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De la dl ing. Niculiță Mang, director al 

Oficiului județean Hunedoara pentru 
reproducția și selecția animalelor, am aflat 
că azi are loc, la Geoagiu-Băi, instruirea și 
autorizarea operatorilor însămânțători din 
rețeaua OIRSA din județul nostru. Cu acest 
prilej sunt dezbătute probleme de ordin 
tehnic și organizatoric.

între altele se au în vedere: păstrarea, 
decongelarea și inocularea (însămânțarea) 
materialului seminal congelat, manifestările 
fiziologice și patologice ale ciclului sexual 
al animalelor crescute în ferme și în

gospodărie, controlul oficial al producției de 
lapte, modul de organizare și de ridicare a 
probelor pentru controlul calității laptelui, 
sistemul informațional de date privind 
reproducția și selecția animalelor.

Ca punct distinct se prezintă Ordinul 
nr.27/1998 al Ministerului Agriculturii și 
Alimentației referitor la aplicarea sistemului 
unitar codificat de individualizare și 
înregistrare pentru identificarea taurinelor.

La această acțiune participă și specialiști 
de la Agenția Națională de Ameliorare și 
Reproducție. Vom reveni cu detalii. (N.T.)

■x

Sfinții împărați Constantin și Elena
Crudul împărat Dlocle- 

țlan, înverșunatul prigo
nitor al creștinilor, își luase către 
sfârșitul domniei sale, ca tovarăș 
în conducerea treburilor împă
rătești, pe Maxențiu. împărțind 
întinsele țări peste care se 
răspândea stăpânirea romană, a 
lăsat pe cele din Apus sub stă
pânirea lui Maxențiu, oprlndu-șl 
pentru sine părțile răsăritului. Și, 
după rânduielile din vremea 

«. __________________________________________  _______ ___________

aceea, fiecare din cel doi 
împărați șl-a ales câte un ajutor 
destoinic. Astfel, Diocletian îl 
luase pe ginerele său Galeriu, iar 
Maxențiu pe bunul șl blândul 
Constanțiu Clor, încredințându-i 
acestuia spre cârmuire Galia, 
Spania și Britanla. îndemnat de 
soția sa, drept credincioasa 
Elena, care primise în taină 
legea creștină - Constanțiu opri 
în țările aflate sub stăpânirea sa

orice prigonire împotriva creș
tinilor. Murind bunul Constanțiu, 
s-a înălțat în scaun fiul său 
Constantin, care primise de la 
maica sa bună creștere și do
bândise înțelepte învățături. Mal 
târziu, acesta șl-a mutat scaunul 
împărătesc la Bizanț, numlndu-se 
de atunci Cetatea aceea Con-

Pr. dr. Î.O. RUDEANU
(Continuare în pag. 8)

O scmsâ pentru 
' România

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Dacă până acum am tot 
ratat la șanse, după 1990, 
privind intrarea în NATO sau 
în structurile europene, iată 
că - așa cum spune noul pre
mier, dl Radu Vasile, mai 
avem o ultimă ocazie (sau un 
ultim tren cum se zice) de a 
ne integra în structurile 
euroatlantice. în cazul ratării 
acestei ocazii, nu ne mai 
putem aștepta decât ca după 
2010 să se mai ivească o 
astfel de șansă. Pentru a 
atinge obiectivul propus, se 
cer a fi îndeplinite o serie de 
condiții esențiale fără de 
care nu este de conceput 
integrarea.

între chestiunile de im
portanță deosebită un loc 
aparte îl ocupă macrosta- 
bilizarea economică, dezi
derat care se tot amână de la 
un an la altul, la această dată 
neexistând nici un fel de 
certitudine că ne găsim pe 
calea cea bună. Ceea ce se 
poate spune cu precizie este 
doarfaptul că în 1998 nu vom 
avea nici un fel de creștere 
economică, sau poate 
aceasta va fi negativă. în cel 
mai bun caz, cum se 
obișnuiește să se afirme cu 
un termen deja consacrat la 
noi, vom avea o creștere zero 
(I). Nu trebuie să intrăm în 
prea multe detalii în privința

existenței unei asemenea 
stări de lucruri. Că situația 
economică a țării este 
complet debusolată, ne 
putem da ușor seama chiar 
și numai referindu-ne la 
afirmațiile ministrului priva
tizării, dl Sorin Dimitriu, care 
este decis să treacă direct 
la lichidare în acest an a 
circa 150 de firme fără 
șanse de privatizare, con- 
siderându-se, probabil 
după o sumară analiză, că 
ele nu vor mai fi viabile.

Cum oglinda economică 
pe 1998 o reprezintă 
bugetul, un semnal foarte 
clar despre dificultățile în 
care ne găsim ne este dat 
de deficitul ce se ridică la 
peste 12 mii de miliarde lei, 
cât și de inflație, care se 
prognozează a se situa 
undeva la cel puțin 45 la 
sută.

Dincolo de macrosta- 
bilizare, de relansarea 
economică și de spargerea 
monopolurilor prin priva
tizarea regiilor, se mai 
ridică o serie de probleme 
privind susținerea unor 
astfel de programe. în 
acest sens premierul s-a 
arătat a fi satisfăcut de

Nicolae TfRCOB

(Continuare în pag. 8)
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“Salba" de lacuri de acumulare din Țara Hațegului

“Ciocârlia" la 
U.M. 0812 

Orăștie
La inițiativa dlui colonel Octavian 

Stratutat, comandantul Centrului de 
Instrucție Jandarmi Orăștie, la 
sfârșitul săptămânii trecute a fost 
invitat pentru a susține un spectacol 
în cazarma de aici ansamblul 
“Ciocârlia" al M. I. Așa după cum a 
susținut dl colonel, această Inițiativă 
s-a dorit a fi un cadou pentru militarii 
în termen, în mod special cel cu 
termen redus șl, bineînțeles, pentru 
întreg corpul ofițeresc al cazarmel. 
Artiști din aproape toate zonele țării 
au încântat publicul spectator cu 
minunate cântece populare 
românești. Printre cel care șl-au dat 
concursul au fost Marla Stroe, Radu 
Clordaș, Mioara Pitulice, Aneta Stan 
șl, nu în ultimul rând Drăgan 
Muntean, directorul ansamblului. 
Artiștii au fost acompanlațl de 
orchestra ansamblului “Ciocârlia” 
condusă de la pupitru de către 
maestrul Mircea Carabulea.

Soldat T.R.
Andrei N/STOR

Când ' 
oamenii au 
dreptate...

Dl Petru Herban din Cerbăl 
a avut ghinionul să aibă pământ 
- circa 1100 mp - chiar în centrul 
satului de reședință a comunei 
cu același nume, acolo unde 
comuniștii au ridicat un palat 
administrativ al localității - 
sediul Primăriei, al postului de 
poliție, dispensar ș.a. I s-a 
promis - ca și celorlalți doi 
consăteni care au avut pământ 
acolo - că va primi alt teren în 
schimb. Și i s-a dat unul, dar 
acesta a fost solicitat și obținut 
de urmași ai fostului proprietar 
al acestuia. Așa că dl P.H. a 
rămas în pagubă.

Recent, omul a venit la 
redacția ziarului nostru și a 
întrebat dacă e bine să meargă 
în audiență la Prefectură și să 
solicite ajutorul acesteia pentru 
reintrarea în posesia unei 
suprafețe de teren echivalentă 
cu cea care i-a fost luată, l-am 
zis că da, că e bine să facă 
treaba asta. După ce a fost în 
audiență, dl. P.H. a venit din nou 
la “Cuvântul liber" și ne-a spus 
că Prefectura i-a promis sprijin. 
Am notat acest lucru și vom 
urmări dacă promisiunea se va 
împlini, pentru că avem obiceiul 
să-i ajutăm pe oameni, atunci 
când au dreptatea de partea lor.

Traian BONDOR

[ FONDUL R0MÂN0- 
AMERICAN DE INVESTIȚII 

A VENIT ȘI ÎN JUDEȚUL 

NOSTRU
La recenta adunare generală a Master Business Center 

(fostul Centru de A faceri Transilvania) Deva au fost abordate 
o serie de aspecte ale activității trecute și viitoare, in con
text, ca punct distinct, s-a discutat până ia detalii despre 
Fondul Româno-American de investiții (FRAI), cu care Mas
ter Business Center are relații directe de colaborare, la fel 
cum există astfel de colaborări cu o serie de organisme 
internaționale așa cum ar fi cele întreținute cu CESO (Cana
dian Executive Service Organization), NMCP (Netheriand 
Management Cooperation Programme), ASTER - Italy sau 
FiMAN (Fundația Internațională dg Management). Fiind o 
poartă întotdeauna deschisă pentru informații, servicii și 
consultanță în afaceri, iată că acum MBC Deva vine în ajutorul 
întreprinderilor mici și mijlocii (iMM), care doresc să aibă 
acces ia creditele oferite de FRAI, care și în județul nostru 
devin operabile prin Sucursala din Deva a Băncii Transilvania.

Referitor la condițiile de acordare a împrumutului, care 
este de 20.000-150.000 dolari, după cum au relatat 
reprezentanții băncii, este de menționat că în privința 
rambursării se ia în considerare capacitatea de piață a 
solicitantului, iuăndu-se drept garanție și bunul cumpărat. 
In discuția cu potențialii ciienți s-a desprins făptui că, în 
raport de conjunctură, se acordă și o perioadă de grație, iar 
într-o afacere nouă se poate avea în vedere și existența unui 
pian de afacere bine fundamentat. Creditele, care se acordă 
pe termen mediu, respectiv trei ani, se pot utiliza pentru 
cumpărarea de echipamente, mașini, instalații, pentru diverse 
activități productive, fără a exista obligația ca firma interesată 
să aibă neapărat și export în valută. De amintit că nu se acordă 
astfel de credite pentru firme cu activități de en gros, decât 
pentru cumpărarea de spații sau mijloace de transport. Evi
dent, orice alte detalii se obțin ia acordarea creditului, iată, 
deci, o nouă poartă deschisă spre afaceri, acțiune în care se 
regăsește și partea de contribuție a Master Business CenterI Pe va. (N.T.)— -- -

Constelația copiilor”

de muzică ușoară
“Constelația copiilor” a fost titlul unei 

emisiuni TV, organizată în Valea Jiului de DAGS 
Petroșani, în colaborare cu cluburile elevilor și 
școlile generale, emisiune întreruptă din lipsa 
fondurilor. Un dascăl cu inima cât muntele - prof 
Eugen Munteanu - care de mulți ani se ocupă, 
la Clubul copiilor din Petroșani, de pregătirea 
muzicală a micilor talente, a dat o nouă 
strălucire “constelației”. A organizat, cu sprijinul 
Clubului copiilor, Consiliului local, TV DAGS și 
redacției ziarului Matinal din Petroșani, 
Festivalul de muzică ușoară “Constelația 
copiilor". Prima sa ediție s-a desfășurat în zilele 
de 9 și 10 mai, pe scena Teatrului Dramatic 
“I.D.SÎrbu" din Petroșani. Două zile de cântec, 
de emoții și speranțe, încercate de zeci și zeci 
de copil și adolescenți din grădinițele și școlile 
municipiului.

Prima zi a festivalului - concurs și-a deschis 
porțile pentru talentele din trei grupe mici (între 
5-13 ani), iar ziua de duminică a fost rezervată 
grupelor mari și spectacolului de gală. Un 
spectacol, care a demonstrat că măiestria nu 
așteaptă numărul anilor atunci când interpretul 
se dăruiește teritoriului sublim al artei. Un 
spectacol care a adus la lumina rampei 
talentele Văii Jiului, într-o înmănunchere de 
candid, frumos, înălțător: copii din Petroșani, 
Lupeni, Petrila... în dansuri moderne, de 
societate și jocuri populare, în “Vitrine cu 
păpuși" și “Mocirițe", tineri artiști de la Casa de 
cultură a studenților Petroșani, vedete ale 
muzicii ușoare. Răsărite și înălțate aici, în Vale 
(Vasile Marian). Iar gala laureaților s-a 
desfășurat într-un cadru al speranței, al

____________ Lucia LICIU 
(Continuare în pag. 2)

' Intihriduăiîzăreâ 5 

animalelor ■ acțiune la 9
baza progresului genetic

Subliniind importanța deosebită pe care 
o prezintă acțiunea de individualizare a 
animalelor, dl ing. Gheorghe lovan, director 
general al DGAA a județului Hunedoara, a 
ținut să aducă la cunoștința crescătorilor din 
județul nostru câteva aspecte ce merită să fie 
avute în vedere de către fiecare proprietar. 
De menționat faptul că încă din deceniul al 
șaselea al secolului trecut în Anglia, SUA și 
în alte țări s-a făcut individualizarea 
animalelor, în prezent acțiunea respectivă 
stând la baza progresului genetic în toate 
țările occidentale, unde nu se concepe 
selecția și ameliorarea efectivelor fără acest 
pas decisiv. De aici este nevoie să înțeleagă 
fiecare crescător și proprietar de animale că 
individualizarea nu are alt scop sau nu îi va 
afecta în nici un fel pe proprietari, existând 
dorința de a se pune ordine în evidențe, încât 
să se știe cu precizie mișcarea șeptelului.

Cu privire la transpunerea în practică a 
acțiunii de individualizare, dl lovan ne-a 
relatat că aceasta constă în prima fază, 
pentru specia de bovine, în crotalierea cu 
crotalii din plastic a fiecărui animal. Crotalia 
are indicativul de țară - RO - și un cod format 
din zece cifre, din care cinci reprezintă 
localitatea, iar alte cinci numărul de ordine al 
animalului, acesta din urmă fiind corelat cu 
data nașterii animalului. Numărul de ordine, 
respectiv crotalia, se dau în cel mult 30 de 
zile de la fătare și sunt purtate până la 
sacrificarea animalului respectiv.

De realizarea acțiunii de individualizare 
se ocupă salariații din rețeaua Oficiului

________ Nicolae TfRCOB 
(Continuare tn pag 2)
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S-a schimbat cumva programul?
în luna aprilie a.c., ora 7,30, am 

(fost la sediul Direcției de 
telecomunicații din strada Libertății, nr. 

• 2, Deva, respectiv la ghișeu, pentru a- 
; mi achita abonamentul telefonic. La 
acea oră nu se afla nimeni din 
personalul care trebuia să încaseze 

i banii, cu toate că programul 
Romtelecom începea la 7,30. Am 

I așteptat la rând și la 7,50 au sosit două 
ț salariate, motiv care a dus și la 
întârzierea mea de la serviciu, 
nereușind să ajung la ora 8,00 la 
program.

Am observat că cele două femei 
care încasează banii sunt tinere, 
e egante, frumoase. Dar ce folos, dacă

nu sunt punctuale! Probabil pentru ele 
era tot sărbătoare și a treia zi de Paște. 
Cele 20-30 de persoane aflate la rând 
au mai trebuit să aștepte în plus minute 
întregi până să se încălzească 
calculatoarele.

Dacă s-a schimbat cumva pro
gramul personalului de la Romtelecom, 
schimbați-l, domnilor, și pe cel afișat la 
ghișeu. Dar mai ales pretindeți-le 
punctualitate, domnilor din conducere, 
căci salariile la Romtelecom sunt 
printre cele mai mari din municipiu. Or, 
în felul acesta nu se justifică.

A. Constantin, Deva, 
cartier Gojdu

NE AM INTERESAT PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ

Dl Viorel Stoica din Ghelar ne 
scrie: “Am vârsta de 72 de ani, am 
muncit 36 de ani și sunt în pensie de 
la 60 de ani (pensie de boală de 
gradul doi). în prezent, fiind bolnav - 
sunt cardiac ■. cheltuiesc zeci și 
uneori sute de mii de lei pentru 
medicamente. Primăria ne obligă, 
indiferent de vârstă, să plătim câte 
15000 lei pe an pentru paza 
comunală. Aș vrea să știu dacă la 
vârsta mea și bolnav, cu o pensie 
sub orice critică, mai pot fi obligat să 
plătesc această taxă”.

Decretul 477/83, încă în vigoare, 
prevede că cetățenii hotărăsc cum să 
facă paza: să presteze efectiv orele 
sau să plătească. Hotărârea se ia 
prin vot deschis, cu majoritatea 

- voturilor celor prezenți la adunare. 
Același decret mai prevede că paza 
bunurilor se execută noaptea de 
către bărbați în vârstă de 18 până ia 
65 de ani.

în situația dv, n-ar trebui să fiți 
cuprins în tabelul celor care fac paza, 
doar dacă nu aveți în familie pe 
cineva pentru care vi se percepe 
această taxă.

‘Tmisleliiliii copiilor"
(Urmare din pag. 1)

OMUL SFINTESTE LOCUL

Ii^descoperirii frumosului în 
iversul generos al copilăriei. 

In “Gală” au intrat vârfurile 
festivalului desfășurat, timp de 

. două zile, în fața unui juriu com
petent și exigent (președinte - 

'compozitorul Valentin Mun- 
teanu, directorul Casei de cul
tură a studenților din Brașov), 
talentele care au ocupat pri
mele locuri în concurs. Și n-a 
fost ușoară departajarea când, 
de la copilașul de 5 anișori la 
adolescentul de 18 ani, talentul 
și-a dezvăluit tezaurul. Locul I a 
fost ocupat (pe categorii de 
vârstă) de R. Berecky, A. 
Căcoilă, D.I.Vasian, M. Băluță, 
I. Popescu, I. Sebeșteni; locul II
- de C. Roșea, A. Ciută, M. 
Trofin, C. Doda, L. Gal; locul III
- de B. Urlich, M. Nemety, G.

Nistor, M. Răileanu, L. Baban; 
mențiuni - S. Ciută, A. 
Berecky, B. Risipitu, A. Bîcă. 
Marele premiu a revenit 
Adinei Risipitu (cls. a Xll-a), 
Liceul teoretic Petroșani, 
prima dintre cei patru frați 
Risipitu, talente incontesta
bile, care de mulți ani 
cuceresc locuri de onoare în 
întrecerile muzicale.

O remarcă: majoritatea 
premianților primei ediții a 
Festivalului “Constelația copiilor” 
se pregătesc, în arta muzicii, la 
Clubul copiilor din Petroșani, 
deși provin din alte localități ale 
Văii Jiului. Un club, devenit - prin 
tinerețea și profesionalismul 
dascălilor de aici - o inepuizabilă 
sursă de creștere a talentelor, 
de orientare a lor spre autentic 
și estetic, asigurând spiritualității 
Văii Jiului o reală punte între azi 
și mâine.

Individualizarea animalelor '

(Urmare din pag. 1)

județean de reproducție și 
* selecție, precum și cei de la 
. Direcția sanitar veterinară. 
, Individualizarea începe cu 
^animalele tinere și cu cele 
' cuprinse în controlul oficial al 
producției de lapte, acestea 

. fiind primele care se introduc 
în evidența pe calculator. De 
amintit faptul că toate 
animalele se înregistrează în 
registrul agricol cu numărul 
respectiv.

în baza prevederilor legilor 
nr. 60/1974 și 40/1975, 
precum și a Ordinului nr.27/ 
1998 al MAA, în cazul 
refuzului de a individualiza și\_

înregistra animalele în 
registru, sunt stabilite unele 
sancțiuni, între care amintim 
că proprietarii nu vor avea 
voie să scoată la pășune pe 
izlazuri animalele nein
dividualizate, să vină cu ele 
la târguri și nu vor primi 
certificate de transport 
veterinar sau de sacrificare 
în abatoare.

Acțiunea de indivi
dualizare, care este ne
cesară pentru a avea o 
evidență clară și a le urmări 
performanțele, va începe din 
luna iunie a.c., urmând ca, 
treptat, să fie cuprinse, pe 
lângă bovine, și celelalte 
specii de animale.

Tranziția, devenită parcă 
mai dură de la o zi la alta, 
ucide una câte una aspirațiile 
la mai bine ale omului de rând, 
înainte de speranța în efectul 
benefic al măsurilor 
reformatoare luate de noul 
Guvern, orice român găsește 
un reazim în Cel de Sus. în 
aceste condiții, Biserica ar 
trebui să devină instituția cea 
mai credibilă din stat, mai ales 
pentru tânăra generație.

Ne indignează însă 
asmuțirea fraților să se sfâșie 
între ei de către unele forțe 
oculte. Abia s-a stins conflictul 
de la Cluj, că afli iar despre 
convertirea credinței în interes 
de castă ori folosirea ei ca 
mijloc de a câștiga 
popularitate. Indivizi care mai 
ieri obstrucționau participarea 
tineretului la activitatea de cult, 
se erijează astăzi în campioni 
ai credinței.

Răzbate însă, în multe 
locuri, lumină din lumină. Un 
asememea loc este Biserica 
Ortodoxă din Câmpuri Surduc 
(comuna Gurasada). în urmă 
cu doi ani lăcașul arăta jalnic. 
S-au executat în scurt timp 
reparații la structura de 
rezistență, la tinichigeria 
turnului, la clopotniță; s-a 
tencuit exteriorul în terasit, într- 
o culoare deschisă, plăcută; s- 
a renovat casa parohială 
situată vizavi.

Duminică de duminică 
biserica este plină, iar la 
sărbătorile importante Casa 
Domnului devine aproape 
neîncăpătoare. Credincioșii 
sunt atrași de frumusețea 
ceremonialului liturgic susținut 

xde corul feminin pe două voci

și de recitalul doamnei preo- 
tese Eugenia Nemeș. Ineditul, 
însă, îl constituie, la Crăciun și 
la Paști, programul artistic 
prezentat de elevii școlii 
primare, proveniți nu numai din 
familii ortodoxe, ci și 
penticostale și adventiste.

Toate acestea au fost 
posibile prin osârdia unui preot 
tânăr și entuziast, pe nume

Motto: “Precum 
Eu v-am iubit pe 
voi, așa și voi să 
vă iubiți unul pe 

altul”.
loan (13,34)

Ionel Nemeș, originar din 
Petrila, venit în sat în urmă cu 
trei ani.

- Cum s-a realizat totul 
într-un timp atât de scurt, 
într-o parohie destul de 
mică?

- Am conlucrat permanent 
cu consiliul parohial și am 
reușit să-i sensibilizez pe toți 
enoriașii, așa încât fiecare 
familie a donat bisericii, în 
medie, câte două sute de mii 
lei, aducându-și, la nevoie, și 
contribuția în muncă.

- Doriți să nominalizați 
câțiva enoriași dintre cei mai 
activi?

- Doresc să nominalizez 
întregul sat. Toți au răspuns cu 
dragoste chemării noastre.

- Concilierea dintre culte, 
finalizată prin participarea 
copiilor de diferite con
fesiuni (cu acordul pă

rinților) la orele 
dumneavostră de religie și 
la programele artistice de 
la biserică, cum a fost 
posibilă?

- Răspunsul vi-l dă chiar 
Mântuitorul: “Și dacă 
îmbrățișați numai pe frații 
voștri, ce faceți mai mult? 
Fiți, dar, voi desăvârșiți, 
precum tatăl vostru cel 
ceresc desăvârșit este”. 
(Matei 5,47-48)

- Ce proiecte aveți?
- Pe 30 august a.c. 

biserica noastră își va 
sărbători centenarul. La 
această importantă mani
festare l-am invitat deja pe 
ierarhul nostru, Timotei 
Seviciu. îi voi invita și pe 
colegii din parohiile 
învecinate pentru oficiere. 
Sper ca totul să iasă bine. O 
aspirație personală este 
obținerea licenței la 
Facultatea de Teologie unde 
sunt student în ultimul an 
împreună cu soția.

- Cui doriți să adresați 
un gând bun prin inter
mediul ziarului?

- Bunicului meu - primul 
care m-a îndrumat spre 
cariera ecleziastică, părin
ților mei, regretatului preot 
ortodox Jura Păun - Marcu, 
apoi, nu în ultimul rând, 
fostului meu diriginte din anii 
de liceu, profesorul Ionel 
Moș, actualmente inspector 
școlar general, care, în 
condițiile potrivnice cre
dinței, m-a încurajat să-mi 
urmez idealul.

Costică BĂȚĂLAN 
_________- corespondent - j
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W tvri

6.00 România: ora 6 fixl 8.30 
Sailor Moon (d.a/r) 9.0 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dvs., 
doamnă! 13.00 Ultimele știri (s/ 
r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială 
15.30 Ecclesiast ’98 16.00 
Conviețuiri 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele (s, 
ep. 24) 18.00 Timpul Europei 
(mag. politic) 19.0 Sunset 
Beach (s, ep. 220) 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 
21.00 Dr. Quinn (s, ultimul ep.) 
21.55 La volan (info rutier) 
22.05 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
22.45 Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge... (div.) 
0.30 Canary Wharf (s, ep. 147) 

■■■■■*

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.25 Canary Wharf (s/r) 9.00 
Efecte secundare (s/r) 9.50 

^fluzică ușoară 10.00 Un secol

de cinema (r) 11.00 Lumea 
sălbatică a animalelor (do/r) 
11.30 Cultura în lume (r) 12. 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Em. în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5 (div.) 19.10 Față în față 
cu autorul: loan Groșan 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 57) 22.00 
Femeie dispărută (thriller 
Anglia 1938)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme

10.10 Spirit și credință - 
ediție specială 11.00 Ameri
can Buffalo (f/r) 12,45 
Controverse istorice (do)
13.10 Sfântul (s, ep. 4) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 59, 60) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 50) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Ultima alianță

(f.a. SUA 1990) 21.30 Știri 
21.40 Ultimele zile ale lui 
Patton (f. ist. SUA ’96, p. III)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 
Povești extraordinare (s/r) 
11.30 Insula misterioasă (s) 
11.30 Un anotimp în 
Purgatoriu (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Pro și contra cu 
Octavian Paler (r) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 37) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și 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 Melrose Place (s, ep. 
76) 21.15 Nikita (s, ep. 11) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 92) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow) 0.15 
Dosarele X (s)

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Telenovelă (r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.05 Lexic (cs) 13.30 S^rea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.05 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.05
Telenovelă (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 109) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s, ep. 
109) 20.15 Un alt început (s, ep. 
7) 21.15 Nedreptate albă 
(dramă SUA 1991) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cuscrii (f/ 
r) 16.00 Secrete de familie (s) 
17.00 Antonella (s, ep. 159)
17.45 Concursul de Acasă

18.00 Antonella (s, ep. 160)^ 

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 personal (s) 22.45 
Corporația Parallax (thriller 
SUA 1974)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05-
18.30 “Vorbiți aici!” și “No 
comment” - realizator A. 
Bena 22.05-22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Interviul săptămânii (r)
10.30- 11.00 Muzică, publi
citate 16.30-17.45 Actualitatea 
(talk show) 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r)

Joi, 21 mai

Z> BERBEC
Se va stabili un acord 

între doi membri ai familiei, 
ceea ce va relaxa definitiv 
atmosfera. Intenționați să 
plecați într-o călătorie de 
divertisment, dar veți 
întâmpina opoziții.

O TAUR
Evenimentele iau o 

întorsătură neașteptată; 
dar, din fericire, reușiți să fiți 
pe fază. Un prieten din 
străinătate vă cere ajutorul 
și veți face tot posibilul să i- 
I oferiți.

O GEMENI
O mică variație în sfera 

relațiilor sentimentale vă va 
mai descreți fruntea. Un 
prieten vă propune ajutorul 
pentru rezolvarea unei 
probleme mai deosebite.

O RAC
Inspirația este punctul dv. 

forte pe ziua de azi și cum 
nu doriți să întreprindeți 
ceva în mod special, faceți- 
vă planuri pentru timpul 
liber.

O LEU
, Relația cu șefii nu mai 
este chiar atât de 
tensionată; șeful pare a 
observa realizările dv. 
Flerul vă conduce spre o 
reușită sigură.

O FECIOARĂ
Sunteți preocupat de 

situația dv. materială. Ați 
putea avea un câștig cu 
ajutorul partenerului de 
viață sau al asociatului.

Z> BALANȚĂ
Veți ridica o sumă de bani 

dintr-o tranzacție reușită; 
nu forțați norocul, pentru că 
nu e cazul. Un prieten vă va 
ajuta să finalizați ce ați 
început.

Z> SCORPION
O întrunire de familie vă 

va da acordul schimbărilor 
pe care doriți să le faceți în 
casă. Vi se va da tot 
sprijinul necesar, fiți fără 
grijă.

O SĂGETĂTOR
Este momentul cel mai 

potrivit să vă ocupați de 
problemele din căminul dv. 
Nu neglijați însă chestiunile 
profesionale, mai ales că 
șeful este cu ochii pe dv.

O CAPRICORN
Puteți avea multe discuții 

în familie din cauza unei 
moșteniri. Din fericire, veți 
ieși cu bine din această 
încercare; nu e cazul să fiți 
pesimist.

O VĂRSĂTOR
Intenționați să faceți o 

investiție pe termen lung, 
dar aveți nevoie de un 
colaborator serios. Vă 
gândiți la cineva, dar ar fi 
bine să mai amânați câteva 
zile decizia.

O PEȘTI
Sunteți pe cale să 

semnați un contract sau să 
demarați o nouă afacere. 
Nu lâsați banii în bancă - 
folosiți-vă de ei. Inițiativa se 
va dovedi foarte inspirată.
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îmi spunea cineva, mai 
în glumă mai în serios, că 
după circulația autobuzelor 
"Coratrans" Deva îți poți po
trivi ceasul. Și opinăm că 
această afirmație nu este 
departe de adevăr. înainte 
de a face câteva referiri con
crete la activitatea actuală a 
societății - ce are meritul că 
a fost prima din țară între 
unitățile de transport ce s-a 
privatizat - să punctăm câteva 
lucruri. în ultimii ani, trans
portul interurban auto s-a re
dus substanțial. Fenomenul 
acesta are la bază câteva as
pecte. Unul ar fi adevărul că 
s-a redus foarte tare numă
rul de navetiști, al doilea că 
prețul călătoriilor crește con
tinuu, altul că, având pământ, 
oamenii din mediul rural au 
de lucru acasă și, în fine, dar, 
poate nu ultimul, că oamenii 
nu mai fac așa de multe 
cumpărături pentru care tre
buie să se deplaseze cu auto
buzele.

Revenind în prezent să 
mai remarcăm că societa
tea despre care scriem are 
o conducere managerială 
foarte bună, de mână forte 
ce nu admite nici o abatere 
de la datoriile ce le revin oa
menilor săi și care sunt foar
te clare și precise. în mo
mentul de față în autogara 
Devei - foarte bine întreți
nută, curată ca un pahar - se 
înregistrează zilnic 81 de

plecări și, evident, tot atâtea 
sosiri, pe diferite trasee cu 
lungimi variabile. "Coratrans" 
efectuează călătorii nu numai 
în județ, ci și interjudețene. La 
Reșița, Oradea, Târgu Jiu și 
Râmnicu Vâlcea, cel mai 
lung fiind acesta din urmă. Se 
merge strict numai pe trase
ele rentabile, de aceea circu
lația, când se extinde, când se 
restrânge. Societatea a scăpat 
de autobuzele vechi, cele în 
circulație sunt confortabile, iar 
la volanul lor se află șoferi de 
înaltă clasă și politețe. Dl Au
gustin Muntean, impiegatul 
de mișcare care ne-a spus ce
le scrise mai sus, aprecia că 

Autobuzele ’CORATRANS', gata de plecare in cursă

firma și-a cucerit deja un pres
tigiu, s-a impus în transportul 
interurban și ține să-și păs
treze și să ridice ceea ce a 
cucerit.

- Die Muntean, în ultima 
vreme în transportul auto au 
intrat puternic privatizații. 
Cum apreciați treaba asta?

- A apărut, deci, concuren
ța. Asta nu ne deranjează, 
dimpotrivă ne stimulează să 
fim cei mai buni. Numai că 
sunt câteva aspecte cu care 
nu suntem de acord.

- Care anume?
- Autobuzele noastre cir

culă după un grafic riguros 
stabilit. Privatizații circulă cum 

vor, uneori pleacă cu câteva 
minute înaintea noastră și 
ne iau clienții. Așa proce
dează un domn ce circulă 
pe ruta Deva - Hărțăgani și 
retur. Dar nu numai dum
nealui. Alt aspect: noi ple
căm din autogară. Ei nu, ci 
de unde vor, din fața gării în 
special, dar și din alte părți.

- Mai este și concurența 
la preț.

- Da, dar noi practicăm 
preț mai mic decât ei și avem 
avantajul că plecăm la fix. A- 
vem, cum ziceam, șoferi de 
elită, deci suntem transpor
tatorul ce oferim cea mai 
mare siguranță.

*■

Secetă mare
Cine circulă dimineața 

devreme prin centrul muni
cipiului poate observa un lu
cru și anume că în fața unor 
unități comerciale trotuarul 
este curat și stropit, în fața 
altora nu. Așa stau lucrurile 
pe strada 1 Decembrie, în 
fața unităților "Ceai - Bar", 
"Orient", "Carmen" și încă 
câteva. în fața celorlalte tro
tuarul este uscat. După câte 
știm există o hotărâre a Con
siliului local cu privire la în
treținerea trotuarelor. De ce 
nu se aplică? Că secetă, 
slavă Domnului, nu este.

Curățenie♦
Parcul de la poalele ce

tății este foarte bine întreținut 
fiind măturat de două - trei 
ori pe săptămână de un om 
și angajații săi. lată încă o 
dovadă în favoarea privati
zării. Am văzut însă într-o
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La plimbare cu tractorul
Lucrătorii poliției rutiere l-au 

prins pe Andrei Egeto din Cer- 
teju de Sus, mecanic auto la mi- 

| na Coranda, plimbându-se pe 
drumurile publice cu un tractor 
ce nu era înmatriculat. în plus, 
cel de la volan nu avea carnet 
de conducere.

Amatorii de celulare
Se pare că telefoanele celu

lare sunt foarte la modă și, deci, 
foarte căutate. în unitățile de 
specialitate. Doi indivizi au pro
cedat altfel. Este vorba de 
Marian Igna, în vârstă de 36 de 
ani, și Daniel Ciprian Popa, de 11

i 
i
i
i 
i
i
i 
i
i 
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după amiază în spațiul des
tinat copiilor niște hăndrălăi 
legănându-se de mama fo
cului, în vreme ce micuții n- 
aveau loc.

Din nou despre
ceasuri

Continuă să stea înțepenit 
cel de pe peretele sediului 
Direcției de Telecomunicații 
Hunedoara; funcționează 
ceasurile din apropierea pie
ței centrale și din turnul clă
dirii primăriei. Un domn vice- 
primar ne-a promis că per
sonal se va ocupa de pune
rea lor în funcțiune. A promis 
în urmă cu câteva luni.

(ntr-un Picior
în vitrina magazinului de la 

parterul sediului "Federalcoop" 
sunt puse două manechine 
care au numai câte un picior. 
Ce fel de reclamă o fi asta?

I 
I 
I 
I 
I 
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ani, ambii din Deva, care și-au 
procurat aparatele furându-le 
de la doi cetățeni străini. Primul 
de la un austriac, celălalt de la 
un neamț. Amândoi vor da soco
teală. Nu la celular, evident.

Cu mâța în sacI
Practicarea comerțului trebuie 

făcută conform legii și cu autori
zația respectivă. Poliția, ținând sub 
control această treabă, prinde în
fiecare săptămână aproape co- | 
mercianți clandestini. Ultimii căzuți ■ 
în mâna ei sunt Elisabeta Mikloș 1 
din Timișoara, Mintor Takapb din I 
Republica Moldova și Ioana Cioa- | 
ră din Deva. Au fost amendați și li ( 
s-a confiscat marfa. ■__ ____ _____y

< ------------ --------------------

117 familii reclamă ol 
poluare excesivă!
De curând fenomenul poluant a devenit 

extrem de îngrijorător pentru populația 
din Chișcădaga și împrejurimi.

începând din această primăvară con
centrația medie a pulberilor a atins valori 
de peste 96 gr/mp față de 17 gr/mp cât 
prevăd normele în vigoare.

Potrivit buletinelor de analiză efectuate 
de către specialiști ai APM Deva în mai 
multe puncte care monitorizează poluarea 
s-au înregistrat valori de 660 gr/mp, ceea 
ce înseamnă de 40 de ori mai mult decât 
concentrația maximă admisă.

Poluarea excesivă a fost sesizată și 
de către 117 familii din zona Chișcădaga 
Agenției pentru Protecția Mediului Deva 
solicităndu-i-se sprijin pentru soluționa
rea acestei situații.

La cele sesizate APM Deva a sancționat 
Societatea Casial SA Deva și s-a adresat 
conducerii Prefecturii județului Hunedoara 
pentru a interveni la FPS în ideea deblocării 
unor fonduri necesare realizării unui proiect 
de combatere a poluării ce se intenționea
ză a se demara cu DAN - CEM, agenția de 
specialitate similară din Danemarca.

Reprezentanții APM Deva mai spun că 
deși s-au făcut promisiuni din partea FPS 
București se bate pasul pe loc, aștep- 
tându-se prea mult spre a fi promovat 

I proiectul.
V ----------------------------------- -D

Pagină realizată de
■ Traian BONDOR. Corne! POENAR

FPS-ul este acuzat de promovarea unor 
interese particulare

Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Ar
dealul SA Deva convocată sâmbătă, 16 mai a.c., la 
Restaurantul Transilvania a adus în prim plan din nou 
un conflict de interese care trenează la această 
unitate de câțiva ani. Cadrul legal în care s-a desfă
șurat sfatul acționarilor societății a fost pus din 
capul locului sub semnul întrebării, întrucât la 
ședință nu a fost prezent nici un cenzor - cenzorii 
societății demisionând din diverse motive, iar cei 
trei supleanți nu au răspuns invitației conducerii 
societății.

Adunarea generală a acționarilor a avut momente 
tensionate, FPS-ul fiind acuzat că nu-și ia în serios 
rolul ce-i revine în procesul privatizării. "FPS-ul, a 
precizat dl Alexandru Bălgrădean, unul dintre 
acționarii societății, duce o politică contrară Gu
vernului României în privința privatizării. Interesele 
FPS-ului aici nu sunt altele decât cele de a schimba 
actuala conducere a societății pentru a ataca în 
justiție contractele de leasing imobiliar."

Domnul Alexandru Bălgrădean mai spune că 
este anormal ca într-o situație dată când FPS-ul mai 
deține doar 40 la sută din acțiuni și mai ales când 
cele șase contracte de leasing au fost aprobate 
nominal în cadrul unei adunări generale cu circa 77 
la sută din voturi fiecare să vină ulterior la FPS să 
invoce că avizul dat a fost doar unul de principiu.

De asemenea, domnii Gheorghe Munteanu și 
Florin Vișan, acționari ai societății și beneficiarii 
unui contract de leasing, spun că "reprezentantul 
FPS în AGA societății era în deplină cunoștință 
asupra contractelor de leasing și că votul dat de 
către adunarea generală a fost în conformitate cu 
ordinea de zi și în deplină legalitate. Este de neîn
țeles poziția ulterioară a FPS când la adunarea din 

Vs-..................

11.04.1998 nu a mai recunoscut valabilitatea hotă
rârilor luate în ședința din 20.12.97, în care s-au 
aprobat contractele de leasing."

O parte dintre acționari sunt de părere că ac
tuala poziție a FPS-ului privind anularea contractelor 
de leasing este susținută Pe anumite interese pri
vate, în special de cele ale familiei STANCU, care a 
înaintat o acțiune în instanță agreată și de FPS.

( Adunare generală 'j
Acționarii mai spun că FPS-ul nu avea nici un 

‘drept să facă o adresă la Registrul Comerțului prin 
care să solicite nepublicarea în MO a contractelor de 
leasing și neînscrierea de mențiuni la ORC, întrucât 
FPS nu a contestat în termen Hotărârea nr 10 a AGA 
din 20.12.97 cu privire la contractele de leasing 
publicate cu nr 10 249/30.01.1998 partea a IV-a. Prin 
această acțiune se consideră de către acționari că 
FPS-ul s-a erijat în avocatul familiei Stancu.

Calitatea de acționari a familiei Stancu este con
testată în prezent de către ceilalți acționari în justiție 
întrucât tranzacțiile acțiunilor s-au făcut pe baza unor 
procuri încheiate la notariat prin care o persoană 
reprezintă interesele acționarului care își vinde certi
ficatul fără ca aceasta să fie broker autorizat la un 
SVM, singurul ce are calitatea legală pentru asemenea 
tranzacții.

Acționarii mai susțin că aceste tranzacții prin 
împuterniciri au fost făcute printr-un singur SVM pe 
baza unui contract, considerat a fi ilegal încheiat, de 
către dl Silviu Morariu, în numele societății Ardealul la 
data de 11.08.97 sub nr. 2546 în baza unei procuri 
neautentificate și cu depășirea prevederilor acesteia.

în împuternicirea nr. 167 din 8.08.1997 dată dlui 
Silviu Morariu, de către directorul SC Ardealul SA 
Deva, se specifică că acesta este mandatat" pentru 
dfepunerea documentelor necesare înscrierii valo
rilor mobiliare la OEVM și RRA și să achite contra* 
valoarea taxelor de înscriere", nicidecum pentru în
cheierea unui contract între cele două societăți.

Deși s-au făcut demersuri de către societate 
pentru anularea acestui contract prin adresa nr. 184 din 
20.08.97 RRA-ul nu dorește să intre în legalitate cu 
toate că recunoaște prin adresa nr. 6868/29.08.97 
nelegalitatea contractului solicitând societății Ardealul 
SA Deva să încheie un nou contract care să poarte 
același număr și data cu cel nelegăl încheiat. în acest 
sens RRA a trimis un contract în alb cu o cerere ex
presă de a se retuma contractul inițial pentru a fi anulat.

în această situație acționarii au chemat în justiție 
CNVM-ul, RRA-ul, societatea și pe dl Silviu Morariu 
pentru anularea contractului înregistrat la RRA sub 
nr. 2546/11.08.97 și a tranzacțiilor făcute prin 
acesta de către dl Stancu. Deși s-au făcut demer
suri de către societate, sunt de părere o parte 
dintre acționari, pe lângă RRA, CNVM și Parchet nu 
s-au primit răspunsuri favorabile, articolele invocate 
de CNVM se referă la cu totul altceva față de ce
rerea acționarilor.

în replică conducerea FPS Hunedoara consideră 
că încheierea contractelor de leasing s-a făcut prin 
depășirea mandatului reprezentantului său în AGA, 
iar pentru o asemenea hotărâre era necesar un 
mandat special. De asemenea, conducerea FPS 
Hunedoara-Deva ne-a mai precizat că s-au consta
tat multe nereguli la această societate, motiv pentru 
care a solicitat schimbarea actualei conduceri și o 
verificare a activității SC Ardealul SA Deva.

-------- ■'
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lîloda
Că omul e o ființă socială o 

știm foarte bine, dar că îi și place 
acest lucru o demonstrează cu 
prisosință moda.

Moda nu e altceva decât un 
alt fel de a încadra și grupa 
oamenii, de a-i face să facă parte 
dintr-un grup. Omul și mai ales 
femeia o dovedește prin 
aderența la modă. Moda, felul în 
care ne îmbrăcăm, poate arăta 
apartenența la un grup - mai 
omogen sau eterogen - sau este 
o formă de exprimare a unicității 
personalității noastre. E de ajuns 
să privim tinerii, cei mai mari 
consumatori ai modei, felul în 
care se îmbracă le arată și 
apartenența la un grup sau o 
anumită zonă geografică. Tinerii 
sunt cei ce vor să se exprime cel 
mai puternic, ei sunt cei care 
urmează linia modei și se 
încadrează în curentele ei, 
mereu schimbătoare. Creatorii

de modă știu acest lucru și au 
transformat moda într-o 
adevărată industrie ce aduce 
an de an profituri pentru că an 
de an se schimbă și antre
nează astfel mii de persoane.

Dorința de apartenență la 
un curent, la un grup, face ca

■

femeia sa aleaga moda ce o 
încadrează și astfel o 
ocrotește. A fi în rând cu moda 
nu e decât un alt fel de în
corsetare, înrolare în rândurile 
celor mulți.

Unicitatea personalității 
unei femei poate fi exprimată și 
prin unicitatea stilului de a te 
îmbrăca, dar asta pe lângă 
faptul că te scoate în evidență 
te scoate și din rând.

Ina DELEANU

Tinerețea unui detașament
Când spunem detașament 

ne gândim imediat la soldați, la 
armată, căci pionierii au rămas 
doar o amintire pe care multi vor 
s-o uite. Dar există și altfel de 
detașamente. Cel pe care-l vom 
prezenta azi este unul de 
intervenție în caz de dezastre și 
funcționează în cadrul subfilialei 
de Cruce Roșie din Simeria, 
condusă de dna Luța Dan. Iar 
tinerețea detașamentului 
simerian poate fi apreciată atât 
după vârsta membrelor sale cât 
și după cea a formației, pentru 
că s-a constituit abia în 
septembrie anul trecut. Și alături 
de tinerețe, un alt elerpent 
comun, care conferă un anumit 
statut detașamentului, este 
faptul că membrele sale sunt din 
prima promoție de surori 
voluntare de Cruce Roșie.

De la constituire detașa
mentul a participat la acțiuni 
specifice Crucii Roșii, a fost 
prezent la defilarea de 1 
Decembrie de la Alba lulia. O

impresie bună a făcut la recenta 
aplicație de apărare civilă din 
Simeria. în cadrul taberei pentru 
sinistrați detașamentul s-a ocupat 
de presupușii sinistrați, acordând 
prim-ajutor răniților, trierea celor 
sosiți, alte îngrijiri. Au dovedit o 
dată în plus cunoștințe teoretice 
și îndemânare practică în cadrul 
acestei demonstrații, deși sunt 
doar în primul an de studiu al 
cursului de surori voluntare de 
Cruce Roșie șl abia de acum 
încolo vor face aplicații practice 
în unități spitalicești. Compor
tarea lor bună evidențiază 
calitatea cursurilor ținute de 
medicii care s-au ocupat ori se 
ocupă în prezent de instruirea lor 
- dna dr. Mureșan, dnii dr. Lorincz 
și dr. Mihalache.

Cu o singură excepție 
detașamentul e format doar din 
tinere care muncesc la REVA, 
Marmosim, CAR Pensionari, 
CPCTS Simeria Veche, învață la 
liceul simerian ori sunt casnice. 
Ele se numesc Violeta Ghițău,

comandanta detașamentului, 
Carmen Stoia, Simona Stoia, 
Laura Stroie, Gabriela 
Negreau, Lucia Muntean, 
Elena Tomesc, Nicoleta 
Rotariu, Mariana Cine, Simona 
Nicolcescu, Cristina lacob, 
Rodica Medrea, Claudia Lupu, 
Georgeta Irinca, Mihaela Coroi 
și Monica Surugiu. între atâtea 
doamne și domnișoare și-a 
găsit locul și un băiat - Cristian 
Gottschling.

Conform structurii cursului 
de surori de Cruce Roșie 
tinerele își vor continua studiul 
și în viitor, în paralel pregă- 
tindu-se pentru activitatea în 
cadrul detașamentului. Le 
încearcă doar regretul pentru 
că legislația nu prevede 
posibilitatea intervenției lor 
decât în cazuri de dezastre, în 
timp ce cunoștințele le-ar 
permite sâ dea primul ajutor și 
în alte situații.

Pantaloni de toate Opune sunt din 
nou in atnoța moda in acest sezon Dec 
daca dorim sa fim moderne, sâ ne 
îmbrăcăm în pantaloni. Cei mai apreciați 
sunt pantalonii pescărești (sub genunchi), 
care se poartă atât cu maieuri cât și cu 
taior. Dar și pantalonii largi (gen trening) 
confecționați dintr-o stofă bună cu o bluză 
de calitate sunt eleganți. La fel și cei largi 
și drepți ori rotunzi și strâmți (tip țigară). Și 
cum vremea se anunță răcoroasă 
pantalonii sunt și practici în acest sezon.

[ de sinceritate
1
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Te regăsesc
între cuvinte nerostite 
ca un pustiu ce se revarsă-n noi, 
o forță ce se zbate - între ferestre 

temporale.

fn pliantul "Cetățenii și 
Uniunea Europeană " editat de 
Delegația Comisiei Europene 
in România, unul dintre capi
tole se numește “Drepturi egale 
pentru femei și bărbați”. încă 
de Ia început se precizează că e 
nevoie de "o transformare glo
bală a societății și participarea 
egală a femeilor și bărbaților la 
viața socială, economică și 
politică”. S-a constatat că în 
Uniunea Europeană jumătate 
dintre cetățeni sunt femei iar 
rata de activitate în rândul lor 
atinge 45 la sută. Manifestarea 
potențialului creator și de 
muncă este în atenția UE și va 
trebui să stea și în preocupările 
statelor care doresc să adere.

Dreptul la tratament egal al 
bărbaților și femeilor a fost 
menționat prima dată in Tratatul 
de la Roma din 1957, considerat 
actul de naștere a UE Inițial el se 
referea la plata egală a lucrătorilor 
indiferent de sex. Iar din 1976 
acest principiu al egalității a fost 
lărgit, incluzând tratamentul egal 
în privința accesului la locuri de 
muncă, sănătate și securitate în 
muncă pentru femeile gravide, 
îngrijirea copiilor, protecție 
socială. Prin Declarația și 
Programul de Acțiune a 
Conferinței Internaționale a 
Drepturilor Omului de la Viena 
din 1993 se prevede participarea 
femeilor in procesul decizional la 
toate nivelurile vieții sociale, 
economice și politice. Tratatul de 
la Maastrich asupra UE reprezintă 
o nouă etapă in privința 
drepturilor omului "pentru că face 
referire explicită Ia necesitatea 
respectării și promovării acestor 
drepturi, ce devin obiective

generale ale politicii interne, 
externe șîde securitate, ca și ale 
politicii comunitare de 
dezvoltare a cooperării cu țările 
membre ale Uniunii”.

Pentru că drepturile 
femeilor și fetelor constituie "o 
parte inalienabilă, integrală și 
indivizibilă a drepturilor 
universale ale omului”, UE 
intenționează să-și conceapă 
acțiunile viitoare in con
formitate cu directivele adoptate 
la Conferința Mondială a 
Femeilor de la Beijing din 1995. 
Privind tratamentul egal al 
femeilor și bărbaților există de 
asemenea mai multe directive 
comunitare. Uniunea fiind 
angajată în asigurarea punerii in 
practică a “principiului 
oportunităților egale pentru 
femei și bărbați” pretinde 
statelor aspirante să-și alinieze 
legislația și să aplice acest 
principiu.

Acordul dintre România și 
UE menționează eforturile pe 
care țara noastră trebuie să le 
facă în scopul integrării, iar un 
sondaj de opinie relevă că peste 
90 la sută dintre români văd cu 
ochi buni acest proces. Până 
acum, dovedindu-și prietenia 
față de români, Europa a inițiat 
mai multe programe. Intre 
acestea, “Programul UE de 
finanțare nerambursabilă 
PHARE” urmărește pe lângă 
alte obiective și “promovarea 
tratamentului egal între bărbați 
și femei”, “creșterea oportu
nităților de angajare pe piața 
muncii în special a tinerilor sub 
25 de ani și femeilor”. Mai 
rămâne doar ca efectele să 
devină vizibile.

BESSi

Viorica ROMAN
V

Astăzi e ziua... mea, 
Zi frumoasă ca mine...

Foto' Anton SOCACt

Te regăsesc
la începutul fiecărei zile 
un strop de liniște, 
un “geamăt” care curge, 
mă-ntorc să te privesc...
Te regăsesc.
Ești tu - Clipă de Sinceritate.

Carmen M/CU

“Ne ocupam 
de păstrarea 
tradițiilor”

I

■ Cum deosebim mierea 
falsificată de cea veritabilă?

- Amestecați o jumătate de 
pahar de miere cu două linguri 
de alcool. Dacă după câteva 
minute, mierea se lasă pe 
fundul paharului, ea este 
falsificată.

■ împrospătați-vă și fără 
duș

- Puteți să vă răcoriți pe 
căldură și fără duș (de exemplu 
la slujbă). Țineți-vă brațele cam 
2-3 minute sub apa rece, de la 
chiuvetă.

■ Guma de mestecat se 
scoate cu gheață

Guma de mestecat lipită pe 
covoare sau pe mochetă se 
scoate ușor, după ce ținem

mit
deasupra un cub de gheață.

■ Pregătițl-vă umbrelele 
pentru ploile ce vin

- Prin vechea dumnea
voastră umbrelă pătrunde 
ploaia?

Pulverizați-i mătasea cu 
un fixativ de păr și va deveni 
iarăși impermeabilă.

■ Cuburi aromate de 
gheață pentru băuturi reci

- Nu aruncați niciodată 
ceaiul sau cafeaua din 
ceașcă, ci vârâți-le în forma 
pentru cuburi de gheață din 
congelator. Când veți vrea să 
beți ceai sau cafea de la 
gheață, puneți un cub în 
băutura nou preparată.

Grupaj de IIie LEAHU

cuihumeleMe

CONSTANTIN

La Cristur, sat din apropierea 
municipiului Hunedoara, s-a 
înființat în urmă cu 5 ani 
Asociația pentru păstrarea 
tradițiilor populare maghiare. Dna 
Szabo luliana, secretara 
asociației, spune că scopul 
acesteia este păstrarea tradițiilor 
strămoșilor secui din Bucovina 
care cu mult timp în urmă au 
venit și s-au stabilit în Deva, 
Hunedoara, Cristur și Strei- 
sîngiorgiu.

Asociația numără 40 de 
membri cu vârste cuprinse între 
5 și 75 de ani. Sunt readuse la 
viață și prezentate în scenă cu 
ajutorul lor dansuri, datini legate 
de marile sărbători ori obiceiuri 
de nuntă, de botez, de seceriș 
ș.a. Ei au fost de multe ori invitați 
să-și prezinte programele în 
Ungaria, care i-a ajutat și în 
realizarea unei Case-muzeu în 
Cristur. Anual are loc în țara 
vecină un festival al secuilor 
bucovineni la care cei din Cristur 
sunt invitați permanent. în 
această vară, în iunie, ei vor 
prezenta, după cum mărturisea 
dna luliana, o nuntă tradițională. 

^(V. ROMAN)
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îngrijirea tenului
femeia Qemeni 

[Bl mai - Bl iunie)
Este în multe cazuri zveltă, având gesturi și mișcări feline, cu trăsături 

regulate. Simpatică, veselă, intuitivă, strălucește în societate, stârnind o 
admirație aproape unanimă prin vioiciunea spiritului său și prin 
conversația inteligentă pe care o poartă; bazăndu-se pe numeroasele 
sale lecturi care fac din ea o erudită, face față oricărui subiect abordat 
în cursul unei discuții. Ceea ce o împinge spre acest autodidacticism este 
marea sa curiozitate.

Cu toate că nu e genul de gospodină atașată căminului, își aranjează 
foarte bine casa și face față cu succes obligațiilor sale familiale, fără a- 
și neglija nici aptitudinile legate de studiu, profesie sau societate. Din 
păcate, adesea predispoziția sa spre comunicare se transformă în simplă 
pălăvrăgeală ori, mai rău, devine bărfitoare și acest lucru îi atrage 
neîncredere și antipatii. Nu prea cunoaște ceea ce s-ar putea numi 
discreție în ceea ce privește actele sale și uneori ajunge agasantă prin 
întrebări multe și inoportune - îndeosebi atunci când se îndrăgostește, 
în această situație, e de regulă foarte surescitată, nervoasă și începe să- 
și bombardeze alesul inimii cu tot felul de fleacuri și lucruri fără legătură 
cu respectiva împrejurare.

Piatra prețioasă - smaraldul; zi norocoasă - miercuri; numere cu 
noroc - 3 și 4; culoare - argintiu și gri; locuri prielnice - localitățile aflate 

Ja mare altitudine: verbul reprezentativ - "a gândi". J

• Pentru un ten con
gestionat se recomandă urmă
toarele măști: a) tărâțe de grâu, 
lapte și miere de albine; se 
umezesc 3 lingurițe tărâțe de grâu 
în lapte, apoi se adaugă o linguriță 
miere de albine; b) morcovi rași pe 
răzătoarea mică, amestecați cu o 
linguriță de caimac de lapte.

Măștile trebuie aplicate când 
corpul se află într-o stare totală de 
relaxare a mușchilor. Vom rămâne 
în poziția culcat 20-30 minute, de 
preferință în întuneric.

îndepărtarea măștilor se face 
prin ștergere cu un burete sau cu 
un tampon de vată muiat în apă 
caldă, fără a freca. Tenul uscat va 
fi uns cu cremă, iar peste tenul 
gras vom trece cu o bucățică de 
gheață.

•în cazul Unui ten excesiv de 
gras se pot face două spălări: una 
dimineața și una seara, precedate 
de o pudrare a feței cu bicarbonat

de sodiu, care se ține pe față timp 
de 2-3 minute. Este indicat să se 
treacă peste față cu un tampon 
muiat în zeamă de lămâie, oțet, 
vin alb sau suc de castraveți. 
Pudra folosită va fi cât mai us
cată. înainte de culcare, obrazul 
va fi curățit cu un demachiant. 
Urmează spălarea cu apă în care 
se adaugă amoniac lichid (o 
linguriță la un litru de apă). De 
două ori pe săptămână, se va 
aplica o mască degresantă: 1 
lingură de gălbenele se amestecă 
în 100 g apă, se lasă 10 minute 
să se decanteze; în acest lichid 
se înmoaie o fâșie subțire de vată 
care, ușor stoarsă, se aplică pe 
față.

Săptămânal, se va aplica o 
mască de albuș de ou bătut 
spumă și amestecat cu -1-2 
lingurițe zeamă de lămâie. Se va 
întrebuința apoi o cremă 
emolientă.
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PANII HUNCOmNI SUNT
OHSHIT 01 UNIȚI

pregătirea unui concert programat pe sfârșitul 
verii, când vom avea ca invitată o trupă de renume 
din Germania.

- Să trecem de la calitatea de organizator 
al Concertului național rock la cea de com
ponent al formației "DEIMOS" din Deva. Cine 
face parte din trupă și de unde această de
numire?

- în formație suntem doar trei: eu (voce și 
chitară), soția mea, Corina (bass) și... calculatorul. 
Ființăm sub această denumire de trei ani de zile, 
însă cânt împreună cu Corina doar de doi ani. De 
unde vine această denumire? Din greaca veche, 
unde termenul "deimos" înseamnă "spaimă". 
Deimos și Fogos (gr. veche= frică) erau consi
derați sateliții artificiali ai planetei Marte, iar aceste 
stări se regăsesc în unele din textele cântecelor 
noastre.

- Ce planuri de viitor are formația 
"DEIMOS"?

- Albumul "INSANE", lansat în septembrie 
1997, s-a bucurat de un succes deosebit, fiind 
cotat drept cel mai bun album al anului, iar mem
brii trupei, adică eu și Corina, am fost nominalizați 
la toate premiile. în acest concert am interpretat 
atât piese de pe vechiul album, cât și piese în 
primă audiție care vor fi incluse în albumul 
"CLONE" pe care sperăm că îl-vom lansa în 
toamna aceasta.

- Din reacția publicului spectator la au
diția pieselor voastre, am înțeles că 
"DEIMOS" are numeroși fani. Așa este?

- Da. Avem fani nu doar din județ, ci și din alte 
zone ale țării. Primim o mulțime de scrisori și tele
foane, lucru care ne bucură nespus de mult.

- în afară de muzică, ce preocupări are 
Radu Barb?

- Tot muzica rock. Sunt realizatorul emisiunii 
"Rondul de noapte plus" difuzată pe postul local 
Antena 1 TV Deva, în fiecare sâmbătă, cu începere 
de la ora 23.30 . Emisiune din care sunt nelipsite 
videodipurile unor trupe românești rock, filmate în 
special la Deva, precum și prezentarea de casete 
audio, tot rock, bineînțeles.

Interviu cu Radu Barb, componen
tul formației rock "DEIMOS" din Deva

Un important pion in organizarea Concertului 
național rock susținut vineri 15 mai a.c. la Disco 
"Dia" din localitatea Bălata este Radu Barb, 
operator la postul local Antena 1 TV Deva.

- Te-aș ruga să ne spui, în câteva cu
vinte, care au fost organizatorii acestui 
concert?

- Trei instituții și-au adus contribuția la orga
nizarea Concertului național rock și anume: Ante
na 1 TV Deva, Info Press și Disco "Dia" care a 
găzduit formațiile venite de peste tot din țară 
însoțite de numeroși fani. Un deosebit ajutor am 
primit din partea sponsorilor (LIDO, Hotel "Dece- 
bal", Clubul Sportiv, Simaco, Azur, Rodostar, Vinal- 
cool) cărora le datorăm buna desfășurare a 
manifestării.

- Spuneai că formațiile care au susținut 
spectacolul pe scena Discotecii "Dia" reu
nesc mai multe orașe ale țării. Care ar fi 
aceste formații și de unde vin ele?

- în județul Hunedoara există la ora actuală în 
jur de 14 formații rock, iar fanii hunedoreni sunt 
deosebit de uniți și cu sufletul aproape de trupa 
preferată. Dintre formațiile hunedorene, câteva s- 
au prezentat la acest concert. Mă refer la 
ACARATERY (Hunedoara), OUTCAST (Deva), 
DEIMOS (Deva), FATE TO KILL (Deva) și VELVET 
(Deva).

La fel de bine primiți au fost și DIES IRAE 
(București), NO NACKED FAITH (Alba lulia) și GOD 
(lași). Ne-a bucurat, în egală măsură, prezența în 
mijlocul nostru a dlor Adrian Popescu, redactor la 
"Heavy Metal Magazine" București, Doru lonescu 
de la "Magazin Internațional" și Adi Mihailov, patro
nul firmei "Bestial Records" din Timișoara.

- Au mal avut loc manifestări de genul 
acesta în județul Hunedoara?

- Anul trecut Concertul național rock s-a 
desfășurat la Strei, în data de 15 septembrie. Iar 
anul acesta, este a treia manifestare puternică din 
județul nostru. în perspectivă avem în vedere

X----  „-
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| Noutăți pentru rockeri | 
I Concertul național rock desfășurat la Disco "Dia" din Bălata a |
■ adus clienți și implicit bani mulți firmei "Bestial Records" din Timișoara, ■
■ reprezentată prin Adi și Cristi Mihailov. Tinerii sosiți din toate colțurile ’ 
I țării au avut prilejul să-și achiziționeze, în conformitate cu gustul | 
| fiecăruia, tricouri cu imprimeuri la prețul de 55 mii lei, CD-uri la 120 mii | 
J lei, precum și casete audio cu formații rock din țară și din lume. Cele J 
I cu licență străină costau 20 mii lei, iar cele ale unor trupe românești I 
| se vindeau cu 15 mii lei bucata. Caseta audio a formației "Gothic" din |

ILupeni s-a vândut cu o viteză uimitoare, nu numai la noi în județ, ci și • 
în alte orașe care au găzduit concertul. Cristi Mihailov ne-a informat U 

| că cea mai "tare" casă de discuri din Germania, "NUCLEAR BLAST", | 
■ dorește să distribuie acest album și în străinătate. »

Ca noutate în materie de îmbrăcăminte s-a remarcat tricoul1 
I înfățișând formația românească"NEGURĂ BUNGET", care de curând I 
| a scos un album în țara noastră. 5
. Publicația "KOGAIONON" apare la Suceava, foarte rar și în ediții _ 
I limitate; este destinată în exclusivitate iubitorilor genului de muzică I 
| rock metal și se vindea la acest concert la prețul de 15 mii lei. ț 
■ în județul Hunedoara, lipsa unui magazin profilat pe vânzarea de ■ 
■ casete audio rock metal s-a resimțit, încă o dată, cu această ocazie. * 
| Astfel că volumul vânzărilor a fost cu mult mai mare decât la | 
| manifestațiile de acest gen susținute în București sau în alte orașe ■ 
^le țării. Znc.4 un tin/rr a susținut examenul de obținere a licenței de pilot sportiv

Foto Gabriel DRĂGAN

Din toamnă vei merge la li
ceu, ți-e teamă că nu te vei pu
tea obișnui cu noii colegi, îți pare 
rău că nu vei rămâne cu priete
nii pe care ți i-ai făcut în școală.

îmi imaginez că frica ta de 
noul liceu este destul de mare 
dacă deja te gândești când nici 
nu s-a încheiat anul școlar. E 
într-adevăr o schimbare, trebuie 
să te adaptezi la noul mediu, cu 
alți colegi, alte obiceiuri, alt loc... 
Eu ți-aș sugera să îți imaginezi 
diferite situații plăcute de la noul 
liceu, ar fi bine chiar dacă ai 
putea să mergi până acolo, să 
vezi curtea, clădirea, clasele, să 
vezi elevii... încearcă să te obiș
nuiești cu gândul că vei merge 
acolo. Apoi, Claudiu, știi că adap
tarea se poate face și prin imita-

5))
ție? De fapt între tineri aceasta 
este modalitatea cea mai des 
întâlnită. Află ce specific are 
liceul și ce preocupări au elevii 
din viitoarea ta școală, ce le 
place, ce nu le place, cine sunt 
profesorii și care sunt cerințele, 
încearcă să afli între actualii tăi 
colegi dacă nu cumva merge 
cineva tot la acel liceu, sau poa
te au frați mai mari acolo. în
cearcă să te bucuri de timpul 
rămas alături de colegii tăi, apoi 
bucură-te de vacanța mare ce 
se apropie deja cu pași repezi.

Imaginează-ți că totul va fi 
frumos, că te vei bucura mult și 
alături de noii tăi colegi, că vei 
avea prieteni noi și că tatul va fi 
O.K., ai încredere în tine! Vei 
vedea că va fi bine.

Ina DELEANU

Pagină realizată de 
Cristina CÎNDA, 
Valentin NEAGU

wt re» PomEmor
De la Grupul județean de Pom

pieri "lancu de Hunedoara" am 
I primit recent noul "Regulament de 

organizare și desfășurare a con
cursului cercurilor de elevi prietenii 
pompierilor." lată câteva chestiuni 
de interes general.

• în perioada 18-22 mai 
se va desfășura (acolo unde 
încă nu s-a ținut) etapa pe 
localitate.

• Echipajele (4 băieți și 4 
fete) trebuie astfel selecționate, 
încât membrii să fie apți medical 
și să se încadreze în limitele de 
vârstă prevăzute, respectiv 
vârsta minimă 10 ani, iar cea 
maximă de 15 ani împliniți.

• Etapa județeană va a- 
vea loc pe Stadionul "Cetate" 
....

Dorința de
f

cunoaștere
r

O prezență blândă și deosebit 
de plăcută în mijlocul celor mai 
tineri locuitori ai comunei Bulzeștii 
de Sus este dșoara Gabriela Ana 
lancu, învățătoare. Este primul an 
de când dumneaei împărtășește 
tainele cunoașterii elevilor Școlii 
primare din localitate.

Sala în care se desfășoară 
orele aparține Taberelor școlare, 
dar de la începutul anului școlar 
a fost amenajată și pusă la dis
poziția elevilor. Planșele agățate 
pe pereți, reprezentând diferite 
scene, bogate în culori, învio
rează interiorul, căci despre res
pectiva clădire n-am putea spu
ne că arată prea bine.

Efectivul claselor l-IV este 
alcătuit din 7 școlari. Clasa a ll-a 
este mai numeroasă, fiind înscriși 
4 elevi, pe când în celelalte în
vață câte un copil. Unii sunt din 
comună, alții străbat zilnic pote
cile îndepărtatelor sate. Pe toți îi 
reunește însă aceeași dorință 
puternică de a ști să scrie și să 
citească, sub îndrumarea și ocro
tirea tinerei învățătoare. 

din Deva, în 5 iunie a.c., înce
pând cu ora 9. Vor participa e- 
chipajele câștigătoare la etapa 
pe localitate.

• Testul la proba teore
tică va cuprinde. întrebări din 
cele 10 teme cfâ pregătire difu
zate anterior în școli.

• Stimularea participanților 
se va face prin acordarea de 
diplome, medalii, cupe, fanioane, 
echipament și material sportiv.

• Echipajul clasat pe lo
cul I la faza județeană va parti
cipa la faza națională, care se 
va desfășura la Piatra Neamț în 
perioada 18-27 august a.c. și va 
avea posibilitatea de selecțio
nare în lotul național, pentru con
cursul internațional.

/tinerii sK 
infracțiune/

Exmatriculat 
și cu dosar 

penal
Alexandru Stăncescu din 

Hunedoara are 16 ani. în 19 
martie a.c. el a fost exmatriculat 
de la cursurile Liceului Industrial 
nr. 1 din localitate pentru ab
sențe nemotivate și comportare 
necorespunzătoare față de ca
dre didactice.

La puțină vreme, el a încer
cat să întrețină raporturi se
xuale cu o minoră de 13 ani, fapt 
pentru care acum i s-a întocmit 
și dosar penal, riscând o pe
deapsă cu închisoare de la 6 
luni, la 2 ani.

Petruș 
milionarul
Poliția din Petroșani îl cer

cetează în stare de reținere pe 
Tiberiu Nicolae Petruș, un fost 
condamnat, de 20 de ani, din 
Vulcan.

Într-Q recentă zi de mai, in
dividul a pătruns prin efracție 
într-o locuință, de unde a furat 
bunuri și bani în valoare de 
1.000.000 de lei.

Hoțul
I

de gardian
Tot la Petroșani poliția l-a 

arestat pe Andrei Stănuș, de 24 
de ani, din Rușor, comuna Pui. El 
era gardian public la Exploa
tarea minieră Livezeni.

Treaba este că, într-o noapte, 
în jurul orei 1, a fost prins în fla
grant în timp ce sustrăgea dintr-o 
cisternă aflată în depozitul de 
carburanți al unității 240 litri de 
motorină. Valoarea prejudiciului a 
fost de mai bine de 800.000 de lei, 
el fiind în întregime recuperat.

Vț- . . ----

Discoteca "Dia" și-a început 
activitatea anul trecut. Dna Eca- 
terina Darko, patroana, a închi
riat spațiul unde nu de mult fuse
se hala de pui a Avicolei. Pentru 
darea ei în folosință s-au chel
tuit o groază de bani. De reținut 
este faptul că toate lucrările, de 
la plafonat și zugrăvit, la con
struirea pultului - au fost execu
tate de la A la Z de mâinile pa
troanei, ajutată doar de copii și 
de câțiva prieteni. După zile și 
nopți de muncă neîntreruptă, 
lucrarea a fost finalizată în 40 
de zile, iar la data de 3 oct. 1997 
porțile discotecii s-au deschis. 
Sala este încăpătoare, având 
suprafața de 840 m2 și capa
citatea de 1500 persoane. în

Disco "Dia " și-a închis porțile
plus de asta, acustica este foarte 
bună, iar "exteriorizările tinerilor 
nu supără aici pe nimeni, mai cu 
seamă că noul gen de muzică nu 
este suportat de prea multă lume", 
afirma dna Darko. S-a investit mult 
în aparatură performantă, jocuri 
de lumini și muzică de ultimă oră, 
astfel că discoteca răspunde sa
tisfăcător dorințelor tinerilor.

De la inaugurarea discotecii și 
până acum, a existat o perfectă 
colaborare cu Coratrans care a 
asigurat transportul gratuit prin trei 
curse dus-întors. De asemenea, 
"Dia" a primit o mână de ajutor din 

partea Antenei 1 TV Deva ori de 
câte ori a avut nevoie. "Am avut 
multe formații invitate aici. Și acest 
lucru mi-a fost de un real folos, căci 
a adus mult tineret" susținea dna 
Ecaterina Darko. Pe lângă șansa 
de a dansa și de a asculta muzică 
bună, organizarea concursurilor în 
fiecare sâmbătă oferea tinerilor 
prezenți premii atrăgătoare. Lucru 
care, după mărturisile interlocu
toarei, a stârnit o oarecare rivalitate 
între cele mai puternice discoteci din 
zonă. "Ceea ce am reușit să înfăp
tuiesc eu, o femeie singură și inde
pendentă, a atras invidia concu- 

renților. Nu a fost deloc plăcut să 
aflu că au circulat o serie de bârfe 
pe seama mea, a afacerilor mele", 
mai spunea dumneaei.

înzestrată cu mult curaj, dna 
Ecaterina Darko a renunțat după 
doar câteva luni la serviciile body- 
guarzilor, reușind de una singură 
să îi învețe chiar și pe tinerii cei 
mai rebeli ce înseamnă disciplina 
și decența. Așa încât evenimen
tele nedorite nu s-au semnalat nici 
la Concertul național rock, unde 
majoritatea publicului era sub in
fluența alcoolului. Singura dorință 
la care dna Darko a aspirat a fost 

aceea ca "treburile să meargă 
bine și să creez condiții umane 
unde tinerii să-și petreacă timpul 
liber. Pot spune că am avut o sa
tisfacție deosebită doar atunci 
când am văzut zâmbetul pe fețele 
lor" mărturisea dumneaei.

Pentru cei care la sfârșit de 
săptămână Disco "Dia" reprezenta 
singurul refugiu în micul lor univers, 
avem o veste care, cu siguranță, îi 
va întrista. Concertul național rock, 
care s-a desfășurat vineri seara în 
localitatea Bălata, a fost ultima mani
festare găzduită de "Dia". Ușile dis
cotecii vor fi definitiv închise, iar de 

această dată în spatele lor nu se 
va mai construi, ci se va dărâma. 
Am notat câteva dintre motivele 
care au dus la luarea acestei ho
tărâri: chiria ridicată (80 cenți/m2), 
distanța mare față de oraș, como
ditatea tinerilor (care în ultima vre
me erau scutiți de taxa de intrare), 
precum și lipsa banilor. 'Toată lu
mea regretă că am luat decizia 
aceasta. însă sunt extrem de hotă
râtă. în curând voi începe să de
molez tot ce am construit cu atâta 
trudă" spunea dna Ecaterina 
Darko. Ceea ce îi rămâne dumneaei 
este doar amintirea atâtor nopți de 
destindere și voie bună, fețele 
zâmbitoare ale tinerilor și satis
facția că le-a putut oferi acestora 
o "discotecă adevărată".



Lansare de carte
COMEMORĂRI

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 camere, 
dotat deosebit, zona Dorobanți. 
Tel. 094/550527 (7172)

• Vând casă, curte, grădină, 
0,6 ha în Herepeia, 43.000.000 
lei, negociabil. Informații Leș- 
nic, familia Mariș. (7756)

• Vând sau schimb aparta
ment 3 camere cu casă la țară. 
Tel. 627006. (3458)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, Minerului, bloc P4. Tel. 
625473, după ora 16.

• Vând apartament 3 camere, 
multiple îmbunătățiri, centru 
civic. Tel. 713999 (5083)

• Vând apartament 3 camere, 
semidecomandate, Gojdu, etaj 
1, cu 25.000 mărci. Tel. 650373, 
650958 (7514)

• Vând două IFA ROBUR 
Diesel, 3,5 tone, 25 mc, 7777 
DM, negociabil, 054/242580 
(7386)

• Vând Renault 11, preț 
8.000.000 lei. Tel. 622313 
(7178)

• Vând Mazda 626 Diesel, 
1984, CIV, preț 4000 mărei. Tel. 
651987, 094/864158 (7513)

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

• Vând tablă zincată 0,5 mm, 
cu 72.000 le/coală, în Deva. Tel. 
219232, 211041 (7675)

• Vând minitractor cu toate 
utilajele aferente. Informații 
Bozeș, nr. 112. (7188)

• Vând țiglă veche, Deva, str. 
Horea, nr. 160. (7181)

• Vând canapea nouă, exten
sibilă și plapumă nouă de 
mătase. Tel. 214099. (7200)

•.Vând copiator profesional, 
marca Sharp, nou, sigilat, fabri
cat în Franța. Ofer garanție, 
asigur service cu personal cali
ficat. Preț 6500 DM, negociabil. 
Tel./fax: 058/732361 (7751)

• Vând copiator profesional, 
marca Xerox, an fabricație 1994, 
fabricat în Japonia, stare foarte 
bună, asigur service cu per
sonal calificat. Preț 3500 DM, 
negociabil. Tel. /fax:058/ 
732361. (7751)

• Vând talon și numere noi 
Fiat Duna Break. Informații 092/ 
356289. (7754).

• Cumpăr cupoane agricole. 
Ofer 100.000/bucată. Tel. 092/ 
227610 (5086)

• Cedez spațiu comercial 
închiriat. Deva, zona Progre
sului, preț 19.000.000 lei, nego
ciabil. Tel. 215169 (7158)

• închiriez sau vând spațiu 
comercial central. Informații tel. 
054/219300, 230793 (7184)

• Ofer de închiriat garaj. Tel. 
215449 (7199)

• Cu adâncă durere anunțăm 
că se împlinește un an de la 
despărțirea de dragul nostru 
soț, tată și bunic

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb (vând) apartament 
2 camere, cu garsonieră. Deva, 
tel. 623290, între orele 18-20.

• Schimb apartament 2 ca
mere, cu 3 camere . Tel. 229193 
(7197)

ÎNCHIRIERI

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut tinere pentru comer
cializarea produselor cosme
tice. Tel. 218392, 092/206508 
(7168)

• Societate comercială anga
jează distribuitor marfă. Condiții 
- minimum liceul, vârsta 25-35 
ani, experiență în domeniu. Tel. 
216160, între orele 17-19. 
(7180)

• S.C. Q DISTRIBUTION 
România SRL angajează a- 
genți comerciali pentru distri
buție produse cosmetice! Sunt 
avantajate persoanele cu 
experiență și posesorii unui 
autoturism. Trimiteți un cur
riculum vitae la tel. 064/ 
413098 și veți fi contactați 
pentru interviu. (7177)______

• Angajăm agenți publicitari, 
program flexibil, salariu minim 
garantat. Tel. 054/223411, 094/ 
853004 (OP)

• Transport auto 1 t, preț 
convenabil. Tel. 216483 (7755)

• Firmă de distribuție a mate
rialelor didactice angajează 
reprezentant în județul Hune
doara. Calitățile dumneavoastră 
trebuie să fie: seriozitate, dina
mism, spirit de inițiativă, capaci
tate organizatorică, perseve
rență. Pentru informații supli
mentare contactați-ne la 094/ 
643978. (4530)

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

• S.C. Suinprod SA Orăștie, 
cu sediul în Orăștie, str. Luncii 
nr. 1, județul Hunedoara, orga
nizează în data de 3.06.1998, 
ora 10, licitație pentru închi
rierea unui spațiu de 45 mp, în 
cadrul Fermei 3 Orăștie. Infor
mații suplimentare la tel. 054/ 
241640 sau la sediul societății. 
(7387)

• în 24 mai se împlinește un 
an de când ne-a părăsit scum
pul nostru soț, tată și bunic iubitor

BOGDAN VIOREL
din Hărțăgani. Prea devreme 
ai plecat/ Și pe toți cu jalea ne- 
ai lăsat/ Cât pe lume vom trăi/ 
La mormânt vom veni/Și cu jale 
îl vom privi. Te plângem, buni
cule dragă! Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (7185)

CINEMA

La porțile afirmării

GHEORGHE MAGDA
Dumnezeu să-l odihnească! 

(7145)
• Cu adâncă durere, familia 

Mocanu anunță împlinirea unui 
an de la trecerea în neființă a

dr. GHEORGHE MOCANU
Comemorarea va avea loc 

la data de 23 mai 1998, ora 12, 
la cimitirul ortodox din str. 
Eminescu, Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! (7189)

• Amintire veșnic vie, azi, 21 
mai 1998, când se împlinesc 7 
luni de când ne-a părăsit fulge
rător, în tăcere, cea care a fost

MACAVEI VIORICA
suflet minunat, scumpă și iubită 
mamă. Parastasul are loc în 
cimitirul ortodox din str. M.Emi
nescu, în 23 mai 1998, ora 12. 
Nu te vom uita niciodată. Sanda 
și Vlada Micin. (7182)

"PATRIA" - DEVA: Mai bine 
nu se poate (22-26); Un astro
naut pe Marte (26-28);

"FLACĂRA" HUNEDOARA:
Măsuri disperate (22-28);

"PARÂNG" PETROȘANI: Dra
goste fără sfârșit (22-25); Bat
man și Robin (26-28);

"CULTURAL" LUPENI: Cum 
să fii bărbat (22-25); Dragoste 
fără sfârșit (26-28);

"ZARAND" BRAD: Titanic 
(22-25); Știu ce-ai făcut astă 
vară (26-28);

"PATRIA" ORĂȘTIE: Pact cu 
diavolul (22-25); Titanic (26-28);

"LUCEAFĂRUL"-VULCAN:
Bărbați în negru (22-25); Desti
nație mortală (26-28);

"DACIA" HAȚEG: Infanteria 
stelară (22-25); Speed 2 (26- 
28);

"LUMINA" ILIA: Focul din 
adâncuri (22-24).

'Tot timpul a fost o liniște stra
nie - o liniște de catedrală. Aceas
ta e minunea Poeziei" - afirma unul 
dintre participants la lansarea volu
mului de poezie "Omul din clep
sidră" al poetului arădean Lazăr 
Faur. Acțiunea a avut loc la librăria 
"Gheorghe Lazăr" din Deva vineri, 
15 mai, sub egida S.C. Bibliofor S.A. 
Deva și Editurii Mirador din Arad, 
bucurându-se de prezența unui 
numeros public - între care remar
cabile personalități ale vieții cultu
rale a municipiului, scriitori, poeți, 
profesori, ziariști - în general acel 
public sensibil, avid de frumusețea 
și emoția creației.

"Să ne detașăm pentru un timp 
de grijile cotidiene, să fim doar noi cu 
noi și să ascultăm în liniște lectura 
unor versuri și ecoul trăirii ca răs
puns al sufletului nostru" - îndemna 
dna Elena Ripoșan pe cei prezenți.

Apoi prof. Rodica Lazăr a pre
zentat autorul și volumul său de 
debut, făcând o succintă analiză a 
câtorva poezii. Referindu-se la sen
sul cuvântului "faur" (numele auto
rului), adică făuritor, creator, reflecta 
că "poetul a schimbat duritatea fie
rului cu moliciunea cuvântului, crea
ția sa devenind alta mereu. "Volu
mul în totalitate demonstrează ine
puizabilele resurse de imagini și 
efervescență a sevei creatoare a 
poetului: "M-a nins/ atingerea ta/ cu 
fulgi/ de mângâieri,/... și vântul răs
pândea/ numai mărturisirile/ de

gheață/... și doar teama/ de ghio
ceii/ ce vor înflori/ ne șoptea/ că nu 
suntem veșnici..." (Iarnă). Citând în 
continuare din creația lirică "Iubire", 
remarca liniștea și neliniștea ce-l 
cuprinde pe autor, jocul cu opti
mismul și tristețea, ceea ce unește 
și desparte în același timp fiind 
iubirea.

"Vin cu sfială aici, la Deva, să 
vă prezint această carte, mai mult 
ca un prilej de a vă cunoaște, într-o 
rezonanță a sufletelor noastre" - 
afirma Lazăr Faur, autorul ver
surilor, relevând nevoia de împăr
tășire, de destăinuire a omului către 
semeni, poezia fiind aceea care 
"ne oferă calea spre comunicare, 
căci ea ne unește în simțirea sen
sibilă a emoțiilor fundamentale". 
"Simțim în noi o dorință ce gonește 
spre fericire, acest sublim senti
ment" - motiva autorul demersul 
său. Apoi, cu aceeași sinceritate: 
"Am năvălit cu toată simțirea spre 
poezie și n-am de gând să mă o- 
presc doar dacă glasul și sufletul 
dv vă vor spune că se simt aga
sate de poezia mea".

în încheiere, într-o liniște "de 
catedrală", cei prezenți au trăit 
emoțiile transmise de tinerii ară
deni Manuela Moți, Florica Faur 
(soția poetului) și Râul Lucaci, 
care au citit din poeziile adunate 
în volumul "Omul din clepsidră".

Estera SÎNA

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva 
. SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE 19.05.1998 ,

agent comercial 55
agent pază și ordine 50

S.C ORCONSTRUCTA
SRLOrâstie

Str. Luncii, nr.3, 
tel: 247666 

Comercializează en-gros 
plăci ondulate de 
azbociment, cu 

dimensiuni 1,75x1,15 m, 
la prețul de 29.500 lei 

plus TVA.

aplicator de detalii la produse 
din ceramică 5

arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
barman 4
cofetar 5
confectioner - asamblor 
articole din textile 53
croitor 10
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 1
cusător piese din. piele și
înlocuitori 12

cusător piese la încălțăminte 10 
ts- ------ ' ■ ■■■•:

economist în industrie 5
electrician auto 1
electronist 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 10
inginer chimist 1
inginer constructor instalații 1
inginer ecolog (de mediu) 1
inginer mecanic 1
lăcătuș mecanic 17
maistru în industrializarea

lemnului 2
maistru mecanic 1
maistru mecanic auto 1
mecanic auto 1
muncitor necalificat 20
operator mașini multiplicat 1

ospătar (chelner) 4
patiser 2
paznic 11
strungar universal 4
sudor autogen 6
șofer autobuz 1
șofer autosanitară 1
taxator 10
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 29
tinichigiu carosier 2
vânzător 16
vânzător bilete 6
zidar rosar-tencuitor 1

tot. locuri de muncă vacante 370
V-------------- —--- --- -—---- — —----------

>

'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă ș? 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30

PRONOSPORT
Concursul din 24 mai 1998

1. Ancona (18) - Pescara (12) X
Nu ar fi exclus cg în acest meci, gazdele să bată la porțile 

victoriei. Cel mai aproape credem că este un rezultat de egalitate.
2. Castel di Sangro (20) - Foggia (17) 1X
Oaspeții nu au obținut nici o victorie în deplasare. Ufl egal pot 

scoate.
3. Chievo (10) - Treviso (8) 1X
Meci între 2 formații liniștite, fără miză mare.
4. Lucchese (16) - Venezia (2) 1
Venezia s-ar mulțumi și cu un punct pentru a rămâne pe locul 

2 ce îi aduce promovarea în "A".
5. Padova (19) - Cagliari (3) p X
Până la pauză, tabela de marcaj poate rămâne neschimbată.
6. Padova - Cagliari f.1X
Gazdele mai cred în salvare...
7. Perugia (5) - Genoa (9) 1
Mizăm pe gazde, în tentativa lor de a mai urca un loc în 

clasament.
8. Ravenna (14) - Fidelis Andria (11) 1
Ravenna nu va pierde prilejul de a mai acumula 3 puncte.
9. Reggiana (6) - Torino (4) p X
Torinezii se vor ține tare să nu primească gol, mizând pe un 

rezultat de egalitate.
10. Reggiana - Torino f.1 X 2
în final se poate înregistra orice rezultat.
11. Reggina (7) - Verona (13) 1X
Contăm pe o victorie a gazdelor, dar o măsură de prevedere 

se poate lua.
12. Salernitana (1) - Monza (15) p 1 X
Deși nu se pune problema învingătorului, la pauză scorul poate 

fi alb.
13. Salernitana - Monza f.1
Solist 1

X- ■ ------- ------- ------- --------------------

Noaptea Devoratorilor de Publicitate

diaSog
Serviciul GSirr pentru tine

prezintă sâmbătă, 30 mai 1998, ora 2100, la Casa de Cultură a Sindicatelor-Deva

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele U“, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

în orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine. 

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

SPONSORI

Trucadc

SPONSORI MEDIA

Organizator: Fundația Transilvania Expres
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Biletele se găsesc la Casa de 
Cultură a Sindicatelor-Deva

o
a_



21 MAI 1998 Cuvântul liber

HSEtlȚÎILE DE PUBUCITAIE
cuifMuL UBERfi11

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA '■ ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 

Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); 
■ la chioșcul de lângă Sala Sporturilor; - la chioșcul 
din CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
“Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tel. 
716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), 
la sediul S.C.’’MERCUR“;

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în spațiu! 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine 
a tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate.

S.C. MERCURY S.A
București

Auto schrott Transit Arad
Calea Lipovei, nr. 211

Tel: 057/267089,057/266033,018/621910, Fax: 057/259833.

Caută colaboratori pentru 
activități de merchandising.
Cerințele sunt: seriozitate, abilitate în

domeniu, minimum studii medii, vârsta 24-35 
ani, disponibilitate 8-12 ore pe zi.

Salariul motivant. Experiența în domeniu 
constituie un avantaj.

Relații Ia telefon: 213523.

Parc auto specializat în cumpărări și dezmem
brări autoutilitare (mașini transport marfă și 
persoane) vinde din stoc piese pentru majoritatea 
bus-urilor până la 3,5 t precum:

VW LT, transporter, Ford Transit, Fiat Ducato, 
Iveco, Renault Master, Trafic Citroen C 25, C 35, 
Peugeot J5, Mercedes 207-407.

De asemenea, aduce Ia comandă în regim de 
urgență piese de schimb noi pentru autoturisme și 
autoutilitare (elemente caroserie, piese motor) atât 
europene cât și japoneze.

Singurul parc-auto specializat în auto
utilitare din vestul țării.

Atenție!

I 
I
I

I:

Cu sediul in Deva, str. Mihai Eminescu, 
nr.130, tel: 217125, 233344 (int. 156, 157), 
organizează la sediul său, in condițiile Ordo
nanței Guvernului nr.12/1993, licitație publică 
deschisă in data de O5.O6.1998, ora 12, 
PENTRU ACHIZIȚIA DE CARBURANȚI.

Ofertele se depun la sediul unității cu cel 
puțin 24 de ore înainte de data desfășurării 
licitației iar documentele licitației pot fi 
obținute zilnic la sediul unității noastre.

Deva
Organizează concurs

Pentru ocuparea postului de consilier 
juridic în data de 2 iunie 1998. Depunerea 
dosarelor se face până la 1 iunie 1998, la 
Serviciul Resurse Umane. Relații 

l suplimentare la telefon: 215050/174.

UNITATEA MILITARĂ (>«»»

s.

S.C. MODE Pălării
Cristina” Import-Export

S.R.L. Deva

X

jf

Organizează concurs pentru ocuparea 
postului de director marketing.

studii superioare 
cunoscător al unei limbi străine 
vârsta 30-45 ani 
curriculum vitae

C IAW INTERNATIONAL •r

reducere de

unic importator al produselor

Wes
acordă numai in

luna MAI

la aparate pentru
călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare 

• ambientizare

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

ACUM NU MAI SUNTEȚI SINGURI 
ÎN CONFRUNTAREA CU FISCUL 

ALIATUL DVS.
«CONSILIER - TAXE ȘI IMPOZITE»

Nu mai este un secret’pentru nimeni că. în relațiile cu contribuabilii, inspectorii fiscali 
interpretează prevederile legale din perspectiva statului în așa fel încât impozitele pe care 
le avem de achitat sunt maxime. încercarea de reducere la minim a impozitelor nu este o 

faptă condamnabilă. Orice contribuabil are dreptul de a folosi prevederile legale în așa fel 
încât să-și reducă datoria (exprimată în impozite) către stat.
“Consilier - Taxe si Impozite” cuprinde toată legislația în vigoare referitoare la taxe și 
impozite, comentată și adnotată, precum și o serie de “trucuri legale” menite a vă ajuta să economisiți banii, fără a păși pe 
alunecosul teren al evaziunii fiscale. Noutatea absolută o constituie serviciul de actualizare lunară, prin care abonații primesc 
un set de fascicule ce completează sau. după caz, înlocuiesc informațiile perimate, modul stțu de organizare (biblioraft) 
permițând inserarea, cu ușurință a noilor pagini la locurile indicate de editor.

✓ Jl

Completați ACUM cuponul de mai jos și veți intra in posesia informațiilor dorite în cel mai scurt timp.

Toți cei care 
vor expedia 

cuponul 
alăturat în 

14 zile, 
vor primi

GRATUIT 
lucrarea 

“TOTUL 
despre 

ȘOMAJ’’.

I---------------------------------------------------------*------------------------------------------------ -

' JDA, doresc GRATUIT inlonnații suplimentare despre:
i
| «Consilier ■ Taxe și impozite».
i
j Firma ___________
i
! Domeniul de activitate
i
i Nume:___________
i
i Funcție___________

I Str.
i ----------------------
i
• Sectori -------------------
1 Tel.______________

î

I
I
L

Cod fiscal:

Cod

Prenume:

Loc.

Nr. ______ Bl._____ Sc._____ Ap.

Județ _______

Fax

Expediați CHIAR ASTĂZI acest cupon pe adresa:

RENTROP & STRATON, Grup de Editură și Consultanță în Afaceri, CP 46, OP 54, București, sector 1. 
Puteți expedia cuponul și prin fax, la numerele: (01) 320 38 84,311 26 35, 311 28 12.

&

(0302)
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Sfinții împărați 
Constantin și Elena

(Urmare din pag. 1)

r

stantinopole, după numele 
împăratului. Pe la anul 323 
a dat poruncă nouă prin 
care creștinii puteau primi 
slujbe și dregătorii obștești. 
Atunci au început creștinii 
a-șl înălța biserici și a 
răspândi pe față credința 
cea adevărată. Iar mama 
împăratului, Sfânta Elena, 
era de mare ajutor Bisericii 
creștine, purtându-i de grijă 
și multe daruri făcându-i din 
avuțiile sale. Ea a aflat și 
crucea pe care fusese 
răstignit Mântuitorul - in 
chipul în care se află 
istorisit la 14 septembrie - 
iar pe mormântul Domnului 
de la Ierusalim a înălțat cel 
dintâi altar.

împărații Constantin șl 
Elena au arătat multă râvnă și 

^întru stingerea neînțelegerilor

ce se iviseră în vremea 
aceea intre creștini, din 
pricina rătăcitelor învățături 
pe care le răspândea 
ereticul Arie. Prin stăruința 
lor s-a adunat la anul 325 cei 
dintâi sobor al întregii 
Biserici in Cetatea Niceea. 
Aici, episcopii din toată 
lumea creștină au osândit 
rătăcirea lui Arie și au 
mărturisit adevărurile drep
tei creștine. Multe .alte fapte 
de folos Bisericii lui Hristos 
au săvârșit împăratul 
Constantin cel Mare și 
maica sa Elena. Pentru 
aceea ei s-au și învrednicit a 
se număra în cetele sfinților 
și a se numi “cei întocmai cu 
apostolii”. Sfântul Constan
tin a murit în anul 337, 
primind botezul de aibia cu 
puține zile înainte de 
moarte.

S.C. Aproterra 
S.A. Simeria

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. “PANASOUND" SRL

Timișoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 056/1R3558; 1245S0:125035; fax: 056/1R3558:125035

O sansă pentru 
' România

(Urmare din pag. 1)

modul cum înțeleg sindicatele să coopereze, în 
cadrul dialogului cu executivul și cu patronatul, în 
vederea ieșirii din impas. Important este însă ca 
pactul social să fie valorificat benefic în interesul 
mobilizării resurselor materiale și umane pentru a 
putea împlini dezideratele impuse de reușita în 
aplicarea principiilor economiei de piață. Numai în 
acest mod ne putem aștepta să aspirăm spre 
valorificarea șansei de integrare în structurile 
euroatlantice.

oc 
O' O'
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Distribuitor și singurul Service autorizat din județul 
Hunedoara pentru acumulatoarele ROMBAT efectuează 
în mod gratuit în perioada de garanție și postgaranție 
verificarea instalațiilor electrice, reglarea releului de 
încărcare, completarea electrolitului și încărcarea 
acumulatoarelor descărcate în timpul exploatării, 
cumpărate de la unitățile Aproterra S.A.

Dacă doriți să aveți un acumulator performant și 
servicii prompte, cu economii în bugetul 
dumneavoastră, nu ezitați să procurați acumulatoarele 
ROMBAT de Ia Aproterra - Simeria.

Aproterra Simeria, unic importator al anvelopelor 
"MATADOR", vă oferă un larg sortiment, cu garanție 
de 5 ani, la cele mai mici prețuri practicate pe piață 
pentru anvelopele de import astfel:

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
Prețurile nu conțin TVA.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
©combine muzicale cu CD ©combine muzicale normale 

©dublu radiocasetofoane ©amplificatoare 
©VCD (video CD Player) ©walkman-uri 

© telefoane cu emițător. 
Preț de producător! 

Condiții de calitate și garanție asigurate!

145 R 13 
155 R 13 
165/70 R 
175/70R 
175/70 R
185 R 14C 
900-20 
1000R20
1100 R 20 ST 
1200 R 20 ALST

13
13
14

213.180 lei 
220.591 lei 
239.058 lei 
282.540 lei 
294.728 lei 
370.847 lei 
1.143.800 lei 
1.421.504 lei 
1.572.592 lei 
2.012.024 lei

CARTEA ADRESELOR UTILE
Se afirmă că anul 1998 

va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 

Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu, 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

054/2 I 8669

Dacă și 
concurența 

este în 

Cartea Galbenă, 
cel puțin știi că 

la nivelul acesta 
nu a reușit 

să te întreacă.

CONNEX GSM va oferd 
...Si 22% redu cerc pentru 
în loc de 191 USD, 
model din generația 
acum doar 149 USD*!

între 4 și 30 mai, 
conectare gratuit;!! 
telefonu] Ericsson 628!
Ericsson 628 - un 
decembrie 1997 - va costa
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pc 1 an de zile.

...si vorbești fără să plătești
’ ...conectarea.

■ ■■

CONNER
St*

CONNEX GSM este marcă înregistrata a MobiFon

QUASAR: Deva, B-dul Decebal, bl. R, parter, tel/fax: 
054 222 999 • QUASAR: Hunedoara, B-dul Dacia nr. 47, 
tel/fax: 054 723 139 • QUASAR: Orastie, Str. Avram Iancu, 
bl. E, parter, tel/fax: 054 647 540
Oferta esta valabilă la magazinele și dislribuilorii CONNEX GSM, în limiln stocului disponibil. 
Activarea serviciului se face în conforniitule cu condițiile conlrucluale obișnuita.
* fără TVA indus. Noul preț esle valabil numai cu aciivare la CONNEX GSM.

i REGIA AUTONOMĂ DE INTERES ■ 
! LOCAL HUNEDOARA !

Consiliul de administrație al R.A.I.L. Hunedoara, în ședința | 
■ din data de 28.04.1998, a analizat situația financiară în care se ■ 
1 află regia, debitele datorate de asociațiile de locatari în valoare ’ 
| de: 13,697 miliarde lei, aceste debite ducând la imposibilitatea | 
| achitării facturilor către furnizorii de gaze naturale, energie | 
. electrică și ca urmare a hotărât aplicarea următoarelor măsuri: .

1. Suspendarea contractelor și întreruperea prestării I
| serviciilor de gospodărie comunală celor rău platnici; |

2. Rezilierea contractelor de prestări servicii la beneficiarii ■
* care în termen de 45 de zile de la suspendarea contractelor și ' 
| întreruperea prestațiilor nu au achitat debitele restante și | 
| majorările aferente. i

3. încheierea unui nou contract și reluarea serviciilor se va :
I face numai în situația în care beneficiarul a achitat toate I 
| restanțele, majorările și taxa de anticipație. |

I4. Se va solicita Primăriei Hunedoara retragerea autorizației . 
de funcționare și anunțarea Sanepidului privind beneficiarii la I 

| care s-a reziliat contractul de prestări servicii. |
■ 5. Se vor considera consumatori frauduloși cei care și după ■
! suspendarea contractelor vor folosi în continuare serviciile [ 
I respective și vor fi sancționați conform H.G. 1001/1990. I
»:i

Cartea Galbenă este marcă înregistrată a S.C. SEDONA Timișoara la O.S.I.M. Bucurcșli.j

S.C. La Leana Raț SRL 
Șoimuș

Organizează de "Constantin și Elena" 
nedeie tradițională cu formația condusă de 
îndrăgitul Titi Almășan și colaboratorii săi, 

începând cu ora 18. în caz de timp 
nefavorabil nu se va tine.

VINDE EN GROS 
ȘI 

EN DETAIL

â BERE:»
SILVA 1/2 

REGLJN 1/2 
NEAGRĂ 1/2

ROM 3O‘
VODCĂ 30

RACniL) ALB 25
lor cireșe neere 20*

aipa minerala BIBOR^ ENI 1,5 î/j

I Hârtie igienică B
• Zârnești
• Petrești ■I

Prundul Bârgăulul 1
.________________________

Relații la depozitul-magazin din 
De:va, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(in incinta S.C. Polidava. S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

Se convoacâ Adu
narea Generală a 
Acționarilor de la 
Societatea Comercială 
“ICSH” S.A. Hunedoara, 
pentru data de

08.06.1998, ora 15 - prima con
vocare - și pentru data de 
09.06.1998, ora 15-a doua 
convocare, la sala de sport 
“Constructorul”, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea listelor cu activele 
propuse pentru vânzare;

2. Diverse.
\✓
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