
SALA DE
lectura

în ziua de 2B MAI 
credincioșii bisericii 
noastre sărbătoresc 
înălțarea lui lisus la Ceruri. 
E sărbătoarea marilor 
speranțe ce luminează 
credința în eternitatea 
prefigurată de preceptele 
religiei creștine răspândite 
de lisus Hristos și ucenicii 
săi. E o sărbătoare mare, pe 
care înaintașii noștri au 
însemnat-o de mult cu litere 
înflăcărate în calendarul

MINUNEA mirâu DOMBUI. ZIUA EROILOR
creștin, ilustrând o nouă și 
mare minune prin pare Fiul 
Omului s-a reîntors în lumea 
eternă și infinită a Cerului.

în marea lor sensibilitate 
și înțelepciune, aceiași 
neprihăniți, demni și 
credincioși înaintași ai 
noștri, au alăturat Ziua 
înălțării iui lisus de Ziua 
Eroilor Neamului. Ziua 

înălțării li s-a părut, pe drept 
cuvânt, cea mai potrivită 
pentru a cinsti jertfa eroilor 
pe altarul patriei și al 
credinței.

Cei ce-au trecut prin 
focul mistuitor al apărării 
patriei știu că eroii neamului 
au avut și ei o Golgotă a lor, 
iar jertfa supremă n-au 
făcut-o pentru sine, ci 

pentru semenii lor, pentru 
cei ce au rămas să ducă mai 
departe idealurile de bine, de 
dreptate și libertate. De 
aceea puritatea cugetului ne 
îndeamnă să credem că 
noblețea sacrificiului lor le- 
a înălțat sufletele în cerurile 
spre care s-a îndreptat și 
Mântuitorul Omenirii. 
Același cuget sincer și curat 

ne determină să opinăm că 
ar fi bine ca în toate 
calendarele ziua de 28 MAI 
să poarte semnul înflăcărat 
al dublei sale semnificații: de 
Zi a înălțării lui lisus și de Zi 
a Eroilor Neamului - și să fie 
cinstită de toată suflarea 
românească, de la copilașii 
încinși cu brâuri tricolore și 
până la veteranii ce mai 

poartă încă însemnele din 
lupta cu răul, lacomul și 
cotropitorul.

De 28 MAI să ne 
luminăm sufletele cu 
marea minune a înălțării lui 
lisus, iar pe mormintele 
celor ce s-au sacrificat 
pentru neam să presărăm:

“Ale laurilor foi,
Spre a fi mai dulce 

somnul
Fericiților eroi...”
Prof. Dumitru SUSAN

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

^CUVÂNTUL 
LIBER

Concursul National de interpretare 
instrumentală și arte plastice

Județul 
Hunedoara
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Ministrul Radu 
Berceanu se joacă 

cu focul
Fără să-i tremure 

pixul, profitând de 
neatenția și nebăgarea de 

seamă a coaliției guver
namentale, când președin

tele Constantinescu se 
găsea prin Canada, iar 
premierul era plecat peste 
hotare să ne racordeze la 
magistralele de petrol și 
gaze transeuropene, iată că 
ministrul industriilor și 
comerțului, dl Radu 
Berceanu, reaprinde chi
britul și dă foc, după o lună 
de la instalare, atmosferei, 
parcă și așa mereu în stare 
incendiară, instalată după 
înțelegerile intervenite în 
cadrul consiliului de coor
donare politică al coaliției - 
așa numitul CoCoPo. 
Gâlceava a izbucnit după ce 
dl Berceanu a încălcat 
protocoalele și algoritmul, 
schimbând consiliile de

ROMGAZ și Societatea 
Națională a Petrolului, iar la 
ROMGAZ l-a schimbat și pe 
președinte, lovind astfel cu 
duritate în interesele 
PNȚCD.

Cu toate că fostul 
ministru al industriilor și 
comerțului, dl Ciumara, 
recunoaște că din punct de 
vedere juridic schimbările 
produse sunt de com
petența ministrului, el 
spune că dl Berceanu nu 
trebuia să-și depășească 
atribuțiile, decizia sa 
stârnind din nou furtuna în 
coaliție. Ca urmare, ex- 
ministrul afirmă că, dacă 
premierul își respectă 
cuvântul, acum ar trebui să 
fie demis dl Berceanu. Cu 
alte cuvinte, decizia îi 
aparține, dar să nu-și facă 
de cap, să respecte 
protocolul, să schimbe 
numai dacă are aprobare 
(!). Deci, de data aceasta, 
un alt reprezentant al PD în 
guvern a avut curajul să

Nicoiae TlRCOB
administrație de la RENEL, (Continuare în pag. 2)J

Troiță sfântă la marginea satului Tîrnăvița (Brănișca). 
Foto: Anton SOC AC!

Astăzi se deschide, ia 
Deva, ediția a X-a jubiliară a 
Concursului Național de 
interpretare instrumentală și 
arte plastice, ia care participă 
elevi ai școlilor și liceelor de 
muzică din 30 de localități ale 
țării.

Organizat de Ministerul 
Educației Naționale, Inspec
toratul Școlar Județean și 
Liceul de Muzică și Arte 
Plastice "Sigismund Toduță" 
Deva - unitate de învățământ 
care a inițiat și a găzduit an de 
an prestigioasa manifestare, 
promovând în arta inter
pretativă instrumentală 
nenumărate talente - concursul 
național care își deschide

astăzi a X-a ediție beneficiază 
de un amplu program.

Deschiderea festivă va vea 
ioc astăzi, ia Palatul Pre
fecturii, începând cu ora 18, 
unde se va desfășura și gaia 
câștigătorilor “Marelui Pre
miu" ale edițiilor anterioare. 
Vineri și sâmbătă, la sediul 
Liceului de Arte “Sigismund 
Toduță" se va desfășura 
concursul de interpretare 
instrumentală - pe secțiunile 
pian, vioară, suflat, percuție - 
și de arte plastice.

Duminică, 31 mai, înce
pând cu ora 10, ia Palatul 
Prefecturii va avea loc pre
mierea și gala laureaților. (L.L.)

' Hpropiere între cetățean 
ți doctoral ales

Dna Carmen Vereș este, de 
mai mulți ani, medic la 
Dispensarul comunei Toplița și, 
firesc, în discuția ce am avut-o 
recent am abordat modul cum 
se acționează pentru aplicarea 
Legii asigurărilor sociale de 
sănătate.

- Câți oameni ați înscris 
pe lista dvs de medic de 
familie?

- Circa o mie și o sută, dar 
înscrierea nu s-a încheiat, 
continuă.

- Cum ați înscris așa de 
mulți oameni căci, după câte 
știm, comuna are în jur de 
800 de locuitori?

- Cei pe care i-am înscris 
nu sunt din Toplița, ci din 
municipiul Hunedoara unde 
locuiesc.

- Cetățenii Topliței unde s- 
au înscris?

- La colega mea, la dna dr. 
Daniela Moga.

- înseamnă că veți pleca 
din Toplița.

- Da. Am găsit la Hu
nedoara un spațiu unde, 
împreună cu alți colegi, vom 
organiza un fel de micro- 
policlinică.

- Care credeți că vor fi

pentru pacienți avantajele 
aplicării Legii asigurărilor 
sociale de sănătate?

- Sporirea calității asis
tenței medicale, în primul 
rând. în al doilea rând, 
scăderea perioadei de

MBBIgUli
așteptare la ușa medicului. 
Deci relația dintre pacient și 
medic se va îmbunătăți. După 
părerea mea, noua lege a 
sănătății încurajează orga
nizarea de micropoliclinici 
unde să lucreze doctori de 
diferite specialități evitându- 
se purtarea oamenilor pe 
drumuri.

- Ce urmează, doamnă 
doctor, în continuarea 
implementării Legii asigu
rărilor sociale de sănătate?

- înființarea caselor asigu
rărilor sociale ce vor coordona 
asistența medicală, vor

A consemnat 
________ Traian BONDOR 

(Continuare în pag. 2)

' Ageriți economici in derlită
Din datele centralizate ta nivel 

național rezultă că din cele circa 
460 de mii de agenț! economici 
înscriși la Registrul Comerțului, 
mai mult de 100 de mii vor ajunge 
în curând ia dizolvare sau radiere. 

\Motivul îi reprezintă faptul că 

firmele în cauză nu au 
posibilitatea să-și majoreze 
capitalul social de la 100.000lei ta 
2.000.000lei, cât s-a stabilit pentru 
a putea funcționa în continuare.

Dintre firmele care-și 
încetează activitatea și refuză să

se mai înmatriculeze, o parte' 
nu au funcționat deloc până 
acum, iar altele acuză greutățile 
de ordin fiscal și economic cu 
care se confruntă. Această 
derută, evident, nu este de 
natură să dea un semnal 
favorabil pentru economia 
românească. (N. T.) .<

Sâmbătă, 23 mai a.c., în 
jurul orei 22,30, pe DN 7, în 
municipiul Deva a avut loc 
un accident de circulație în 
care și-a pierdut viața un 
bărbat în vârstă de 50 de 
ani. Ionel Purdui s-a angajat 
în traversarea străzi! prin

Accident mortal
loc nemarcat și fără să se 
asigure. A fost surprins și 
accidentat grav de auto
turismul 5 - HD - 732 condus 

de Claudiu loan Mailat. 
După câteva ore, cel 
accidentat a decedat la 
spital. (V.N.)

Vine-o vreme, vine-o vamă...

De-a lungul anilor, mulți, am 
avut adesea discuții cu 
bancherul Constantin Maracu. 
întotdeauna, agreabile, inte
resante. Și de fiecare dată i-am 
furat câte ceva din bagajul său

• De la banca de învățător la Banca Națională
• Munca pentru mine - întotdeauna o plăcere
• Banca a fost viața mea
• 25 de ani în același fotoliu
• în acel decembrie *89
• Nici o despărțire nu e ușoară
• Mai mult decât o primă
• în tihna căminului

fiii meniinem mie acceninbiie

atât de complex de finanțist, 
care m-a ajutat în profesie. 
Acum încerc un sentiment de 
tristețe că n-o să-l mai știu la 
acea bancă, în acel fotoliu de 
director în care s-a aflat vreme 
de un sfert de veac. Dar vine o 
vreme când trebuie să-ți pui 
uneltele în cui și să lași locul 
altora. Este o regulă a vieții. Iar 
pentru Constantin Maracu este 

și un îndemn al inimii, în 
adevăratul sens al expresiei. 
Până pe la 60 de ani, 
sănătatea nu mi-a dat măcar 
un semnal, spune Constantin 
Maracu, dar după aceea 
motorul a început să mă 
avertizeze că a obosit puțin și

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

- In calitatea dv de președinte 
la „Mureșul" Socom Deva, 
stimate die Mircea Crișan, 
funcție pe care ați preluat-o de 
curând, prezentați în câteva 
cuvinte activitatea acesteia, care 
a cunoscut unele transformări 
față de ceea ce era cândva 
cooperativa meșteșugărească 
„Mureșul".

- Societatea are în prezent 150 
de membri cooperatori, organizați 
în 16 unități de producție și prestări 
servicii, ponderea, adică 90 la sută, 
reprezentănd-o cele de coafură- 
frizerie. Mai avem activități de 
croitorie, cizmărie, tapiserie, rame- 

geamuri, ceasornicărie și maro- 
chinărie.

- In raport cu celelalte 
organizați! cooperatiste din 
județ, care sunt rezultatele 
unității dv?

- Am fost menționați, pe 
„ANCOM", între primele 4-5 coo
perative cu rezultate bune. Profitul 
net, de 60 milioane de lei, obținut 
anul trecut, este unul dintre 
argumente. O parte din profit a fost 
dirijat spre recapitalizare, iar o 
parte s-a distribuit ca dividende. 
Rezultatele mulțumitoare se 
continuă și în acest an.

- Reamp/asarea unor secții, 

jcum sunt marochinăria șl 
ceasornicăria, de la parter la 
etajele superioare ale com
plexului din strada 1 De
cembrie, a trezit la vremea 
respectivă unele comentarii 
pro și contra.

- Aceasta s-a făcut din mo
tive de eficiență și meseriașii au 
înțeles acest lucru. Spațiile res
pective au fost închiriate. 
Menținerea optimă a condițiilor 
de muncă și a celor igienico -

Discuție consemnată de 
____________Estera SfNA

(Continuare în păg. 2)
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Ministrul Radu Berceanu 
se joaca cu focul
(Urmare din pag. 1)

dezgroape securea de 
război.

Deși ministrul a avut 
intenții bune, dorind să 
depolitizeze regiile și să 
spargă monopolul asupra 
energiei electrice, gazului 
metan șl petrolului, să 
asigure aplicarea măsurilor 
din programele de restruc
turare, decizia sa este 
contestată, ea nefiind nici 
pe placul președintelui 
Constantinescu, care-l 
urechează pe făptaș "la 
Toronto, unde acesta are 

I misiuni de ordin energetic. 
Premierul Radu Vaslle a 
mărturisit că și el îl va 
muștrului pe dl Berceanu 
prmtru gestul său deplasat.

Surprinzătoare și contra
dictorii sunt și părerile 
liderilor sindicali, cel de la 
ROMGAZ spunând că, prin 
schimbările făcute, s-a 
stricat imaginea acestei 
firme în străinătate, că în

Rpropiere între cetățean 
$i doctoral ales

(Urmare din pag. 1) 

administra banii pe care îi 
plătesc cetățenii.

- Inclusiv medicii?
- Sigur că da.
- Cum apreciați ritmul în 

care se aplică noua lege?
- Bun. Cred însă că noul 

ministru al sănătății, dl Baranyi - 
pe care l-am văzut și l-am auzit 
la televizor și mi se pare un om 
foarte hotărât - îl va accelera, 
lucru pe care îl așteaptă și 
medicii și cetățenii. în acest fel 
se va crea în România, în scurt

Jimp, un sistem modera de

»-
(Urmare din pag. 1) 

sanitare în unitățile noastre 
presupune cheltuieli. Tarifele nu le 
putem majora foarte mult, 
încercăm să le menținem la un 
nivel acceptabil și în același timp 
să creăm ambianță, astfel ca 
splicitanții serviciilor noastre să fie 
mulțumiți.

- Cum se poate vedea, ia 
„Arta modei" s-au făcut unele 
schimbări menite să creeze 
confort, dar și să aducă un plus 
de frumusețe.

. -Nu numai la „Arta modei”, ci

Joi 28 mai

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix! 

9.00 TVR CJuj 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 16.00 
Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Katts și 
câinele (s) 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 
Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal, meteo 21.00 Destine 
în vremuri de război (s. 
Anglia 1987, ep. 1) 22.05 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 
Dintre sute de catarge— (div.) 
0.30 Canary Wharf (s, ep. 
150)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

D.a. (r) 8.25 Canary Wharf (s/ 
r) 9.00 Lumea și noi 9.30 
Cultura în lume (r) 10.00 Un 
secol de cinema (do/r) 11.00 

J-umea sălbatică a ani- 

ultimii doi ani s-au perindat 
în fruntea consiliului de 
administrație nu mai puțin 
de 5 președinți.

Spre deosebire de o 
asemenea părere, liderul 
CNSLR Frăția agreează o 
asemenea măsură, cel 
puțin în cazul RENEL 
sindicatele cerând în 
repetate rânduri să se 
schimbe consiliul de 
administrație, din care să 
facă parte specialiști, nu 
parlamentari sau oameni 
numiți p.e criterii politice. 
Nu sunt de neglijat nici 
propunerile ca din aceste 
consilii ale regiilor să nu 
lipsească și unii repre
zentanți ai consumatorilor.

Dincolo de consecințe, 
există un fapt împlinit, 
dovedindu-se că mai avem 
și miniștri curajoși, care iau 
taurul de coarne și joacă o 
carte de restructurare și 
reformă pe cont propriu.

asistență medicală, ase
mănător celui din țările 
occidentale.

- O ultimă întrebare. 
Dacă un om are necaz cu 
sănătatea departe de 
localitatea sa de domiciliu și 
de medicul pe lista căruia s- 
a înscris, cum procedează?

- Are două posibilități. 
Prima: își cheamă medicul 
său de familie care poate veni 
să-l consulte. A doua: 
apelează la cel mai apropiat 
doctor. în acest din urmă caz 
plătește consultația.

la toate atelierele noastre de 
coafură-frizerie s-au făcut investiții 
în acest scop. In plus, principalele 
secții au fost dotate cu televizoare 
color, urmând ca și celelalte să fie 
dotate.

Igienizarea generală o vom 
continua la întregul complex cen
tral, iar la sediul birourilor societății 
vom face și unele reparații 
necesare. La coafura situată în 
blocul 44 pregătim un spațiu, prin 
recompartimentare, pentru

malelor (do/r) 11.30 
Pelerinaje (r) 12.00 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 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (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. 62) 
22.00 Trageți în pianist! (co. 
Franța 1960)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

(mag.) 10.10 Dempsey și 
Makepeace (s) 12.45
Controverse istorice (do) 
13.10 Sfântul (s, ep. 9) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 57) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 57) 19.00 
Observator/Din lumea

Vine-o vreme, vine-o vamă
(Urmare din pag. 1)

trebuie să-l îngrijesc cu atenție. 
N-am încotro,'trebuie s-o fac.

q Aș vrea să scriu un reportaj 
frumos despre acest om de o 
rară noblețe sufletească și 
probitate profesională, însă nu
mi găsesc cuvintele. Așa că le 
voi folosi pe ale lui, pe care le voi 
mai rotunji pe ici, pe colo. Sper 
să nu se supere. Dar nici nu știu 
cu ce să încep. Poate cu primii 
ani de școală din sătucul său de 
lângă Bumbeștii de Jiu. Sau mai 
bine cu prima pornire spre lume, 
aceea de a deveni învățător. Mai 
ales că asta-și doreau și părinții 
săi. Numai că n-a fost să fie. Un 
consătean mai școlit l-a convins 
că ar fi mai bine să urmeze o 
școală tehnică, doar nu are de 
gând să rămână toată viața la 
țară. Și atunci a plecat de la 
Școala normală, croindu-și 
singur drum spre Școala medie 
tehnică financiară din Tg. Jiu, 
care avea să-i marcheze 
definitiv profesia și existența. 
Școala era pe-aproape de 
Coloana Infinitului inegalabilului 
Brâncuși, iar în drum spre ea 
treceam pe lângă o clădire 
impunătoare, pe care scria 
Banca Națională, își amintește 
cu plăcere Constantin Maracu. 
Parcă mă chema clădirea aceea 
ca un magnet. De-aș putea lucra 
odată aici...

Și vremea a trecut. A 
terminat școala tehnică din Tg. 
Jiu, apoi s-a înscris și a luat 
examenul la Institutul de științe 
economice și financiare 
București - Facultatea de 
finanțe-credite, care pregătea 
specialiști pentru Banca 
Națională. L-a absolvit cu "foarte 
bine", în anul 1957, și a ajuns, 
prin repartiție, unde și-a dorit, în 
Banca Națională. Dar nu unde îl 
atrăgea magnetul, la Tg. Jiu, ci 
la Deva, la capătul lumii, unde 
nu cunoștea pe nimeni. Și încă 
nici aici. Din nou o cunoștință i- 
a călăuzit drumul și l-a atras la

■ activitatea de pedichiură.
- Referitor la calitatea 

serviciilor, care-i opțiunea dv?
- In ultimii 2-3 ani n-am avut 

reclam ații. Avem meseriași bine 
pregătiți prin școli profesionale ?' 
postliceale. De altfel este în 
interesul lucrătoarelor să se 
autoperfecționeze, dată fiind 
concurența pe care le-o fac 
particularii.

- Dec!, dacă în urmă cu 6-7 
ani vi se punea șl dv - ca

afacerilor 19.45 Film artistic
21.30 Știri 21.40 Film artistic
22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TY
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld 
(s/r) 10.30 Povești
extraordinare (s/r) 11.00 In
sula misterioasă (s) 11.30 A 
Season in Purgatory (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. 42) 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. 77) 
21.15 Nikita (s, ep. 12) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 96) 22.45 Știrile PRO 
TV 0.15 Dosarele X (s)

Hunedoara, pe atunci oraș mai 
mare și mai dezvoltat decât Deva, 
în 8 august 1957 s-a angajat ca 
boboc la Filiala Hunedoara a 
’Băncii Naționale. A muncit cu 
sârg și a învățat cu tenacitate în 
continuare. în anii 1958 și 1960 a 
absolvit cu brio două cursuri de 
perfecționare profesională, ca șef 
de promoție, a fost apoi promovat 
inspector șef, numai bun de luat, 
în 1963, la Regiunea de partid 
Hunedoara, la comisia 
economică. A fost încă o perioadă 
de acumulări, de cunoaștere a 
problemelor economico-finan- 
ciare ale regiunii, a multor, foarte 
multor oameni. Așa încât la 
revenirea în Banca Națională, de 
astă dată în sucursala județeană 
din Deva, în mai 1973, ca director 
al instituției, i s-a părut ușor, s-a 
acomodat repede cu noile obligații 
profesionale.

lată, sunt 25 de ani de atunci. 
Timp în care am angajat 25 de 
generații de lucrători bancari și 
am pensionat tot atâtea, spune cu 
satisfacție Constantin Maracu. 
Profesional, munca și studiul l-au 
ținut mereu în priză cu noul, cu 
problemele regiunii, în directă 
legătură cu oamenii. A fost și mai 
greu și mai ușor. își amintește de 
zbuciumul pentru a face rost de 
bani să asigure salariile minerilor, 
de exemplu. în decembrie '89, în 
acele zile tulburi, când încă se mai 
trăgea aiurea, și-a luat inima în 
dinți și a mers cu o autodubă la 
Tg. Jiu pentru a aduce o mare 
sumă de bani pe care un 
transport de la București, 
nemaiputând să înainteze, i-a 
lăsat acolo. A răzbit greu prin 
barajele armatei, revoluționarilor, 
băgătorilor de seamă de tot felul. 
Dar a ajuns cu bine la Deva, și cu 
banii. Apoi a venit morișca 
blocajului economico-financiar. 
Oamenii aveau nevoie de bani, de 
salarii mai ales. Și i-au primit 
întptdeauna la timp. Neîndoios, și 
datorită faptului că la dispeceratul 
general al banilor în județ se afla 
Constantin Maracu.

»
majorității cooperativelor 
meșteșugărești - întrebarea 
„încotro?", acum știți cu 
certitudine spre ce vă 
îndreptați.

- Cu siguranță. Vreau să mai 
adaug că nu avem nici un fel de 
datorii către ANCOM, că suntem 
la zi cu achitarea obligațiilor către 
bugetul de stat și cel al 
asigurărilor sociale, precum și 
către furnizorii de materii și 
materiale. t

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea 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 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 114) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 114) 20.15 
Contralovitura (s, ep. 8) 21.15 
Tinerețea sufletului (f. SUA 
1983) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
întoarcerea în Paradis (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s)

♦ ♦♦

Iar sentimental? Nu e ușor 
să te desparți de niște oameni 
cu care ai ludrat atâția ani, de 
colegi, prieteni, colaboratori, cu 
care ai împărțit și bucurii și 
necazuri, afirmă cu o undă de 
regret Constantin Maracu. însă 
mi-au rămas pe retină banca 
aceasta națională, oamenii 
minunați cu care am conlucrat 
zi de zi. Sunt satisfacții care-ți 
fac plecarea mai ușoară, se 
consolează de acum pen
sionarul Constantin Maracu. 
După cum sunt și alte 
satisfacții: familia mea, căminul 
meu, cei doi nepoței, tihna în 
care “motorul” meu poate 
funcționa normal.

Constantin Maracu are în 
față o scrisoare sosită de 
curând de ia guvernatorul 
Băncii Naționale a_ României, 
Mugur Isărescu. îmi citește 
gâtuit de emoție. Rețin cuvinte 
calde prin care îi prețuiește 
profesionalismul și moralitatea, 
fidelitatea față de instituție și de 
colectiv; îi adresează felicitări, 
îi urează sănătate și bucurii. 
Astea fac mai mult decât o 
primă, reflectează Constantin 
Maracu,

De luni, 1 iunie 1998, nu 
se va mai scula la ora șase. 
Nu va mai primi raportul 
gardianului la urcarea spre 
biroul său directorial. 
Secretara nu-i va mai aduce 
mapa de corespondență. 
Telefoanele nu-l vor mai 
agasa că uncteva oamenii nu 
și-au primit salariile. Va fi 
odihnit și liniștit în 
apartamentul său, că la vilă 
nu s-a gândit niciodată, alături 
de cei dragi, tar dacă, din 
când în când, foști colegi, 
prieteni îl vor mai întreba de 
sănătate ori îl vor invita la 
vreo activitate sau măcar și 
numai la o plimbare, el va fi 
mulțumit. Sănătate, liniște și 
la mulți ani, die director 
Constantin Maracu! Le 
meritați din plin.

LA MULTI AM, 
RADIO COLOR 

ORĂȘTIE!
•

Astăzi, cu începere de ia 
ora 17, la Restaurantul 
Miorița din Orăștie are loc o 
festivitate prilejuită de 
aniversarea a doi ani de la 
primele semnale în eter al 
postului Radio Color din 
localitate.

Cu această ocazie Radio 
Color Orăștie va oferi mai 
multe premii surprize. (C.P.)

17.00 Telenovelă 17.45> 
Concursul de Acasă 18.00 
Telenovelă 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 
Delincvențli (dramă SUA 
1957)

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 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

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

Joi, 28 mai

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Dacă doriți să faceți o 
călătorie ar fi mai bine s-o 
amânați, când conjunctura vă 
va fi mai favorabilă. Veți primi 
o informație care v-ar putea 
avantaja, dar nu-i cazul să o 
folosiți.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Relațiile cu partenerul de 
viață evoluează foarte bine. O 
ieșire în afara orașului ar fi 
binevenită pentru amândoi. 
Nu uitați de cumpărăturile 
planificate pentru azi.

Z GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Neliniște din cauza unor 
acte importante. Veți reuși să 
intrați în posesia lor, ceea ce 
vă va mai liniști. Evitați să luați 
colegii peste picior căci v-ar 
putea face șicane.

PAC
(23.VI - 23.VII)

Azi puteți rezolva probleme 
gospodărești. Important 
succes la serviciu, ceea ce vă 
va ridica mult moralul, chiar 
dacă șefii nu au observat 
ceea ce ați realizat.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Mintea vă este împrăștiată. 
Faceți un efort și gândiți-vă 
bine înainte de a demara unul 
din planurile dv. Pas important 
pentru o plecare în 
străinătate.

O FECIOARĂ 
(24.VIII ■ 22.IX)

Intuiția ar putea juca un rol 
important în decizia pe care 
intenționați s-o luați. Prudență 
cu afacerea pe care doriți s-o 
inițiați.

Z BALANȚĂ 
(23.IX - 23.k)

. Nu vă pripiți în decizii, 
indiferent de domeniul ce-l 
vizează. Un bărbat cu o 
funcție importantă vă 
urmărește cu interes.

O SCORPION 
(24.X - 21. XI)

Ideile vă sunt împrăștiate, 
ceea ce vă poate aduce 
neplăceri la slujbă. Șeful vă va 
mustra aspru. Trebuie să vă 
concentrați asupra a ceea ce 
aveți de făcut.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20. XII)

Posibile neînțelegeri legate 
de o moștenire sau de o sursă 
de bani. Evitați să semnați azi 
acte. O rudă apropiată vă va 
da un semn bun. N-o neglijați!

Z CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Energia fizică nu-i pufctul 
dv forte pe ziua de azi, așa că 
nu vă implicați în activități 
deosebite. Riscul unor 
accidente nu este exclus. 
Atenție când numărați banii.

Z VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți mai sensibil și mai 
impresionabil, așa că evitați 
discuțiile în contradictoriu. Nu 
luați azi nici o decizie, căci ar 
putea fi subiectivă.

Z PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Sunteți mai sensibil și mai 
impresionabil ca de obicei. 
Doriți o mai mare stabilitate în 
plan sentimental. O discuție 
cu persoana iubită ar fi 
binevenită. Călătoriile scurte 
vă sunt avantajoase.
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' Cărți pentru românii din '
Ungaria

f W POUTIE
După cum ne-a informat dl 

loan ‘Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului pentru cultură 
al județului Hunedoara, 
delegația Autoguvernării 
românilor din Ungaria, care 
s-a aflat în cursul săptămânii 
trecute în județul nostru, s-a 
bucurat de simpatie și

Tineri români din Ungaria - 
invitați să studieze la 

Universitatea Ecologică Deva
La întâlnirea dintre 

conducerea Prefecturii 
Hunedoara, conducători ai 
unor instituții de învățământ, 
cultură, sănătate, culte, 
ziariști și delegația Autoguver
nării românilor din Ungaria, 
aflată de curând, pentru scurt 
timp, în județul Hunedoara, dl 
Sigismund Duma, prorectorul 
Universității Ecologice Deva, 
le-a făcut oaspeților o 
promisiune de mare efect și 

^interes pentru ei. Mai ales că 

îndemânare
Când este împreună cu elevele, dna Mirela Corlaci transformă 

orele de educație tehnologică in momente de lucru stimulatoare, 
încărcate de frumusețe. Colectivul devine o familie, iar profesoara 
o maestră în îndrumarea fetelor spre îndeletniciri casnice necesare 
vieții. Aici, la Școala generală nr. 1 Oraș tie, pe micuțele din clasele a 
Va, dna Mirela le inițiază în arta tricotajului, pe elevele din clasele 
a VI-a le învață puncte de cusături, broderie, ba fac și ore de 
gastronomie. Acum, elevele din clasele a VIba sunt foarte interesate 
să lucreze la mașina de cusut, obiectele realizate pot face parte 
oricând dintr-o miniexpoziție. Important este că tot ceea ce se 
însușește în orele de educație tehnologică se relevă în îndemânarea 
demonstrată de eleve acasă și în deprinderile în arta culinară și a 
cusutului, atât de necesare vieții cotidiene. (L.L.)

înțelegere din partea fraților 
la care au venit în vizită. 
Inspectoratul județean pentru 
cultură, SC Bibliofor SA, 
editurile “Călăuza" și 
“Destin”, toate din Deva, le- 
au oferit oaspeților români din 
Ungaria cărți însumând peste 
un milion de lei. (D.G.) 

delegația era condusă de 
însuși președintele Auto
guvernării și director al 
Liceului “Nicolae Bălcescu" 
din Gyula, singurul din 
Ungaria cu predare în limba 
română. “Vă rog să selectați 
câțiva tineri merituoși, 
absolvenți de liceu, care ar 
dori să studieze la 
Universitatea Ecologică din 
Deva, le-a propus dl Sigis
mund Duma, ii școlarizăm 
fără taxe.” (D.G.)

Croitoriile nu
......

La Croitoria Complex “Cuza- 
Vodă”a Cooperativei “Moțul"Brad 
am purtat o discuție cu șeful 
secției, dl Romul Stan. 
“Îmbucurător este faptul că, spre 
deosebire de anii trecuți, a mai 
crescut numărul clienților”, spunea 
dumnealui. Făcând aceste 
afirmații, dl Stan se referea mai cu 
seamă la acea clientelă civilă - 
femei și bărbați deoarece 
cadrele militare sunt de mai mulți 
ani abonații croitoriei.

Aprovizionarea cu materialele 
necesare se face de către 
administrația unității. Oferta de 
stofe o aduc voiajorii, în special din 
Timișoara, iar plata se poate face 
și în rate. Rafturile, frumos 
aranjate, expun metraje în culori 
diverse, precum și stofele 
necesare uniformelor militare.

Se execută aici, pe bază de 
comandă, pardesie, paltoane, cos
tume de damă, de bărbați, fuste, 
pantaloni, sacouri, la prețuri 
accesibile și în timp util. Modelele 
dorite sunt alese după gustul 
fiecărui client iar “prețurile care se

Dl Vasile Bucșa nu are încă 
împliniți 36 de ani, dar a căutat cu 
insistență să-și găsească rostul în 
viață, putându-se spune că, în cele din 
urmă, s-a reîntors acolo de unde a 
plecat. De loc este de prin părțile

I Bistriței Năsăudului, dar a umblat la respectiv cea de open 

( Se la mină to zfebfehnic
■ școli și cursuri de perfecționare, iar 
| apoi ca angajat prin Craiova, Arad și 
Ide opt ani încoace s-a stabilit în județul 

Hunedoara, mai exact spus în Valea 
| Jiului. Aici a lucrat timp de 8 ani ca 
I miner la Mina Lonea, fiind 

disponibilizat în baza Ordonanței nr.22.

I
i 

Anterior angajării ca miner a fost 
angajat, după ce a făcut cursul de 
specializare cerut, ca -operator 

| însămânțător la o firmă de stat din 
^județul Arad. Nu a abandonat această

practică sunt aproximativ cele de 
anul trecut", mărturisea dl Stan. 
Dânsul sublinia că, datorită 
taxelor ridicate din ultima 
perioadă, și tarifele actuale vor 
cunoaște o modificare și se vor 
afișa pentru mai buna cunoaștere 
a clientelei.

La adresa personalului care 
își desfășoară activitatea în 
atelierele de croitorie, șeful 
secției avea doar cuvinte de 
laudă și mulțumire. Toate cele 10 
persoane angajate sunt 
calificate, au absolvit școlile 
profesionale, iar în cei câțiva ani 
de vechime au acumulat și o 
oarecare experiență. Și dacă 
treburile unității merg bine, 
meritul se datorează celor din 
spatele mașinilor de cusut și nu 
în ultimul rând dlui Romul Stan 
care a îmbrățișat cu drag și 
pasiune această meserie, 
insuflăndu-le-o și celor mai tineri, 
chiar dacă salariul nu este pe 
măsura volumului de muncă 
depus.

Cristina CÎNDA

meserie pentru că nu i-ar fi plăcut, 
ci l-a atras mineritul pentru că aici 
se câștiga mai bine.

Neconcepând să nu aibă un loc 
de muncă, dl Bucșa s-a gândit să 
revină la prima sa preocupare, 

' operator

însămânțător. Așa se și face că s-a 
adresat conducerii Oficiului de 
reproducție și selecție a animalelor 
al județului Hunedoara pentru a fi 
angajat pe un post vacant în această 
meserie. Așa se și explică de ce de 
curând a participat la instruirea și 
autorizarea ce au fost organizate la 
Geoagiu-Băi cu toți operatorii 
însămânțători din rețeaua de profil 
a județului nostru. îi dorim succes în 
această activitate. (N.T.) j

Din nou In arest
Un recidivist, fără ocupație, 

din Comani, județul Olt, este 
din nou arestat de poliție. El se 
numește Nicolae Bădescu și 
are 30 de ani.

într-o noapte, în jurul orei 
23,30, pe o stradă din 
Petroșani, a acostat-o pe 
Corina , de 23 de ani, pe care o 
cunoștea. Folosind forța, a 
condus-o în apartamentul unui 
prieten, unde a întreținut 
raporturi sexuale cu ea. După 
toate acestea a urcat-o în tren, 
cu gândul de a o duce la 
domiciliul lui din județul Olt. 
Victima a reușit să scape în 
stația CFR Tîrgu Jiu, sesizând 
faptele unei patrule a Poliției TF.

întro lună a qjuns 
milionar

într-o singură lună - aprilie, 
Mircea Scripcariu din Simeria 
a ajuns milionar. Da, dar nu pe 
căi cinstite, ci furând materiale 
din marmură din atelierul de 
prelucrare al S.C."Zenit” SRL 
Simeria. Valoarea acestor 
materiale s-a ridicat la 
4.700.000 de lei.

Fals in declarații
Pentru fals în declarații și 

înșelăciune, sunt cercetați de 
poliție Lucian Pîs și Dorin Mariș, 
ambii din Deva, angajați la 
Filiala Electrocentrale Mintia.

în lunile noiembrie ’97 și 
ianuarie 1998, cei doi au depus 
la Asociația de locatari nr. 161 
Deva cereri pentru ajutor 
bănesc plății cheltuielilor 
suplimentare pentru energie 
termică, declarând date nereale 

privind venitul net realizat de 
familii în lunile octombrie și 
decembrie 1997.

14.000.000 de lei 
prejudiciu

La Aninoasa, polițiștii au 
reținut pe Vasile Berci, 25 de 
ani, muncitor, de loc din 
Petroșani. într-o duminică 
individul a furat din incinta 
Secției Iscroni, aparținând 
S.C.”Minexfor” SA Deva, nu 
mai puțin decât 60 m de 
cablu electric din cupru.

După ce i-a ars izolația 
intenționa să-l predea ca 
deșeu. Din cele 14.859.000 
de lei cât valora cablul, s-au 
recuperat aproximativ 
800.000 de lei.

Bătăușii
28 de zile de îngrijiri 

medicale i-au fost necesare 
lui Emil Pogan din Deva, 
pentru vindecarea leziunilor 
pricinuite de Petru Bode, un 
fost condamnat, tot din Deva, 
într-o dimineață, acesta l-a 
agresat pe Emil în 
apropierea barului "Orizont”, 
în schimb, lui Ciprian 
Milescu, 17 ani, i-au trebuit 
25 de zile de îngrijiri 
medicale, după ce a fost 
bătut de Constantin Brelian, 
19 ani, elev la Școala 
Postliceală de Tehnică 
Dentară Arad.

Agresorul a pătruns în 
incinta Liceului Energetic 
Deva și l-a bătut cu pumnii și 
picioarele pe Ciprian.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACĂ VOI NU UE VREJI NOI LE VREM!
Vă dăm de știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifclc-s 
mai mici la CONNEX GO! Mai mici în timpul zilei, dar și mai 
mipi la ceas de seară și în week-end! Intre orele 7 seara și 7 dimineața, 
ca și la sfărșit de săptămănă, puteți sta la taifas mai mult dc-acum.
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că de azi nainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care arc CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*. Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

’* telefon fix. Dialog. TelenohI

APELURI 1 LUNI-VINERI
(07:00-19:00)

LUNI-VINERI 
(19:00-07:00) 

SAMBÂTA. DUMINICA Șl

De 11 CONNEX la 
CONNEX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

De la CONNEX la orice 
1111 dciliniție in Rominia 0,60 USD/min. OHO USD/min.

De h CONNEX li 
/ CONNEX VOX 0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

Informații la: 302.lI.ll

CONNEX GOI. un serviciu legendar, acum cu telefon sau fără.

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX GOI începând 
cu 18 mai. căsuța de mesaje vocale va fi activată in maximum 24 de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați CRĂ TUIT la 777.

De acum înainte, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.
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• lubește-ți copilul și 
protejează-l.

• Să fii un bun exemplu 
pentru copilul tău.

•Să te joci cu copilul tău, dar 
să și lucrezi cu el.

•Fii un bun sfătuitor al lui:

Remember
arată-i posibilitățile și limitele 
libertății umanei

*Să lași copilul să 
dobândească singur experiență 
de viață, chiar dacă suferă.

0Să-l înveți să fie ascultător.
*Să aștepți de la copil numai 

aprecierile pe care le poate da 
conform gradului de maturizare a 
propriei experiențe.

*Să-i oferi copilului tău trăiri 
cu valoare de amintiri.

x

Orice cadru didactic știe cât 
de mult le plac copiilor 
manifestările artistice dar și câtă 
muncă trebuie să depui pentru ca 
ei să realizeze un spectacol. Asta 
în cazul copiilor normali, fără 
probleme. Cum stau lucrurile cu 
cei din școli speciale, unde învață 
copii cu handicapuri (uneori 
severe), cu tulburări de compor
tament? Am pus această întrebare 
câtorva cadre didactice, în majo
ritate femei.

Dna Eleonora Dănău, profe
soară de muzică la Școala Spe
cială Săcel, se ocupă de grupurile 
vocale ale elevilor și cadrelor 
didactice. Firește că mereu cu alți 
membri, grupul vocal există din 
1975 de când a venit în această 
școală ca absolventă. Repertoriul 

( Copiii din școlile speciale J
se axează pe folclorul local, grupul 
vocal al cadrelor didactice 
clasându-se pe primul loc pe țară. 
Și in festivalul-concurs, etapa de la 
Păclișa, s-a văzut “mâna 
profesorului" în instruirea formației, 
dar și în ținuta scenică și în 
repertoriu. In școală au și o formație 
de tip coral, cu cântece adecvate 
vârstei și școlii. Dna Dănău crede 
că acești copii, poate mai mult 
decât cei din școlile obișnuite, au 
nevoie de un profesor de muzică. Și 
nu în ultimul rând de dragostea cu 
căre i îndrumă.

Pe dra Elena Diana Trif, 
educatoare la Centrul de 
Pedagogie Curativă și Terapie 
Socială Simeria Veche, e greu s-o 
deosebești dintre elevii acestei 
școli. Tinerică, fragilă, pare de 
aceeași vârstă cu cei de care se 
ocupă privind educația muzicală. 
Am putut-o deosebi doar pentru că 
dirija grupul coral iar copiii, soliști 
vocali sau din grup, nu-și dezlipeau 
ochii de pe chipul ei în timp ce 
cântau. O făceau, după cum 
declară dra Trif, pentru siguranță, 
fiind foarte emotivi, dar și pentru că 
se temeau de reacția publicului, unii 
fiind la prima lor apariție scenică. 
Despre modul cum se lucrează cu 
acești copii dumneaei afirmă că 
“foarte mult contează să pui suflet 
căci e surprinzător să descoperi că 
3U mai mult talent decât copiii 
obișnuiți." Important este și să nu le 
impui un repertoriu, lăsându-i să 
propună ei “cântecele pe care le 
simt și le stăpânesc". La fel stau

St

La Oră știe
Tinerele preferă încălțămintea modernă și rochiile de seară
Noutăți în universul modei 

există chiar și într-un oraș mic 
cum ar fi de pildă Orăștie. Dorind 
să aflăm aspecte din linia modei, 
și - anume ce articole de 
încălțăminte și îmbrăcăminte sunt 
mai solicitate de locuitoarele 
zonei, am pășit pragul a două 
unități cu astfel de profile.

Primul magazin în care am 
intrat, SC “TITAN PRODIMPEX” 
SRL, situat în apropierea 
muzeului din Pța Aurel Vlaicu, 
oferă potențialelor cumpărătoare 
o gamă largă de articole de 
încălțăminte. De administrarea 
societății se ocupă dna Rodica 
Ocoleșan, o femeie amabilă și 
întreprinzătoare, care se 
străduiește ca produsele puse în 
vânzare să satisfacă cerințele 
clientelei.

Credeam că va fi o mare 
surpriză pentru Adela. Era în plus 
un cadou de ziua ei. Toată casa 
era împodobită de sărbătoare, 
baloane multicolore zburau peste 
tot, Jucăriile așteptau micii 
prieteni, bunătățile erau pe mese, 
era muzică, voie bună și flashul 
aparatului foto imortaliza clipele 
de bucurie. Copiii erau frenetici, 
muzica era veselă și totul părea ca 
un basm... Da, asta credeam eu 
până când Adela a venit să mă 
Întrebe:

- ”Mami, spune-mi te rog, când 
putem merge să ne jucăm?!”

lucrurile și-n alte domenii. De 
exemplu desenele prezentate în 
concurs s-au realizat la alegerea 
copiilor, care din pete și suprafețe 
de culoare au realizat o temă 
anume, ceea ce au simțit în 
momentul când au pictat. Și 
privind panoul cu lucrările celor 
de la centrul simerian observai că 
ele se impun atenției printr-un stil 
anume, care este numai al lor 
(atât prin forme cât și prin culori) 
și nu se regăsește în desenele 
copiilor din celelalte școli 
speciale.

In calitate de gazde, dascălii 
Școlii Speciale Păclișa au avut 
mai mult de lucru pentru festivalul 
- concurs “Serbările primăverii”, 
începând cu pregătirea 

spectacolului propriu (mai amplu 
decât al celorlalți participant) și 
continuând cu amenajarea 
spațiului de desfășurare și 
primirea oaspeților. De pregătirea 
formațiilor și soliștilor s-au ocupat 
dna Maria Pasconi și dl Adinei 
Lățug, care a asigurat și 
sonorizarea. Dumnealor afirmau 
că foarte mulți copii au talent și 
nu trebuie decât să muncești cu 
ei. Pentru concurs s-au oferit 
singuri să cânte, unii retrăgându- 
se însă de teamă. Cei doi tineri 
dascăli sunt “fără calificare 
muzicală", dar au o mare plăcere 
să lucreze cu copiii. Piesele 
corale au fost alese de dna 
Maria, în schimb la muzică 
ușoară opțiunea a fost a copiilor 
și cântecele alese se bucură de 
mare succes și între colegii lor.

Festivalul, dincolo de 
premiile obținute, a prilejuit 
copiilor din școlile speciale o 
întâlnire despre care cu 
siguranță își vor aminti cu 
plăcere multă vreme. Pentru că 
ace! sfârșit de săptămână a fost 
pentru ei o sărbătoare la care au 
cântat și au dansat (în afara 
concursului propriu-zis s-a 
organizat și discotecă), a fost un 
prilej de a-și etala talentul, de a 
arăta că și în școlile speciale în 
primăvara vieții se desfac 
muguri. Iar pentru sufletul 
acestor copii care trăiesc destul 
de izolați în școlile lor, asemenea 
zile sunt adevărate binefaceri.

Viorica ROMAN

- Care sunt modelele 
preferate de tinerele fete în sfera 
încălțămintei?

- Tineretul dorește să fie 
mereu în ton cu moda. Motiv 
pentru care este foarte solicitată 
încălțămintea cu talpă groasă în 
raport de anotimp. în schimb, 
femeile între 25-50 de ani preferă 
modelele clasice, cu toc jos, 
obișnuindu-se mai greu cu noile 
tipuri de încălțăminte. Cu toate 
acestea, sunt și persoane care 
cumpără astfel de produse, însă 
după îndelungate discuții privi
toare la avantajele modelului 
respectiv.

- Care sunt produsele cele 
mai solicitate în această peri
oadă?

- S-au vândut foarte bine 
pantofii de damă simpli, cu toc

ăă ne jucăm
Eu credeam că aici este Jocul 

acesta, este jocul, este marea 
bucurie, dar nu, ea dorea să 
meargă să se joace, altceva, 
altundeva; tot ce îi ofeream eu era 
frumos, era minunat, dar nu era 
jocul pe care îl dorea, pe care îl 
visa ea. Atunci - sau poate mai 
târziu - m-am gândit că astfel 
suntem și noi in viață. Copii fiind 
ne dorim să ajungem adolescenți, 
să mergem la liceu, când în sfârșit 
suntem la liceu dorim să fim 
studenți, apoi să obținem un loc de 
muncă, dorim să ne căsătorim , să 
avem o casă, o mașină, apoi dorim 
copii și când îi avem dorim să-i 
vedem mari, căsătoriți și vrem să

Saloanele secției pediatrie a 
Spitalului din Hunedoara sunt 
ocupate în prezent în proporție de 
3/4, numeroasele cazuri de 
afecțiuni digestive luând prin 
surprindere personalul medical. 
“Nu ne așteptam, în această 
perioadă încă destul de rece, la 
atât de multe cazuri de tulburări 
digestive. Au izbucnit pur și 
simplu, dar nu se poate spune că 
este o epidemie cu germeni cu 
virulență crescută” - afirma dna 
doctor Aurora Romoșan, șefa 
secției.

- Care ar fi cauza prin
cipală?

- Alimentația inadecvată, 
respectiv aportul crescut de 
sucuri sau fructele verzi pe care 
le mănâncă copiii.

- Ce mijloace aveți pentru 
combatere?

- Farmacia spitalului ne 
furnizează toate medicameritele 
necesare, fiind bine aprovizionată 
cu o gamă largă de medicamente 
noi cu eficacitate crescută față de 
cele vechi. Este adevărat că sunt 
mult mai scumpe, ceea ce 
conduce la cheltuieli supli
mentare, Ia depășirea fondurilor 
și deci la datoriile pe care le 
avem.

- Cu ce alte probleme vă 

jos sau înalt, pentru ocazii. comenzi pentru banchetele de 
Culorile preferate rămân aceleași . la încheierea anului școlar, 
ge care le știm: alb și negru, fiind 
nu doar elegante, ci și ușor 
asortabile. Deși am făcut 
aprovizionarea cu articole pentru 
vară (sandale și saboți) lejere și 
plăcute, acestea încă nu sunt 
căutate.

Nu departe de magazinul 
profilat pe încălțăminte, pe str. 
Gh. Barițiu, nr.1, dna Loredana 
Mărculescu a pus bazele unui 
atelier de croitorie. Societatea 
“CONFEXIN PREST" SRL are, pe 
lângă secția de croitorie, câteva 
magazine care desfac produsele 
lucrate în serie.,Comenzile, 
numeroase în această perioadă, 
vizează îndeosebi rochiile de 
seară. “începând cu lunile 
februarie - martie am lucrat doar

ținem în brațe nepoții. Când 
toate acestea s-au împlinit ne 
plictisim și așteptăm să trecem în 
cealaltă viață. Suntem mereu cu 
gândul în alt loc, dorim mereu 
ceva ce va fi, nu știm să ne 
bucurăm de clipa de față, nu 
știm să trăim în prezent.

Ni se oferă aici, acum, o 
viață pe care ar trebui să o trăim 
din plin, să ne bucurăm de 
fiecare zi, dar noi o trăim în 
fugă, dorindu-ne mereu altceva 
decât ne oferă clipa prezentă.

Dumnezeu ne-a dat în dar 
această viață și noi abia așteptăm 
să ne jucăm în altă parte.

Ina DELEANU

confruntați?
- Cu cele sociale. Cu toate 

că există mijloace con
traceptive numeroase, că se 
poate beneficia de un sfat 
competent în cadrul cabi
netului de planing familial, se 
nasc copii nedoriți și 
abandonați apoi la maternitate 
sau la noi, după internare. în 
unele situații, cu toate că 
avem datele mamei și 
intervenim, încercând s-o 
determinăm să-și ia copilul 
acasă, nu reușim. Ar fi nevoie 
de o asistentă socială care să 
se ocupe de aceste cazuri de 
abandon.

Nu comentăm inconștiența 
unor asemenea tinere care, 
după ce au dat viață din viața 
lor, își părăsesc micuții ca pe 
niște obiecte de care nu au 
nevoie. Vă întrebăm pe dv, cei 
care citiți aceste rânduri, cum 
le-ați caracteriza, ce le-ați 
transmite? Fiindcă “drumul” 
unui copil părăsit la naștere ori 
la doar câteva luni de viață 
este cel spre o instituție de 
ocrotire. Departe de căldura și 
iubirea părinților. Uneori pentru 
totdeauna.

Estera SÎNA

Cerințele au fost multe, iar 
timpul Jimitat nu ne-a permis 
să mai lucrăm și în serie”, 
mărturisea dna Loredana 
Mărculescu.

Dacă în anii trecuți 
pantalonii lungi și largi erau în 
vogă, anul acesta tinerele 
absolvente au optat pentru 
designul rochiilor de seară. 
Chiar și pentru toaletele de 
ocazii se doresc nuanțe 
deschise: gri perlat, crem sau 
bej. Modelele sunt bineînțeles 
lungi, confecționate din mătase, 
diferite tipuri de materiale 
lucioase sau creponate, care 
vin în combinație cu voal sau 
dantelă.

Cristina CÎNDA

Buna cuviința oriunde șl oricând
Când consumăm înghețată
Când înghețata se consumă pe stradă, este recomandabil să . 

rămânem pe loc în colțul unei alei sau într-un loc mai ferit pentru S 
a nu ne murdări pe mâini și pe haine sau să punem în pericol 
îmbrăcămintea celor din jur. Din aceleași motive, nu vom intra cu 
înghețata în mână în magazine sau în mijloacele de transport în comun.

La masă, înghețata se servește ca desert și poate fi însoțită de cafea. Este 
adusă în cupe și se servește cu lingurița.

MIJLOACE LA-NOEMANA
• Usturimea provocată de 

înțepățuri de insecte poate fi 
alinată prin frecarea pielii 
înțepate cu suc de varză crudă.

• înțepăturile de albine 
sau viespi: locul respectiv - 
după extragerea acului - se 
dezinfectează cu un tampon de 
vată muiat în alcool sanitar (sau 
tinctură de iod). Se aplică apoi o 
compresă de apă rece în 
amestec cu oțet. Dacă rămâne 
umflătură, se poate aplica 
ceapă răzuită. Alt mijloc: se 
freacă locul cu frunze de mentă, 
de pătrunjel sau de busuioc 
bine spălate.

• în cazul înțepăturilor de 
furnici, vom fricționa locul cu

□ Doi prieteni se întâlnesc 
pe stradă.

- la uită-te ce pălărie frumoasă 
ai. Precis e foarte scumpă.

- E un cadou de la soția mea.
- Ce vorbești, de la soția ta?
- Da. întorcându-mă acum

câteva zile mai devreme acasă, 
am găsit-o în cuier...

□ Doamna Georgescu:
- Dragul meu, se spune că 

acest nou elixir prelungește viața 
omului cu o sută de ani.

Domnul Georgescu:

> Petele de ciocolată se 
I scot prin frecare cu apă foarte 
| sărată.
f > Petele de grăsime și 
• ulei se scot astfel: dizolvăm 

i într-o sticlă 250 ml de apă cu 4 
! linguri de sare și 4 linguri de 
I amoniac. Prin frecarea cu o 
| flanelă îmbibată în soluția de 
■ mai sus se scot petele de pe 
Imaterialele albe. Pentru cele 

zeamă de lămâie; vor 
dispărea astfel mâncărimile.

• Cele de păianjen se 
tratează prin aplicarea de 
comprese cu apă sărată sau 
cu oțet. (Se fixează un garou 
mai sus de înțepătură).

• Pentru ca să dispară 
mâncărimea provocată de 
înțepăturile de țânțari, frecăm 
locul înțepat cu o soluție de 
bicarbonat de sodiu (1/2 
lingură de bicarbonat de 
sodiu la 1 pahar cu apă), sau 
cu ulei vegetal, o alifie 
puternic mentolată ori cu o 
ceapă tăiată în două. Mai 
putem strivi o frunză de 
pătrunjel pe locul iritat.

- Draga mea, dacă aș fi 
burlac, mi-aș cumpăra imediat 
o sticlă întreagă...

□ - Iar acum după ce
v-ați căsătorit, ar trebui să 
încheiați o asigurare pe viață, îl 

sfătuiește agentul unei firme de 
asigurări pe tânărul soț.

- Știți, ea nu e o femeie 
chiar atât de periculoasă...

Culese șl “asezonate” de 
Hie LEAHU

colorate, se prepară o soluție 
mai slabă - câte 3 linguri de 
sare și 3 de amoniac în 
aceeași cantitate de apă: cu 
această soluție, materialele

I
se freacă pe dos. i

> Petele de slănină se ! 

scot prin înmuiere în 1 
acetonă după care se calcă | 
și se freacă cu spirt ■ 
deraturat.
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11EGIA AUTONOMĂ 1)E GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
SI LOCATIVĂ - ÎNGLODATĂ ÎN DATORII

Regia Autonomă de Gos
podărie Comunală și Loca- 
tivă se află - așa cum ziarul 
nostru a mai consemnat - în 
plin proces de transformare 
urmând să se desfacă în 
trei societăți comerciale - 
"Apoterm", "Urbanconstruct" 
și "Salubritatea". înainte de 

a se produce acest act însă, 
actuala regie a înregistrat 
mari datorii către furnizorii 
săi, ceea ce a dus la seches
trarea unor bunuri ale aces
teia de către RENEL. Situa
ția aceasta nu este nouă, ea 
este mai veche și s-a ajuns 
aici, în principal, din cauză 
că regia oferă servicii la zeci 
de mii de oameni din muni
cipiul reședință de județ, dar 
de achitarea acestora se o- 
cupă altcineva, în principal 
asociațiile de locatari. Asta 
pentru că nu există o legis
lație adecvată. Din această 
pricină între regie și asocia
țiile de locatari există o râcă 
permanentă, relațiile tensio- 
nându-se tot mai tare. Acum, 
în prag de reorganizare a a- 
cesteia, s-au ascuțit din nou. 
Noutatea este că, tocmai pen
tru a recupera sumele de 
bani ce-i revin, regia a trecut 
la întreruperea serviciilor către 
unii beneficiari, ceea ce aler
tează populația municipiului. 
De altfel aceasta a fost tema

Chiriași. încă
în municipiul de reședință a 

județului există circa 700 de a- 
partamente ce încă n-au fost 
cumpărate de locatarii lor. Inte
resant este că familiile ce le o- 
cupă au cele mai mari restanțe 
la plata taxelor de întreținere.

Bani pentru 
nemuncă

Cine a trecut luni dimineața 
prin centrul Devei a putut vedea 
o mare mulțime de oameni adu
nată în fața Primăriei. Mulți dintre 
ei aveau pielea mai închisă la 
culoare, erau țigani adică. Aș
teptau să li se plătească ajuto
rul social. Cei adunați aici voci
ferau, blestemau, amenințau. Cel 
mai slobod la gură era un tip de

'■______________________________  

unei recente anaiize în consiliul 
de administrație al unității 
amintite. Analiza a fost anunțată 
de primăria municipiului, la ea 
a fost invitată și presa numai că 
la ea n-a participat nimeni din 
conducerea primăriei. Curios 
mod de a proceda și, mai inte
resant, nici conducerea regiei 
n-a fost anunțată că vor par
ticipa ziariștii.

® Regia se desparte în trei societăți
® Râcă permanentă între prestatori și 

beneficiari
® Bugetari fără buget
® Agenți economici rău platnici
® Oameni sub pragul sărăciei
® Neglijență sau rea intenție?
® Primăria ce face?

în cadrul analizei s-a a- 

nunțat că regia are de încasat 
de la beneficiarii serviciilor 
sale în jur de 13,2 miliarde de 
lei. Datornicii se împart, cum' 
s-a precizat, în trei categorii. 
Primii ar fi bugetarii - Spitalul 
județean, școlile ș.a. Faptul 
are explicația în aceea că țara 
încă n-are bugetul pentru a- 
cest an. A doua categorie o 
constituie agenții economici 
cu capital încă de stat, privat 
sau mixt. Printre aceștia se 
“remarcă" - punem asta în 

vârstă mijlocie, zdravăn la trup 
și la minte, care striga în gura 
mare că va organiza un miting; 
ba la un moment dat a început 
să zbiere: "Jos primarul Devei!". 
Bine că la astfel de oameni statul 
le mai dă și bani încurajând chiu
lul și lenea!

Cu zahăr și 
fără

înainte de a începe o ședință 
de analiză ce a avut loc recent 
la RAGCL a intrat în sală o doam
nă aducând o tavă plină cu căni 
de cafea. înainte de a așeza 
ceștile pe mese zicea: "Aici dl. C. 
- cu zahăr, aici dl. P. - fără za
hăr". Deci știa gusturile fiecărui 
membru al consiliului de adminis
trație al regiei ce se va desface 
în trei societăți comerciale. Ceea 
ce nu-i puțin lucru. 

ghilimele - S.C. Condor, S.C. 
Comlemn, UAP Arad, Uniu
nea Sindicatelor Libere, S.C. 
Matex, S.C. Elprodconserv, 
S.C. Nagy și Zsok etc, în total 
un număr de peste 60. Ba 
chiar și cabinete de avocați se 
înscriu în această listă. Regia 
este hotărâte să-și întrerupă 
orice servicii către aceștia și, 
poate, n-ar fi rău. în cadrul a

nalizei despre care scriem ci
neva spunea că, de pildă, nu 
poți să mănânci pâine fără să 
o cumperi. Și avea dreptate.

O situație aparte se înre
gistrează în ce privește rela
țiile regiei cu asociațiile de 
locatari. în Deva există 227 a- 

sociații și marea majoritate a 
acestora achită la timp plata 
serviciilor prestate. Numai cu 
circa 19 există probleme cum 
ar fi întârzierea foarte mare a 
achitării cheltuielilor de 
întreținere. Printre acestea se

Cetatea Deva - un simbol 
al orașului de la poalele ei

Pagină realizată de 
Traian BONDOR, 
Corne! POENAR

— — — — — — — — - 
[ Consiliul local 
[ a hotărât..
| in ultima sa ședință - ce 

1 a avut loc în 19 mai a.c. - 
I cum ne-a informat dl Petru 

| Muntean, purtătorul de cu- 
| vânt al instituției - Consiliul 
. local al municipiului Deva a 
J avut înscrise pe ordinea de zi 
I 12 puncte. După expunerea 

| de motive și discuții au fost 

| adoptate :
; ® Regulamentul refe-
* ritor la procedura de acor

numără asociațiile cu nr.19, 
16, 29, 141, 142, 143, 147 și 
altele. Restanțele la 
întreținere se explică prin a- 
ceea că mulți oameni ce lo
cuiesc în blocuri nu plătesc 
la timp apa, căldura etc. Unii 
din pricină că n-au cu ce. 
Scoaterea în șomaj i-a dus 
pe mulți în situația de a nu 
avea după ce bea apă, cum 
se zice. Situația lor este foar
te grea și am auzit că sunt 
familii cu milioane de lei da
torie către asociație și nu au 
nici perspective să plăteas
că. Există însă și familii care 
au venituri, dar întârzie plata 
din tot felul de motive, cel 
mai important fiind negli
jența.

în orice caz, situația în ca

re s-a ajuns în ce privește a- 
chitarea datoriilor către, încă, 
actuala RAGCL, este foarte 
încurcată și ea trebuie lim
pezită până la desfacerea 
regiei în societăți comercia
le. Rostul rândurilor de față 
este acela de a-i determina 
pe datornici să-și plătească 
taxele de întreținere cât mai 
repede, altfel, cum s-a subli
niat în cadrul analizei, se va 
proceda cu hotărâre la sis
tarea oricăror servicii. în re

zolvarea acestei probleme și 
primăria poate interveni cu 
mai multă hotărâre.
—

Angajare la negru
Se practică pe scară largă 

munca la negru, pe această cale 
patronii încercând să se sustragă 
obligațiilor ce le revin către stat. Dl 
Mircea Pepenar din Deva, admi
nistrator la SC Pepino SNC, a an
gajat-o pe post de barman pe dna 
Dorina Olărașu, dar nu i-a înre
gistrat acesteia cartea de muncă 
la Camera de muncă Hunedoara - 
Deva. Așa ceva înseamnă mun
că la negru ce se pedepsește. 
După câte știm, asemenea aspec
te se întâmplă și la alți patroni. O 
spunem ca să se știe.

Plimbare
Cosmin Adrian Cibian, de 19 

ani, din Deva, sudor la S.C. Casial
S.A., a avut chef de plimbare. Așa 
că a urcat în șaua unei motorete 
Mobra și a ieșit pe drumurile pu
blice, deși n-avea permis de con
ducere. Noroc că a fost oprit la 

înainte de a face o trăsnaie.

dare a titlului de "Cetățean de 
onoare al municipiului Deva";

® Revocarea hotărârii 
Consiliului local 123/1998 pri
vind aprobarea salarizării per
sonalului din cadrul Primăriei 
Deva;

® Majorarea coeficien
ților de ierarhizare a salariilor 
serviciului de gospodărie co
munală;

® Aprobarea grilei de 
salarizare și statului de funcții 
al personalului din cadrul Pri
măriei.

Au fost, de asemenea, a- 
probate o seamă de progra-

Recent, o delegație de la 
Deva în care au fost prezenți 
specialiști în domeniul gospo
dăriei comunale și locative a 
participat la un seminar interna
țional la Utrecht, Olanda. Cu a- 
ceastă ocazie s-au prezentat 

Premiul I la 
Utrecpt

mai multe proiecte ce vizează 
gospodăria comunală și locativă 
din țările și zonele participante, 
în urma evaluării proiectelor de 
către o comisie de specialitate, 
lucrarea prezentată de către 
delegația deveană din care au 
făcut parte între alții Dumitru 
Gâlcescu, viceprimarul muni
cipiului, Corneliu lonescu, Nico- 
lae Muntean Ardelean, Mircea 
Ghițulescu etc., a obținut locul 
întâi, fiind apreciată de către

Pe strada Matei Corvin

Promisiuni neonorate
Revenim pentru'a patra oa

ră cu o problemă care îi frămân
tă pe locuitorii străzii Matei Cor
vin din municipiu de câțiva ani 
buni. Atât podul care traversea
ză DN7 cât și cel de la CFR s-au 
colmatat, situație în care apele 
pluviale din Viile Noi se revarsă 
în grădinile a 10-12 familii. Cu 
toate că necazurile locuitorilor

Risipă de asfalt
Cu ocazia vizitei delegației 

franceze din Arras la Deva s-a 
asfaltat o porțiune din strada 1 
Decembrie, în imediata vecină
tate a Complexului Lido, precum 
și un segment din strada Dragoș 
- Vodă. După doar câteva zile pe 
strada Dragoș-Vodă s-a spart 
asfaltul pentru lucrări de canali
zare. Mai mulți locuitori din zonă 
care ne-au sesizat acest fapt, 

Pe strada Dragoș Vodă unii repară, alții sparg

me urbanistice de dezvoltare 
pentru diferite firme în vede
rea dezvoltării acestora.

Răspuns 
prompt

După apariția în ziarul 
nostru a articolului "Gara - la 
ceasurile nopții" am primit de 
la Regionala CF Timișoara, 
Divizia călători, o scrisoare 
semnată de dl Valentin Cîr- 
stea, șeful respectivului depar
tament, în care se precizează 
că, într-adevăr, în cele două 

comisia europeană de specia
litate.

Membrii delegației spun că 
locul I obținut la Utrecht cu pro
iectul prezentat în care sunt 
creionate direcțiile viitoare de 
gospodărire comunală și loca- 

tivă a municipiului Deva dau o 
garanție și o credibilitate deo
sebită în fața organismelor in
ternaționale care pot finanța 
proiecte de mari dimensiuni în 
acest domeniu. De asemenea, dl 
Corneliu lonescu, directorul ge
neral al RAGCL Deva, ne-a mai 
spus că o dată promovat acest 
proiect va îmbunătăți conside
rabil condițiile din locuințe, iar 
cheltuielile pentru plata servi
ciilor se vor diminua.

— - - 

acestei zone se cunosc de că
tre autoritățile locale, în acest 
sens promițându-li-se sprijin, 
situația a rămas neschimbată. 
Oamenii se întreabă când îi va 
lua cineva în seamă și mai ales 
când li se va rezolva această 
doleanță, atribut ce rămâne în 
sarcina exclusivă a Primăriei lo
cale.

se întreabă dacă nu există un 
proiect viitor pentru asemenea 
lucrări, întrucât s-a lucrat inutil la 
turnarea asfaltului, s-au consu
mat bani pentru o imagine provi
zorie a zonei cu ocazia vizitei 
delegației franceze la Deva.

Faptul semnalat de către locui
torii zonei ridică multe semne de 
întrebare asupra gospodăririi fon
durilor pentru reparația străzilor.

săli de așteptare, se adună | 

noaptea și oameni care n-au | 
nici o treabă cu calea ferată. ■

I In scrisoare se mai spune . 
că datoria de a verifica cine I 
doarme în cele două săli o I 

are impiegatul de mișcare |

ce poate apela și la sprijinul | 
Poliției T.F. ce are un birou j 
chiar în gară. Ne bucură . 
promptitudinea cu care a re- ! 
acționat Regionala din Timi- I 

șoara a C.F. Să fie acest Iu- |

cru determinat de reîntoar
cerea dlui Traian Băsescu, 
un ministru hotărât, în fruntea 
Ministerului Transporturilor?

I 
I 
I 

✓
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CUMPĂRĂRI

OFERTE DE 
SERVICII

• Familia Curetean Dorin 
cu adâncă durere și lacrimi în 
suflet anunță dispariția fulge
rătoare a fratelui său

NELUȚU CURETEAN (UȚU)
la numai 32 ani. Vei rămâne 
veșnic în inimile noastre. 
(8044)

• Vând teren arabil, 28 ari, sat 
Bejan, corn. Șoimuș. Informații 
la tel. 626061 sau 668133 
(8022)

• Vând teren intravilan, even
tual parcelat, Geoagiu Băi și 
pătuț pentru copil. Tel. 216590, 
după ora 20.

• Vând 2 apartamente, Micro. 
15 și Gojdu. Tel. 622937 (8017)

• Vând casă, grădină, teren 
pentru casă vacanță, Vălișoara. 
Informații Trestia, Băița, familia 
Chinda. (8018)

• Vând apartament 3 camere 
Deva, zona Restaurant Transil
vania, preț negociabil. Tel. 
213524 (8028)

• Vând apartament 2 camere, 
Dacia. Tel. 222426, posibilități 
privatizare. (8019)

• Vând apartament 4 camere, 
parter înalt, balcon. Tel. 624716 
(8034)

• Vând apartament 2 camere, 
central, decomandat, parchet, 2 
balcoane. Vând /închiriez garaj 
Tel. 092/734064 .

• Vând garsonieră mobilată 
Simeria. Vând cuptor micro
unde. Informații tel. 227478 
(8042)

• Vând garsonieră Dorobanți, 
preț 43 milioane, negociabil. 
Informații tel. 220794 (8042)

• Vând Mazda 626 Diesel 
1987, radiată, tel. 220898 
(8012)

• Vând tractor U 650, înma
triculai, plug, remorcă, Băița, 

nr.casă 174 A. (8026)
. • Vând BMW 5281, an '84, 

numere Germania '98, preț 
2800 DM, Dacia 1310, piese 
schimb, 2000 DM, negociabil. 
Tel. 283228. (8021)

• Vând Dacia 1310, avariată. 
Tel. 223943 (7079)

• Vând VW Golf II Diesel, 
înmatriculat. Tel. 094/515428 
(8040)

• Vând tractor Uf 650, cu 
remorcă, negociabil. Tel. 
724559 (7402)

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

• Vând parbrize, Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Tel. 225075 
(7772)

• Vând mașină înghețată 
Carpigiani, preț avantajos. Re
lații la tel. 094583142 (7278)

• Vând și montez instalații 
complete pentru recepționarea 
următoarelor programe TV: 
PRO TV, Antena 1, TV Parâng, 
TVR 1, TVR 2.Tehnologie de 
ultimă oră. Garanție un an. 
Informații tel. 094583126, 054/ 
777455 (7274)

• Vând garnitură baie, culoa
re neagră cu dungi albe. Preț 
1.200.000 lei. Tel. 622758 
(3463)

• Vând societate comercială 
S.A., congelator 300 kg, filtru 
cafea, rafturi metalice, tejghea 
lemn, ambalaje cola, bere. Tel. 
225285 (8036)

• Vând antenă parabolică, 
performantă, stupi orizontali și 
bloc motor cotă normală. Hațeg, 
770505 (7281)

• S.C. în dezvoltare angajea
ză vânzătoare, absolvente liceu, 
promoția 1996-1997. Relații la 
tel. 211411 (7799)

• Angajăm secretară. Tel. 
627527, între orele 11-12 
(7464)

• Instalăm alarme și inter- 
foane pentru blocuri,-vile, 
birouri. Tel. 624055 (7784)

• Cu adâncă durere în 
suflet familia Silasi Dănuț și 
losif anunță dispariția prema
tură a prietenului lor

NELUȚU CURETEAN (UȚU)
Condoleanțe familiei îndo- 

liate! (8045) 

r....  ..........
• Cu adâncă durere soțul 

Bebe și fiica Miruna Micșan 
anunță încetarea din viață la 
26.05.1998 a dragei lor soții și 
mame

MARIETA MICȘAN 
în vârstă de 55 ani. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Casa Mortuară din str. Emi- 
nescu. înmormântarea azi, 
28.05.1998, la cimitirul ortodox 
Deva, ora 14. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! (8055)

Consiliul de Administrație 
al S.C. "Corvinul" S.A.

Hunedoara

IVERSE
■«

• Suntem alături de Monica 
Borza la dureroasa despărțire 
de minunatul ei fiu

CRISTI
Dumnezeu să-l odihneas

că! Familia Caragea. (8048)

• Vând cal semigreu, deo
sebii, talia 1,60, vârsta 2 ani. 
094583126 (7282)

• Cu autorizația 15169/ 
2.03.1998 a luat ființă societate 
independentă reprezentată prin 
GAVRILĂ IOAN din Orăștie cu 
obiect de activitate comerț și 
prestări servicii. (8027)

• Cooperativa "Silvana" cu 
sediul în Deva, bdul Decebal, 
bl. C, parter, a depus la APM 
documentația pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru 
obiectivul bufet incintă IPH 
Deva. Sesizări și reclamații se 
depun în termen de 15 zile la 
sediul APM Deva, str. A.VIaicu, 
nr. 25 (7484)

• Sincere condoleanțe 
transmitem familiei Borza 
Remus și Monica, neconsolați 
de dispariția fulgerătoare a 
fiului drag

CRISTI
Dumnezeu să-l odihneas

că. Familia col. Burz Cornel. 
(8046)

• Colegii de muncă de la 
Inspectoratul județean de sănă
tate publică deplâng dispariția 
prematură a celei ce a fost

MICȘAN MARIETA (PUȘA)
Odihnească-se în pace! Sin- 

cere condoleanțe familiei. (8061)

• Colectivul Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva este 
alături de colega Dorina Molodețiu 
la pierderea celui care a fost

SUCIU GAVRILĂ
(8058)

S.C. ORCONSTRUCTA
SRL Orăștie

PIERDERI

• Colectivul S.U.T. Ardeal- 
Deva este alături de colegul 
Micșan Eugen, la greaua sufe
rință datorată dispariției pre

mature a soției sale,

MICȘAN MARIETA 
și transmite sincere condole
anțe familiei îndoliate. (8051)

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.

• Pierdut cod fiscal 
4374202 al Primăriei Buceș. îl 
declar nul.(8029)

• Pierdut cod fiscal 5945234. 
declar nul. (8035).

nr. Consiliul local al
municipiului Deva

îl

f COMEMORĂRI.

• Se împlinește un an de când 
trecut în eternitate dragula

nostru soț și tată

ONIȘOR VASILE
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 31.05.1998, 
ora 12,30, la cimitirul ortodox 
de pe strada' Eminescu. 
Dumnezeu să te odihnească. 
Soția Dorica și copiii. (8031)

țT-J DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
soția Mariana, copiii Ramona 
și Robert anunță moartea 
fulgerătoare a scumpului 
soț și tată

lor

Comunicat
în vederea repartizării locuințelor din bl.26, situat 

în zona Dorobanți, municipiul Deva, toți solicitanții 
vor prezenta, până Ia data de 20 iunie 1998, acte 
doveditoare din care să rezulte situația actuală a 
acestora: adeverințe vșnit net, certificat de naștere 
copii (copie xerox), certificat de căsătorie (copie 
xerox).

Actele se vor depune la Primăria municipiului 
Deva, camera 56, zilnic între orele 8-10 și 14-15,30.

Auto schrott Transit Arad
Calea Lipovei, nr. 211

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

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

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

Atenție!

ft

S.C. VESTIțO 
DESIGN SRL Deva

CURETEAN IOAN
32 ani

Corpul neînsuflețit se află 
depus la Biserica Penticostală- 
Emanuel, str. Eminescu, nr. 
52. Vei rămâne veșnic în sufle
tele noastre. (8043)

Angajează:
• 1 asistentă-secretară
■ studii superioare, operare calculator, Ib. ger

mană scris și vorbit, cunoștințe de contabilitate 
constituie un avantaj, vârsta max. 30 de ani;

• 1 inginer pentru conducerea și 
organizarea activității de producție.

Necesită permis de conducere cat. B, vârsta 
max. 32 de ani.

Informații la tel: 092/232626, zilnic, între orele 
17-19.

Convoacă Adunarea Generală Extraordi
nară a Acționarilor în data de 15.06.1998, ora 11, 
ta sediul societății din strada Moldovei, nr.8, pentru toți 
acționarii înregistrați ia Registrul Român ai Acționarilor 
la data de 01.06.1998, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea prețului de pornire a licitației 
pentru activele aprobate spre vânzare: Depozit 
prod, agroalimentare Peștișul Mic, Bufet "Rusca", 
Lab. patiserie Teliuc.;

2. Stabilirea garanției de participare la licitație;
3. Vânzare active;
4. închiriere spații;
5. Diverse.
în căzui în care adunarea generată nu va fi legal 

constituită se va reprograma în data de 17.06.1998, în 
aceiași ioc și ia aceeași oră.

Adunarea Generală a Acționarilor

Consiliul de Administrație 
al S.C. DEVIL S.A. Deva

Cu sediul în Deva, str. DorobanțHor, nr.32A 
Convoacă

ia data de 11 iunie 1998,
ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea listei pentru contracte de leasing;
2. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului necesar prevăzut în 

lege, data următoarei adunări va fi în 12 iunie 1998, la 
aceeași oră și în același loc.

s.c. roo
Cu sediul în Peștiș, nr.l, Hunedoara 

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație.
Adunarea se va ține în data de 11.06.1998, în aula 

Facultății de Inginerie Hunedoara, str. Revoluției, nr.5, 
ora 15.

In cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, AGA se va 
ține în data de 12.06.1998, la aceeași oră, în același loc.

S.C. SILOG ELECTRONICS
SRL Deva

inginer calculatoare; 
vânzător electronice. 

Informații la tel: 233099, 
231607, între orele 8-16.

PUBLIROM
ADVERTISING AGENCY

ANGAJEAZĂ
REPREZENTANT! ZONALI
în orașele Hunedoara, Deva, Orăștie

Se oferă:
>comision generos;
>program flexibil;
>posibilități de afirmare;
> colectiv tânăr.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și 
așteptați să fiți contactați.

-N

/

Se cer:
>studii superioare;
>prezență agreabilă;
>abilități comunicaționale;
>vârsta maximă 40 de ani.

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

Timisoara, sir Mircea cel Bătrân, nr.4, 
tel: 056/183558; 124550: 125035; fax: 056/183558; 125035.

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!XX.
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Cu noile echipamente frigorifice Whirlpool 
energia electrică zilnică vă costă doar:

prezintă sâmbătă, 30 mai 1998, ara 21“ la Casa de Cultură a Smdkatelflr-Deva

Casnice

ADUCE CALITATE VIEȚII

<5f 475 lei (1,25 KW/zi) pentru frigider ART 785
fit 530 lei (1,4 KW/zi) pentru combină frigorifică ART 812 
© 410 lei (1,08 KW/zi) pentru congelator AFB 409

IFii pe fază! Pe 30 mai, orele 24“, 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

SPONSORI MEDIA

Transilvania Jurnal
TO* iȘ* Ottau»

Organizator: Fundația Transilvania Expres

Notă: aceste costuri sunt valabile pentru prețul energiei electrice 
calculat în aprilie 1998.

(Consiliul de Administrație al S.C. Ardealul S.A.)
Convoacă pentru data de 14.06.199S, la ora 10, la Complex Restaurant 

j Transilvania din Deva, P-ța Victoriei, nr.8
Adunarea Generală a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administrație;
2. Alegerea Consiliului de Administrație;
3. Alegerea Comisiei de cenzori și cenzori supleanți;
4. Diverse.
în cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile pentru desfășurarea ședinței, 

aceasta va avea loc în 21.06.1998 în același loc și la aceeași oră.

BI. 111. parter. Deva

i
I

Bd. Decebal, Bl. R. parter. Deva
Bd. Dacia, nr. 37. Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

DEVA-SAT - Str. Avram Iancu
DOMUS - Bd. Mihai Vitcazu Bl. 43, Deva 
ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8. Petroșani 
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44. Vulcan 
IMCOMEX - Str. 1 Decembrie, nr. 11 A, Deva
IMCOMEX - Str. N. Bălcescu. nr. 11. Orăștie 
QUASAR -
QUASAR -
QUASAR -
QUASAR -
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. 4 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

Calitatea vieții 
dumneavoastră
> I

poate fi influențată 
și de consumul 
redus de 
energie electrică.

CATALOGUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DIN ROMÂNIA

SINGURUL CATALOG 
DISPONIBIL 

SUB FORMĂ DE 
CARTE 

COMPACT DISC 
Șl PE INTERNET

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
1 Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂLA PREȚUL DE FABRICAȚIE: 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTÂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA OlandaJ

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

SC Fares SA Orăștie
Angajează personal pentru com

partimentul vânzări. Condiții: băr
bați, studii medii (de preferință supe
rioare), domiciliați in Orăștie, cu 
experiență în domeniu. Relații la 
telefoane: 247572; 241940 sau la 
sediul firmei din str. Plantelor nr. 50.

S.C. Aproterra S.A. 
Simeria

Distribuitor și singurul Service autorizat din 
județul Hunedoara pentru acumulatoarele ROM BAT 
efectuează în mod gratuit în perioada de garanție și 
postgaranție verificarea instalațiilor electrice, 
reglarea releului de încărcare, completarea electroli- 
tului 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 dumnea
voastră, nu ezitați să procurați acumulatoarele 
ROMBAT de la Aproterra - Simeria.

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

Prețurile nu conțin TVA.

® 145 R 13 213.180 lei
® 155 R 13 220.591 lei
® 165/70 R 13 239.058 lei
® 175/70 R 13 282.540 lei
® 175/70 R 14 294.728 Iei
® 185 R 14 C 370.847 lei
® 900-20 1.143.800 Iei
® 1OOO R 20 1.421.504 lei
® 11OO R 20 ST 1.572.592 lei
® 1200 R 20 ALST 2.012.024 Iei

Ofertă Specială OUASAR, 
dealer autorizat CONNEX GSM.

149S*
CONNEX GSM vă oferă 
...Și 22% reducere pentru 
în loc du 191 USD, 
model din generația 
acum doar 149 USD*!

• • •

Intre 4 și 30 mai, 
conectare gratuită! 
telefonul Ericsson 628!
Ericsson 628 - un 
decembrie 1997 - va costa
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pe 1 an tie zile. 

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

asm'

9P
CONNEX GSM este marcă înregistrată 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, Sir. Avram Iancu, 
bl. E, parter, tel/fax: 054647 540
Ofrrla esle valabilă la magazinele și dislrtbuilmii CONNEX GSM, în limita Blocului disponibil. 
Aclivurea serviciu lui se fare în conformitate eu condițiile eoni rad nule obișnuite.
* Fără TVA indus. Nulii preț esle valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

'sx. ROMAVICOM SRL] 
DEVA

Ferma Particulară Mintia, Platforma Casa 
Agronomului, vinde puf de COme vfi zilnic 

între orele 7-15,30
Informații la telefon 233484 (447792)
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Având în vedere neregulile și 
ilegalitățile săvârșite în ultimii ani și 
în activitatea de vânătoare și 
pescuit sportiv din țară, care au dus 
la decimarea fondului cinegetic, 
organismele abilitate au elaborat o 
serie de acte normative care 
reglementează în bună măsură 
organizarea domeniului. Așa cum 
ziarul nostru a mai informat, în baza 
unor documente clare, legale, 
conform listei Ministerului Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului, în 
județul Hunedoara ființează legal, la 
această dată, doar două asociații 
independente ale vânătorilor și 
pescarilor sportivi, respectiv AIVPS 
Hunedoara și AIVPS “Cerbul” 
Hațeg.

Din dorința de a-i pune la 
curent pe vânătorii și pescarii 
sportivi din întreg județul nostru cu 
unele date strict necesare și perfect 
legale pentru preocupările lor, 
conducerea AIVPS Hunedoara, 
prin președintele său, dl Alexandru 
Junie, ne-a remis un material, din 
care publicăm pasajele care 
prezintă mai mare importanță.

Potrivit Legii 21/1924 și Legii 
103/1996, fosta AGVPS din 
România și asociațiile subordonate 
nu mai au bază legală de 
funcționare. în același cadru ilegal 
se îțiscriu și AJVPS Hunedoara- 
Deva și filialele acesteia, care nu s- 
au reorganizat în asociații inde
pendente, cu personalitate juridică, 
în baza reglementărilor mai sus 
menționate. în conformitate cu 
adresele MAPPM, prin care se fac 
precizări clare privind activitatea de 
vânătoare și pescuit sportiv în 
România, toți vânătorii și pescarii 

\din județul nostru trebuie să știe că

permisele vizate la vechile filiale 
ale AJVPS Hunedoara-Deva nu le 
mai dau dreptul să practice 
vânătoarea sau pescuitul sportiv 
începând cu data de 1 iunie 1998. 
în aceste condiții se impune să 
intre cât mai repede în legalitate și 
să se înscrie, pe bază de opțiune 
proprie, liberă, într-una din cele 
două asociații independente legal 
constituite. Cei care până la 
această dată nu vor fi înscriși într-

z' Legal și 
Ilegal în 

activitatea

x

de vânătoare 
și pescuit 

sporab
o asociație care funcționează legal 
nu vor mai putea practica 
vânătoarea și pescuitul sportiv și 
deci nu vor mai avea voie să dețină 
în mod legal arme de vânătoare.

' De asemenea trebuie știut că 
și darea în folosință a terenurilor de 
vânătoare și a apelor de munte 
începe tot de la 1 iunie a.c. Ca 
urmare, trebuie încheiate noi 
contracte cu asociațiile inde
pendente legal constituite în baza 
legilor 21/1924 și 103/1996, vechile 
contracte pierzându-și valabilitatea 
cu data de 1 iunie a.c.

Interesant de amintit este șî^ 

faptul că fosta AGVPS, ca și 
fostele AJVPS nu mai pot 
dobândi în folosință terenuri de 
vânătoare și pescuit sportiv, ele 
nemaiavând bază legală de 
funcționare. Iar a dobândi acum 
personalitate juridică este 
imposibil, termenul limită pentru 
aceasta fiind expirat. Potrivit Legii 
103/1996, AGVPS - organ 
reprezentativ la nivel național și 
internațional -, ca și fostele 
asociații județene din subordinea 
sa nu se pot reorganiza din 
proprie inițiativă ori la opțiunea 
unor persoane fizice, ci numai 
prin voința membrilor asociațiilor 
independente legal constituite 
din județele țării.

Toți vânătorii și pescarii 
sportivi din județul nostru să 
înțeleagă că AJVPS și filialele 
sale nu mai pot desfășura de 
acum înainte nici un fel de 
activitate: vânătoare, pescuit 
sportiv, eliberarea de permise, 
încasarea de cotizații etc. Deci 
nu mai trebuie prezentate 
foștilor paznici sau altor 
persoane din cadrul filialelor 
AJVPS permisele de vânătoare 
ori de pescuit sportiv, deoarece 
nu mai au nici un drept, nici o 
misiune, nici o competență. Iar 
organele de stat au obligația să 
intervină ferm pentru res
pectarea legilor țării.

N.R. în ce ne privește, 
dacă și alte asociații ale 
vânătorilor și pescarilor sportivi 
din județ prezintă documente 
că sunt constituite legal, le vom 
face cunoscute, prin inter- 
mediul ziarului, celor interesați^

^7 if susprintre 
semănături

Bani să fie, că benzină 
se găsește!

Foto: Eduard CHiROlU

La înălțarea Domnului, după 
| Sfânta Liturghie, iese poporul la 
I holde cu preotul în frunte, pentru 
! sfințirea semănăturilor. Ce tablou 
I impresionant! Praporul se leagănă 
| pe cale, bătut ușor, pe deasupra 
. spicelor, de adierea văzduhului. în 
I urma lui cămășile albe și fețele 
| cucernice ale credincioșilor se 
I acordă cu limpezimea atmosferei și 

cu veselia molcomă a câmpului într- 
| o sărbătoare plină de vrajă. Preotul 
Iîn odăjdii, cu evanghelia pe brațe, 

revarsă, laolaltă cu cântăreții, peste 
| lanuri și livezi, psalmodiile 
■ mângâietoare ale înțeleptelor 
■ tropare. ... Preotul botează holdele 
I ce se închină în fața lui și frunțile cu 
I gândurile in contemplația pioasă a 
! credincioșilor.

Nu e Iisus aici? Cine nu-l vede 
| pășind încet în rând cu credincioșii? 
. Cine nu-l simte străbătând prin 
I perdeaua de lumină a azurului, 
J mângâind ușor praporul ce atinge 
I capetele credincioșilor, înmuind 

inimile din melodia troparelor șt 
| glăsuind domol din evanghelie? Cine 
■ nu se simte în mijlocul holdelor 
I multicolore, sub bolta nemăr- 
| ginitului senin, în cerul îmbălsămat, 
| purtat pe brațe de Părintele ceresc. 
‘ în tovărășia naturii Dumnezeu ni se 
| descoperă mai ușor, mai măreț, mai 
I mângâietor. E un semn că pe 
'. Dumnezeu B aflăm mai repede, nu în 
I izolare, nu în abstracțiunea 
| individualistă, ci în comuniunea cu 
. - semenii și cu natura.

HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!
Astăzi este zi de praznic 

I împărătesc, în care Biserica noas
tră, cu alese cântări duhovnicești, 

| face pomenirea înălțării Domnului 
■ la cer. Despre cele legate de 
1 înălțarea Domnului la cer s-a

proorocit cu multe sute de ani 
înainte de către proorocul David, 
în unul din psalmii săi: “înalță-te 
peste ceruri. Dumnezeule și peste 
tot pământul mărirea Ta” (Ps. 
56,7).

Fiul lui Dumnezeu, înălțat 
astăzi la ceruri, a înălțat de la 
pământ la cer întreaga fire umană, 
unind pe cele de jos cu cele de sus. 
Mântuirea noastră este posibilă 
prin jertfa de răscumpărare făcută 
pe crucea Golgotei.

înălțarea omului la Dum
nezeu este ceva veșnic și universal 
în același timp. Evenimentul 
istoric al înălțării s-a petrecut 
acum aproape două mii de ani, dar 
de atunci și până la sfârșitul 
veacurilor, omenirea a fost 
chemată și va fi chemată să se 
înalțe la cer, să-și desprindă 
Cugetul din mocirla păcatelor 
acestei lumi care adeseori 
întunecă conștiința și să-l îndrepte 
spre Dumnezeu, Părintele 
luminilor, “de la care vine toată 
darea cea bună și tot darul cel 
desăvârșit”.

Domnul s-a înălțat la cer 
astăzi, dar nu se desparte de noi. 
Intrând în mărirea dumnezeirii 
Sale, el este al tuturor și este 
pretutindeni, cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, pe care L-a trimis 
în lume ca să întemeieze 
Biserica, adică împărăția 
harului. înălțarea Domnului este 
prilej de bucurie pentru noi, 
pentru că acolo unde este El vom 
putea fi și noi dacă îi vom urma 
întru totul învățătura Sa.

ADEVĂRAT S-A ÎNĂL
ȚAT!

Marta CRIȘOVAN
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Că în România se fură, nu este 
o noutate. Probabil, în regimul 
Iliescu, marile escrocherii au fost 
permise deoarece partidul aflat 
atunci la guvernare se gândea că 
pentru a ajunge în capitalism 
România trebuia să treacă prin faza 
"capitalismului sălbatic”. In toate 
țările lumii aflate într-un stadiu 
avansat de dezvoltare, marea 
burghezie și-a făcut averile pe căi 
nu tocmai cinstite. Și orice țară are 
nevoie de o clasă conducătoare, 
politic și economic, adică de marea 
burghezie. Nu în asta stă tragedia.

Sub actuala guvernare, 
escrocheriile au continuat. Mult 
trâmbițata campanie anticorupție 
dă rezultate din când în când.

Cu sufletul

gura...
Poporul nu are ce mânca dar 
urmărește cu sufletul la gură 
desfășurarea evenimentelor. Apoi 
înghite în sec. Mâncare nu e, dar 
țigările ne sunt trimise cu avioanele. 
"Țigareta” a fost aprinsă și, curios, 
nu scoate fum. Interesant. De foc 
fără fum nu am auzit.

N-am să le țin marilor corupți 
o lecție de morală și de cinste. 
N-am să le spun că bogății au 
șanse de a ajunge în rai. Nid nu-i 
interesează, de altfel. Țara are 
nevoie de o mare burghezie, dar și 
poporul are nevoie de mâncare; nu 
de alta, dar azi, mâine, o să existe 
numai guvernanți, fără popor. Așa 
că cel mai bine este ca aceia care 
fură să fure în continuare. Dar să 
dea jumătate din ce fură pentru 
construirea de cantine sociale sau 
la bugetul sănătății. Toată lumea va 
fi mulțumită. Și nimeni nu va ajunge 
să fie pus la zid.

Ciprian NICKEL

Grădina de lângă Uroi
rmTITI Il1 iTHTTrn-m-n-n^—Httllll

După cum ne-a declarat dna ing. Emilia Drăghici, Ferma nr. 
6 a S.C. "Sansere" Sântahdrei, situată pe malul Mureșului, 
lângă Uroi, s-a îmbogățit anul acesta cu 150 ha teren din zona 
Cărpiniș, deținut până acum de altă fermă. In prezent, ferma 
deține circa 200 ha pământ cultivat în bună măsură cu 
cereale, sfeclă de zahăr, floarea soarelui și legume. La 
grădina de legume suprafețele cele mai mari sunt ocupate cu 
morcovi, ceapă, varză și cartofi. Până acum s-au valorificat trei 

^tone de spanac și ceapă verde. (Gh.P). y

MUZICA POPULARA
PENTRU ELEVI

A MURIT

24 DE ANI
C ' J

Sebastian A Un Pro ca 
din Lupeni a murit în 
aceeași localitate în 26 mai 
a.c. la puțin timp după 
miezul nopții.

Deși nu avea permis de 
conducere, el s-a urcat la 
volanul autoturismului 4- 
HD-1823. Datorită neînde- 
mânării, nu a acordat 
prioritate unui autobuz 
condus corect de loan 
Hosu din Petroșani, cu care 
s-a tamponat.

Sebastian și-a pierdut 
viața și au fost răniți grav 
Va si le Crăciun, de 19 ani, și 
Elena Pădureanu, de 16 
ani, ambii pasageri în 

^autoturism. (V.N.) y

----------------- " A

D.G.IVLP.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE 26.05.1998
• *

\___________________________________________________ ____________._________________________________/

agent comercial 44
agent pază și ordine 50
aplicator de detalii la produse

din ceramică 5
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent maternal profesionist 5
barman 9
bucătar 2
cofetar 5
confecționer - asamblor
articole din textile 52
croitor 10
croitor-confecționer îmbră-

căminte după comandă 1
cusător piese din piele și

înlocuitori 12
cusător piese la încălțăminte 10

---- V

director comercial 1

economist în industrie 5

electrician auto 1

electronist 1

femeie de ser/iciu 1

frigotehnist 4

gestionar depozit 10

inginer autovehicule rutiere 1

inginer constructor instalații 1

inginer mecanic 1

lăcătuș mecanic 15

maistru în industrializarea

lemnului 2

maistru mecanic 1

maistru mecanic auto 1

mecanic auto 1

muncitor necalificat 21
-------------------- ------------------------

operator calculator
electronic și rețele 1

ospătar (chelner) 3
patiser 2
paznic 12
stenodactilografă 1

strungar universal 4

sudor autogen 4

șofer de autoturisme și
camionete 1

taxator 10
tehnician arhitect 1

tâmplar universal 27
tinichigiu carosier 3
vânzător 14

vânzător bilete 6

tot locuri de muncă vaoante 364
——Âj

e~ X
Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe 
de Muncă și Șomaj Hunedoara-De va puteți primi de ia Centrul de Informare și Documentare, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de ia Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, 
Căian, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Uia, în zilele de luni, marți, 

^miercuri, joi, între orele 8.30 -12.30 y

Joi, 28 maia.c., orele 17-20, la Casa municipală de cultură 
din Orăștie are loc Festivalul - concurs de muzică populară 
"Lele de la Orăștie" deschis interpreților elevi din zona 
cunoscutului burg transilvănean. Va fi o sărbătoare a muzicii 
populare din această bogată vatră folclorică, care se va 
bucura de o bună primire din partea publicului. (M.B.)

4 PROMO
1. Cagliari (2) - Venezia 

(3)P-X
Dacă luăm în considerare 

liniile de clasament ale celor două 
echipe, ne îndeamnă spre un “X”.

2. Cagliari - Venezia f. 1X
Profitând de avantajul jocului 

acasă, gazdele pot să-și apropie 
victoria.

3. Fidel is And ria (9) - 
Reggiana (6) 1X

Gazdele, în perspectiva 
meciurilor care le mai au de 
susținut, țintesc obținerea 
punctelor puse în joc.

4. Foggia (17) - Ravenna 
(15)p.X

Până la pauză, se poate 
păstra egalitatea.

5. Foggia - Ravenna f. 1
Gazdele au nevoie de victorie 

ca de oxigen pentru supraviețuire 
în B.

6. Genoa (11)- Castei di 
Sangro (20) 1

Genovezii merg la victorie. Să 
nu neglijăm că și oaspeții pot să 
surprindă...

7. Monza (16) - Ancona
\(1Ș) IX___________________

Concursul din
31 mai 1998

Un “derby” din subsolul 
clasamentului se poate încheia 
imprevizibil.

8. Pescara (13) 
Perugia (5) 1X

Cu 9 meciuri în deplasare 
încheiate la egalitate, oaspeții s- 
ar mulțumi și în acest meci cu 
un punct.

9. Reggina (7) 
Saiernitana (1) 1

In tentativa lor de a mai urca 
în clasament, gazdele mizează 
pe victorie și în fața liderului.

10. Torino (4) • Chievo 
(8)p. 1X

Până la pauză, rezultatul 
poate fi incert.

11. Torino ■ Chievo f. 1
Torino este considerat solist.
12. Treviso (10) -

Padova (19) 1X
Treviso se află pe un loc 

bun, nu are probleme. în 
schimb, pentru oaspeți și un 
punct contează mult.

13. Verona (12) -
Lucchese (14) 1

Normal, gazdele ar câștiga. 
Nici un “X" nu este de neglijat.

a _____ Ziar editat de
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