
în continuare, vor avea 

loc programe artistice, 
concursul fasonatorilor 
mecanici - faza pe sucursală, 
demonstrații de carturi, 
concursul "Cel mai frumos 
costum popular", demon
strații de karate, jocuri 
sportiv-distractive, discotecă, 
focuri de artificii. (M.B.)

Sipectaiccl] 
omagial
Duminică, la Blaj, pe 

“Câmpia Libertății", va avea 
loc un amplu spectacol 
omagial dedicat împlinirii a 
150 de ani de la Revoluția 
Română de la 1848. 
Participă formații artistice 
din întreaga țară, între care 
și cunoscute formații 

^hunedorene (M.B.)

F- “Primăvara fran- 
cofoniei”

Sâmbătă, 16 mai, sala 
festivă a Prefecturii va 
găzdui cea de-a Vl-a ediție a 
“Primăverii francofoniei”, 
organizată de Asociația de 
schimburi culturale FRADEV, 
în colaborare cu Prefectura 
județului Hunedoara și cu 
Primăria municipiului Deva.

în program sunt cu
prinse, începând cu ora

17.00, conferințe, vizionări 
de casete video, momente 
muzicale, expoziții, precum 
și o paradă a modei.

Invitați de onoare sunt 
reprezentanți ai Primăriei 
din Arras, ai Ambasadei 
franceze la București și ai 
Lectoratului francez din 
Timișoara. (G.B.)

■: Fotbal de atracție 
la Deva

în etapa a 32-a a Diviziei B, 
seria a ll-a, sâmbătă, de la 
ora 11, pe stadionul “Cetate” 
din Deva, se desfășoară un 
meci decisiv pentru evitarea 
retrogradării între Vega și 
Politehnica Timișoara. Deci,

o partidă ce suscită un 
mare interes în rândurile 
suporterilor. (S.C.)

Pemin Deva are 
meci acasă

Tot sâmbătă, dar de la 
ora 16, echipa de handbal 
feminin Remin Deva, 
Divizia A, seria Vest, își 
dispută meciul său din 
campionat cu Daewoo 
Craiova, în Sala Sporturilor 
dinDeva;JȘ;CJ^^^

FARMACII DE 
SERVICIU

La finele acestei 
săptămâni este de gardă, in 
Deva, farmacia "Humanitas". 
Adresa: Aleea Viitorului, nr. 
4, cartier Gojdu.

La Hunedoara, în 
același interval, va fi 
deschisă pentru onorarea 
rețetelor farmacia "Alfa", 
situată in zona complexului 
“Gambrinus”, telefon

^722593. (E.S.)__________ y
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16 mai 

tvr i
7.00 Bună dimineața, de la... 

lași! 9.05 Tip-Top, Mini-Top! 
9.50 Desene animate 10.15 
Viața ca în viață (s, ep. 27) 
11.00 Călătoria (f. Japonia)
12.30 Ecranul 13.00 Docu
mentar istoric 13.50 Camera 
ascunsă - Farse cu vedete
14.30 Video-magazin 17.10 
Justiție militară (s, ep. 11) 
18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.25 Hollyoaks 
(s, ep. 72) 18.50 Teleen- 
ciclcpedia 19.40 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă 
„sâț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.35 Raliul auto
mobilistic ATLAS 1998 20.40 
Vizitatorul (s, ep. 11) 21.30 
Cum vă place... „Comedia 
erorilor” 22.30 Filmele 
secolului - Colecția Warner: 
Balul vampirilor 0.10 Arena As

TVR 2
8.00 Regina celor 1000 de 

ani (d.a/r) 8.30 Lumea sălbatică 
a animalelor (do) 8.55 Comorile 
lumii 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Pas cu pas 10.35 Docu
mente culturale 11.30 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 

Xgulturală 14.00 Patru surori (s,

DUMINICĂ
17 mai

TVR 1
7.00 Bună dimineața... de la 

Cluj-Napoca! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Colț Alb (d.a) 9.30 
Fetița cu pistrui (s, ep. 19) 
10.00 Ala-Bala, Portocala!
10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 13.00 Serial de 
călătorii: Documentar National 
Geographic 14.30 Turnul Babei
17.10 Star trek - Deep Space 9 
(serial SF, ep. 57) 18.00 Aladdin 
(d.a) 18.25 Hollyoaks (s, ep. 73)
19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă „săț-i” mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 20.55 Rezultatele 
tragerilor Loto special 6/49 și 
noroc 21.00 Filajul (f, SUA,
1987) 23.00 D-na King, agent 
secret (s, ep. 18)

TVR 2
8.00 Regina celor 1000 de 

ani (d.a/r) 8.30 Documentar: 
Lumea sălbatică a animalelor
9.30 Ferestre deschise 10.35 
Cinematograful vremii 
noastre: Cannes, o lume 
dezlănțuită 11.20 TVR lași 
14.00 Patru surori (s, ep. 6) 
14.50 Vitrina personajelor de 
operă 15.30 Regina celor 1000 

<£ie ani (d.a) 15.55 Hochei:

LUNI 
18 mai

TVR 1
12.05 Universul cunoașterii 

(r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Opera Mundi (r) 15.30 
Memoria exilului românesc (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Katts și 
câinele (s, ep. 21) 18.00 Scena 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 217)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Baywatch (s, ep. 148) 21.55 
Nimic sfânt (s, ep. 1) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Dosarele istoriei 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 143)

O*TVR2 *
12.00 Sunset Beach 12.45 

Doar o vorbă... (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleza 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s, ep. 
38) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
119) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 

^săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-

ep. 5) 14.50 Miniaturi
instrumentale 15.10 Tradiții
15.30 Regina celor 1000 de ani 
(d.a.) 15.55 Hochei: Finala 
Campionatului Mondial 18.15 
Planeta cinema 19.05 Serata 
muzicală TV 21.30 Ateneu
22.30 Stop-cadru 22.40 în plină 
acțiune (s, ep. 28) 23.30 
Conviețuiri 24.00 Invitație la 
operetă

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei 7.05 

Eshe Park (f/r) 8.50 Club Hawaii 
(s, ep. 84) 9.25 Ultimele 5 
minute (s, ep. 19) 11.00 Onyx 
Chart Show 12.00 Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Documentar 13.30 Emisiune 
magazin. Zebra 16.30 Emisiune 
pentru tineret 17.30 Viața de 
la zero (s, ep. 19) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 45) 19.00 
Observator/Sinteză știri 20.00 
Zborul 90: dezastru pe 
Potomac (f, dramă, SUA) 22.00 
Știri 22.10 A treia planetă de la 
soare (s, ep. 34) 22.30 Schimbul 
de noapte 0.00 Film artistic

PRO TV
7.00 Aventurile lui Teddy 

Ruxpin (d.a., ep. 20) 7.30 PRO 
TV Junior: Desene animate: 
Battletech (ep. 9); Povestea 
magică 9.30 Superboy (s, ep. 
40) 10.00 La mare adâncime (f.

Finala Campionatului Mondial
18.15 Alo, tu alegi! 19.00 în 
plină acțiune (s, ep. 29) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Fotbalmania

ANTENA I
7.00 Știri 7.05 Mileniul III

8.10 Viața de la zero (s/r) 8.35 
Spirit și credință 9.10 Connan 
(d.a., ep. 30) 9.40 O echipă 
fantastică (d.a., ep. 21) 10.10 
Animal show (f, ep. 49) 10.35 
Mighty Max (d.a., ep. 11) 11.00 
Controverse istorice 11.30 
Orașele lumii - Saigon (do., 
ep. 9) 12.10 Onyx - voci de 
legendă 13.10 Tarzan - 
stăpânul junglei (s) 14.00 
Duminica în familie 18.00 
Esmeralda (s, ep. 46) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Knut Hamsun: Viața unui 
rătăcitor (f biografic, Norvegia, 
1996) 22.00 Sparks (s, ep. 35)

PRO TV
7.00 Desene animate 8.00 

G.I.Joe (d.a., ultimul episod)
8.30 Connan aventurierul (d.a., 
ep. 27) 9.00 Lassie (f, p. I) 9.30 
Super Abracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (s, ep. 18) 
12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Să mori de râs (s, ep. 15)
13.30 Vărul din străinătate (s,

Rap! (cs) 19.40 O altă putere
20.10 Ultimele știri (s, ep. 54) 
22.00 Mafia japoneză I (f. a. 
SUA 1995) 23.30 Ghici cine 
vine la mine?

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

(mag. matinal) 10.10 Reluări 
11.00 Knut Hamsun: viața unui 
rătăcitor (f, p. l/r) 12.40 
Controverse istorice 13.10 
Sfântul (s, ep. 1) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 
53, 54) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, ep. 
47) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
Windwalker (w. SUA 1980)
21.40 Omul cu o mie de fețe (s)
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal 

9.00 Profeții despre trecut (r) 
10.00 Punctul pe I (talkshow/r) 
11.00 Urmărire perpetuă (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.45 
Lumea filmului (r) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 34) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 

aventuri) 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 Punctul pe I 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 N«ws Radio (s, ep. 17)
13.30 Vărul din străinătate (s, 
ep. 84) 14.00 Generația PRO
15.40 Gillette - Cupa Mondială
16.10 Hercule (s, ep. 63) 17.00 
Xena, prințesa războinică (s, 
ep. 62) 17.50 PRO Fashion 
18.20 Adevărul gol goluț(s, ep. 
8) 18.50 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Presupus 
nevinovat (f, SUA 1990) 22.10 
Știrile PRO TV 22.15 Millen
nium (s, ep. 34) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 NYPD BLUE - 
viață de polițist (ep. 33) 0.15 
Nunzio (dramâ, SUA, 1978)

PRIMA
6.30 Videoclipuri muzicale 

7.00 Lumea lui Eric (s, ep. 51)
7.30 Bailey Kipper (s) 8.00 
Justițiarii (d.a, ep. 22) 8.30 Țara 
de dincolo de nori (d.a) 9.00 
Apărătorii galaxiei (d.a) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a, ep. 
20) 10.00 Aventurile lui Rocko
10.30 Daria (d.a) 11.00 Zona M 
- emisiune muzicală 11.30 
Pământul: Bătălia finală (s, ep. 
6) 12.30 Eurofotbal 13.30 
Drumul spre Franța - C.M. de 
fotbal 14.00 în căutarea 
dreptății (s, ep. 6) 15.00 
Campionul (f, dramă, SUA) 
17.00 Arsenal Londra - 

ep. 85) 14.00 Fără baterii (f SF/ 
comic, SUA, 1987) 16.00 
Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu - retrospectiva 
săptămânii 16.40 Lumea 
filmului 17.10 Al șaptelea cer (s, 
ep. 24) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 
122) 19.00 Prețul corect 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Urmărire 
perpetuă (dramă, SUA, 1988)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Cybil 
(s, ep. 13) 22.30 Știrile PRO TV 
23.00 Procesul etapei

PRIMA
7.00 Elefănțelul (show 

pentru copii) 8.00 A doua 
familie. Documentar National 
Geographic (ep. 22) 8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a., ep. 20)
9.30 Nemuritorul (d.a) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a)
10.30 Un cuplu irezistibil (d.a) 
11.00 1999 (s) 12.00 Duminică 
la prânz 13.30 Drumul spre 
Franța - C.M. de fotbal 14.00 
Lumea lui Dave (s, ep. 18) 
15.00 Față în față la Hollywood 
(s, ep. 20) 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (do) 16.00 
Videofashion 16.30 Din 
culisele modei 17.00 Un alt 
început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri 19.45 
Iubire în stil american (f, 
comedie, SUA) 21.30 Călătorii 
în lumi paralele (s, ep. 22) 

neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Earth 
Girls Are Easy (co. Anglia/SUA
1989) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 89) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Audiența 
națională (talkshow) 0.30 
Dosarele X (s)

PRIMA
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogati (s/r) 
11.00 Telenovelă (r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.00 Știri 13.05 Lexic (cs)
13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.00 
Știri 17.05 Telenovelă 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 106) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s, ep. 106) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 21) 21.15 
Și mâine e o zi (f.a. SUA 1986, 
p. II) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

Newcastle - Finala Cupei^ 
Angliei 18.50 Știri 19.45 
Păianjenul Roșu (f, acțiune,
1988) 21.30 Incursiuni în 
imprevizibil 22.00 Din istoria 
mafiei americane (s, ep. 5) 
23.00 Știri

ACASĂ
7.30 Nimic personal (s/ 

r)11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Patima 
(f/r) 15.15 Omul mării (s, ep. 
35 și 36) 17.00 Antonella (s, 
ep. 151) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, 
ep. 152) 18.45 Marielena (s, 
ep. 115) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a. ep. 
49) 20.00 Cleopatra (f, SUA, 
1963) 22.30 Napoleon și 
Josefina (f, SUA 1987)

PRO TV - DEVA
06.00-06.35 Desene ani

mate 06.35-06.45 No com
ment (r) 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 22.00-22.10 Retros
pectiva săptămânii

ANTENA bDEVA
08.45-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii 
21.30-21.40 Retrospectiva 
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte

___________________________/

22.30 Nimeni nu e perfect (s, 
ep. 22) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe. Prima 
divizie - emisiune sportivă

AGASA
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 10.00 Motor sport 
magazin 10.30 NBA Action 
11.00 Baschet NBA 13.45 Cupa 
Mondială 14.00 Istoria fotbalului
14.45 Cupa Mondială 15.30 
Gillette World Cup Special 
16.00 Golazo - Top Gol Europa
16.30 Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 16.45 Cupa 
Mondială 19.20 Sport la minut 
- știri sportive 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (s, 
ep. 50) 20.00 Arhiva Neagră (f, 
ep. 14) 20.45 Incoruptibilii (s, ep. 
114) 21.30 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea război mondial (s, ep. 
13) 22.30 Napoleon și Josefina 
(f, partea a lll-a)

PRO TV * DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.50 Vorbiți aici! 
(r) 07.50-09.00 „Ghici cine 
bate la ușă?” (r)

ANTENA PDEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r) 10.10-10.30 
Muzică populară 14.00 -15.30 
Fotbal

ACASĂ
Dragoste și putere (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Zona 
Crepusculară (f/r) 15.00 
Marile bătălii... (r) 16.00 Se
crete de familie (s, ep. 2) 
17.00 Antonella (s, ep. 153)
17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 154)
18.30 Marielena (s) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Verdict: 
crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 Turist 
întâmplător (dramă SUA 
1987)

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.50-07.00 Retrospectiva 
săptămânii 18.00-18.05 Știri 
pe scurt 18.05-18.25 Con
curs “Știi și câștigi” PRO TV 
Deva 22.05-22.15 Știri locale

ANTENA VDEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri lo
cale 19.30-19.45 Știri locale

Perioada 18 - 18 mai

Z> BERBEC
Ca să nu vă pierdeți în 

mărunțișuri, faceți o listă a 
priorităților. Sunteți îm
prăștiat și riscați să 
pierdeți ceva. Duminică 
acordați atenție sănătății, 
căci datorită emoțiilor pot 
apărea probleme. înce
putul săptămânii vă aduce 
probleme financiar-con- 
tabile, multe solicitări.

O TAUR
Relația cu persoana 

iubită vă preocupă și nu 
înțelegeți ce nu este în 
ordine. Poate are nevoie 
de mai multă atenție din 
partea dv. Inițiativele dv. 
sunt încununate de succes 
duminică, inclusiv propu
nerile de petrecere a 
timpului liber. La serviciu 
sunteți apreciat și datorită 
sprijinului unei rude sus- 
puse.

O GEMENI
Atenție la ceea ce mân

cați ca să nu aveți necazuri 
cu stomacul. Pentru starea 
dv. generală sunt potrivite 
activitățile relaxante. Vă 
reechilibrați afectiv dumi
nică, dar evitați totuși 
chestiunile dificile. Proiec
tele dv. necesită eforturi 
deosebite și ar trebui să 
găsiți pe cineva de 
încredere cu care să vă 
sfătuiți.

O RAC
Nervii dv. ar putea ceda, 

așa că ocoliți activitățile 
care vă suprasolicită. Sunt 
indicate preocupările 
artistice. Duminică sunteți 
mai imprevizibil și ar trebui 
să vă feriți de lucrurile mai 
deosebite. Dacă nu doriți 
să fiți în centrul atenției în 
sens negativ, nu ieșiți... pe 
ușa din dos. E preferabilă 
o discuție cu partenerii.

O LEU
Evitați contactele cu 

persoanele care au 
probleme. Vestea câștigării 
unor bani vă mai liniștește. 
Duminică, compania prie
tenilor vă e benefică. Ați 
putea afla despre posibile 
avantaje viitoare. Sunt 
posibile și unele încur
cături legate de bani, la 
început de săptămână.

O FECIOARĂ
Ar trebui să vă grăbiți în 

rezolvarea unor treburi 
mărunte cât timp soarta va 
surâde. Nici una dintre 
propunerile ce vi se fac 
duminică nu este suficient 
de ademenitoare. Șansele 
vă sunt limitate, deci fiți 
prudent. Vă puteți pune în 
aplicare planurile secrete, 
mai ales că aveți un sprijin 
important, luni.

O BALANȚA
E posibil să fiți chemat 

la serviciu întrucât vi se 
recunosc meritele. Poate 
aveți și sprijinul unor rude 
în încercarea dv. de a 
călători. Dorința implicării 

HCBesee»

în activități intelectuale 
nu e binevenită 
duminică. Mai bine 
participați la treburile 
casnice. Nevoia de 
acțiune e mare, dar 
simțiți un blocaj și riscați 
o discuție contradictorie 
în familie.

O SCORPION
Doriți să cheltuiți 

exagerat. Gândiți-vă că și 
mâine este o zi. Populari
tatea dv. e maximă și ar 
trebui să profitați pentru 
a vă face relații. Dumi
nică vă surprinde o 
vizită. Dispoziția roman
tică vă e accentuată de 
musafirii cu care depă- 
nați amintiri. Cu realiză
rile cu care vă lăudați 
stârniți invidie. Dacă ați fi 
mai modest, ar fi bine 
pentru toată lumea.

O SĂGETĂTOR
Discuții în familie. 

Problemele ar trebui 
puse la punct cu acordul 
tuturor. Sunteți deosebit 
de sensibil la problemele 
legate de casă și de 
familie, duminică. Din 
păcate unele neglijențe 
verbale tind să altereze 
relațiile cu unii membri ai 
familiei. Aveți succes în 
susținerea ideilor dv., dar 
în plan sentimental aveți 
de suferit.

O CAPRICORN
Ați putea câștiga bani 

fără efort ori face o 
călătorie care să vă aducă 
răspunsurile așteptate, 
sau amândouă. Duminică 
relația cu o persoană de 
sex opus capătă noi 
dimensiuni, vă puteți 
rotunji bugetul la jocuri de 
noroc. Se îmbunătățesc 
relațiile cu frații; parte
nerul de viață e posibil să 
plece o scurtă perioadă; 
timp în care vă puteți face 
ordine în gânduri.

O VĂRSĂTOR
în ciuda unor reacții 

necontrolate faceți bună 
impresie unor persoane 
sus-puse. Ați putea 
profita pentru a primi un 
ajutor pentru casă. 
Informațiile primite nu 
sunt în totalitate valabile, 
așa că verificați-le. 
Implicarea în activități 
sociale vă relaxează. 
Luni vă preocupă achizi
ționarea unei case, a 
unui teren, dar nu prea 
aveți bani și asta vă 
nemulțumește.

O PEȘTI
Aveți o dispoziție 

instabilă, dar dacă aveți 
un examen, rezultatele 
sunt spectaculoase. Du
minică nu reușiți să vă 
sustrageți unei invitații. E 
greu să vă alegeți com
pania, așa că ascultați de 
primul impuls. Trebuie să 
puneți la punct detaliile 
legate de o schimbare de 
locuință. Dar nu vă grăbiți.
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Se mai cumpără 
câte ceva

Viteza rulării mărfurilor spre 
cumpărători reflectă cel mai e- 
xact, am putea spune, posibili
tățile materiale ale populației. 
Trecând pragul câtorva maga
zine din centrul vechi al munici
piului, am încercat să sesizăm 
cum și cât se cere, încercând 
să aflăm amănunte de la vânză
toare sau persoanele care ad
ministrează spațiile comerciale.

•Dacă în unele magazine am 
fost trimiși "la Deva că acolo se 
află patronii și numai cu ei puteți 
discuta", în altele ni s-a răspuns 
cu amabilitate, direct și deschis. 
La magazinul universal aparți
nând S.C. Pasion lol Corn SRL era 
oarecare animație, dar nu aceea 
la care s-ar aștepta personalul, 
dată fiind diversitatea de metraje, 
covoare, parfumerie, mase plas
tice, electrocasnice. "Am încercat 
să păstrăm profilul magazinului, 
dar am introdus și alte articole - 
afirma dna Csenteri Măria. în a- 
cest sezon însă merge mai greu".

! Ședința j 
! Consiliului !
! local !
’ Membrii Consiliului local al ! 
I municipiului Hunedoara se vor I 
| întruni miercuri, 20 mai a.c., în | 
■ cadrul unei noi ședințe. Pe or- ■ 
' dinea de zi a acesteia sunt pre- ' 
| văzute câteva proiecte de hotă- |

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
i
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

rări, atât de interes local, cât și ■ 
general. -

Astfel, vor fi supuse dezba-1 
terii și aprobării consilierilor devi-1 
zele generale recalculate ale ■ 
investițiilor "Ansamblu de locu- J 
ințe, 68 de apartamente, pe str. I 
Cerna" și "îmbunătățire de con-1 
fort a blocurilor din municipiul . 
Hunedoara." De asemenea, pen- ■ 
tru cele patru apartamente (cu 2 | 
și 3 camere) reprezentând "Io-■ 
cuințe convenabile devenite J 
disponibile", unul dintre proiec-1 
tele de hotărâre prevede apro-1 
barea listei nominale cu ordinea ■ 
de prioritate în vederea reparti- ’ 
zării locuințelor menționate. |

Mai figurează pe ordinea de | 
zi a ședinței de miercuri proiec- . 
tul de hotărâre privind aproba- ■ 
rea concesionării fără licitație | 
publică a terenului cu suprafața ■ 
de 150 m2, situat în str. Avram 1 
lancu, aferent imobilului pro- I 
prietatea Filialei de Rețele Elec-1 
trice Hunedoara-Deva, precum ■ 
și un alt proiect de hotărâre pri- • 
vind aprobarea organigramei și |

■ salarizării personalului din apa- ■
^ratul propriu. (G.B.)

OCHELARII * DE TOIE SAU DE... NEWIE
Singura unitate de optică 

medicală, care colaborează cu 
medicul oftalmolog, este S.C. 
Tehno Optica SRL. Vine astfel în 
sprijinul populației, care are ne
voie de control și de prescripție 
medicală. Cum am aflat, în ultima 
vreme tot mai multe persoane, 
atât copii cât și adulți, sunt purtă
tori de ochelari de vedere. Pe de 
altă parte, se solicită și ochelarii 
de soare, foarte moderni. Unita
tea nu duce lipsă de aceste arti
cole, având foarte mulți furnizori, 
cei mai mulți ofertanți de rame și 
lentile din import. Comenzile sunt

• Articole deosebite, mai cu 
seamă din gama electronicelor, 
electrocasnicelor și cosmeticii - la 
"Adocom". Impresia este însă a- 
ceea a unor expoziții atrăgătoare 
pe care le admiră cei care intră să 
cumpere doar o cremă de față 
sau un șampon, căci radiocase- 
tofoane sau mixere nu au de un
de. "înainte de sărbători se mai 
vinde - afirma vânzătoarea. La 
"plată" de asemenea se simte o 
cerere mai mare".

• N-am ajuns bine în preajma 
raionului de marochinărie al maga
zinului S.C. Corn Crin, că o tânără 
vânzătoare ne-a și întâmpinat cu 
un chip zâmbitor și cu întrebarea 
"Ce doriți să cumpărați?" E firesc, 
mai cu seamă în condițiile concu
renței, numai că la unele magazine 
care se pretind nu se întâmplă așa.

"Nu ne-am schimbat profilul - 
afirma dna Angela Bistrean, una 
dintre cele trei asociate. Vindem 
cosmetice, marochinărie și mer
cerie, dar avem produse și în re

Deși contractul referitor la construirea clădirii de extindere a 
Liceului Teoretic “lancu de Hunedoara" prevedea finalizarea 

lucrărilor în 18 luni, șantierul deschis în urmă cu patru ani de 
zile e, în continuare, în lucru...

Foto Eduard CHIROIU

Deși nivelul de trai scade continuu, 

IHNE 1)0 RE MI 
PUN VÂRTOS BANE'

IA 6/10
Săptămânal la Agenția 

Loto Pronosport 20-13 din 
centrul Hunedoarei se vând 
peste 500 de bilete la dife
ritele produse oferite de 
R.A. Loto Pronosport. Cele 
mai solicitate jocuri sunt în

onorate pe loc, cum spunea una 
dintre dnele asociate, în situația 
în care felul lentilei solicitate se 
găsește în stoc. Se întâmplă și 
să mai dureze 1-2 săptămâni, în 
funcție de complexitatea lentilei, 
comenzile fiind făcute prin fur
nizori.

Unitatea este dotată cu cata
loagele unor firme - Vogue, Yves 
Saint Laurent, Genny, Christian 
Dior, Sovar, Zeiss - din care se 
pot alege modelele dorite. Pre
țurile? De la cele mai mici, la cele 
mai pretențioase, adică de la 
22000 la 800000 lei. (ES.) 

gim de consignație. Am menținut 
de asemenea personalul. Avem 
două tinere vânzătoare cu pre
gătire corespunzătoare, anga
jate cu cărți de muncă și care 
beneficiază de toate drepturile 
ce derivă din statutul de sala
riat.

• La S.C. "C&C Intercom" 
SRL, unic administrator este dna 
Ana Ancău. Dumneaei este și 
vânzător. "Mă aflu tot timpul aici 
sau în deplasare după marfă la 
București, Pașcani sau Roșiori 
de Vede. Aduc mărfurile direct 
de la sursă, ceea ce-mi permite 
practicarea unui preț acceptabil, 
deoarece numai eu pun adaos" - 
spunea. De remarcat că dna 
Ancău cunoaște exact cererile 
și pretențiile cumpărătorilor, iar 
atunci când din aprovizionare 
lipsește un articol solicitat, nu 
uită să-l procure cu ocazia ur
mătoarei deplasări.

Estera SÎNA

ordine 6/49, Pronosport- 
Campionatul italian, 5/40, 
Pronosport-Campionatul 
românesc și Expres. Dacă 
la pronosport majoritatea 
jucătorilor sunt microbiști 
"înrăiți", pentru miliardele 
de la 6/49 se bate o largă 
categorie de oameni. "Vin 
și cumpără variante pensio
nari, bărbați dar și femei, 
muncitori, tineri, în general, 
oameni cu o situație mate
rială mai modestă. Nu prea 
vin la noi oameni cu posi
bilități materiale bune", ne 
spune dna luliana Buda, 
gestionara agenției. Anul 
trecut la tragerea 5/40, de 
la Agenția 20-13, s-au câș
tigat 39 de milioane de lei. 
în general, ne spune dna 
Buda, agenția este cu no
roc, câștigurile la catego
riile II și III fiind extrem de 
frecvente. (AS.)

Un nou 
program "de 

înfrățire"/

Hunedoara- 
Argenteuil 

(Franța)
Propunerea de program pe 

care Primăria Hunedoara a fă
cut-o reprezentantului orașului 
Argenteuil (Franța), se dorește 
a fi o catalizare a legăturii dintre 
cele două orașe înfrățite. La pri
mul punct al acestui proiect de 
program este prevăzută facili
tarea schimbului de experiență a 
agenților economici în vederea 
asimilării experienței franceze și 
în perspectiva unor relații co
merciale directe. Din trimestrul III 
'98 până în anul 2000, pe baza 
unui program ce se va stabili în 
comun acord de cele două co
mitete de înfrățire, se propun 
colaborări în domeniul producției 
alimentare, siderurgie, industrie 
ușoară, servicii și investiții. în 
proiect este prevăzută stabilirea 
și facilitarea unor vizite reci
proce între familii din cele două 
localități pe bază de recipro
citate. Numărul acestor vizite ar 
trebui să fie de cel puțin 10 pe 
an, până în noiembrie a.c. ur
mând să fie finalizate ofertele. 
Tot în această categorie a 
schimburilor reciproce sunt pre
văzute grupuri de tineri, pe pe
rioada vacanțelor, grupuri de 
sportivi și formațiuni artistice. 
Apare, ca inițiativă, efectuarea 
de schimburi de experiență în 
domeniul administrației locale, 
infrastructură, sănătate, pro
tecția mediului și a consuma
torului. (AS.)

Verde și 
"fum"

Explozia de vegetație ivită 
după frigul prelungit a înveș
mântat dealurile și colinele, gră
dinile șl parcurile, aleile și stră
zile în verdele tare al primăverii, 
în municipiul de pe Cerna, cas
tanii - cu coroanele lor unindu- 
se în tuneluri de verdeață -, plo
pii și arborii ornamentali te în
tâmpină aproape la tot pasul cu 
salutul lor fără cuvinte, dar cu 
frumusețea și respirația bine
făcătoare pe care le răspân
desc înjur.

în zilele acestea senine de 
mai, provocarea peisajului, reîn
viat după mai multe luni de amor
țire, e parcă mai puternică decât 
oricând. Chiar și o simplă privire 
peste toate acestea e de ajuns 
pentru a simți plăcere. La un 
moment dat, însă, tot privirea va 
fi prima care, între verdele copa
cilor și azuriul cerului, va sesiza 
"intrusul" ce tulbură spațiul.

Plătind tribut industrializării 
siderurgice a zonei, locuitorii 
Hunedoarei asistă neputincioși la 
agresarea atmosferei de către 
noxele nemiloase (și încă ine
vitabile) ce părăsesc furnalele 
combinatului. Plutind în fuioare 
groase ori risipite în cele patru 
vânturi, "fumul" se plimbă apă
sător peste oraș, înfruntând 
gesturile dezaprobatoare ale 
oamenilor și mâhnirea naturii. 
Căci până când cei responsabili 
vor fi atât de bogați (spun ei) 
încât să-i poată veni de hac defi
nitiv poluării, aceasta va conti
nua să facă parte din peisajul 
cotidian al orașului... (G.B.}

CAVALERUL DE 
ONOARE

îl cunoscusem de fapt într-o 
împrejurare mai deosebită. Era la 
sfârșitul acestei ierni într-o după 
amiază cu soare darnic și iz pri- 
măvăratic în orașul presărat de 
coșurile pline de ghiocei și al
băstrele aduse de prin părțile 
Lugojului de către "florăresele" 
de ocazie. Venise la o anumită 
instituție deveană un domn ce mi 
se părea a fi bunic după grija 
ce-o purta băiețelului de cinci 
anișori Marian Donose.

Copilul frumos, dezinvolt, co
chet purta un costumaș de blugi 
cu un aer de nonșalanță. Se ve
dea bine îngrijit, viu, isteț. Mi se 
părea că aparține unei familii ce- 
i acordă multă afecțiune și mai 
ales interes. Aceasta exista cu 
adevărat. Era însă familia dlui 
Ion Răcoiu, pensionar, actual
mente consilier la Primăria Deva, 
numai că nu era familia sa natu
rală. Copilul provenea de la 
Casa de copii nr. 1 de pe str. Gh. 
Barițiu din Deva.

în urmă cu trei ani prin Deva- 
sat se făcea un anunț pentru 
cei ce doresc să poarte de grijă 
celor doi copilași de doi și trei 
ani rămași în voia sorții din cau
za destrămării familiei acestora 
în condiții precare.

La casa de copii, tânăra edu
catoare Anca Răcoiu îndrăgește 
băiețelul zglobiu cu ochișori 
strălucitori, inteligenți, ce ur
măreau insistent cu privirea pe 
tânăra educatoare.

Cu asentimentul familiei îl a- 
duce acasă în zilele de sâmbătă 
și duminică. Copilul simte mirajul 
noii sale vieți văzând afecțiunea 
și atmosfera caldă familială. El 
numără pe degetuțe zilele săp
tămânii până vineri deoarece 
știe că va fi luat "acasă". în su-

ILZ__________ __ ______________

La Ghelar, oamenii și-au 
ales doctorul pe care îl

preferă
în comuna Ghelar funcțio

nează - termenul nu este potri
vit dar se folosește în vorbirea 
uzuală - trei doctori de medi
cină generală. Doi lucrează la 
dispensarul comunal, al treilea 
la dispensarul ce aparține mi
nei din localitate. Dna Ariana 
Vlad, medic la dispensarul co
munal, ne spunea:

- Comuna noastră are în jur 
de 3000 de locuitori la care se 
adaugă cei 1000 din comuna 
Bunila care tot la noi vin la con
sultații întrucât acolo nu este 
dispensar.

1^1
- Câți oameni ați înscris 

pe lista dvs?
- Circa o mie. Cam tot atâția 

a înscris și colegul meu, dr. Ște
fan Zănescu. Aș vrea să vă 
spun că într-o comună unde 
sunt mai mulți medici nu contea
ză foarte tare pe lista cui se în
scriu oamenii. Eu, de pildă, îi voi 
consulta pe toți cei ce vor veni 
la cabinet, indiferent de unde s- 
au înscris. Sau atunci când cole
gul meu se va afla în concediu îl 
voi suplini.

- Ați înscris pe lista dvs și 
cetățeni din afara Ghelarului?

- Am în jur de o sută din co
muna Bunila și vreo zece din 
municipiul Hunedoara unde locu
iesc. Cei zece sunt rude apro
piate.

- Ați întâmpinat necazuri 
în întocmirea listelor?

- Da, în principal din cauză 
că unii cetățeni n-aveau înscris 
codul în buletine. în aceste ca
zuri le-am solicitat oamenilor să 
vină cu certificatul de acționar.
- 

fletul său mic s-a aprins dra
gostea și speranța unei noi 
vieți.

Este alintat în special de cei 
doi fii ai familiei Răcoiu, Anca și 
Lucian.

în familie are loc un eveni
ment deosebit. Copilul intuiește 
că este vorba despre o întâlnire 
a întregii familii. Privește curios în 
jur auzind vorbindu-se despre 
nunta lui Lucian Răcoiu, ofițer la 
Timișoara. Observă febra pre
gătirilor. I se confecționează și lui 
ținuta de gală.

La Timișoara are loc nunta, 
în mintea sa aceasta seamănă 
cu poveștile auzite de el cu feți- 
frumoși și Ilene Cosânzene, un
deva departe unde este și el 
prezent. Printre invitați copilul se 
simte în largul său. El a fost micul 
cavaler de onoare alături de o 
fetiță drăguță de vârsta sa pe 
care el o numește "verișoara" 
sa. Momentul este imortalizat, se 
fac poze. Din poze zâmbește 
șăgalnic micul "cavaler de o- 
noare". Un zâmbet pentru mai 
târziu. El este de fapt cavalerul 
de onoare al acestei famili ce și- 
a asumat în conștiință grija pen
tru destinul acestui copil. Grijă 
preluată și de cei doi fii ai fami
liei Răcoiu ce vor să-l vadă un 
om împlinit.

Este un gest de veritabilă 
noblețe sufletească și sensi
bilitate a unor oameni ce sunt 
alături de cel aflat în suferință 
din cauza unui destin nefast.

Să nu uităm că una din cele 
10 porunci creștinești este 
"Ajută-I pe aproapele tău." Un 
slogan ce nu trebuie lăsat în 
praful uitării.

Zina VESESCU

- Ați depus lista cu cei 
ce v-au ales pe dv medic de 
familie?

- Da, dar înscrierile conti
nuă.

- Unde îi veți primi șl 
consulta pe cei ce s-au în
scris pe lista dvs?

- Tot aici, în fostul centru de 
sănătate din comună. Apropo de 
acest aspect, vreau să vă spun 
că Banca Mondială a trimis co
munei noastre aparatură mo
dernă ce ne va fi de mare ajutor 
în munca de medici de familie.

Pe aceeași temă a împle-

TOII
mentării Legii asigurărilor so
ciale de sănătate am discutat și 
cu dna dr Delia Grigorescu, 
medic la dispensarul minei din 
localitate.

- Vor continua să existe 
dispensare de întreprinde
re, după ce va intra legea în 
funcțiune?

- Nu cred. Locul de muncă 
nu va mai avea importanță în a- 
sigurarea asistenței medicale. 
Lucru de altfel firesc, întrucât 
oamenii îi pot alege pe cei la care 
să apeleze pentru consultații, 
tratament ș.a. De altfel știu că 
oameni din Ghelar s-au înscris la 
medici din Hunedoara.

- Credeți că noua lege a 
sănătății - ca s-o numim pe 
scurt - va duce la îmbună
tățirea asistenței sanitare a 
populației României?

- Cu certitudine, întrucât se 
va realiza o apropiere între medic 
și pacient ceea ce va duce la 
creșterea calității actului medical.

Traian BONDOR
- - ----------------------------------------------------------------------— ■
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| Transport ilegal de substanțe chimice jPrimul sistem privat de 
asigurări de sănătate va intra 

in funcțiune în București
Primul sistem privat de 

asigurări sociale de sănă
tate, Medicover Rom bei, va 
intra în funcțiune în cursul 
acestei săptămîni, în 
București, a declarat presei 
Dan Lăzărescu, preșe
dintele policlinicii Rombei. 
Sistemul de asigurări creat 
de grupul Medicover, cei 
care a organizat rețeaua de 
asistență medicală primară 
în Europa centrală și de Est, 
vizează încheierea unor 
contracte individuale sau 
colective cu persoane fizice 
sau companii, pentru obține
rea serviciilor de sănătate, 
în rețeaua Rombei.

feste nucleare efectuate die indliia *

Testele nucleare efec
tuate de India au avut drept 
obiectiv perfecționarea de 
arme tactice destinate 
teatrelor de operațiuni 
militare, a afirmat, miercuri, 
unul din principalii experți 
indieni în probleme nu
cleare, citat de AFP.

M.R. Srinivasan, fost 
președinte al Comisiei 
indiene pentru Energie 
Atomică, a explicat că cele 
două teste efectuate 

MOȚII VOR COBORI IARĂȘI LA BLAJ CU 
MÂNDRIE, AMĂRĂCIUNE Șl SPERANȚĂ

Asigurații primesc un 
abonament ce ie permite 
efectuarea unor controale 
medicale periodice, inves
tigații de specialitate, 
excepție făcînd accidentele 
de muncă, a mai spus 
Lăzărescu.

Organizatorii sistemului 
privat de asigurări ar dori ca, 
odată cu intrarea în funcțiune 
a Caselor de asigurări de 
stat, să creeze un sistem 
mixt de asigurări. Pînă atunci, 
Medicover-Rombel a în
cheiat contracte cu cetățeni 
străini at,lăți în România și cu 
cîteva companii mari care și- 
au asigurat angajații. fn limita

-■‘'U.niiimilimminn"-
miercuri au emis o energie 
echivalentă cu cel puțin o 
kilotonă de TNT. “Astfel de 
echipamente nucleare 
demonstrează capacitatea 
Indiei de a fabrica arme 
tactice utilizate într-o zonă de 
război împotriva unor 
formațiuni de tancuri”, a 
spus el.

Potrivit unei agenții 
seismologice oficiale in
diene, testele nucleare 
efectuate luni de India ar fi 

posibilităților, compania de 
asigurări Medicover ar 
putea acorda îngrijiri și 
unor persoane care dispun 
de fonduri mai reduse, dar 
aceasta numai după crea
rea Caselor de asigurări, 
a mai spus Lăzărescu.

La nivel național, 
Rombei a creat două 
policlinici în București. O 
a treia policlinică, ce va 
avea și cabinete pentru 
medicul de familie, va fi 
inaugurată, în septembrie, 
tot în Capitală. Vor mai fi 
înființate policlinici în 
Ploiești, Cluj și Buzău.

avut o magnitudine echi
valentă de 55 kilotone, 
respectiv de două ori mai 
mult decît a avut bomba de 
la Hiroshima.

Instalațiile termonu
cleare, asemănătoare celui 
utilizat luni de India sau cele 
cu plutoniu, cum a fost cea 
testată de India în 1974, 
constituie arme de distrugere 
în masă, ce pot fi utilizate 
împotriva infrastructurilor, a 
subliniat Srinivasan.

| Lucrătorii vamali de la 
| Vama Giurgiu au descoperit, 
J la 12 mai, într-un automarfar 
* ce intra în țară, o cantitate de 
I aproximativ 2 kg metal alb 
| presupus a fi argint industrial, 
■ precum și o cantitate de 
^aproximativ 150 kg pulbere

Schimbarea gărzii la palatul Buckingham din Londra.
Foto: Atila KURTA OPREAN

MORMINTE EVREIEȘTI DIN 
SIBERIA - PROFANATE

Un număr de 149 mor
minte evreiești dintr-un 
cimitir vechi din Irkusk, 
Siberia, au fost profanate, 
au anunțat reprezentanți ai 
comunității evreiești din 
regiunea siberiană, trans
mite Itar-Tass, citată de AFP.

Potrivit organizațiilor 
evreiești, la aceste pro

Vn nou sediu al NATO 
la Bruxelles

Reprezentanții celor 16 
state membre NATO au 
convenit, miercuri, să 
aleagă, la sfîrșitul lunii iunie, 
o opțiune definitivă pentru 
construirea la Bruxelles a 
unui nou sediu al organiza
ției, relatează AFP, citând 
surse din cadrul NATO.

“în cursul zilei de 
miercuri nu a fost luată nici o 
decizie definitivă, dar 
j^onsiHulNATO(formatdin 

neidentificată ce pare să 
conțină nitrat de argint, 
informează Biroul de relații 
publice al Direcției Generale 
a Vămilor. Marfa era ascunsă 
în cabina automarfarului cu 
numărul de înmatriculare 
turcesc 34-AB-8381/34-UJA-

fanări la scară mare au 
participat cei puțin zece 
persoane. Până in prezent, 
autoritățile orașului nu au 
dezmințit și nici nu au 
confirmat această infor
mație.

în decembrie anui 
trecut, mai multe monu
mente mortuare din

reprezentanții permanențl) 
se va reuni încă o dată, 
probabil în data de 24 iunie, 
pentru a alege una din cele 
două opțiuni aflate în prezent 
în dezbatere”, a afirmat un 
responsabil al NATO, care a 
cerut să nu i se dezvăluie 
identitatea. Opțiunea aleasă 
ar fi crearea unui nou sediu 
al NATO, și nu înlocuirea 
progresivă a unor părți din 
clădirea utilizată în prezent.

48, condus de cetățeanul de | 
origine turcă Senger | 
Gdkmen, care a dispărut de . 
lângă vehicul, pe care l-a • 
abandonat. Organele va- I 
male au predat cazul Poliției, | 
în vederea continuării | 
cercetărilor.

același cimitir au fost 
pictate în roșu, iar în 
martie anui acesta, un 
post de pază dintr-un a/t 
cimitir evreiesc al 
orașului Irkusk a fost 
incendiat de un grup care 
a trasat, pe circa zece 
pietre funerare, însemnul 
s vas tic ii.

înainte de vacanța de 
vară, Alianța va prezenta 
un studiu în care va 
preciza exact ce ar dori în 
privința unui nou sediu. 
Ulterior, va fi lansată o 
competiție arhitecturală 
internațională și un apel de 
ofertă internațională, 
pentru a se alege antre
prenorul care va realiza 
proiectul, a precizat sursa 
citată.

La serbările prilejuite de 
împlinirea a 150 de ani de la 
Marea Adunare de pe Câmpia 
Libertății, moții vor coborî 
iarăși la Blaj. Vor coborî mult 
mai puțini decât altădată, dar 
având aceleași sentimente: 
mândrie, amărăciune și 
speranță.

Mândrie pentru faptele 
glorioase ale înaintașilor. 
“Blajul este al lui Petre Pavel 
Aron de Bistra ” spunea N. Iorga, 
referindu-se la activitatea 
moțului, episcop al Blajului și 
întemeietor al primului seminar 
românesc din Transilvania. Scris 
este în cronici: “splendidă a fost 
ziua când și-a făcut Avram Iancu 
intrarea în Blaj, cu muntenii lui 
înainte de adunare. în 
întâmpinarea lor a-ieșit tot 
Blajul, cu mic cu mare, în frunte 

X.

cu profesorii și canonicii. La 
întoarcere, în cap de rând era 
Iancu însuși, în port de sat, cu 
căciulă rotilată, cu pistoale grele 
la brâu și cu mantaua albă de 
beliduce. Mulțimea îl sorbea din 
ochi iar moții erau mândri de 
dânsul peste măsură. Alături de 
Iancu venea pe jos renumitul 
profesor Begnescu intonând 
marșul vremii: “Astăzi cu 
bucurie, românilor veniți”.

Amărăciune pentru că și 
astăzi “munții noștri aur poartă, 
noi cerșim din poartă-n poartă" 
exprimă o realitate cruntă, 
revoltătoare. în loc să fie un 
paradis turistic și economic, pe 
măsura comorilor și fru
museților pe care le are, regiunea 
Munților Apuseni are probleme 
grave: sărăcie, poluare, declin 
economic și cultural, depopularea 

satelor și exodul moților spre 
regiuni mai prospere, șomaj, 
neglijare totală din partea 
“stăpânirii”. Drepturile 
moților pentru care au luptat 
Horia și Iancu, nici acum nu 
sunt legiferate! Ziua de azi, 
precum versurile, lui Goga: 
“Noi suntem drumeții piticelor 
vremi/ Pitici în putință și 
vrere”.

Speranță pentru un viitor 
în care printr-o “altă 
revoluție” vom alunga pentru 
totdeauna hoția, nedreptățile, 
promisiunile deșarte, nepu
tința și dezbinarea. Nu se 
poate să nu ne redeșteptăm ca 
neam și ca țară, nu se poate să 
tot cântăm degeaba Imnul 
Național!

Uniunea Munții Apuseni

t/Uii de/leletiid att (tiwnb fa Sfad-imajieidiu 
a uitiiteUft a/fati/ia deriva ie

Mii de pelerini veniți 
din lumea întreagă au 
ajuns, la Fatima, în cen
trul Portugaliei, pentru 
a sărbători, ca în fiecare 
an, aniversarea primei 
apariții a Fecioarei 
Maria, transmite AFP. 
Această sărbătoare în
seamnă și începutul 
anului misionar în 
Portugalia. Pelerinajul 
coincide cu o campanie 
a , adversarilor avortului, 
prilejuită de referen
dumul fixat pe 28 iunie

privind depenalizarea 
întreruperii voluntare a 
sarcinii. Rectorul sanc
tuarului, Luciano
Guerra, a lansat, în 
ziarul “Voz de Fatima”, 
un apel pentru a vota cu 
“n u ”.

Mișcarea “Juntos Pe Ia 
Vida” a instalat la 
Fatima un cort decorat 
cu fotografii ale fetu
sului de la șase la 40 de 
săptămîni, pentru a 
ilustra dreptul lor Ia 
viață. Mișcarea antiavort 

a făcut apel la toți 
pelerinii pentru a se 
pronunța împotriva 
liberalizării avortului.

In ciuda timpului 
nefavorabil, numeroși 
credincioși au asistat 
la primele ceremonii 
religioase pe tema 
“Maria, Templul Spiri
tului . și Mamă a 
Bisericii".

MWIAfAX
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NICHITA TRECEA 
CA UN ZEU PRIN 

LUMINA DE
PRIMA VARA...

NICHITA a venit pe lume Pri
măvara.

Acum ar fi împlinit 65 de ani. 
Când te bucuri de darurile lui 

Dumnezeu - unul din ele fiind 
miracolul Primăverii te bucuri 
și pentru cei care nu mai pot să 
le vadă.

NICHITA trecea ca un zeu 
prin lumina de Primăvară...

în anul 1982 lui Nichita Stă- 
nescu i s-a acordat Cununa de 
aur a Serilor de poezie de la 
Struga, premiul internațional al 
festivalului mondial al poeziei din 
Iugoslavia. La înmânarea pre
miului în catedrala Sfânta Sofia, 
poetul - la un moment dat - a 
spus: "Măreția omului stă în 
ceea ce are în două feluri cu
vântul: într-o tânjire spre frumos 
și o tânjire spre adevăr".

Și a mai spus atunci vorbe 
de neuitat - nebănuind că va fi 
surprins de veșnicie la numai 
50 de ani...

Să-l ascultăm - peste Timp:

"Paradoxul ființei umane con
stă în faptul că existența este 
îngrădită de posibilitățile biolo
gice ale trupului, pe când cre
ierul omului, sufletul său tind 
spre veșnicie";

"Tot ce e viu pe pământ e 
supus veșniciei, iarba de astă- 
vară n-a pierit, a trecut simplu 
din ciclu în ciclu, din organism 
în organism. De unde știm că ea 
nu este chiar pielea gingașă a 
noului născut?";

"A fi, a fi, a fi, cu disperare a 
exista peste limite; tristețe, ne
norocire, fericit, zdravăn și gata 
oricând să începi totul de la înce
put, a fi cu îndârjire, a trăi atâta 
timp cât ceea ce e mai scump în 
tine e viu ca pământul pe care 
nimeni nu-l poate opri să existe 
unic și uriaș în univers";

"Destul de târziu și abia după 
ce am învățat a vorbi mi-am dat 
seama că exist și, cu intensă 
uluire, că m-am născut..."

Hie LEAHU

Dezintoxicarea 
organismului

uman
Principalele organe ale cor

pului uman acționează neîncetat 
pentru eliminarea deșeurilor dă
unătoare rezultate în urma meta
bolismului. Prin anumite metode 
simple, dar eficace, putem con
tribui la sporirea dezintoxicării și 
curățirii organismului, în folosul 
sănătății.

Cedarea anuală a unei can
tități de sânge are o importanță 
deosebită nu numai din punct de 
vedere umanitar ci și pentru 
sănătatea proprie. Acest pro
cedeu, practicat cu succes de 
secole, este o excelentă măsură 
preventivă de dezintoxicare cu 
repercusiuni favorabile pentru 
scăderea hipertensiunii, coles
terolului, ameliorarea alergiilor, 
reumatismului ș.a.

Practicarea masajului punc
telor reflexogene de pe talpa 
piciorului poate fi, de asemenea, 
eficace în acțiunea de dezin
toxicare a organismului, deoa
rece fiecare organ intern și zo
nă a corpului are terminații ner
voase în acest loc.

Folosirea bitterului suedez, 
apreciat în toată Europa pentru

efectele lui privind stimularea, 
profilaxia și dezintoxicarea orga
nismului.

Acest produs poate fi pre
parat în casă din următoarele 
plante: 10 g rădăcină de anghe- 
lică, 10 g rădăcină de rubarb, 10 
g rădăcină de Rhizoma zedoriae, 
10 g aloe, 10 g frăsiniță, 10 g 
camfor natural, 10 g frunze de 
sena, 5 g rădăcină de lemnul 
Domnului, 0,2 g șofran, care se 
pun într-o sticlă mare de culoare 
închisă împreună cu 1,51 rachiu 
de fructe care să cuprindă cca 
40% din volum. Amestecul se 
ține într-un loc întunecos la tem
peratura camerei, timp de 14 zile, 
agitându-se o dată pe zi. După 
acest interval se scoate din sti
clă în recipiente mai mici. Pute
rea curativă a acestui produs 
va fi cu atât mai mare cu cât va 
avea o depozitare mai îndelun
gată. Se consumă dimineața și 
seara câte o linguriță de bitter 
amestecat cu aceeași cantitate 
de apă sau ceai, (va urma)

Ing. tacob Traian
Orăștie
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SECOND
Haine, încălțăminte, aparate 

electrice folosite deja au pă
truns în țara noastră ca o pecin
gine. Sunt într-adevăr folosi
toare tuturor celor care nu ne 
putem permite cumpărarea unor 
produse de marcă. Dar aici nu 
vreau să fac o critică obiectelor 
din magazinele second-hand. 
Ceea ce mă deranjează este că 
sunt persoane - ca să nu zic 
fabrici și uzine, guvern și patroni 
- care ne consideră un popor 
de mâna a doua.

Nu de mult am cumpărat niște 
mere grozave și credeam că 
sunt aduse din alte țări de soare 
pline, dar am aflat că erau doar 
mere refuzate la export. O co
legă și-a cumpărat un costum 
dintr-o stofă de calitate și un stil 
de croi superioare care desigur 
era făcut tot pentru export. O
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HAND
vecină mă cheamă să-i văd no
ua mobilă de bucătărie: "făcută 
pentru export în Germania, e ca 
în revistă, am luat-o cu pile mari".

Dar sunt alte, multe mici a- 
mănunte care îmi dau de gândit

și îmi vine să-mi spun că noi oa
menii de rând suntem priviți ca 
oameni second-hand, cărora le 
sunt bune și mere prăfuite și 
zbârcite, haine făcute la normă, 
cele din buticurile de mâna a do
ua, ne e bună mobila de furnir și 
pantofii de calitate proastă...

Unii suntem condamnați pe 
viață să rămânem în lumea lui 
second-hand.

Ina DELEANU

• Am mai scris-o: "BOA
LA SECOLULUI NU ESTE NICI 
CANCERUL, NICI SIDA - CI IG
NORANȚA". în acest context, 
viteza întunericului e infinit mai 
mare decât viteza luminii... «Toate 
geniile unui popor se nasc odată 
cu poporul acela, intrarea în 
scenă având loc la intervale 
diferite, conform unei regii a Tai
nei. Vorbind despre Brâncuși, 
Ion Caraion ne spune că acest 
zeu nu putea să se nască decât 
în țara noastră. Și, pe aceeași 
linie: "Tolstoi n-ar fi putut fi ita
lian. Shakespeare nu poate fi 
rus. Nici Goethe turc. Nici Platon 
sau Diogene evrei. Nici apos
tolul Pavel dac. Brâncuși a apar
ținut (Profund, profund Brân
cuși! - vorba lui Jean Cassou...) 
orizonturilor noastre omenoase, 
profunde, line, echilibrate, care 
fug de haos din instinct, care 
ordonează ritmul sufletelor cu 
ritmurile astrelor și extrag eve-

----------------------- --------=---------------- .
grad de general, dar fără 
armată, a trebuit să pun mâna 
pe un retevei și să mă apăr sin
gur". •Țiganii au o rugăciune a 
lor, reprodusă de Branko Radi- 
cevic într-o culegere de poeme, 
intitulată chiar “Poeme țigănești". 
E o rugăciune amară, aspră, de 
o sinceritate surprinzătoare. O 
rugăciune de o simplitate de
săvârșită: "Tu care ești atât de 
mare, Doamne Dumnezeule, dă- 
ruiește-i o fărâmă de dragoste 
unui sărman țigan. Poate să dis
pară lumea toată, pe vecie, doar 
Tu, Doamne, să rămâi în viață; 
dar Te rog, dă dovadă de mai 
multă istețime când o fi să mai 
faci lumea încă o dată!". «La un 
colegiu american - pentru copii 
cu părinți bogați - s-a cerut co
piilor să scrie o compunere des
pre omul sărac, lată ce a scris 
unul dintre copii; "La omul sărac, 
totul e sărac. Și șoferul e sărac, 
și servitoarea sunt la fel de să-
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DESPRE "NOUL VAL"
La sfârșitul anilor '50 și-a fă

cut apariția în cinematografia 
franceză un curent artistic inti
tulat generic "La nouvelle vague" 
(Noul val) promovat de către 
Andre Bazin în publicația "Cahier 
du cinema" (Caietele cinemato
grafului). Acest curent se vroia 
adeptul "filmului de autor" sau al 
celui de "Artă", contrar filmului 
comercial de mare popularitate.

De la început, s-au alăturat 
acestui concept o serie de inte
lectuali și realizatori francezi, 
printre care regizorii Agnes 
Varda, Jean-Luc Godard, Alain 
Resnais, Francois Truffaut. Cu 
trecerea timpului, mulți din regi
zorii care îmbrățișaseră "noul 
val", au trecut cu..." arme și ba
gaje" în... tabăra filmului comer
cial. Au existat și actori, care s- 
au identificat cu acest curent, 
cum au fost Emmanuelle Riva, 
Jean-Paul Belmondo...

Numai că, deși Jean-Paul 
Belmondo era considerat un 
produs "100%" al "noului val", 
foarte repede acesta s-a lansat 
în producția filmelor de acțiune, 
care produceau cozi intermina
bile la casele de bilete ale cine
matografelor.

Pentru a ilustra concepția 
sa despre filmul comercial, es
te suficient să menționăm o 
declarație de presă prin care 
afirma că, "... eu fac filme pen
tru marele public, nu pentru 
criticii de film...". în ce-l pri
vește pe Philippe Noiret, acesta 
- deși a debutat cu Agnes 
Varda, în "La Pointe-Courte" - 
1955, nu s-a identificat cu a- 
cest "val", afirmând că "... din 
fericire pentru mine, "noul val” 
m-a "uitat" să mă atragă în 
"vârtejul" său...".

nimentelor sensuri de căpătâi, în 
legănarea grâului, în foșnetele 
de amfiteatru ale pădurii, în suc
cesiunea ivirii vieții, ivirii iubirii și 
ivirii morții". «Se spune că ta
lentul, valoarea unui om vor fi 
recunoscute într-o zi, indiferent 
dacă cel în cauză trăiește într-o 
metropolă sau în cel mai înde
părtat sat al țării. Dacă recu
noașterea posterității poate în
călzi oasele unui creator, se 
poate crea și într-un desăvârșit 
anonimat, într-o margine de pă
dure. Deși nu-mi pot imagina că 
ar lipsi sentimentul zădărniciei 
pentru un om care singur, în 
pustiu, sare peste o ștachetă 
înălțată la trei metri, dar nu-i nici 
un arbitru pe acolo să-i omo
logheze recordul... • Mă re
găsesc - dureros - în vorbele 
lui Arghezi: "Venind pe lume cu

Z

să dorm. Dar dumneata?
- Eu? n-am probleme. Eu și 

dinții mei dormim separat...

■T

- Știi, ultimul cuvânt in
tr-o ceartă îl are întotdeauna 
femeia.

- Și dacă totuși întâmplător îl 
rostește bărbatul?

- Atunci, scandalul izbuc
nește din nou...

©- Stau rău cu dinții. Din ca
uza durerilor, nopți întregi nu pot

©Doi bancheri discută des
pre posibilitatea vieții pe Marte.

- Imposibil să existe acolo 
viață inteligentă, afirmă cu con
vingere unul dintre ei.

- De ce ești așa convins?
- Fiindcă până acum nimeni 

de acolo nu ne-a cerut bani!
Culese și prelucrate de 

iiie LEAHU

raci". «Există în capodopera 
senzuală și violentă a lui Fellini, 
"Satyricon", o extraordinară 
secvență în care se citește 
testamentul poetului Eumolphus 
lângă cadavrul lui șurâzând. 
Moștenitorii nu-și vor primi par
tea de moștenire decât cu 
condiția: "să-mi taie trupul bu
căți și să-l consume în fața tu
turor. îi invit pe prietenii mei să- 
mi înfulece trupul cu aceeași 
ardoare cu care s-au străduit 
să-mi expedieze sufletul în In
fern..." «Hegel spunea că rugă
ciunea zilnică a omului contem
poran este citirea ziarului. Mă 
întreb: oare cum arată cerul in
terior al "ateului" care se laudă 
- cu prostia enciclopedică a 
ignorantului - că el nu deschide 
de ani de zile nici un ziar?

iiie LEAHU. 
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LEGILE LUI GdVCO
Legea preaplinului

Nu abuzați de dreptul de a fl fericit. Orice abuz duce la 
nefericire.

E bine să fii prost
Ignoranța te apără de multe. Nici nu observi greșelile pe care le 

comiți.
Mai bine rezolv-o singur

Dacă dai o problemă spre rezolvare la doi oameni, ai toate 
șansele să obții două probleme noi.

Axioma ghinionistului
Roata norocului e pătrată.

Legea respectabilității
Dacă vrei să te respecte toată lumea, nu intra în competiție cu 

nimeni.
Selecție de iiie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Detalii florale ale decorațiilor 
orientale pietrificate; 2) Petale din floarea dragă a 
cunoașterii - Călător european șerpuind spre 
plaiuri mediteraniene; 3) Durul blazon al obârșiei 
umane - Crinii plăpânzi înfloriți în parcul virtuții; 4) 
Pictor pe sticlă zămislind albe flori - Alintarea 
Floricăi făcută de mămica! - Ultimul sistem de 
tragere la semn!; 5) Pitoresc culegător al miri
ficelor flori de colț - Floarea omenirii privită cu 
mândrie; 6) Rouă fierbinte peste petalele regre
telor; 7) începutul timid al unei mărturisiri idilice - 
înscrisuri menționate la niște măsuri interne! - 
îmbiere laconică fără reverențe; 8) Stare prielnică 
dezvoltării florilor de mucigai - Declarație în caz 
de separare temporară - Preludiu primăvăratic al 
exploziei florale; 9) Crâmpeie de fertilitate cu 
mirifice motive florale - Pilot retrograd la nava 
afirmației; 10) Gingașa floare răsărită în inimi - 
Floare de colț născută pe zăpada unui surâs.

VERTICAL: 1) Floare la ureche înscrisă-n portativ; 2) Soare 
cu dinți dătător de viață florilor de mină - Popas sui-generis între 
lalele și calea laptelui; 3) Simbol al melancoliei ninselor tâmple - 
Fază de atac de-a dreptul sufocant - Tip de legătură organică... pe 
gazon!; 4) Monedă de schimb pentru un cow-boys bănățean - 
Recepționer sensibil al mesajelor florale - Pivol verbal în pre
zentarea alternativelor; 5) Localitate în insula japoneză Shikoku - 
Crin de metal udat de miresme; 6) Deschis ca o floare spre 
adevărul vieții - Susținător de flori arhitecturale al coloanelor zvelte; 
7) Suave gherghine cu petale multicolore - Enigmă predestinată la 
eterne nedezlegări; 8) Flori negre din grădina caldă a sufletului - 
Covor de expoziție cu flori naturale; 9) Floarea cavaleriei nelipsită 
la paradă - Primăverile copilăriei ce-aduc cu timpul ghiocei la 
tâmple; 10) Seră particulară de flori lirice - Floare - aleasă răsărită 
dintr-o scoarță.

Dicționar: AZO, ENAI
Vasiie MOLODEȚ

Dezlegarea careului "ACTUALITĂȚI" apărut în ziarul 
nostru de sâmbăta trecută:

1) CALIGRAFIC; 2) OCAZIONALE; 3) NATURI - RAL; 4) 
STER - TIARE; 5) TĂRIE - AMAR; 6) ETA - TATI - I; 7) ROLA - 
PATAT; 8) NA - PLACATA; 9) AREȚAR - TOT; 10) TENACITATE
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lemn, 40 mp, Dacia 1100, CI 
(1.500.000 lei, motor defect),

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)

DIVERSE

VANZABI
CUMPĂRĂRI calculator 386 cu imprimantă,

• Vând 3600 mp teren arabil 
în Deva. Tel. 621486 (7630).

• Vând casă, 6 camere, 
cartier Oituz ( micul Dalas). Tel. 
220676, după ora 20. (7609).

• Vând casă cu anexe, 1,5 
ha, grădină, 1 ha pădure în 
Cerbia-Zam, armă vânătoare 
Browing, calibrul 20, drujbă 
rusească. Informații tel. int. 11 
Cerbia. (7663)

• Vând apartament 2 camere, 
parchet, balcon, 58.000.000. 
Deva, tel. 092/734064.

• Vând casă, curte, grădină, 
garaj, apă, gaz, Simeria, tel. 
261422 (7672)

• Vând VW mixt, 6 locuri plus 
1 tonă, înmatriculat, CI. Tel. 
620402, după ora 20. (7340)

• Vând casă, pământ, pă
dure, sat Covragi, comuna 
Bretea Română, nr. 37, Nela. 
Tel. 216256, Deva. (7652)

• Vând apartament 4 camere, 
garaj, boxă, dormitor, zona pieții. 
Tel. 211007. (7680)

• Vând ARO 320, motor ben
zină carosat, an fabricație 1993, 
autodubă tip IVECO 2,8 tone, an 
fabricație 1986, rotisor pui elec
tric, tensiune 380 V, nou. Lupeni 
tel. 560853 (7682)

• Vând apartament 4 camere, 
etaj 1, cu garaj și boxă. Tel. 
212073.

talon Mercedes D.306, dubă
Ford, 3 t, înmatriculată (motor 
defect), cc 2500 cmc. Informații 
Boholt, 119, tel. 092/701351 .’

• Cumpăr cupoane agricole, 
ofer 100.000 lei /buc. Informații 
tel. 092/227610 (5074)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 01/6376273, 092/ 
312628, 092/342629 (MP)

• Societate comercială vinde 
teren intravilan Deva, DN 7, 
3100 MP, deschidere 31 M. Tel. 
094/515487 (70-64)

• PARBRIZE. Deva, str. Dra
gos Vodă, 14. Tel. 225075 
(7670).

• Vindem agregate frigorifice 
0,6 - 6,5 kW, congelatoare, lăzi, 
combine frigorifice și climati- 
zoare second hand. Tel. 
216043. (7340)

• Vând utilaj cameră frigo
rifică, agregat semiermetic, 6,5 
kW, evaporator 3 turbosuflante 
și automatizări. Tel. 216043 
(7340)

• Vând cazan țuică 170 litri, 
preț negociabil. Informații tel. 
659356 (7509)

• Vând tablă cutată 2,5m/1 m, 
profil "U". Cumpăr talon Opel 
Kadett A.F. 1981-1984. Tel. 
225632 (7677)

• Vând tablă zincată 0,5 mm, 
cu 72.000 le/coală, în Deva. Tel.

• S.V.M. ROMINTRADE ajută
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații la 
tel. 234048, între orele 9-16. 
(OP)_______________________

• S.C. Vali Trans SRL distri
buie sucuri Libela, prețuri 
mici, prin depozitul en gros, 
situat în str. G. Coșbuc, nr. 33. 
(7693)

• Familia Bâja loan și Giuli
ana anunță rudele, prietenii, 
foștii colegi de serviciu, că se 
împlinesc 6 luni de la dispa
riția iubitei noastre soții și 
mame

BÂJA MARIA AGNETA (ȚUȚI)

Fie ca sufletul ei minunat să 
ne ocrotească de acolo de 
unde Dumnezeu a chemat-o. 
Amintirea chipului ei drag și 
luminos este flacără vie pentru 
noi. Slujba de pomenire, dumi
nică, 17 mai 1998, la Biserica 
Catolică (din Ceangăi). (7646).

• Regrete adânci și dor înso
țesc inimile noastre îndurerate 
de la trecerea în eternitate, în 
urmă cu un an, al tatălui nostru

BANCOREX
BANCA ROMÂNA O» COMERȚ fXTlfUOR SA 

Sucursala leva
Anunță vânzarea la licitație cu executare silită 

a următoarelor bunuri aparținând
S.C. NAGHI & ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

• Pierdut două certificate 
acțiuni eliberate de Casial Deva 
pe numele Jurcoane Aurel și 
Ana. Le declar nule. (7687)

• Anunțăm pierderea în împre
jurări necunoscute a Certificatului 
de înregistrare fiscală nr, 3/0728 a 
Sucursalei Energoconstrucția 
Deva, cu sediul în Mintia, str. 
Șantierului, nr. 1, județul Hune
doara. (OP)

PURJA DUMITRU
Nu-I vom uita niciodată. Fa

milia. (7691)

^COMEMORĂRI

• Vând apartament în Si
meria, cu 4 camere, central. Tel. 
261748 (7697)

• Vând urgent apartament 3 
camere, (ne)mobilat, 85 mili
oane, Dacia 1410, 15 milioane. 
Tel. 718377 (5051)

• Vând apartament 4 camere 
cu garaj și boxă, cartier Oituz. 
Tel. 622258 (7700)

• Vând casă Deva, gaz, apă,
canalizare, grădină. Tel. 214648 
(7698)______________________

• Vând Dacii, zero km, orice 
tip, livrare imediată, Pitești, tel. 
092/219064 (3569)

•Vând Dacia 1310 TX Break,

219232, 211041 (7675)

• Flori înlăcrimate, amintire 
veșnic vie, la împlinirea a 6 luni 
de la retragerea în tăcere a 
celei care a fost

COSTEA ELENA

Chipul tău luminos și blând 
îl voi păstra veșnic în sufletul 
meu. Fiica. (7667)

• Familia Ghișa - soția, 
copiii, nepoții anunță moartea 
dragului lor soț, tată, bunic

GHIȘA VASILE COSTICĂ

înmormântarea are loc la 
cimitirul ortodox Orăștie, azi, 
16 mai 1998. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

• Vând tractor U 445, cutie 
viteză, ARO motor tip D115. Tel.
623453 (7066)

tel. 231268 (7065)

Sat. Tel. 411 (7379)

> autocamion ROMAN Diesel;
> diferite tipuri de mașini de cusut, mașini de 
festonat, mașini de croit, mașini de cusut nasturi, mașini 
de cusut butoniere, mașini de cusut elastic;
> TV color PANASONIC, CROWN;
> frigidere ARCTIC;
> casă de marcaj;
> fax, xerox;
> mobilier de birou;
> stoc de stofe și confecții.

Licitația va avea loc în data de 18.05.1998, ora 10, la 
sediu! SC NAGHI & ZS0N CONTAPEX SRL din Deva, str. Mihai
Viteazu, nr.112.

Informații suplimentare se pot obține la sediul BANCOREX, 
Sucursala Deva, b-dul 22 Decembrie, bl 7, parter, telefon: 

[ 045/230185.

CINEMA
"PATRIA" - DEVA: Măsuri dis
perate (15-21);
"FLACĂRA" HUNEDOARA:

Ucigași de schimb (15-21); Un 
astronaut pe Marte (15-21): 
"PARÂNG" PETROȘANI: Tita
nic (15-18); Cum să fii bărbat 
(19-21);
"PATRIA" ORĂȘTIE: Anaconda 
(15-18); Hoții (19-21);

"CULTURAL" LUPENI: Prima 
lovitură a lui Jackie Chan (15- 
18); Titanic (19-21);
"ZARAND" BRAD: Cum să fii 

bărbat (15-18); Fată în fată (19- 
21):
"LUCEAFĂRUL"- VULCAN

Al cincilea element (15-18); 
Omul zilei (19-21);
"DACIA" HAȚEG: Anastasia 

(15-18); Flubber (19-21); 
"LUMINA" ILIA: Flubber (15-17).

an fabricație 1990, motor 1400 
cmc, CV- 5 trepte, trapă, bord 
C.N., preț negociabil. Tel. 054/ 
217116, 628054 (7589)

• Vând Raba izotermă, 10 t, 
cabină dublă, stare bună. Tel. 
242228 (7376)

• Vând urgent ARO 243, 
avariat, Lăpugiu de Sus, nr. 169 
(7666)

• Vând apartament 3 camere 
și Dacia 1310. Tel. 233267, 
după ora 16. (7673)

• Vând Mercedes MB 100, 
18000 DM și cazan Vailland, preț 
negociabil. Relații tel. 232967.

• Vând Fiat Panda 1000 CC 
înmatriculat, preț 16.800.000 
lei. Informații tel. 627212 (3457)

• Vând urgent Dacia 1300, 
an 1981, stare foarte bună. Tel. 
621124 (5077)

• Vând pătuț copil. Informații

• Vând căței, raza Dober
man, preț negociabil. Geoagiu

• Vând motocicletă MZ 250

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

■ iui iii ii i Tui  1 1

• Schimb apartament 2 
camere cu garsonieră sau 
cumpăr garsonieră . Tel. 626404 
(7683)

cu ataș. Batiz, 191. (7684)

ÎNCHIRIERI

• Caut urgent pentru închiriat 
casă bună, în municipiul Brad. 
Informații tel. 054/656047 
(7647)

• Caut pentru închiriat aparta
ment cu 3-4 camere. Tel. 094/ 
590778 (7621)

OFERTE DE 
SERVICII

• Familie serioasă îngrijește 
bătrân sau bătrână, contra 
locuință. Tel. 092/700102 (5071)

• Vând materiale pentru 
instalații, cazane, 20 kW, Junk- 
ețs Bosch, încălzitoare apă 
Junkers Bosch, calorifere Ger
mania, piese și țevi din cupru, 
piese și țevi românești pentru 
apă, gaz, încălzire centrală. Tel. 
058/733508, Sebeș, lângă auto- 
gară. (7063)

• Vând mașină de înghețată 
cu două casete, marcă ger
mană, stare foarte bună!. Tel. 
058/813409 (7643)

• Instalăm interfoane de
scară, vile, birouri. Tel. 624055 
(7598)_____________________

• Brutăria Neamț cu sediul 
în Deva, str. M. Viteazul, nr. 32, 
angajează director comercial 
(bărbat), cu studii medii sau 
superioare, cunoștințe în do
meniul comercial, vârsta ma
ximă 35 ani. Relații la sediul 
societății. (7657)

• Societate comercială anga
jează tâmplari. Informații tel. nr. 
226149, 094/515468 (OP)

ALCATEL - stabilitate + condiții de muncă 
deosebite + salarii avantajoase + tehnică de vârf

Centrul de Dezvoltare Software al 
Alcatel Network Systems România

Angajează pentru dezvoltarea unor noi proiecte software 25 de 
ingineri, absolvenți ai facultăților de Calculatoare, Electronică și 
Telecomunicații - secția telecomunicații - sau informaticieni cu studii 
superioare.

Cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.
Depuneți C.V. în limbile română și franceză, 2 fotografii, copie 

după foaia matricolă și diploma de absolvire a facultății la serviciul 
personal ALCATEL, str. Gh. Lazăr, nr.9, 1900 Timisoara, până la 
31.05.1998.

Informații la tel: 056/191515, interior 276; 056/191515, interior 
I 400,401; fax: 056/191445

........ .............. — --------------z

| Inspecția în
construcțiir

Anunță
Susținerea în data de 29.05.1998 a examenului de 

atestare a diriginților de șantier, a personalului din cadrul 
laboratoarelor în construcții, a responsabililor CQ și a 
responsabililor cu urmărirea comportării în timp a 
construcțiilor. Examenul are loc la sediul ICLPUAT str. Avram 
lancu, bl. H3, la ora 10.' ...................... - . ■ —

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A 
DRUMURILOR - 11A DEVA

Organizează in 28 mai 1998, ora 9
Licitație deschisă pentru vânzarea:
3 3 autoturisme Dacia 1310 break;
3 2 autoturisme ARO 10.
Licitația are ioc ia sediul DJD -RA, str. Dragoș Vodă 

nr. 1-3.
Autoturismele pot fi văzute ia Baza Auto DJD-RA, 

str. C.A. Rosetti (lângă OGA).
informații ia telefon 054/225090.

jJ K - INTERNATIONAL s.r.l.

unic importator al produselor
l) “if/esa

reducere de

la aparate pentru
călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare 

• ambientizare

acorda numai in

luna MAI

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Decebal Bl. 5 

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L, 
Eroilor Bl. A parter

SC AUROCAR SERV SRL ORĂȘTIE
Dealer autorizat al SC Automobile Dacia SA 

Pitești 
vinde toată gama de autoturisme Dacia 

în maximum 7 zile.
De asemenea, automobilele pot fi achiziționate cu 

plata în rate, cu un avans de 30 la sută.
Informații la telefon: 247468.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI
DIRECȚIA ORGANIZAREA INSTANȚELOR Șl RE5URSE UMANE

BIROUL CENTRAL PENTRU EXPERTIZE TEHNICE

Organizează examenul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar la 
specialitatea "Evaluări bunuri mobile" în ziua de 27 iunie 1998, ora 12,00, la sediul 
Academiei de Studii Economice - București, Piața Romană, nr. 6, sector 1.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă studii superioare de specialitate - economice;
b) să fi desfășurat o activitate de cel puțin 5 ani în producție, în activitatea de 

proiectare sau cercetare științifică ori în învățământ, corespunzător specialității 
respective;

c) să aibă o bună reputație.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor depune dosarele personale conținând 

următoarele acte:
a) cerere cu date personale (nume, prenume, adresa, nr. de telefon);
b) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituției de învățământ superior;
c) copie de pe carnetul de muncă;
d) memoriu de activitate tehnică;
e) certificatul de cazier judiciar.
Dosarele se vor depune direct sau prin Birourile locale pentru expertize judiciare 

din cadrul tribunalelor, la Biroul central pentru expertize tehnice - București, B-dui 
Kogăiniceanu, nr.33, sector 5, et. ii, camera 86, până ia data de 11 iunie 1998.

Tematica de specialitate, legislația specifică domeniului și tematica privind 
dispozițiile din Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală și alte acte 
normative care reglementează expertiza, drepturile și obligațiile expertului, se găsesc 
la Birourile locale pentru expertize judiciare, contabile și tehnice din cadru! tribunalelor.

săi banccoop J.n.
BANCA DE CREDIT COOPERATIST
SUCURSALA HUNEDOARA - DEVA

_____ FILIALA ORĂȘTIE - Piața Aurel Vlaicu, nr.2
ICITAI I

1. Casă + grădină, Simeria, str. A. Mureșanu, nr. 47.
Preț de pornire 30.000.000 lei. 
Licitația va avea loc în data de 20.05.1998.

2. Camion GAZ - 4,51, an fabricație 1993.
Preț de pornire 20.000.000 lei (negociabil)

3. Casă + Restaurant - str. Pricazului, nr. 30 + inven
tarul mijloacelor fixe - Restaurant Pati Bar Paradis

4. Mobilier bar.
Preț de pornire 1.500.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 27.05.1998.

5. SC P.P.Geoagiu - pentru utilaje, mijloace fixe: 
tractoare.

Licitația va avea loc în data de 01.06.1998.
6. Apartament str. Mureșului, bl. 15, ap. 3 (4 

camere)
Preț de pornire 33.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 03.06.1998.

7. Bloc locuințe - Geoagiu Sat - 8 apartamente
8. Hală sortare + alte imobile - SC P.P. Geoagiu.

Licitația va avea loc în data de 10.06.1998.
Informații suplimentare la Bankcoop SA, Agenția 

Orăștie, nr. tel. 247565 sau 247456 sau la Judecătoria 
Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc.

S.C. Soma 
Impex S.R.L. 

Sibiu 
execută pe bază 

de comandă:
> instalații hidrauli

ce pentru mașini unelte și 
utilaj mobile;

> proiecte la temă, 
modernizări, reparații, de
panări;

> prelucrări mecanice 
pe strunguri automate.

Informații si comenzi 
Ltel/fax: 069/446218. J
✓---------------------- -- ---------------

Doresc să 
închiriez

■ spațiu comercial, mini
mum 100 mp (metri pătrați) 
în zonă centrală. Ofer 10 
USD (dolari SUA) pe metru 
pătrat.

Telefon 092/387079.
\_______________________/

Administratorul u- 
nic interimar al Socie
tății Comerciale Re-I

fractara S.A. Baru 
Mare, inginer Mihuț 
loan, convoacă Adu
narea Generală a Ac
ționarilor în data de 
19.05.1998, ora 
10.00, la sediul so
cietății pentru:

- Aprobarea statu
tului societății;

- Constituirea Con
siliului de Admi
nistrație.

In caz de neîntru- 
nire a cvorumului, a 
doua convocare va fi 
pentru data de 
26.05.1998.

REIX1EL - FTDEE
DEVA
vă comunică:

în conformitate cu adresa nr. 50316/11.05.1998 a 
Oficiului concurenței, de la data de 11 mai 1998, noile 
tarife pentru energia electrica livrata consumatorilor 
sunt:

- consumatori casnici:
TRANSA 0 - 50 kWh pe lună 180lei/kWh 
TRANSA 51-100 kWh pe lună 400 lei/ kWh 
TRANȘA > 100 kWh pe lună 510 lei/ kWh

- agenți economici alimentați la joasă tensiune - 584 
lei/ kWh (exclusiv TVA)

r ~ ■ ■ ........................... - ................ —

Curele, furtune, plăci cu inserție și fără 
inserție, toată gama de anvelope, accesorii din 
cauciuc și semeringuri pentru autoturisme - 
găsiți acum in depozitul specializat al societății 
COMAT S.A. DEVA, Str. Depozitelor, nr. 5.

Informații la telefoanele: 054-217210; 
233137 sau 223350.

Cu noi, viața devine mai ușoară! 
Poftiți! încercați!

Ziua... donațiilor
r

(urmare din pag.1)
De asemenea, cărți venind 

din partea unor particulari și a 
liceelor din Arras au fost donate 
Școlii Normale "Sabin Drăgoi" din 
Deva, care este înfrățită cu I.U.F.M. 
din Arras. Biblioteca Județeană 
"Ovid Densusianu" a făcut și ea 
parte din "itinerarul" de donații al 
delegației franceze, care a regăsit 
aici "vechii noștri prieteni de la 
Asociația FRADEV".

în perioada 4-10.05.1998 va
lorile medii și maxime pentru po- 
luanții gazoși analizați (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, amoniac și 
fenoli) se încadrează în limitele 
admise prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului. Valorile maxime 
s-au înregistrat în zona Hune
doara la datele de 4 și 7.05.98 
pentru dioxidul de azot și pe 
zona Paroșeni la data de 
10.05.98 pentru dioxidul de sulf. 
Pentru amoniac și fenoli (indi
catori care se determină numai 
pe zona Hunedoara), valorile ma
xime au fost înregistrate la datele 
de 4 și 8.05.98 pentru fenoli și în 
data de 6.05 pentru amoniac.

Pulberile în suspensie au va
lori medii care se încadrează în 
limita admisă de 0,15 mg/l, în toate 
secțiunile de control. Valoarea 
maximă s-a înregistrat pe zona 
Hunedoara la data de 6.05.98 și

Blajul - această "Mică 
Romă" cum i-a spus Emi- 
nescu - a fost gazda primi
toare și ospitalieră a partici- 
panților la cea de-a 94-a A- 
dunare Generală a Asocia- 
țiunii, care s-a desfășurat în 
zilele de 8-10 mai 1998.

Sub semnul împlinirii a 
150 de ani de când românii 
din Ardeal, într-un moment 
de aleasă însuflețire și con
știință de neam, pe Câmpia 
Libertății de la Blaj, au hotă
rât, prin glasul marilor lor 
conducători, ruperea lanțu
rilor iobăgiei multiseculare, 
au proclamat "naționalitatea" 
și libertatea, adunarea gene
rală și-a început prima zi a 
lucrărilor sale cu o sesiune 
omagială de comunicări ști
ințifice dedicată acestui eve
niment. La această sesiune, 
Despărțământul Orăștie al

întrebând-o pe dna G. 
Bassette dacă este un fapt obiș
nuit ca un viceprimar să se implice 
astfel de fiecare dată în aseme
nea acțiuni, dumneaei ne-a răs
puns: "Nu știu dacă acest lucru 
se întâmplă frecvent, dar eu o fac 
cu foarte mare plăcere, sunt pro
fund europeană și sper din tot 
sufletul ca și România să regă
sească cât mai repede Europa".

Georgeta BÎRLA

STAREA MEDIULUI
depășește limita admisă.

Pulberile sedimentabile depă
șesc limita admisă de 17 g/m2/lună; în 
zonele Teliuc de 2,9 ori și în zona 
Chișcădaga de 3,1 ori.

Nivelul radioactivității beta glo
bale și al dozei gama absorbite se 
menține în limitele de variație ale 
fondului natural la toți factorii de 
mediu. Comparativ cu valorile de 
atenție de 200 Bq/m2 pentru depu
neri atmosferice și de 10,0 Bq/m3 
aer, valorile medii la acești indi
catori au fost de 0,88 Bq/m2/zi și, 
respectiv, 1,48 Bq/m3 la aerosoli 
atmosferici.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu provenite în principal de la uni
tățile de extracție și de preparare a 
cărbunelui au avut o valoare medie 
de 413,0 mg/l și o valoare maximă 
de 824,0 mg/l, valoare înregistrată la 
data de 8.05.1998. Față de perioada 
anterioară, se constată o reducere

Astrei a participat cu comuni
carea "Aspecte ale Revoluției 
de la 1848 pe meleagurile O- 
răștiei" susținută de prof. Aurel 
Ursu - președintele despărță
mântului. Sesiunea de comu
nicări s-a desfășurat pe sec
țiunile: istorie; literatură; Astra - 
trecut, prezent și viitor; biserica 
și școala. A doua zi a lucrărilor 
a cuprins vizita la obiectivele 
cultural - istorice ale Blajului, 
lansări de carte și vernisarea 
unor expoziții de artă plastică și 
expoziții documentare. Aduna
rea generală de alegeri a rea
șezat în fruntea asociațiunii pe 
dl. conf. univ. dr. Dumitru Acu.

în ultima zi a lucrărilor adu
nării generale s-au depus co
roane de flori la monumentele 
de pe Câmpia Libertății, un pi
os omagiu adus înaintașilor 
pașoptiști, din partea tuturor 
despărțămintelor. A urmat un

Sondajipentru 
piața de capital

Potrivit unui sondaj efectuat 
de către IMAS in decursul lunii 
aprilie '98, din eșantionul de 
1599 de persoane intervievate, 
doar 40% au auzit de piața se
cundară de capital RASDAQ și 
circa 68% de Bursa de Valori.

în comparație cu rezultatele 
unui alt sondaj efectuat în iulie 
'97 procentul celor care aveau 
cunoștință despre RASDAQ a 
crescut cu 20%, respectiv cu 
8% în cazul Bursei de Valori. 
Este interesant de observat fap
tul că 61% din populație mai cre
de încă în păstrarea acțiunilor, 
față de un procent de 66% cât 
se înregistra în iulie '97.

Salariul net pe 
economie

Câștigul salarial mediu nomi
nal brut pe economie, înregistrat 
în martie '98, a fost de 1,19 mili
oane lei, iar cel net de 954.305 
lei, în creștere cu 8,6 % față de 
luna februarie.

Conform datelor Comisiei 
Naționale pentru Statistică, ra
portul dintre indicele "câștigul 
salarial mediu net" și indicele 
"prețuri de consum" consemnat 
în luna martie din acest an a fost 
de 104,6% față de februarie și 
57,4% comparativ cu luna oc- 

,/tombrie 1990. (A.K.O.)_______  

s

a materiilor în suspensie pe râul 
Jiu cu 579,0 mg/l pentru valoarea 
medie și cu 1123,0 mg/l pentru 
valoarea maximă.

în prezent supravegherea 
calității aerului este asigurată de 
APM Deva prin sistemul de su
praveghere județean și care se 
compune din 16 puncte de control 
dotate cu pompe de aspirație 
pentru colectarea poluanților ga
zoși și a pulberilor în suspensie, 
76 puncte de control pentru co
lectarea pulberilor sedimentabile 
cu recoltare lunară și 12 puncte 
de control pentru colectarea pul
berilor sedimentabile cu recoltare 
săptămânală. Pentru suprave
gherea calității precipitațiilor au 
fost stabilite, de asemenea, 12 
secțiuni de recoltare.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva

spectacol festiv care a încu
nunat această importantă ac
țiune a Astrei și care a trezit 
sentimente de adâncă 
mândrie românească.

Din județul nostru au par
ticipat reprezentanți ai Des
părțământului Orăștie al As
trei prin Aurel Ursu - preșe
dinte, loan George Udilă - 
vicepreședinte, Miron Sime- 
drea - secretar și Diana Udilă 
- din partea Secțiunii pentru 
tineret, iar din partea Des
părțământului Brad al Astrei, 
dl prof. Stelian Circo - pre
ședinte.

Cea de-a 94-a Adunare 
Generală a Astrei s-a con
stituit într-o reușită națională 
încercând să se ridice la înăl
țimea marilor înaintași.

Prof. Miron SIMEDREA, 
secretar Despărțământul 

Orăștie al Astrei
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în conștiința publicului din zonă 
și din județ Ghelarul a intrat de 
multă vreme prin cor și prin 
fanfară. Aceste două formații 
ființează și în prezent, chiar dacă 
acum corul acționează în cadrul 
catedralei ortodoxe. Lor li s-au 
alăturat, cu mai mult sau mai puțin 
timp în urmă, și alte formații, dintre 
care unele deja și-au făcut un 
nume, cum este formația de 
dansuri pădurenești Ruda-Ghelar. 
Pe lângă acestea mai există o 
formație similară de dansuri la 
Liceul Teoretic Ghelar, un grup 
vocal la Ruda și taraful minei.

Cât de des sunt văzute 
aceste formații de localnici? Se 
pare că destul de rar. Motivele 
invocate de dl Sergiu Țenț, 
directorul căminelor culturale ale 
comunei, sunt două: pentru tineret 

MQCAMDĂTA, CÂTEVA

PROIECTE
prioritară este discoteca nu 
folclorul și lipsa de spațiu cultural 
(necesar atât repetițiilor cât și 
prezentării de spectacole). Spațiile 
existente în administrarea 
Primăriei Ghelar (cel cunoscut cu 
numele de "sala mare” și cel al 
fostei alimentare de lângă 
biserică) pot fi folosite doar 
pentru nunți, boteze dar și pentru 
acest scop ar mai avea nevoie de 
veselă.

Există în schimb un club 
foarte frumos în localitatea ce 
aspiră la statutul de oraș. El 
aparține Sindicatului "Rusca" 
Ghelar și pentru activități culturale 
poate fi doar închiriat contra-cost 
(25.000 lei/oră). S-a propus 
sindicatului minier transferarea 
așezământului în patrimoniul 
primăriei dar răspunsul a fost că 
acesta poate intra în posesia 
clubului doar prin cumpărare. 
Ambele variante sunt inoperante 
întrucât nu există banii necesari. Și 
atunci clubul stă închis, fiind folosit 
doar pentru ședințele celor de la 
mină. Din păcate la Sindicatul 
"Rusca” nu am găsit pe nimeni în 
ziua documentării (liderul sindical 
era bolnav, vicepreședintele era în 
subteran) spre a afla și poziția

A vrea, a putea și a face
(Urmare din pag. 1)

semințe cu însușiri valo
roase. împlinirea unui 
asemenea deziderat relie
fează importanța deosebită 
ce o are producerea semin
țelor, toți producătorii 
autorizați fiind interesați să 
respecte tehnologiile spe
cifice, astfel încât aceasta 
să devină o activitate 
profitabilă, având în vedere 
rolul decisiv al acestei verigi 
în lanțul factorilor care 
hotărăsc soarta recoltei.

între măsurile ce se 
anunță a avea efecte 
benefice asupra producției 
zootehnice se înscrie cea 
referitoare la instituirea, 
începând din acest an, a unui 
fond special pentru 
creșterea animalelor, din 
care se acordă credite pe 
timp de 3 ani la dobânda zilei, 
dar cu avantajul că în primul 
an, respectiv 1998, dobânda 
este bonificată 70 la sută, în 
anul următor bonificația este 
de 50 la sută, iar în ultimul an 
bonificația va fi de 30 la sută. 
Acesta este un pas serios 
spre încurajarea dezvoltării 
zootehniei, urmând ca printr- 
un act normativ să fie 

acestuia față de problema în 
discuție. în celelalte sate și 
cătune căminele culturale au 
situații diferite. Sunt bune și 
funcționează cele din Ruda și 
Mănăstire. La Plop în schimb nu 
mai are cine-l folosi. Iar la 
Govăjdie în urma efectuării 
defectuoase a reparațiilor s-a 
distrus și dușumeaua.

în fază avansată de 
organizare se afla construirea 
unei fundații cu un obiectiv 
complex, pe data de 21 mai. 
Formalitățile au demarat din 
toamna anului trecut, la această 
dată urmând să fie prezenți câte 
5 membri fondatori (de pe listele 
deja existente), în frunte cu 
primarul din fiecare comună, 
pentru punerea bazelor 
Fundației culturale “Pădurenii", 

prin care se vor aborda 
probleme de etnografie, de 
folclor, de turism.

Un alt proiect despre care 
ne-a vorbit dl Țenț este 
organizarea agroturismului în 
zonă pentru stabilirea celor 
3000 de localnici (dintre care 
2400 doar în Ghelar), în special 
a tinerilor, în condițiile în care 
activitatea minieră e în scădere, 
în acest proiect s-au implcat 
căminele culturale, școala, 
primăria dar n-a dat încă 
răspuns Sindicatul “Rusca". A 
fost contactată Asociația 
Națională de Turism Rural 
Ecologic și Cultural România și 
urmează să-i fie trimisă întreaga 
documentație cerută pentru 
evaluare.

Tot ca intenție am notat și 
realizarea unei emisiuni a 
elevilor pentru elevi, în pauza 
mare, prin stația de radioficare, 
prin care de obicei se anunță 
celor 200 de abonați lucruri 
care-i interesează. Și, ca o 
certitudine, am reținut 
campionatul de minifotbal, 
ajuns la ediția a IV-a și la care 
participă 40 de tineri.

Viorica ROMAN

reglementate condițiile de 
acordare a împrumuturilor.

Ca o chestiune mai puțin 
plăcută, dl lovan a amintit și 
despre intenția anunțată de 
la minister de a reduce cu 
1000-2000 numărul postu
rilor din schemele MAA și 
DGAA, în primul rând fiind 
vizați cei ce nu-și înde
plinesc cu conștiinciozitate 
atribuțiile.

De asemenea, au fost 
abordate pe larg și alte 
probleme referitoare la 
politicile agricole și de 
dezvoltare rurală, la 
starea actuală a pajiștilor 
naturale, la acțiunile 
pentru individualizarea 
animalelor, la măsurile 
pentru protecția culturilor 
agricole ș.a., asupra 
cărora vom reveni cu 
detalii. Esențial este ca în 
relația de la a vrea, a 
putea și a face să existe o 
cale cât mai scurtă cu 
putință, numai așa fiind 
posibilă o relansare reală 
a agriculturii și împlinirea 
dezideratelor propuse în 
acest sens.

--- ZIUA
TELECOMUNICAȚIILOR,
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Ziua Internațională a Tele

comunicațiilor este celebrată în 
fiecare an la 17 mai, zi în care, la 
Paris, în 1865, a fost fondată ITU 
(Uniunea Internațională a 
Telegrafului, astăzi a Telecomu
nicațiilor). ITU reprezintă cea mai 
veche organizație interguver- 
namentală. în 1947 devine o 
agenție specializată a ONU, iar în 
prezent are în componentă 187 de 
țări membre. ITU deține 
responsabilități în standardizarea 
și planificarea sectorului tele
comunicațiilor din întreaga lume 
iar, în cadrul ONU, promovează și 
contribuie la dezvoltarea tele
comunicațiilor și infrastructurilor 
conexe.

Această zi a fost instituită 
pentru a aduce în conștiința 
întregii lumi rolul vital al 
telecomunicațiilor în creșterea, la 
scară mondială, a nivelului de trai 
al omenirii și a calității vieții. 
Celebrarea acestei zile are 
influențe asupra creșterii intere
sului pentru telecomunicații în 
instituțiile de învățământ, populari
zarea informațiilor cu privire la 
preocupările și rolul major al ITU, 
cooptarea de noi membri, 
sprijinirea obiectivelor strategice 
majore ale Uniunii.

Acest eveniment este marcat, 
în fiecare an, printr-o serie de 
evenimente îndreptate spre 

(Urmare din pag. 1) Restructurarea în minerit...
muncim vreo 5 milioane și 
exportăm vreo câteva sute?! 
Depinde ce strategie va adopta în 
continuare în domeniul mineritului 
noul guvern. Sper să gândească 
și să aplice măsuri sănătoase, și 
de existență și de eficiență a 
sectorului minier. Și nu numai.

Ing. Nicolae Radu, di
rectorul Exploatării Miniere 
Ghelari:

- Dacă este mai rentabil sa 
exploatăm resursele pe care le 
avem ori să importăm din alte țări? 
Cred în puterea de a exista prin noi,

Bâlbele Ministerului Fi
nanțelor cu blocarea-deblocarea 
conturilor RENEL din cauza 
datoriilor mari pe care aceasta 
le are către bugetul de stat și cu 
acceptarea demisiei (sau 
demiterea) țapulu, ispășitor 
Corneliu Gorcea, secretar de 
stat în MF, au ridicat și mai mult 
tensiunea din RENEL, căreia i s- 
a pus gând ferm de 
restructurare. Cu atât mai mult 
că însuși președintele Regiei 
Naționale de Electricitate, 
prof.univ. Aureliu Leca, a 
reafirmat zilele irecute, la un 
post de televiziune, că singura 
salvare a RENEL este 
restructurarea, și asta cât mai 
repede, cu toate că trebuia 
făcută de mult, și că salariile 
angajaților din acest sector sunt 
o oază de bunăstare față de 
cele ale altor categorii 
profesionale.

Toate acestea i-au pus pe 
gânduri pe salariații din unitățile 
RENEL, iar sindicatele i-au 
chemat la acțiune.O asemenea 
manifestare - un miting de 
protest urmat de o conferință de 
presă - a avut loc joi la amiază 
la Filiala Electrocentrale Deva - 
Mintia. Un mare număr de 
angajați s-au adunat în fața 
sediului termocentralei, unde au 
ascultat expunerile de motive 
ale unor lideri sindicali în 
legătură cu măsura conducerii 
RENEL, a Ministerului Comerțului 

relevarea importanței teleco
municațiilor în conexiune cu un 
anumit aspect al vieții sociale 
sau economice. Anul acesta 
tema Zilei Telecomunicațiilor 
este 'Telecomunicații și Comerț".

Direcția de Telecomunicații 
Hunedoara celebrează anul 
acesta Ziua Telecomunicațiilor 
în colaborare cu Grupul Școlar 
de Transporturi și Teleco
municații 'Transilvania” și firma 
RECEP, prin organizarea a două 
manifestări ce vin în sprijinul 
viitorilor specialiști în teleco
municațiile de mâine. Elevii vor 
participa la un concurs, cu 
premii, pe teme de teleco
municații și se vor putea iniția, 
gratuit, în navigarea pe 
INTERNET, rețeaua mondială 
de calculatoare ce oferă 
posibilități infinite de comu
nicare, informare, instruire, și 
din ce în ce mai mult, chiar de 
comerț electronic.

Radioclubul Județean 
marchează de asemenea 
această zi prin organizarea 
unui concurs, pe unde 
ultrascurte, în rândurile 
tinerilor radioamatori: UUS - 
“Ziua Telecomunicațiilor”.

Direcția de 
Telecomunicații

Hunedoara

de a dezvolta mineritul autohton. Dar 
cum statul este patronul mineritului în 
România, el trebuie să asigure 
dezvoltarea acestuia în viitor. 
Oricum, cu subvenții. Mineritul la noi 
nu poate trăi fără sprijinul statului. 
Referindu-mă concret la extracția 
minereului de fier în zona Poiana 
Ruscăi, aici noi ne intercondiționăm 
cu siderurgia de la Hunedoara, 
unde livrăm o bună parte a materiei 
prime pentru furnale. Noi trăim prin 
siderurgiști, ei, într-o măsură 
însemnată, prin noi. Deși cred că am 
putea da minereu de fier și la export.

Și la această întrebare, 

Miting și conferință de presă
și Industriilor și a Guvernului 
Radu Vasile de restructurare a 
RENEL. Pe rând, dnii Marcel 
Manga - liderul sindicatului de la 
FE Deva - Mintia, Adolf Mureșan 
- liderul sindicatului de la FTDEE 
Deva și secretar al Federației 
Sindicale “Univers" și Vasile 
Domocoș - vicepreședinte al 
Federației Sindicale “Energetica”, 
le-au vorbit celor prezenți, de pe 
platforma - tribună a unui 
electrocar, despre starea “la zi" 

Scurtcircuit Iu RENEL
a energeticii românești 
(importanța domeniului și 
valoarea oamenilor, datorii și 
creanțe, legi și hotărâri, salarii și 
blocarea conturilor RENEL) și 
despre insistența puterii de a 
restructura Regia după un model 
greoi și ineficient, pe care 
sindicatele nu-l agreează.

Cei trei lideri sindicali i-au 
îndemnat pe salariați la unitate și 
apărarea drepturilor câștigate 
prin contractul colectiv de muncă, 
i-au chemat să participe, în 
cursul săptămânii viitoare, la 
mitingul energeticienilor din 
întreaga țară, ce va fi organizat 
în Capitală (“pentru care vă vom 
asigura mijloace de transport" - 
Marcel Manga).

La conferința de presă care

“Regele Carpaților”
(Urmare din pag. 1)

luptat și au murit pentru 
neamul românesc.

în anul 1891 un român a 
scris o carte despre revoluția 
lui Avram lancu, despre 
ceea ce s-a petrecut în 
Transilvania în anii 1848- 
1849 și după aceea, până la 
moartea Craiului Carpaților. 
O carte mai mult decât 
frumoasă și incitantă. O carte 
importantă. O carte bazată 
pe “documente vii", căci, 

V

Cercetători deveni 
la Ankara

în aceste zile se află la 
Ankara, capitala Turciei, o 
delegație a S.C. Cepromin 
S.A., condusă de ing. loan 
Lupulescu, managerul gene
ral al societății. Delegația, 
alcătuită din cercetători, 
participă la al V-lea Simpozion 
internațional în probleme de 
mediu și managementul 
deșeurilor din domeniile 
energetic și minier.

Participanții deveni la 
simpozion prezintă 5 lucrări

concluzia este clară, una singură. 
Nu putem abandona un sector cu 
tradiție și de mare necesitate, pentru 
a primi de la alții cărbune, minereuri, 
alte resurse minerale utile. Chiar 
dacă le-am putea aduce cu costuri 
mai reduse decât cele de extracție 
și preparare interne. Nu ne putem 
permite să închidem mine, să 
conservăm resurse minerale, 
pentru că asta costă mult, iar 
redeschiderea lor și mai mult. Pe de 
altă parte, este nevoie de locuri de 
muncă, de menținerea în viață a 
unor localități întregi. Sigur însă că 
se impune reorientarea activității din

a urmat mitingului au luat parte și 
alți lideri de sindicat (de secții) de 
la Mintia și liderul de la Filiala 
electrocentrale Hațeg, salariați de 
la unitatea gazdă a manifestării. 
Au fost readuse în atenția 
ziariștilor, în discursuri lungi, 
lămuritoare, marile probleme cu 
care se confruntă RENEL, “ca 
urmare a conducerii proaste a 
economiei de către guvern și a 
indicațiilor ce ni se dau de către 
Banca Mondială și FMI" (Vasile

Domocoș), criteriilor celor două 
metode de restructurare a Regiei 
- cea a sindicatelor, cu marile ei 
avantaje și cea a lui Aureliu Leca, 
cu marile ei defecte, președintele 
RENEL schimbându-și opțiunile de 
restructurare după fiecare vizită 
făcută peste hotare.

Dl Marcel Manga i-a informat 
pe ziariști despre prețurile exacte 
ale energiei electrice în câteva 
țări europene, care nu-s mai mici 
decât în România, așa cum greșit 
a scris presa, le-a spus că în 
domeniul energetic s-a făcut 
ceva restructurare din 1990 
încoace, dacă ținem cont că 
numărul salariaților a scăzut de la 
210.000 la 90.000. Cât privește 
salariile mari ale angajaților din 
RENEL, pe care le vehiculează 

până să o scrie, autorul 
colindase Țara Moților 
culegând mărturii despre 
ceea ce a fost. O carte pe 
care, acum la 150 de ani 
de la Revoluția din 1848, 
tot românul ar trebui s-o 
citească. Și nu numai! O 
carte ce ar trebui retipărită. 
O carte în onoarea celor 
care, la 1848, adunați în 
jurul lui Avram lancu, au 
scris o pagină cu litere de 
sânge a trăirii noastre pe 
aceste plaiuri.

științifice în plin rod al 
activității lor în acest 
domeniu din ultima 
perioadă. în același timp ei 
sunt mandatați să poarte 
discuții cu unii din 
reprezentanții celor 33 de 
țări participante la sim
pozion, în scopul găsirii de 
posibilități de cooperare 
științifică în problemele 
mediului și tehnologiilor 
nepoluante de preparare a 
minereurilor. (Gh.P.)

minerit, folosirea cu chibzuință și 
eficiență a resurselor financiare 
și a valorilor materiale. Prin măsuri 
concrete, bine gândite, pentru a 
nu afecta nici volumul producției, 
nici starea materială și socială a 
celor care lucrează în domeniu, 
deopotrivă mineri și preparatori, 
proiectanți și cercetători, 
producători de utilaje, 
echipamente și piese de schimb 
pentru acest important sector al 
economiei naționale și, pe 
orizontală, pentru domeniile care 
conlucrează sau beneficiază de 
resursele minerale utile ale țării.

presa, a mai subliniat dl Maree 
Manga, din nou eroare. Ele se 
încadrează în clasa 21 și sunt 
cuprinse între 786.600 lei - 
5.583.000 lei, salariul mediu 
fiind de 1.743.700 lei.

Concretizând datoriile și 
creanțele RENEL - 7.200 
miliarde de lei de plată și 8.700 
miliarde de lei de încasat -, dl 
Adolf Mureșan a relevat că 
situația se datorează politicii 
greșite a guvernului care nu a 
luat la timp măsuri împotriva rău- 
platnicilor și a făcut presiuni 
asupra energeticienilor, încu
rajând blocajul economico- 
financiar. Dl Adolf Mureșan a 
incriminat hotărârea de 
restructurare a energeticii în 
condițiile când nu există o lege 
în domeniu. Referitor la salariile 
din cadrul RENEL, a motivat că 
ele sunt stabilite conform 
legislației în vigoare, prin 
contractele colective de muncă, 
sunt mai mici decât în Bulgaria, 
Iugoslavia, Franța și nu sunt 
cerute în dolari.

Sindicaliștii din RENEL 
speră ca în urma viitoarelor 
manifestații de protest și a 
discuțiilor cu factorii de decizie 
din cadrul Regiei, M.I.C. și 
Guvernului să se ajungă la 
soluția optimă de reformă și 
eficientizare în energetica 
românească.

Dumitru GHEONEA
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