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Fața palidă a grevei generale
Sindicatele și-au ales prost 

momentul în care să joace 
cartea grevei generale. 
Conjunctura nu e de fel 
favorabilă obținerii unui succes 
sindical printr-o astfel de 
manevră. “Corurile” reunite, în 
premieră, ale marilor 
confederații sindicale au 
insistat, nepragmatic, pe “aria” 
frustrării generale sperând că 
sunetul ei va da foc păcii 
sociale. Acest lucru nu s-a 
întâmplat, semnalând existența 
unor desincronizări, pe 
orizontală, între marile 
confederații, iar pe verticală, 
între vârful și baza structurii

sindicale. Salariații între
prinderilor de stat au devenit 
mai prudenți, li se pare mai 
aproape de “piele” locul de 
muncă decât lupta sindicală și 
înțeleg gravitatea momentului. 
Ideea că nu e timpul pentru o 
încetare generală a lucrului s-a 
impus, dincolo de dorința 
liderilor sindicali de a-și etala 
forța persuasivă și 
organizatorică. Pe de altă 
parte, înainte ca reforma 
economică să fie fapt, o grevă 
generală poate scăpa 
controlului strict al sindicaliștilor 
devenind revoltă pe fondul 
frustrării acute a populației.

Avertismentul sindical din 
aprilie a demonstrat aceasta, 
dovedind că, la noi, greva nu e 
totuna cu încetarea lucrului. 
Puzderia de oameni care au 
protestat pe străzi, n-a 
influențat nicicum nivelul 
general al activității economice 
din acea zi. Concluzia care se 
degajă este că vârful de lance 
al protestelor sindicale n-au 
fost angajații societăților 
comerciale de stat, ci 
amărăștenii fără serviciu, fără 
perspectivă, ce-și scandau 
iritați alienarea.

Conducerile marilor 
confederații sindicale, BNS,

Cartel Alfa, CNSLR-Frăția și 
CSDR, apar lipsite de 
perspectivă încercând să 
producă o grevă generală. 
Chiar dacă revendicările cu 
caracter legislativ pe care 
sindicaliștii le-au pus acum 
două luni pe masa 
Executivului(legi ca cea a 
răspunderii ministeriale, sau a 
funcționarului public) vor 
putea fi satisfăcute, rămân 
imposibil de rezolvat 
revendicările economice. în 
plină recesiune, Guvernul nu

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 2)
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Discuția purtată recent 
cu dra ing. Mihaela 
Roșea, șeful biroului 

marketing al Sucursalei din 
Orăștie a SN 
București (fosta 
reliefat câteva 
esențiale privind
producției acestei unități, 
orientată în bună parte, în 
condițiile economiei de piață, 
și spre construcția de mașini 
agricole. Gândind la

Romarm 
IMO), a 
aspecte 
evoluția

sau de 60 de CP. Totodată 
se construiesc și accesorii 
pentru tractoarele de 
fabricație chinezească. Tot 
în sistem de mașini agricole 
se înscriu: cultivatoarele pe 
cinci rânduri, semănătorile 
universale (pentru păioase 
și prășitoare) pe 12 și 18 
rânduri, mașinile de plantat 
și scos cartofi.

Atenție merită și oferta de 
alte tipuri de mașini și utilaje

Tipografia “Cuvântul liber” Deva 
execută ue bază de comandă 

IMPRIMATE TIPIZATE
• note contabile • note de 

recepție • balanțe de verificare 

• state de plată etc. 
Informații ia telefon 212157

Drumul Sucursalei SN Romarm din Praștie 
confirmă

Concurs "Vânătoare

Consecvența în 
producerea de 
utilaje agricole

abordarea unui asemenea 
profil de producție, începând 
din 1993 specialiștii firmei și- 
au orientat preocuparea spre 
proiectarea și fabricația unei 
game variate și complexe de 
mașini destinate agriculturii, 
resimțind că există
capacitatea de a îndeplini un 
asemenea obiectiv cu 
corespondent real în practică.

Am rugat-o pe interlo
cutoare să prezinte, pentru 
cititorii ziarului nostru și 
pentru agricultorii interesați, 
câteva dintre principalele 
utilaje agricole aflate în 
fabricație la unitatea amintită. 
Prin modul de realizare și de 
impunere pe piață - de amintit 
că vânzarea se face direct 
prin magazinul propriu aflat la 
sediul societății și prin 
rețeaua de distribuție care are 
reprezentanțe în toate zonele 
țării - a câștigat un larg teren 
motocultorul cu accesoriile 
necesare, respectiv freză
rotativă, plug și prășitoare. De ^rezultatele ulterioă’re putând 
asemenea, firma are oferte de să confirme că investiția 
grape cu discuri de tipul este benefică.
purtate sau tractate, în A consemnat
variante pentru tractoare de 45 Nico/ae TÎRCOB

< _ _ _____________

mașini 
pentru 

lemnului,

de uz gospodăresc cum ar fi 
betonierele, ce sunt 
solicitate în unele zone, dar 
din lipsă de informație 
beneficiarii din județul 
nostru nu știu că le pot 
procura de la noi. în același 
timp - cum preciza 
interlocutoarea - există și 
ofertă de 
polifuncționale 
prelucrarea
precum și de prelucrare a 
metalului (strunguri 
320x750). .

Totodată, este de amintit 
că firma mai produce în 
exclusivitate reductoare 
pentru combina C110.

Foarte important este să 
subliniem că pentru toate 
utilajele se asigură service 
în termen de garanție la 
sediul clientului, precum și 
piese de schimb în 
postgaranție. Sunt deci 
oferte care merită să fie 
cunoscute și apelat la ele,

de comori"
Centrul local Deva al 

Organizației Naționale “Cer
cetași! României" (O.N.C.R.) 
organizează, cu ocazia zilei de 
1 Iunie, jocul - concurs 
“Vânătoare de comori", ce se va 
desfășura în perimetrul 
municipiului Deva. Concursul se 
adresează tinerilor cu vârsta

cuprinsă între 15 ș/ 17 ani, 
cărora le plac plimbările în aer 
liber; ei se pot înscrie la sediul 
Centrului local Deva al 
O.N.C.R. din strada Gh.Barițiu, 
din incinta Fundației pentru 
Tineret, în zilele de marți și joi, 
între orele 19-20. (G.B.)

-am fost, nu sunt și nu am șanse să devin un analist, nici 
măcar de nivelul submediocru al multora care populează 

micile ecrane seară de seară debitând cu siguranță și nonșalanță 
idioțenii preluate cu fulgi cu tot din cine știe ce manuale obscure. 
De aceea, poate, nu voi reuși niciodată să înțeleg de ce trebuie să 
vină americanii să facă ordine într-o țară din sud-estul Europei, imi 
cer scuze: este vorba despre cu totul altceva, și anume despre 
cum va arăta pământul după consumarea tuturor etapelor 
prevăzute în Apocalipsă pentru biblicul sfârșit al lumii. Oricum, 
chiar descoperind acest suport... logic, tot nu pot înțelege de ce 
trebuie rasă de pe suprafața pământului identitatea unei națiuni 
doar pentru ca un singur om să se declare învins, chiar dacă el se 
numește Miloșevici, chiar dacă el este acuzat de naționalism, 
comunism și multe altele. De asemenea, nu am cum înțelege ce 
Dumnezeu vor să demonstreze americanii cu pulverizarea

Iugoslaviei, pentru că invocarea de către ei a unor motive - reale 
sau nu - în a-și justifica o intervenție militară copleșitor- 
distrugătoarb mi se pare pastila otrăvitoare a unei mârșăvii pe 
care unii o înghit cu plăcere... Adică, ba da: să-și demonstreze 
puterea militară într-o zonă geografică unde efectul politic, militar 
și economic va cântări incomparabil mai greu decât o intervenție 
în oricare altă parte a lumii decât aici, în coasta rușilor... Nu cunosc 
și nici nu mă mai interesează mult trâmbițata democrație americană 
atâta vreme cât impunerea acesteia prin forța armelor într-un stat 
suveran și independent se petrece la un pas de noi și la mii de 
kilometri de ei. Și nu voi mai înțelege diferența dintre “crimele de 
război" de care sunt acuzați sârbii și “pierderile colaterale" datorate 
cumplitei mașini de război puse în funcțiune de americani deasupra 
și pe teritoriul iugoslav. Și ar mai fi și altele pe care nu mă duce 
mintea să le înțeleg. Culmea e că încep să-l înțeleg pe Bill - nu să- 
I și aprob! -, fiindcă orgoliul său de mascul și de șef al unui stat 
numit tocmai America se cam mototolise în ultima vreme dacă 
luăm în calcul fie și numai faptul că relația sa cu Monika a fost 
nepotrivită - expresia îi aparține fără a fi specificat că era vorba 
despre potență sau?... - fapt care a dus la potrivirea unei imagini 
în fața poporului american din ce în ce mai nepotrivite; ba chiar 
apăruse pericolul unei dizgrații generale. Și atunci, trebuia găsit 
ceva, cumva, undeva... Somalia, Irakul, Etiopia etc. nu mai aveau 
farmec, însă o demonstrație de supremație tocmai aici, în coasta 
rușilor, e cu totul altceva. Dar se pare că nici aici lucrurile nu merg 
conform așteptărilor, pentru că iugosârbii ăștia sunt o nație afurisită 
și, conform unei tradiții de pe vremea celui de-al doilea război 
mondial, nu prea vor să se lase căleați în picioare. Și nu numai atât: 
ce-ar fi ca, la tribunalul de la Haga, să apară în boxa acuzaților 
duo-ul Slobodan Miloșevici - Bill Clinton? în orice caz, cred că ar fi 
cu mult mai uman...

simpozion
Muzeul Civilizației 

Dacice și Romane Deva 
în colaborare cu Școala 
Normală “Sabin Drăgoi” 
Deva și Liceul "Traian” 
Deva organizează un 
simpozion cu tema Muzeul 
și publicul în societatea 
contemporană. întâlnirea 
specialiștilor de la muzeu 
cu elevii va avea loc, la 
sediul acestor licee, azi, 
27 mai 1999, respectiv, 
vineri, 28 mai 1999.

Citiți în pag* II

“Salarii care 
sfidează bunul simt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dumitru HURUBĂ

S WEST BANK

r—--------------------
în zilele de 7-9 mai 1999, 

prin vizita celebrului papă loan 
Paul II și prin participarea 
surprinzătoare, masivă și 
onorabilă a populației 
Bucureștiului, Țara noastră a 
înregistrat unul din cele mai 
importante evenimente mon
diale ale istoriei contemporane: 
Inaugurarea de fapt a 
Ecumenismului religios în sfera 
Creștinismului, prin manifes
tările prietenești ale celor două 
bisericii fundamentale și 
dominante - Ortodoxia și 
Catolicismul. Dacă acest 
Ecumenism, ce în esența lui 
reprezintă Pacea la toate 
nivelele, va fi susținut și va 
prospera, putem conta pe 
“semne bune": Ecumenismul 
religios universal, reunind toate 
religiile în slujba păcii și întru 
împlinirea idealului de pace al 
omenirii.

Deocamdată, fiindcă ori
ginar Ecumenismul înseamnă 
Unitate, fără îndoială că 
Unitatea ecumenică religioasă 
se extinde pe plan social, 
național și politic, încât ea va 
favoriza și Unitatea națională, 
care deja s-a conturat, de fapt, 
când s-a oficiat “Sfânta 
Liturghie” celebrată de Sancti
tatea Sa, la București (parcul

Izvor), 9 mai 1999, încât se 
cuvine a recunoaște că 
Catolicismul s-a doveuit factor 
al Unității naționale. Drept 
dovadă, redau cele trăite, ca 
participant în asistența celor 
aproximativ 
credincioși, 
catolici.

300.000 de
predominant

9

M-am plasat și am asistat în 
? locuri: marginal, central, apoi

asistente plurietnice. ceea ce a 
dovedit Unitatea națională la un 
nou nivel, de un nou gen, 
complex,« evoluat și perfect 
adecvat epocii în care trăim, 
cea a Contemporaneității cu 
care intrăm în noul secol XXI 
(21) și în al 3-lea mileniu creștin, 

în aceste condiții, denotând 
convingere, credință și 
entuziasm, mulțimea prezentă a

Catolicismul ca factorî 
al unității naționale ]

apropiat de tribună. Peste tot 
am fost înconjurat de români, 
maghiari și slavi (ucraineni, 
sârbi). Au fost și puțini sași. 
Important e că toți participau 
exprimându-se în limba română: 
s-a repetat, insistent - "Vino 
Duhule Sfinte, peste noi revarsă 
darurile Tale!”. S-a cântat, 
repetat, “Christos a înviat", pe 
melodia tradițional - ortodoxă a 
Lui Al. Podeleanu, după cum 
toate răspunsurile de strană - 
gen “Și cu duhul Tău" - au fost 
pronunțate în limba română, de 
astă dată limbă unică a întregii

exclamat de nenumărate ori: "U- 
ni-ta-te! U-ni-ta-te!” Categoric și 
neîndoielnic că s-a conturat o 
Unitate pluri-națională si totuși 
românească, pe două dovezi, 
stări de fapt evidente: 1) se 
pronunță totul în limba 
românească; 2) toți credincioșii 
aparțin aceluiași stat unitar 
național - românesc, uniți prin 
credință și folosind aceeași 
limbă.

Nu consider necesare 
argumente în plus, cât timp 
manifestările concrete vădesc 
pe deplin Unitatea națională. îmi

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234460
Tax 234483

ACORDĂ DOBÂNZI 
ATRACTIVE LA 

DEPOZITELE ÎN LEI 
PERSOANELOR TIZICE! 

x la 30 de zile - 
70% /an 

prin capitalizare - 98%/an 
x la 90 de zile - 

75% /an 
prin capitalizare - 99%/an 

< __________/
“■" ■ 1'1"x 

permit o comparație edifica
toare. Consider această 
manifestare publică, având 
temei Catolicismul, asemenea 
Adunării populare din 3/15 mai 
1848 de la Blaj, în care poporul 
a exclamat: “Vrem să ne unim 
cu Țara!", ceea ce s-a și 
împlinit după 70 de ani. 
"Unitatea” propusă în 9 mai 
1999 poate fi considerată ca 
și împlinită, dacă se re
cunoaște legitimitatea, vala
bilitatea și măreția ei, 
renunțându-se la prejudecăți, 
patosuri subiective și, mai 
ales, la interesele con
fesionale, clericale.

Independent de ceea ce 
va fi în viitor, prezentul ne 
obligă să recunoaștem că 
“Catolicismul, prin Sfânta 
Liturghie celebrată de 
Sanctitatea Sa loan Paul II, la 
București, în 9 mai 1999, a 
deschis perspectiva Unității 
naționale, temei al păcii și 
progresului în istoria noastră 
națională.

Ne vom bucura de acest 
viitor onorabil, dacă ne vom 
dovedi adevărați creștini. 
respectând poruncile divine: 
1) A fi UNA în credință!, 2) A 
ne însuși IUBIREA în conduită.

Victor IS AC
Z
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Cuvântul liber

Salarii care sfidează bunul simt
Ultima trăsnaie a Guvernului 

Radu Vasile se cheamă Agenția 
de Valorificare a Actiyelor 
Bancare. Să nu fi auzit Radu 
Vasile, Valeriu Stoica, Traian 
Remeș și Alexandru Athanasiu 
că România dispune de poliție, 
de parchet, de justiție, de organe 
fiscale, de FPS etc care-n orice 
democrație se ocupă de 
persoanele certate cu legea, 
inclusiv de cele care 
devalizează băncile?

La început, am crezut că, în 
stilul său golănesc, primul 
ministru aruncă pastile unor 
adversari politici, doar-doar 
câțiva dintre aceștia vor mușca 
din momeală. Numai că gluma a 
devenit realitate și premierul își 
pune semnătura pe o ordonanță 
de urgență care poartă numărul 
65 din această lună și care, prin 
conținutul său, întrece orice 
închipuire umană. Ordonanța cu 
pricina se referă la salarizarea 
personalului Agenției de 
Valorificare a Activelor Bancare 
și are 19 articole, plus o anexă.

De la un capăt la altul, 
Ordonanța 65, contrasemnată 
de miniștrii justiției, finanțelor și 
protecției sociale, ne apare ca o 
creație realizată de un grup de 
oameni veniți lâ serviciu după un 
chef prelungit la Snagov. Prin 
acest proiect de lege, Guvernul 
demonstrează că este rupt de 
tot ceea ce se petrece azi în 
România și că starea de 
iresponsabilitate este dominantă 
în tot ceea ce adoptă actualul 
Executiv.

Veniturile lunare ale 
Secretarului de Stat Ovidiu 
Grecea, ca șef al Agenției, 
stipulate în ordonanța trimisă

(Urmare din pag. 1)

are efectiv cum să mai dea 
curs reflexelor lui de 
“cumpărător” păgubos al păcii 
sociale. Criza financiară își 
arată colții îngălbeniți, iar 
memorandumul cu FMI este 
practic un ordin aproape răcnit 
de reducere a cheltuielilor. Or, 
numai revendicarea privind 
indexările salariale ar 
presupune o diminuare a 
veniturilor la buget care, practic, 
ar arunca în haos învățământul, 
sănătatea, ca să nu mai vorbim 
de epidemia primăriilor 
“falimentare". Să refuzi să dai 
la pompe pe un vapor care se 
scufundă numai pentru că nu ți- 

kau indexat salariul e, orice s-ar

Noile tarife la energia electrica intra 
in vigoare pe 3 iunie

Renunțarea la principiul 
subvenției încrucișate, prin 
care operatorii economici 
suportau o parte din tariful 
kW-ului consumat de 
abonații casnici, face ca 
puseul creșterii prețului la 
energie electrică de la 3 
iunie să afecteze puternic 
micul consumator.
Creșterea de tarif pentru 
consumatorul casnic este 
de 54 la sută. 
Consumatorul poate opta 
pentru unul din trei tipuri 
de tarife, după cum se 
prezintă în tabelul următor:

Tranșa efectivă pentru 
tariful social a rămas de 0-
50 kwh/lună, dar se acordă 
o subvenție ce scade 
progresiv până la 70 kWh/ 
lună. Sumele plătite pentru 
consumuri cuprinse între
51 și 70 -de kWh lunar se 
încadrează în cuantumul 
tarifului standard. Depă
șirea pragului de 70 de kWh 
lunar pentru consumatorul 

parlamentului de guvern, se 
ridică la 106 milioane de lei, iar 
cele ale directorului general 
depășesc 90 de milioane lei.

Urmează, în ordine, consilierul 
șef cu 60 de milioane, șefii de 
serviciu - 43 de milioane, șefii 
de birouri 41 de milioane, 
consilierii, experții și analiștii - 
fiecare cu câte 31 de milioâne și 
referenții cu 13 milioane. Ultimii 
pe lista lui Valeriu Stoica și 
Traian Remeș se află șefii de

La Agenția de 
Valorifidare a 

Activelor Bancare 
\___________________ /
cabinete, dactilografele,
operatorii, arhivarul, șoferii, 
paznicii și pompierii ale căror 
venituri se situează între 7 și 
8.800.000 lei.

Ce mecanisme conduc la 
asemenea venituri, se vor 
întreba unii colegi care n-au 
avut • timp să studieze 
documentul împricinat.

Salariul reiese din înmulțirea 
coeficienților de ierarhizare - 
care se situează între 15,40 și
1,50 - cu valoarea de referință 
care este de 2 milioane de lei. în 
salariu se include și indemnizația 
de conducere. La acestea se 
adaugă: sporul de vechime - 5- 
25%, sporul de confidențialitate 
- 25%, sporul de risc și 
suprasolicitare neuropsihică - 
50%, 15 % titlul de doctor, 10- 
25% spor pentru activitatea 
peste program, 15% spor 
pentru condiții speciale.

La sfârșit de an se acordă 

Fața palidă a grevei 
generale

spune, o acțiune sinucigașă.
în aceste condiții “pripeala" 

sindicală a născut o grevă 
generală cu față palidă, fără 
nerv, de la care, lipsesc chiar 
sectoarele care ar putea bloca 
efectiv economia națională: 
energetica și transporturile. 
Dedarațiile liderilor sindicali au 
încercat să escamoteze 
cvasieșecul demersului lor 
grevist interpretând totul ca o 
lecție din care toată lumea are 
de învățat. Pe principiul “dacă o 
ducem pân' la toamnă”, odată 
cu începerea școlilor au fost

ce a optat pentru tariful 
social este o “aventură” 
extrem de costisitoare. 
Fiecare kWh consumat în 
plus costă 1951 de lei. în 
premieră, pe tipicul 
ROMTELECOM, CONEL 
introduce în tarif conceptul 
de abonament ce substituie

TARIFE PENTRU CONSUMATORII CASNICI
Nr. crt. Nivel tensiune TARIF SOCIAL TARIF STANDARD TARIF STANDARD

(monom simplu cu (monom diferențiat cu
abonament)abonament)

Tranșa
0-50 

kWh/lună
*

(iei/kWh)

Peste Abonament 
50
kWh/lună

*

Preț energ.

(lei/kWh)

Abonament

(lei/zi)

Preț energie 
zi*

(lei/kWh)

Preț energie 
noapte**

(lei/kWh)(lei/kWh) (lei/zi)
1 Joasă tensiune 500 

(0 1 kV inclusiv)
1951 700 610 700 740 480

2 Medie tensiune 
(1-110kV exclusiv)

570 500 570 600 400

* luni - vineri: 6-22
** luni - vineri: 22-6; sâmbătă, duminică și sărbători legale

» 
câte un salariu, iar după 2 ani 
vechime în Agenție se acordă 
spor de stabilitate de până la 
20%.

Stimați colegi,
Vă dați seama că nu am 

făcut decât să prezint cifrele 
așa cum le-a stabilit guvernul, 
guvern care, prin simpla 
trimitere a aberantei ordonanțe 
către noi, ne disprețuiește.

Creația Guvernului 
sfidează Legea 154/1998 
privind salarizarea bugetarilor. 
Apoi, de unde are guvernul 
fonduri de salarizare, la 
asemenea nivel, pentru 
personalul Agenției - care 
este o instituție bugetară - 
fără să se producă o 
rectificare prealabilă a 
Bugetului.

Mă surprinde atitudinea 
slugarnică a Consiliului 
Legislativ care - deși prezintă 
pe trei pagini ilegalitatea 
acestei ordonanțe - dă totuși 
aviz favorabil.

în ceea ce ne privește, 
deputății Grupului parlamentar 
al Partidului România Mare vom 
multiplica această aberație 
guvernamentală și o vom pune 
la dispoziția presei centrale și 
locale pentru ca opinia publică 
să cunoască adevărata 
reformă propusă de guvernul 
PNȚCD, PNL, PD și UDMR.

Hie NEACȘU 
Deputat PRM de 

Hunedoara 
(Declarație prezentată în 

plenul Camerei 
Deputaților în data de 

25.06.1999)

anunțate mișcări sindicale 
adevărate dacă Guvernul nu- 
și va respecta promisiunile. 
Până una alta, deși dovedit și 
paradovedit incapabil de a 
pune în practică reforma, 
Guvernul s-a arătat a fi un 
“strateg" mai bun decât 
marea “protipendadă” 
sindicală, care nemaiputând 
"presta” facilități și locuri de 
muncă pentru membrii săi, se 
joacă imprudent cu securea 
războiului.

anticipația plătită până 
acum. Astfel, pe lângă 
plata energiei consumate, 
micul beneficiar va plăti 
lunar un abonament în 
echivalent a 700 de lei per 
zi. Pentru persoanele care 
au consumuri nocturne ce 
depășesc 50 la sută din

ATMOSFERA EXPLOZIVA 
LA BANKC00P DEVA

Ieri, dis-de-dimineață, zeci de 
oameni au luat cu asalt 
literalmente sediul sucursalei 
devene a Bankcoop. Anunțul 
făcut recent de către Banca 
Națională a României conform 
căruia Bankcoop a fost trecută 
sub supravegherea BNR a 
produs panică printre depunători. 
Situația de la Bancorex precum 
și falimentul Băncii Albina au 
încins și mai mult spiritele, 
depunătorii de la Bankcoop 
temându-se ca nu cumva soarta 
celor două bănci mai sus amintite 
să fie împărtășită și de către 
această bancă.

Chiar dacă în urmă cu o zi a 
fost făcut un anunț al băncii 
care preciza că nu este în 
incapacitate de plată, 
depunătorii rămân sceptici, fiind 
hotărâți să își retragă cât mai 
repede banii de acolo.

Am încercat în mai multe 
rânduri să luăm legătura cu 
cineva din conducerea 
Bankcoop Deva, atât telefonic 
cât și direct la sediu, însă a fost

Ședință extraordinară 
a Consiliului local

Consiliul local al 
municipiului Devâ s-a 
întrunit într-o ședință 
extraordinară în data de 24 
mai a.c. Pe ordinea de zi s- 
au aflat patru proiecte de 
hotărâri, unul fiind în cele 
din urmă retras. Proiectul 
de hotărâre cel mai 
„așteptat”, proiect inițiat 
de către dl consilier 
Gheorghe Nițescu, referitor 
la necesitatea mobilării cu 
obiective de interes 
edilitar-comercial a zonei 
Gării'-CFR, a fost retras de la 
dezbatere chiar de către 
inițiatorul său. Chiar retras 
din dezbatere proiectul dlui 
Nițescu a iscat discuții 
interminabile între con
silieri și primar. Afacerea 
Shell, percepută de către 
opinia publică drept o 
victorie a primarului în fața 
consilierilor, a dat prilejul 
ca cele două tabere să 
pornească un atac cu toate 
armele una împotriva 
celeilalte. Primul proiect a

consumul total se poate 
opta pentru tariful standard 
monom diferențiat, prin 
care prețul nocturn al 
energiei electrice este mai 
coborât. Conform celor 
declarate de dna Alexandra 
Popovici, șef birou 
gestiune energie electrică 

imposibil să-l contactăm pe 
director. La intrarea în sediul 
băncii ni s-a spus că nu avem 
voie înăuntru iar telefoanele 
sunt mereu ocupate. Ca atare, 
nu avem posibilitatea de a 
prezenta și punctul de vedere 
al băncii în această problemă.

Datorită faptului că banca 
nu a luat măsurile necesare 
de a face cunoscută publicului 
situația exactă, a fost 
întreținută o adevărată 
campanie de zvonuri, unele 
mai prăpăstioase decât altele.

Spre exemplu, mai mulți 
depunători care așteptau la 
coadă în fața sediului 
Bankcoop erau ferm 
■convinși că banca a dat 
faliment, alții spuneau că nu 
s-au restituit nici măcar o 
parte din banii depunătorilor 
etc. Oricum, până în 
momentul în care nu va fi 
făcută publică situația reală 
a băncii atmosfera va 
rămâne la fel de explozivă. 
(A.NISTOR)

fost retras, dar urmă
toarele două care aveau 
legătură cu aceeași 
afacere au fost discutate 
și adoptate. Este vorba 
despre hotărârile refe
ritoare la procesul 
deschis de către o parte 
a consilierilor împotriva 
deciziei de împro
prietărire a celor trei 
revoluționari cu terenul 
vândut ulterior com
paniei Shell. De 
asemenea, cealaltă
hotărâre face referire la 
aceeași cauză, însă într- 
un alt proces.

Cel de-al patrulea 
proiect de hotărâre se 
referă la organizarea în 
municipiul Deva a unui 
centru de afaceri pentru 
întreprinzători. Dar, 
asupra acestui din urmă 
proiect de hotărâre vom 
reveni pe larg într-un alt 
articol.

A. NISTOR

din cadrul SD Deva, a 
reieșit că pentru județul 
Hunedoara sunt sus
ceptibili de a se încadra 
în tranșa tarifului social 
cca. 15-20 la sută din 
consumatorii casnici. 
(A.S.)

Apel de 
suflet 

pentru o 
viață 

tânără
La vârsta celor mai 

înflăcărate vise și a 
marilor căutări, ado
lescentul loan Stuparu 
(17 ani), elev la Liceul de 
Informatică din Pe
troșani, este nevoit să 
înfrunte fiecare zi a vieții 
într-unu! din paturile 
secției de Hematologie a 
Spitalului Clinic din 
Timișoara. Diagnosticul 
este cert și nemilos: 
leucemie acută iimfo- 
biastică tip Common B; 
pancitopenie secundară.

Șansele de supra
viețuire și de ameliorare 
n-au dispărut însă cu 
totul; salvarea tânărului 
petroșănean ar consta 
într-un transplant de 
măduvă, operație de 
care el ar putea beneficia 
doar în străinătate și care 
ar costa 3 miliarde de iei. 
Suma nu pare chiar atât 
de irealizabilă, ținând 
seama că mai mult de 
jumătate din valoarea ei 
(respectiv 2 miliarde) o 
asigură Crucea Roșie, 
restul banilor urmând să 
fie procurat de familia 
Stuparu.

Numai că veniturile 
familiei sunt mai mult 
decât modeste: mama 
este vânzătoare (și în 
prezent se află alături de 
fiul său, în spital) iar tatăl 
este fochist. De altfel, 
Liceul de Informatică a 
inițiat o acțiune de 
colectare de fonduri in 
sprijinul lui loan, la care 
au participat până acum 
atât elevi și cadre 
didactice de ia școlile din 
Petroșani, cât și 
persoane particulare, 
după cum ne informa dna 
Oiga Suciu, director 
adjunct ai liceului ai cărui 
elev este loan Stuparu.

Când însă lucrurile 
stau așa cum au fost ele 
succint prezentate în 
rândurile anterioare, 
orice gest ai semenilor 
care doresc și pot să 
contribuie ia salvarea 
unu! tânăr de 17 ani este 
mai mult decât bine venit; 
ei o pot face prin donații 
în contul nr. 
459013421301 al Băncii 
Comerciale Române, 
filiala Petroșani. (G.B.)

VREMEA
Vremea va fi în general 

frumoasă, dar răcoroasă 
dimineața. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări 
temporare în estul țării, iar 
în cursul după-amiezii și la 
munte, zone unde izolat va 
ploua. Vântul va sufla 
moderat. Temperaturile 
maxime se vor încadra 
între 16 și 26 de grade, iar 
cele minime între 4 și 12 
grade.



27 MAI 1999 Cuvântul liber

“ Alo I Sărut mâna ! Sunt un 
fost coleg de facultate de-al lui 
Sorin. Stau câteva ore în orașul 
d-voastră și aș vrea să dau cumva 
de el. Mă puteți ajuta ?"

O sincopă în dialog scurtă cât 
o tresărire, după care mama 
camaradului meu de cursuri îmi 
pasează vestea: “Sorin a plecat 
în Canada. De doi ani de zile. A 
plecat împreună cu soția...’’. Mă 
simt puțin frustrat. Cum, și Sorin 
?! E al douăzecilea și ceva coleg 
de grupă de care aflu că a “întins- 
o” peste ocean. L-am “pierdut" și 
pe Sorin. Cristalele lichide de pe 
display-ul telefonului din fața mea 
nu pot alunga neplăcuta senzație 
că devin un fel de ultim mohican 
rămas în țară pe post de salvator 
de aparențe...

Tinerii emigranți pe care-i 
cunosc sunt persoane cu 
potențial intelectual deosebit, 
absolvenți străluciți de facultăți, în 
principal tehnice și care, culmea, 
dețineau, de la părinți, o situație 
materială bună consolidată de 
slujbe care, la standardele 
românești, erau considerate bine 
plătite. Chiar și așa emigrarea e 
o afacere mult prea costisitoare 
pentru români. Să nu uităm că o 
plecare definitivă în Canada costă 
o familie din trei persoane, părinți 
și un copil, peste 10.000 dolari 
SUA. Prin urmare, ca să poți 
pleca ori ești plin de “parai", ori ai 
ce vinde.

Dar ce-i face pe tinerii români 
să plătească, unii, călători 
clandestini pe vapoare, cu viața, 
dreptul de a-și lua lumea-n cap, 
de a părăsi puful sprijinului

ffijupă multi ani de 
comunism când Ceaușescu a 
interzis studiile în domeniul 
psihologiei și a făcut ca psihologii 
să fie priviți ca niște oameni de 
care e mai bine să te ferești decât 
să le ceri ajutorul, stigma 
psihologului este încă puternică 
în societatea noastră post - 
decembristă.

Deseori această stigmă - ca 
orice stigmă care se respectă! - 
mă face să pierd timp prețios 
atunci când sunt alături de tineri. 
De prea multe ori trebuie întâi să 
le spulber temerile, suspiciunile: 
se crede că psihologul este un fel 
de radiolog care vede tot ce 
ascunde o persoană, cunoscând 
trecutul și viitorul dintr-o singură 
privire. Tinerii mai cred că 
psihologul este necesar doar 
celor cu probleme psihice. 
Descon se confundă psihologul -

arwr
i?if iș;

‘E* y
care oferă ajutor unei persoane 
prin terapie și consiliere - cu 
medicul psihiatru - care îi ajută pe 
cei cu tulburări psihice prin 
medicație și uneori chiar 
internare în spital.

Psihologul într-adevărștie mult 
mai multe decât un om obișnuit: 
știe să ajute o persoană la 
rezolvarea problemelor cauzate de 
stres, managementul timpului, 
rezolvarea conflictelor de diferite 
tipuri, desigur și probleme psihice 
sau spirituale, și multe altele. Dar 
în nici un caz psihologul nu se 
ocupă doar de “nebuni". Apoi, 
psihologul este și el un OM, cu 
problemele și nevoile sale... Dacă 
mai mulți oameni ar apela la 
psiholog cu micile - marile 
probleme ale vieții cotidiene, 
atunci ar fi cu mult mai mic 
numărul celor care apelează la 
ajutorul medicului psihiatru.

Aș vrea ca tinerii să înțeleagă 
că într-o lume în care ei se simt 
neînțeleși, când sunt la vremea 
căutării drumului în viață și a 
dorinței împlinirii viselor, tinerii pot 
apela cu încredere la serviciile 
unui psiholog cu toate problemele 
pe care le are orice om normal. 
Nu vă fie teamă de ajutorul pe care 
îl poate oferi un psiholog, voi 
sunteți beneficiarii!

/na DELEANU 

părintesc și înarmați doar cu 
puterea minții lor, să încerce 
penetrarea, de la periferie spre 
centru, societății occidentale care- 
i adoptă? Spiritul de aventură? O 
modă născută din mocirla 
tranziției ?

Primul răspuns plauzibil este 
că tinerii cred în șansa unui trai 
mai bun peste ocean. 
Corespondența prin e-mail cu un 
prieten emigrat în Canada, cu un 
an de zile în urmă, îmi dă 
dimensiunea acestui standard de 
viață îmbunătățit. Inginer mecanic, 
Theodor și-a găsit, după mai multe 

Emigranți«

cu
“coroniță”

eșecuri și frustrări, un job la o firmă 
ce fabrică repere pentru industria 
alimentară. Făcând ore 
suplimentare salariul lui net ajunge 
la 2600 de dolari canadieni pe 
lună. Puțin pentru Canada. Enorm 
față de suta de dolari câștigată în 
România. Cu un singur salariu, 
automobilul, calculatorul personal, 
achiziționat cu jumătate din 
câștigul unei luni, și delicates-urile 
culinare au încetat să mai fie 
investiții tabu. Tarifele la energie 
electrică, cele telefonice, precum 
și accesul la Internet sunt mai 
mult decât acceptabile, dominate 
fiind de puterea de cumpărare a

Tenisul se joaca 
in rețea

Putem spune fără să greșim 
prea mult că Internetul este 
astăzi nu doar o imensă bază 
de date ci chiar locul unde poți 
găsi orice. Indiferent dacă ceea 
ce cauți este o informație, un 
obiect anume sau altceva, 
navigând în rețea este imposibil 
să nu găsești ce ți-ai dorit. Ca o 
confirmare a spuselor noastre 
vine și experimentul inițiat de 
curând de către compania 
Microsoft care cu ajutorul 
câtorva voluntari a încercat să 
demonstreze că se poate 
supraviețui într-o încăpere 
izolată de restul lumii dar care 
are un computer și acces la 
Internet.

Nu pare, așadar, nimic ieșit 
din comun ca și sportul să poată 
fi practicat în rețea. O
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Albumul It’s A Man’s World 
a atins locul 10 in UK la 
5.02.1996. Cher pornește într- 
un miniturneu promoțional, pe 
piață apărând singlelul Not 
Enough Love In The World 
(locul 31 in UK la 22.04,1996).

în luna mai Cher împlinește

50 de ani, însă această vârstă 
| nu pare să o marcheze. Cu o 
| față ca mătasea și o nouă freză 

ce amintește de Morticia 
( Addams ea pare încă o 
1 adolescentă. Cher declara că 
I secretul constă în faptul că a 

| făcut toată viața numai ce i-a 
| plăcut.
! Cher joacă în If These 
; Walls Could Talk, un film 
I realizat de HBO unde ea 
| semnează alături de Nancy 

| Savoca regia.
I Din distribuție mai fac 
țjjarte Sissy Spacey și Demi 

dolarului canadian. La fel este și 
prețul benzinei, a CD-urilor, a 
aspiratoarelor, a mașinilor de 
spălat automatice sau a jucăriilor 
pentru copil. Doar chiria de 600- 
700 de dolari lunar poate părea o 
cheltuială mai impunătoare în 
bugetul familiei. Raportul valorilor 
e complet diferit față de România. 
Prioritar peste ocean este să ai 
un job cât mai bine plasat pe piața 
muncii. Dacă îl ai, o societate de 
consum care a transformat creditul 
în produs de masă, îți facilitează 
accesul la casă, la mașină, la tot 
ce mintea omului a inventat spre 

amar al emigrației doar din 
considerente pecuniare. 
Plecarea lor poate fi cedarea 
inteligenței în fața prostiei “de 
partide și de stat” ce ține 
România în mizerie și înapoiere. 
Poate fi lehamitea pe care o naște 
putoarea corupției și a 
vespasienei românești; 
simțământul inutilității pe care o 
societate dezarticulată îl 
servește, în porții de șomaj, 
tinerei generații. Poate fi, pur și 
simplu, dorința profund umană de 
a asigura urmașilor un viitor mai 
bun, scutit de marca eternului 
sacrificiu. Plecând, tinerii noștri 
emigranți nu trădează țara, ci 
interesele unui sistem venal ai 
cărui exponenți cer și primesc 
șiraguri de privilegii doar pentru 
că mușamalizează “tunuri" de 
miliarde de dolari prin sacrificarea 
venitului costeliv al 
contribuabilului. Cu cât plătesc 
mai mulți, cu atât mai bine ! Să 
te sacrifici pentru țară, e înălțător 
și demn ! S-o faci pentru o 
șleahtă superficială și rapace ce 
nu vrea să dea un sens evoluției 
țării e prostie curată. în România 
de azi nu-i de pus osul, ci de 
înhățat ciolanul. Patriotismul 
expectorat de la tribune, bravura 
mâncătorului de salam cu soia 
nu sunt decât repere ale 
măcelăriei propagandistice. Ne 
reprezintă mai bine tânăra 
diasporă românească, acei 
emigranți cu „coronița” minții 
luminate pe frunte, decât o mie 
de “lobby”-uri și deplasări peste 
hotare pe care cohorta de 
“creștini" sau de “patrioți" calificați 
și le acordă pe banii noștri.

Adrian SĂLĂGEAN

Un site interesant este și cel 
al turneului organizat în Franța 
la Roland Garos. La adresa 
www.frenchopen.org. se pot 
găsi toate informațiile 
referitoare la open-ul francez. 
Nici open-ul american nu putea 
rămâne mai prejos astfel că la 
adresa www.usopen.org. ești 
servit cu mingi informaționale 
dintre cele mai diverse și 
detaliate.

Adresa celui de-al patrulea 
și ultimul open care face parte 
din Marele slem, adică Wimbledon 
estewww.tennis.yahoo.com/ten/ 
wimbledon.html. Ca și celelalte 
trei surori și turneul britanic 
este foarte bine reprezentat în 
rețea fanii găsind și aici toată 
informația de care au nevoie.

Andrei N/STOR

CHER (%V)
Cher începe lucrul la un al

bum nou la care colaborează 
cu producătorii Mark Taylor, 
Brian Rawling, Junior Vasquez, 
Todd Terry și Rob Dickins. 
Albumul intitulat Believe 
(Warner Music) se bazează pe 
sunete moderne, punându-se 
accent pe programming și key- 
boards. Compozițiile sunt 
simple însă vocea puternică și 
inconfundabilă a lui Cher le 
transformă și de această dată 
în potențiale hituri. Albumul 
dedicat fiului ei are ca temă o 
relație sentimentală distrusă și 
speranța în aflarea dragostei 
adevărate. Pe Believe sunt 
incluse piesele: Believe / The 
Power / Runaway / All Or 
Nothing / Strong Enough / Dov’ 
E 'L’amore / Takin' Back My 
Heart / Taxi Taxi / Love is the 
Groove și We All Sleep Alone.

Festivaluri studențești
Ca în fiecare an, pentru 

studenții din toată țara, în 
perioada lunii mai continuă 
să se desfășoare ceie mai 
importante manifestări 
cuiturai-artistice și sportive 
de pe parcursul anului 
universitar.

Casa de cultură a 
studenților din municipiul 
Petroșani a fost și este 
reprezentată, și de această 
dată, ia numeroase 
festivaluri, printre care: 
Salonul național universitar 
de artă fotografică de ia 
Ploiești (subsecțiuniie color 
și aîb-negru), Festivalul 
național studențesc de

Premii pentru copiii talentați și 
cuminți

Pentru micuții cititori și iubitori ai cărților de colorat, 
Editura Bibliofor din Deva organizează periodic, după 
cum deja se știe, o “tombolă a copiilor talentați și 
cuminți”, la care aceștia pot participa prin intermediul 
talonului cuprins în cărțile editurii.

La cea mai recentă ediție a concursului, nu mai puțin 
de o sută de cărți (printre care "366 de povești 
minunate”, “Rățușca cea urâtă”, “Motanul încălțat”, 
“Degețica", “Capra cu trei iezi”ș.a.) au fost câștigate de 
copii din toată țara. Principalul premiu al tombolei - o 
mult râvnită bicicletă - a revenit Ioanei Boșneag, din 
Lupeni.

Tot cu acest prilej a avut loc și decernarea marelui 
premiu anual - un computer Pentium - fericitei 
câștigătoare din Petroșani, Cristina Georgeta Manea.

Un alt concurs (intitulat “Leonardo") al aceleiași 
edituri a fost consacrat copiilor talentați la desen. Un 
juriu de specialitate a desemnat cinci câștigători ai 
premiilor și mențiunilor care au constat în blocuri de 
desen “Leonardo” și în truse de acuarele și creioane 
colorate: pr.l - Ioana Voicu (Deva); pr.ll - Adina Mihaela 
Bădărău (Orăștie); pr.lll - Ana Simona Kiss (Uricani); 
mențiuni - Sorin Florin Daran (Brad) și Alin Bertean 
(Deva). (G.B.)

.finglelul promoțional Be
lieve a fost No. 1 în UK timp de 
șapte săptămâni (26.10.1998), 
locul 1 în Billboard 
(13.03.1999), figurând pe poziții 
fruntașe în topurile din întreaga 
lume: No. 1 în Franța, No. 1 în 
Belgia, No. 3 în Suedia, No. 1 în 
Irlanda, No. 2 în Croația, No. 1 
în Iugoslavia, No. 2 în Letonia, 
No. 1 în Spania, No. 1 în Italia, 
No. 1 în Germania, No., 2 în 
Danemarca, No. 2 în Olanda, 
No. 3 în Norvegia, No. 1 în Aus
tria, No. 3 în Elveția, No. 1 în Top 
20 European de la MTV și No 1 
în Canada. Această piesă i-a 
adus lui Cher o revenire de 
răsunet, noul album reușind să 
se claseze pe locul 8 în UK 
(2.11.1998) și locul 4 în Bill
board (8.05.1999).

La finalul lui 1998 Believe a 
fost declarat singlelul anului în 
UK. De^i_are 52 de ani, 25 

muzică ușoară de ia Brașov 
(unde 10 studenți participă 
la secțiunile de interpretare 
și creație), festivalurile 
naționale de dans 
(Timișoara) și de folk 
(Galați), un altul de rock, 
jazz și folk (Craiova) - ia 
care va lua parte formația 
rock “Fatum", laureată a 
marelui premiu la ediția din 
’97; studenții petroșăneni 
vor avea reprezentanți și ia 
festivalul național de umor 
de la Tg. Mureș, precum și 
la cele de folclor, respectiv 
de jazz și blues (organizat 
pentru prima dată), de la 
lași. (G.B.)

operații estetice și 7 liftinguri, . 
Cher a acceptat să pozeze I 
nud pentru celebra revistă | 
Playboy (numărul decembrie ■ 
1998). ;

Cher este invitată la • 
începutul acestui an la diverse | 
ceremonii: Brits Awards, i 
Grammy Awards, Oscar și la ! 

finala Super Bowl (unde a < 
cântat imnul național al | 
Americii). Noul single Strong i 
Enough a figurat pe locul 5 in ! 
UK (1.03.1999). I

Cu Believe, Cher a reușit | 
să bată un nou record: cea ■ 
mai în vârstă solistă care a ! 
reușit să figureze pe locul 1 în I 
clasamentul Billboard, fiind | 
întrecută în topul veteranilor ■ 
doar de Louis Armstrong. Re- j 
cent Cher a primit premiul I 
pentru întreaga carieră | 
muzicală la World Music ■ 
Awards desfășurat la Monte * 1 
Carl° Horia SEBEȘAN

mulțumirea și confortul semenului 
său. Dar, atenție ! Nu poți culege 
roadele dulci ale capitalismului 
dacă nu ești antrenat pentru asta. 
Profesional, aceasta înseamnă 
randament, disciplină, competență. 
Sistemul funcționează și se 
dezvoltă storcând individului și uF 
tima picătură din vlaga lui 
productivă, din forța sa creatoare. 
Theodor a învățat rapid acest lucru 
cu singura satisfacție că răsplata 
muncii lui înzecite îi conferă 
privilegii materiale de neimaginat 
în țară.

Să nu credem însă că tinerii 
optează pentru hapul mai degrabă

sumedenie de site-uri sunt dedi
cate acestui domeniu care 
stârnește imense pasiuni dar 
care adună și sume enorme de 
bani. Sportul alb, tenisul, este și 
el reprezentat cu brio în rețea, 
existând pagini dedicate în 
întregime acestui sport. Spre 
exemplu, la adresa 
www.ausopen.org. se află pagina 
oficială a Australian Open, 
pagină ce conține pe lângă 
informațiile „calde” referitoare la 
turneu și legături cu site-urile 
celorlalte open-uri. Tot aici se 
pot găsi informații complete cu 
privire la achiziționarea biletelor 
pentru meciuri și modalitatea de 
transport la acestea din orice 
colț al lumii. Bineînțeles, pagina 
găzduiește și o mare cantitate 
de informații desprejucători.

Moore. Filmul, nominalizat la 
trei Globuri de Aur, are ca temă 
problema avorturilor în trei 
perioade diferite cuprinse între 
anii 1-950-1990. Un nou extras 
pe single intitulat The Sun Ain’t 
Gonna Shine Anymore a figurat 
pe locul 26 în UK la 
12.08.1996.

in 1997 Cher apare o 
perioadă alături de vechiul său 
prieten Gene Simmons (Kiss), 
ea fiind cea care a insistat ca 
grupul să înregistreze un show 
la celebra emisiune MTV Un
plugged, la care să fie invitați 
și foștii membri. Acest lucru s- 
a dovedit a fi benefic, ulterior 
grupul reunit în formula de aur 
realizând discul Psycho Circus 
(1998) și având un turneu 
gigant.

La 6 ianuarie 1998 Sonny 
Bono a decedat, la 62 de ani, 
în urma unui accident de schi.

http://www.frenchopen.org
http://www.usopen.org
estewww.tennis.yahoo.com/ten/
http://www.ausopen.org
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PRO TV
Luni 31 mai

12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.0Î) Tradiții. Rusalii

15.30 Mapamond (mag. politic)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s. da)
18.10 Sunset Beach (s)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
23.00 furnalul de noapte. Sport

Marți 1 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Emisiune pentru persoane cu 

handicap
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.00 în flagrant
18.10 Sunset Beach 

(s)
19.00 Jumătatea ta 

(cs)
20.00 Jurnal. Meteo. 

Sport. Ediție specială
21.00 Călătorie senti

mentală (dramă SUA 
1984)
22.45 Jurnalul de 

21.00 Călătorie 
sentimentală

noapte. Sport

Miercuri 2 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Universul cunoașterii
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Don Quijote de la Mancha (d.a)
17.00 Medicina pentru toți
18.10 Sunset Beach (s)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 15)
22.00 în compania vedetelor
23.10 Jurnalul de noapte. Sport

Joi 3 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tribuna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.) 
17.00 Timpul Europei
18.10 Sunset Beach

(s)
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Miracole
(s, ep. 4)
22.10 Cu ochii’n 4
23.10 Jurnalul de

noapte. Sport.

Vineri 4 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) ■
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
22.00 Iubire pătimașă (dramă, Italia,

1995, p. I)
23.45 Planeta Cinema

Luni 31 mai
12.00 Comisarul Wycliffe (s/r)
13.15 Rebelul (s, ep. 60)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 52)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 869)
17.30 La mulți ani, copilărie!
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! 

(mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 37)
22.00 Maeștrii berari (dramă Franța, ul

tima parte)

Marți 1 iunie
9.00 Ultimul tren (r)
10.00 Ecranul (r)
10.30 Documente culturale (r)
11.15 Surprize, surprize (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 61)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 53)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 38)
22.20 Teatru TV prezintă: „Transfer de 

personalitate”

Miercuri 2 iunie

21.00 Pentru dv., 
doamnă!

9.00 Pelerinaje (r)
10.30 Ecclesiast ‘99
11.00 Mapamond (r)
11.30 Teleenciclopedia (r)
12.20 Sănătate, că-i mai bună decât toate!
13.15 Rebelul (s)
14.00 Emisiune în limba 

maghiară
15.00 Roma, după două 

milenii creștine
15.10 Limbi străine.

Germana
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tradiții'
20.10 Căsuța din prerie 
(s, ep. 39)
21.00 Pentru dv., doamnă!
22 uO Inimi dăruite (dramă SUA 1995)

Joi 3 iunie
8.00 Sailor Moon (d.a)
9.40 Cultura în lume (r)
11.10 în compania vedetelor

12.30 Medicina pentru toți (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 63)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Tenis Marele turneu internațional de 

la Roland Garros 1999
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 40)
22.00 Cinematograful de artă: Smoking 

(c.Franța 1)

Vineri 4 iunie
8.00 Sailor Moon
9.00 Lumină din lumină (r)

13.00 Rebelul (s)
13.50 Tenis Marele turneu internațional de 

la Roland Garros
18.00 Fotbal Preliminariile CE tineret: 

România - Ungaria (d)
19.50 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s,e p. 41)
21.10 Vănare de vânt
22.45 Prietenul nostru comun (s)
23.35 Conviețuiri

Luni 31 mai
6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Sâmbete și zâmbete (r)
12.00 Civilizații dispărute (do)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s,

ep. 47)
14.00 Foișorul de foc

(talkshow)
15.00 Ape liniștite (s,

ep. 50)
16.10 Luz Maria (s.

Peru, ep. 21)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s.

Mexic, ep. 3 & 4)
19.00 Observator
20.00 Emisiune publicistică
20.30 Raven (s, ep. 9)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Marți 1 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.20 Colț Alb (d.a)
11.15 Trei frați (f.a SUA 1995)
13.00 Știrile amiezii

■ 14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 51)
16.10 Luz Maria (s, ep. 22)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 5 & 6)
19.00 Observator
20.00 Christine - mașina ucigașă 

(thriller SUA 1983)
21.45 Fără obligații (s, ep. 7)
22.15 Observator
23.10 Tucă Show

Miercuri 2 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 48)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 52)
16.10 Luz Maria (s, ep. 23)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 7 & 8)
19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L.A. Doctors (s, ep. 8)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Joi 3 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 L.A. Doctors (r)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 49)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 53)
16.10 Luz Maria (s, ep. 24)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 9 & 10)
19.00 Observator
20.00 Film de acțiune: Scorpio One (f.a. 

SUA 1997)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Vineri 4 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Brigada mobilă (r)
13.00 Știrile amiezii
13.15 O șansă pentru

fiecare
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 11

& 12)
19.00 Observator
20.00 Cu limbă de

moarte (f. SUA 1995)
21.30 Baywatch Nights

(s, ep. 31)
22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, ep. 58)

Luni 31 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 De câte ori ne luăm la revedere (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Planeta fantastică (s)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 1)
18.00 Dreptul la iubire (s, ultimul ep.)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Cameleonul (thriller SUA 1995)
22.30 Dharma și Greg (s, ep. 12)

Marți 1 iunie
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău!
11.00 Cameleonul (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.45 Xena, prințesa 

războinică (s)
15.00 Oglinda timpului

(s)
15.30 Familia Bundy

(s)
16.00 Tânăr și neliniștit
16'45 Ștrengărița (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 2)
18.00 Inimă de țigancă (s, ep. 1)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep, 6)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 64)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (s, ep. 15)

(s)

Miercuri 2 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Aventura (s, ep. 15)
11.30 NYPD Blue (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Planeta fantastică (s)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 2)
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Alex Haley’s Queen II (dramă SUA ’92)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine
23.30 Pro și contra (talkshow)

Joi 3 iunie

(s)

ep. 2)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Alex Haley’s Queen II (r)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, 
18.00 Dreptul la iubire

(s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s,

ep. 128)
21.30 Mercenarii (s, ep.

18)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s,

ep. 34) 
23.05 întâlnire cu presa (talkshow)

Vineri 4 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s)
13.00 Știri
14.30 Planeta fantastică (s)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 2)
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 10)
21.30 Până la capătul lumii (dramă SF)
23.20 Urmărire generală
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iunie

Luni 31 mai
7.00 Sport Magazin 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 36)
20.20 Brooklyn South (s)
21.15 Dosarele Y
22.10 Real TV
22.20 Știri 
23.00 Ultima ediție

Marți 1 iunie
7.00 Ultima ediție (talkshow) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Spinger Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.50 Real TV 
19.00 Camera ascunsă

(div.)
19.30 Viper (s, ep. 37)
20.20 Prințesa de 

provincie (dramă SUA
1995)
21.50 Poză la minut (s)
22.10 Real TV 
23.00 Ultima ediție

Miercuri 2
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.25 Real TV 
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 38)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 27)
21.15 Gardă de corp (s)
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ultima ediție

Joi 3 iunie
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 39)
20.20 Camorra (thriller Italia ’85)
21.50 Apel de urgență
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ultima ediție

Vineri 4 iunie
7.00 Ultima ediție (r) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 40)
20.20 Alegeți filmul!
22.20 Știri
23.00 Cafeneaua (dramă SUA 1995)

Luni 31 mai
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)

14.15 Maria (s)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)

18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor

20.15 Celeste se 

întoarce (s)

21.00 Minciuna (s, ep.

60)

21.50 Milady (s)

22.45 Miracolul

(dramă Irlanda 1991)

Marți 1 iunie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Maria (s)
*16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)

18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s, ep. 61)

21.50 Milady (s)

22.45 Incredibila aventură a Robinsonilor

(f.a SUA 1998)

Miercuri 2 iunie
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)

14.15 Maria (s)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere

(s)
18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor

20.15 Celeste se întoarce

(s)

21.00 Minciuna (s, ep. 62)

21.50 Milady (s)

22.45 Experimentul Harrad (dramă SUA

1973)

Joi 3 iunie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Maria (s)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s, ep. 63)

21.50 Milady (s)

22.45 Perry Mason (f.p. SUA ’89)

Vineri 4 iunie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Maria (s)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)
18.50 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s, ep. 64)

21.50 Milady (s)

22.45 Cealaltă femeie (dramă SUA 1988)

Luni 31 mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.00 Magazinul de sâmbătă seara (r)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
19.05 Starsky și Hutch (s)
21.45 Țara noastră
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive (s)

Marți 1 iunie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.00 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.15 Medici la datorie

(s, ep. 7)
15.00 Știri
16.35 O singură viață

(s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch

(s)
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
22.45 Clipuri muzicale
23.00 24 din 24

Miercuri 2 iunie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.45 Documentar (r)
12.45 Dincolo de stadion (r)
14.15 lyiedici la datorie (s, ep. 8)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch (s)
20.30 Pacific Drive (s)
22.00 Reporter Tele 7
23.00 Derrick (s)

Joi 3 iunie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.00 Primul pas (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.40 Cutia muzicală
14.15 Medici la datorie (s, ep. 9)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.30 Pacific Drive (s)
22.00 Linia întâi

Vineri 4 iunie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.00 Derrick (r)
13.00 Cântecul și casa

lui (r)
13.30 Pacific Drive (r)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.30 Aventuri în aer liber
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.35 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
22.00 Tentații
22.45 Clipuri muzicale

Luni 31 mai
10.00 Cimitirul viu (horror SUA 1988)
11.30 Prințesa de culoare (co. SUA 

1997)
13.30 Lumea Evei (dramă SUA 1997)
14.45 Teren primejdios (dramă SUA

1996)
16.15 Totul despre sex (s)
16.45 ...La prima vedere (co. romantică 

SUA 1995)
18.15 Răsărit de soare (thriller SUA 

1993)
20.30 Picasso, artist și demon (dramă 

SUA 1996)
22.30 Crash (dramă er. SUA 1996)

Marți 1 iunie
10.00 Johnny 2.0 (SF SUA 1997)
11.45 Bogus (co. SUA 1996)
13.30 Franklin (d.a)
14.00 în bătaia puștii (f.a. SUA 1993)
16.15 Cine este Moș Crăciun? (cd. SUA 

1991)
18.00 Totul despre

sex (s)
18.30 Metro (f.a. SUA

1997)
20.30 Muppets și in

sula comorilor (co. 
SUA 1996)
22.15 Al cincilea element (SF SUA 1997)

Miercuri 2 iunie
10.00 Trei străini (dramă SUA 1946)
11.30 Risc maxim (f.a SUA 1996)
13.15 Comoara îngropată (thriller SUA 

1988)
14.45 Magna cum laudae (dramă SUA 

’94)
16.30 Fortăreața (f.a.

SUA 1996)
18.45 Arme de... 

distrugere în masă 
(dramă SUA 1997)
20.30 Surplus de 

bagaje (co. romantică 
SUA 1997)
22.15 Stargate (s) 
23.00 Un puști la

curtea Regelui Arthur (f.a SUA 1995)

Joi 3 iunie
10.00 Supraviețuitorul (thriller SUA 

1996)
11.45 Un tip oarecare (co. SUA 1985)
13.30 Teren minat (f.a. SUA ’94)
15.15 Steel (f.a SUA ’97)
17.00 Vreau capul lui Mavis Davis (co. 

SUA 1998)
18.45 Goana după sex (co. SUA 1997) 
20.00 Foamea (s)
20.30 Răpiți de extratereștri (thriller 

SUA ’97)
22.15 Dacă zidurile ar vorbi... (dramă 

SUA 1996)

Vineri 4 iunie
10.00 Adolescente rebele (dramă SUA 

1996)
11.45 Tatăl miresei 2 (co. SUA 1995)
13.30 Al optsprezecelea înger (thriller 

SUA 1996)
15.00 Crima secolului (dramă SUA 1998)
17.00 Jucătorii de baseball (co. SUA 

1993)
18.45 Graba strică treaba (co. 

romantică SUA 1997)
20.30 Casino (dramă SUA1996)
23.30 Concert Janet Jackson
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Pe unele le cunosc bine. De 
când erau mici. Pe altele, nu, 
pentru că am stat puțin în 
preajma lor. Dar le-am simțit 
sensibilitatea, noblețea 
sufletească, harul cu care se 
apleacă asupra copiilor, răbdarea 
cu care-i îndrumă.

Olivia și Maia au fost colege în 
școala generală, la liceul 
pedagogic, iar de vreo două 
decenii sunt alături și ca 
educatoare. De câțiva ani buni 
sunt și directoare la Grădinițele 
nr. 8 și 9 din Petroșani, unități 
preșcolare ce funcționează în 
același corp de clădire. Olivia 
(Bobo cum i se spune) împreună

toate acțiunile culturale și 
extrașcolare. E o bucurie să ai 
asemenea copii în clasă! Iar 
colaborarea părinților cu școala e 
deosebită!”

Acum, pe dna prof. Margareta 
Oros, diriginta cl. a Vlll-a A, 
emoția o compleșește. "Da, mă 
despart de clasa mea, mă 
despart de Raluca. Avem în față, 
pentru prima oară, examenul de 
capacitate. îmi cunosc copiii, am 
încredere în ei și totuși emoția nu 
mă slăbește, dimpotrivă. E și 
Sandi, fiica mea, printre elevii 
care susțin pentru prima oară în 
viața lor de școlari examenul de 
capacitate."

cu Maia și colegele lor au 
transformat interioarele acestor 
grădinițe în autentice “cărți de 
povești" cu file de neuitat din 
basmele copilăriși noastre. 
Fiecare încăpere poartă 
prospețimea grădinii cu 
miresmele-i de flori și verdeață, 
lecțiile ce se desfășoară aici fiind 
joacă, iar joaca - lecții.

Intr-o toamnă, când Bobo a 
preluat o nouă grupă mică, era 
atât de încântată de istețimea și 
drăgălășenia noilor veniți încât nu 
înceta să-și exprime bucuria. 
“Sunt deosebiți, din prima zi au 
învățat să meargă cu trenulețul!" 
Aflându-mă de față, am încercat 
să zăresc, undeva, trenulețul cu 
pricina. N-am reușit. în pauza 
mare m-am dumirit și-am râs de 
naivitatea mea. “Priviți-i cum 
merg spre băiță cu trenulețul” - 
mă îndemna directoarea.

“Trenulețul” erau ei, copiii, 
care mergeau spre băiță ținându- 
se unul de altul de partea din 
spate a rochițelor și a 
pantalonașilor - formând un șir ce 
șerpuia pe coridoare...

In preajma deschiderii 
actualului an de învățământ, la 
Școala Generală Nr. 4 din 
Petroșani am întâlnit trei doamne 
profesoare și diriginte - Maria 
Săulescu, luliana Mărica și 
Margareta Oros - împărtășindu-și 
bucuria reîntâlnirii cu elevii. 
Surorile Guțu (Cristina din d. a VI- 
a A, Diana - cl.a Vll-a A și 
Raluca - cl. a Vlll-a A) au fost 
mereu readuse în discuție. “Nu 
există zi și lecție indiferent de 
disciplină ca ele să nu fie îndemn 
pentru ceilalți elevi! La dragostea, 
la interesul lor pentru carte se 
adaugă conștiinciozitatea, inițiativa, 
bunul simț, corectitudinea, 
participarea activă la clasă, la

Emoția dnei prof. Margareta 
Oros o împărtășește și colega sa 
Olga Markos care, din toamna 
trecută, și-a asumat, în ȘCoala 
Generală Nr. 4, și răspunderea de 
director. De aproape un deceniu 
predă în această școală, dar 
zbaterea din ultimul an n-a 
cunoscut alinare. Și doar a făcut 
atâtea! în școală a apărut prima 
revistă a elevilor (“Clopoțelul 
buclucaș"), care acum pregătesc 
cel de-al IV-lea număr, de câteva 
luni elevii intonează Imnul școlii 
nr. 4 (pe versuri de prof. M. 
Săulescu), scena teatrului "I.D. 
Sârbu" a găzduit câteva 
spectacole ale elevilor școlii...

"Școala patru a ieșit în lume 
- spun localnicii - e tânără 
directoarea, se zbate pentru 
școală!" Dar Olga Markos n-are 
liniște. Clădirea cea nouă, de 
alături, are nevoie încă de câteva 
miliarde de lei pentru ca la 
toamnă să-și poată primi elevii în 
cele 24 de săli de clasă și 3 
laboratoare! De unde atâția bani! 
S-au făcut memorii, s-au trimis 
pe la mai marii țării, că local nu- 
s posibilități. Dar, iată că, de 
câteva zile, primarul municipiului, 
dl ing. Carol Schreter, bun 
cunoscător al așezărilor Văii 
Jiului, a reușit să “scoată" din 
fondurile proprii 2 miliarde de lei. 
“Cu acești bani, constructorul își 
poate încheia lucrările și să 
predea școala la cheie - 
recunoaște dna Olga Markos. 
Mai rămân dotările. Sperăm, în 
continuare, în înțelegerea celor 
care ne pot ajuta.”

Abatere. Neliniște. Căutare. 
Dragoste, noblețe sufletească, 
aplecare afectuoasă asupra celor 
mici, pentru a-i crește oameni, 
lată averea dăscălițelor din 
Petroșani.

Lucia LICIU

Biblioterara
Să fii mereu printre cărți, în universul creat de ele, este 

plăcut, munca de bibliotecar fiind invidiată de mulți, mai ales 
de cei ce ar vrea să citească și timpul nu le permite. Firește 
că aceștia ignoră latura prozaică a vieții și muncii 
bibliotecarilor, nu știu cât îi afectează sărăcia în care trăim, 
atât privind veniturile proprii cât și fondurile pentru 
achiziționarea de carte.

Dar chiar și în aceste condiții de austeritate bibliotecarii 
hunedoreni, în majoritatea lor, își fac meseria cu dăruire. în 
peregrinările noastre prin județ am mai prezentat activitatea 
câtorva bibliotecare și felul în care primăriile se îngrijesc de 
procurarea cărților și de gospodărirea instituțiilor. 
Impresionantă pentru cum arată (ca de altfel și căminul 
cultural) cât și prin numărul de volume (500) intrat în fonul său 
de carte în ultimii 2 ani este biblioteca din Sântămăria-Orlea. 
Este desigur și meritul primăriei pentru interesul manifestat 
față de activitățile de cultură. Dar se știe că fără strădaniile 
bibliotecarilor asemenea lucruri nu se întâmplă pur și simplu.

Iar dacă la Sîntămăria-Orlea acest lucru a fost posibil 
aceasta s-a datorat unei femei care confirmă proverbul “omul 
sfințește locul” și anume dnei Olivia Breteanu. S-a “datorat" 
pentru că dna Olivia, ajunsă la vârsta pensionării, predă 
ștafeta bibliotecii, dedicându-se în continuare mai mult rolurilor 
de soție, mamă, bunică și gospodină. Dar munca sa și mai 
ales modul în care a înțeles să-și îndeplinească rolul de 
mijlocitor între lumina slovei tipărite și cei dornici să acceadă 
la ea se bucură de apreciere, după cum am înțeles de la dna 
Valeria Stoian, directoarea Bibliotecii Județene “Ovid 
Densusianu" Deva.

Dintr-o schiță de portret făcută de dna Silvia Matieș, 
metodist la biblioteca județeană, am reținut câteva elemente 
definitorii pentru personalitatea dnei Olivia Breteanu: 
conștiinciozitatea, seriozitatea, meticulozitatea, preocuparea 
permanentă pentru îmbogățirea fondului de carte și pentru 
gospodărirea instituției, ordinea și disciplina, priceperea de a 
se apropia de oameni. Toate acestea sunt calități care o 
onorează pe doamna născută în Subcetate și care din 1990 
a fost bibliotecară la Sîntămăria-Orlea, muncă pe care a făcut- 
o și anterior acestei date timp de 4 ani, în alte comune. Dar 
indiferent că a fost bibliotecară sau secretară la Primăria 
Sîntămăria-Orlea în același mod și-a îndeplinit îndatoririle, 
retragerea sa din activitate fiind marcată de o complexă 
activitate metodică în realizarea căreia a avut un rol principal. 
Iar între satisfacțiile din momentul închiderii capitolului 
“salariată" se numără și faptul, deloc neglijabil, că pentru 
acest an s-au prevăzut 2,5 milioane lei pentru carte nouă 
destinată iubitorilor de lectură din Sîntămăria-Orlea.

Vibric a ROMAN

Distinsă casnică?
“Nu-ți dori ca visul să ți se 

împlinească înainte de a te 
gândi la consecințe”.

“Gândește de două ori și 
abia apoi cere împlinirea unei 
dorințe”. Sunt doar sfaturi 
din bătrâni care deseori nu 
sunt luate în seamă.

Când eram în facultate 
prietena mea avea un 
serviciu și era mândră de el, 
în același timp încerca să 
obțină rezultate cât mai bune 
la examene. Deseori îi 
împrumutam 
cursurile la 
care nu 
reușea să 
vină din 
cauza 
serviciului.

îmi spunea visul ei: să se 
căsătorească cu un bărbat 
suficient de bogat ca ea să 
nu mai trebuiască să 
lucreze, să fie “o Doamnă".

Și visul ei s-a împlinit. 
Soțul ei câștigă foarte bine, 
au tot ce le trebuie într-un 
apartament frumos din 
Capitală, nu mai e necesar 
ca ea să lucreze pentru un 
salariu în plus. La început 
bucuria ei a fost mare, așa 
cum poate fi ori de câte ori 
un vis se împlinește. Dar 
așa cum spunea Emily 
Dickinson: “Bucuria pe care 
o prețuim cel mai mult o 
profanăm culegând-o”. S-a 
căsătorit, visul ei s-a împlinit. 
Mașina de spălat spală în 
locul ei, mâncare face când 
are chef pentru că deseori 
trebuie să ia masa la 
restaurant împreună cu 
partenerii de afaceri ai

Cine oare ne-o fi pus 
Să-i votăm pe ăi de 
sus?
Căci au capul ca de 
struț
Și-am căzut din iac în 
puț!

Să vină eclipsa
Să rezolve lipsa 
Că de zece ani, în fugă, 
Baliverne ni se-ndrugă.

•
Misoginii, misologli 
S-au tot înmulțit 
Balivernele-s la modă 
Degeaba am trudit. 

soțului ei. Copii nu au încă. 
Când soțul este la serviciu 
ea își pierde timpul făcând 
gimnastică aerobică sau 
alegându-și noi toalete de la 
casele de modă 
bucureștene. Ca să-și 
alunge plictisul a citit până a 
fost nevoită să-și cumpere 
ochelari, desigur ramele sunt 
după ultima linie a modei 
pariziene.

Nu ne-am văzut de un an 
iar acum îmi spune:

“Mă simt 
ca o țoapă, 
m-am prostit, 
eu care nu 
aveam timp 
destul că să 
dorm acum 

am ajuns să mă scol din pat 
la amiază. M-am săturat să 
fiu o distinsă casnică, simt 
nevoia să fac ceva, vreau să 
am cariera și reușitele mele 
personale. Abia aștept să-mi 
deschid un cabinet 
particular.”

Se pare că visul prietenei 
mele s-a dovedit a fi doar 
dorința de odihnă atunci 
când lucra și studia, 
obosindu-se peste măsură.

Cred că o femeie 
talentată și inteligentă nu se 
va mulțumi niciodată să fie 
doar o “distinsă casnică”, nu 
se va mulțumi doar să-și 
piardă timpul și să se bucure 
de banii și faima soțului. O 
femeie inteligentă, o femeie a 
timpului modern, are nevoie 
de succese personale și 
activitate în afara muncilor 
casnice.

Ina DELEANU

"Dacă cei ce se apropie 
de voi au o anumită 
dorință de "neiubire”, nu 
trebuie să vă temeți; priviți 
către adevărul lor și veți 
vedea cele ce sunt și 
teama nu vă va mai 
cuprinde. Bucurați-vă de 
tot ce puteți face cu 
încredere și veți reuși, așa 
veți ajunge de neatins! 
Credeți doar șl veți vedea 
adevărul ta adevărata sa 
valoare. Cuprinsul unei 
zile nu coate fi întunecat 
de un nor ce trece! Orice 
ar fi, voi stăruiți în răbdare 
și îngăduință pentru cei ce 
nu vă-nțeleg. ’’ (Francisc 
Maitreya)

între metodele tera
peutice ușoare și foarte 
plăcute este cea cu fructe. 
Alături de multe alte 
substanțe utile organismului 
fructele conțin vitaminele în 
stare naturală, deci mult mai 
sănătoase decât cele 
sintetizate chimic.
Vitaminele C, A, B (1,2,3 6, 
9), E, H, K, PP sau R, toate 
se găsesc în fructele pe 
care le consumăm (mai 
ales crude).

Se știe că vitamina C 
sporește rezistența or
ganismului, este un anti- 
inflamator și un antialergic 
valoros, întărește sistemul 
nervos și înlătură oboseala, 
reduce colesterolul și 
previne ateroscleroza. Ne- 
o pun la dispoziție 
măceșele, coacăzele 
negre, scorușele de munte, 
păducelul și kiwi.

Lipsa vitaminei A 
provoacă probleme de

vedere. Carotenul
(provitamina A) se află în 
toate fructele, mai ales în 
cele galben-portocalii sau 
roșii. Din fructe poate fi 
consumată în orice 
cantitate, dar cea sintetică 
luată mult timp devine 
toxică. Bogate în vitamina

A sunt scorușele, caisele, 
dovlecii, curmalele, 
cătinele.

Vitamina B1 este 
necesară sistemului nervos 
și e conținută de măceșe, 
banane, prune, scorușe de 
munte, ananas, gutui și 
portocale. B2, conținută în 
măceșe, porumbe, scorușe

fructele vitaminele

de munte, pere și caise, 
ajută creșterea, văzul și 
sistemul nervos. Vitamina 
B3 stimulează activitatea 
glandelor interne, sporește 
rezistența, ajută creșterea. 
Mai răspândită e în dovleci, 
coacăze negre, caise, 
banane, grapefruit,

portocale, zmeură și pepeni 
galbeni. B6 are efect anti- 
sclerotic, participă la formarea 
sângelui, acționează asupra 
metabolismului co
lesterolului. Absența ei dă 
slăbiciuni, mâncărimi și 
cojirea pielii, căderea părului 
și anemii. E conținută de 
coacăze, dovleci, ananas, 

mere și mandarine. 
Vitamina B9 este 
antianemică și anti- 
sclerotică și se găsește în 
dovleci, coacăze, banane, 
căpșuni, lămâi și vișine.

Activitatea ficatului, a 
sistemului digestiv și nervos 
e stimulată de vitamina PP, 
a cărei absență poate 
produce pelagra. Se află în 
piersici, caise, banane, 
măceșe, mere, corcodușe, 
zmeură, smochine, struguri 
și prune. Vitamina E sau a 
reproducerii e responsabilă 
de buna funcționare a 
glandelor sexuale, întârzie 
îmbătrânirea și prelungește 
viața. O găsim în piersici, 
scorușe de munte, gutui, 
caise, dovleci și prune. 
Despre vitamina K se știe 
că previne hemoragiile. Dar 
și cariile. Deci e bine să 
consumăm dovleci, struguri 
și coacăze; care o conțin.

ttwn mici - 
crccrc mam

❖ O periuță de dinți veche poate fi deosebit de utilă 
atunci când crema de pantofi trebuie să pătrundă în 
înterspațiile mici ale acestora.

❖ Niciodată cuțitele de masă nu se spală la un loc cu 
vasele. Acestea se pun într-un borcan cu apă și detergent, 
lăsându-le întotdeauna mânerele afară.

❖ Ramele tablourilor date cu bronz se curăță cu 
spumă de albuș de ou bine bătut în care s-au adăugat 8-10 
picături de apă oxigenată. Amestecul se întinde pe rama 
respectivă după care se lasă să se zvânte și se lustruiește 
cu o cârpă moale.

❖ Dacă foarfecele nu mai taie, se ascute simplu, 
încercând să se “taie” gâtul unei sticle. După câteva mișcări 
foarfecele va tăia foarte bine, dar se va șterge înainte de 
primafolosire cu un tampon de vată înmuiat în spirt.

❖ Vasele de aramă se lustruiesc ușor cu felii de lămâie 
sau un tifon îmbibat în oțet sau bere caldă.

❖ Când o broască de ușă nu se mai încuie ușor, i se 
pun pe mecanismul respectiv câteva picături de petrol, cu o 
pipetă farmaceutică.

❖ Mobila de răchită se curăță cu apă călduță în care 
s-a dizolvat un pumn de sare grunjoasă.

❖ Petele de cerneală de pe țesături se scot cu lapte 
dulce cald.

Grupaj de IIie LEAHU
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând în Deva teren în str.
Nicolae Grigorescu. Tel. 094 
579061.

• Vând grădină intravilan 
cu pomi în satul Ruși, preț 
negociabil. Hunedoara, tel. 
717482(2981)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, ultra
central. Tel. 227479, după ora 
20. (2236)

• Vând spațiu comercial, 
ultracentral Hațeg,tel. 094 
563868,094 815042. (2135)

• Vând urgent apartament, 
decomandat, str. Transil
vaniei, bl.3 A, sc.1, etaj 1, 
ap.7, Brad. Tel. 650849, după 
ora 18. (2242)

• Vând vilă, casă, 9 ca
mere. Deva, Elena Văcă- 
rescu, nr.42. (2536)

• Vând apartament două 
camere. Simeria, tel.260854. 
(2401)

• Vând urgent casă cu 
grădină, apă curentă, gaz, în 
Hațeg. Informații tel. 247212 
(3794)

• Vând local alimentație 
publică, zona Chimica Orăș
tie. Informații tel. 247696, 
după ora 20. (3797)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, etaj 2, 
ultracentral, multiple îmbu
nătățiri, telefon, interfon, cablu 
TV. Tel. 225194 sau str. 
Pietroasa, nr.6. Preț infor
mativ 120.000.000, nego
ciabil. (5172)

•Vând Raba Izotermă, 10 
tone, cabină dublă, stare 
perfectă, tel. 092/772974 
(3795)

• Schimb tractor U650 și 
plug, cu tractor U445. Infor
mații satVaidei, nr. 25 (3796)

• Vând Oltcit, an 1989,10 
milioane lei, negociabil. Tel. 
623955(2148)

• Vând Mercedes 508, 
DG, 4800 kg, 3800 cmc, 
izotermă aluminiu 34 mc, 
cauciucuri noi, numere noi, 
preț 12 500 DM. Tel. 092/ 
417129(2980)

• Vând tractoare agricole, 
funcționabile. Informații Hu
nedoara, str. Buituri, 13, tel. 
054/723123(2982)

• Cumpăr berbeci maturi, 
plata pe loc. Tel. 094 552162. 
(2226)

• Vând Renault GTD Die
sel, înscris persoană fizică, 
fabricație 1987. Deva, tel. 
621376.(2240)

• Vând dozator 5 capete. 
Tel. 231183, 092 348238. 
(2534)

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (2234)

• Vând caroserie Dacia 
1300, cu uși și capote. Tel. 
214830. (2247)

• Vând rochie de mireasă 
1200.000 lei, negociabil. 
Simeria, tel. 260626. (2532)

• Vând urgent dulap cu uși 
glisante. Tel. 229038, zilnic 
după ora 19. (2537)

• S.C. vinde utilaje frigo
rifice, industriale, noi și 
semiuzate, italia, garanție, 
plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12A. 
Tel. 233246

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan 
suspendat, cărămizi sti
clă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată minerală, 
toate din import, la Ter- 
moprofil Orăștie. Tel. 092/ 
740048(3782)

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos 
centrale termice, calorifere, 
teavă multistrat și fitinguri 
Henko. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12. Telefon 
092/701072, (2975)

• Vând convenabil copiator 
A4, marca Lanier 6112. 
Informații tel. 241951 (3798)

• Cumpăr tablă de cupru 
și alamă, 1 mm și deșeuri 
neferoase, orice cantitate. 
Tel. 092/729998 (2983)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, mobilat, 
100 DM, cu plata anticipat. 
Deva, tel. 225359. (2231)

• închiriem cort pentru 
nunți, acoperit cu tablă. Tel. 
625156. (2249)

• închiriez garaj pe termen 
lung, zona pieței. Tel. 216203, 
orele 16-20. (2540)

• Societate comercială 
angajează trei vânzători- 
gestionari. Tel. 213612, după 
ora 18. (2535)

• Ce spuneți de profituri de
plus 300 dolari pe lună, fără 
investiție financiară??? Com
panie internațională dezvoltată 
în peste 80 de țări ale lumii 
pregătește 50 de persoane aid 
în județul Hunedoara, persoane 
tenace în domeniile vânzări 
directe, organizare, conducere. 
Tel. 621446,094/280444 (2125) 
/----------------------------------------

Consiliul de administrație al 
SC Crișbus SA Brad 

Convoacă
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în 

data de 11 iunie 1999, la Casa de cultură a municipiului 
Brad, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii unor active 
aparținând SC “Crișbus” SA Brad.

2. Diverse
în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi 

statutară aceasta se amână pentru data de 12 iunie 1999, 
la ora și locul menționate mai sus.

Procurile de reprezentare se depun la sediul socie
tății până la data de 9 iunie 1999

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str.
Goșa, nr. 44, sau la tel. 054/651242, între orelg 7.00-10.00. j

• Urgent! Contracte de
muncă în străinătate, sudori, 
ingineri mecanici. Tel. 
625156. (2249)___________

• SC ODONTO FITOTE- 
RAPIE SRL DEVA, str. Gh. 
Lazăr, nr.16, tel. 092 884599 
execută: lucrări protetice din 
porțelan de cea mai bună 
calitate, în laboratorul propriu: 
implant osteo-integrat; de- 
tartraj cu ultrasunet; plombe 
cu compozit SUA, aplicate 
cu microlaser; tratamente 
pentru prevenirea și terapia 
paradontozei cu vaccin stafi- 
lococic, Neypulpin, vibro- 
masaj gingival etc.; trata
mente complexe și periaje 
pentru albirea dinților. Dr 
O.PRIȚA OVIDIU - medic pri
mar stomatolog- vă așteaptă 
zilnic,orele 11-14,16-20.

DIVERSE

• Hanul "Cerbu” din Podele 
vă invită luni, 31.05.1999, ora 
20, la horă. Cântă Lăcri
mioara Baboi. Intrarea 
20.000 lei/persoană. (1959)

COMEMORĂRI

• Au trecut 6 luni de la 
pierderea pentru totdeauna 
a dragului nostru

SERGIU TALPEȘ
Soția, copiii, nepoții, rudele 

și prietenii nu te vor uita 
niciodată. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! Slujba 
de pomenire va avea loc 
sâmbătă, 29 mai 1999, la 
Cimitirul din str. Eminescu, 
ora 10. (2538)

z SC HABER 
INTERNAȚIONAL 

SA HAȚEG
ANGAJEAZĂ

Absolvenți liceu de informatică, 
liceu cu profil electrotehnic.

Cerințe: vârsta maxima 30 ani, stagiul militar 
efectuat.

Constituie un avantaj experiența de lucru pe 
| calculator.

Informații la telefon 777767, int.215.

! BERE HAȚEGANA
“O BERE PE PLACUL TĂU!”

ORICE OCISEIEj

’’F’înnș^rn’iTi.

SC Automobile Dacia SA 
prin liderul său SC IATSA SA Hunedoara

OFERTE DE 
:SERVICII

• Profesor Stoica Mana 
amintește celor ce |-au 
cunoscut, apreciat și vor 
să-i închine un gând bun, 
că se împlinesc 6 săptă
mâni de la plecarea în 
rândul celor drepți, cu vise 
încă nerealizate, a soțului 
și omului de aleasă ome
nie, prof, fizică

IONEL STOICA
și pentru a cărui odihnă în 
pace se roagă întreaga 
familie. Parastasul de po
menire duminică, 30 mai 
1999, la cimitirul din satul 
natal Rîu Bărbat, corn. Pui, 
jud. Hunedoara. (2539)

054/230613; 092/398437
Distribuitor autorizat BQSCH@ STIHl.

Scufe bosgh-.®
A CENTRALE TERMICE 

JUNKERS-BOSCH 
Amotoferăstraie, 

M0T0C0ASE STIHL^jl

• Soția și fiicele amintesc 
rudelor și cunoscuților că 
se împlinește un an de la 
trecerea în neființă a celui 
ce a fost un distins soț și 
tată

STIHL 044

Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

> - Motopompe HONDA

• Clupe pentru filetat, mașini de sudat
polietilenă ROTHENBERGER

Dr. IOSIF COCOȘ
medic veterinar primar, fost 
director al Direcției.Sanitar- 
Veterinare a județului Hu
nedoara. Parastasul are loc 
sâmbătă, 29 mai a.c., la 
locul de veci din Cimitirul 
ortodox, str. Eminescu, 
Deva.

Acțiunea "PROCONȘȚRUCT" pentru scule electrice BOSCH O

REDUCERII perioada 04.04.99 - 31.05.99
• DEVA - B-dul Decebal, Bl.l - HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 - 

BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter ~ PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2

^Abonamentul la^

“CUVÂNTUL
LIBER”,

cea ma sigură 
cale de a intra în 
posesia ziarului

dvs. preferat! y

>

SC HABER 
INTERNAȚIONAL

SA HAȚEG 
ANGAJEAZĂ

Inginer industrie alimentară
Cerințe: vârsta maximă 30 ani, disponibilitate 

pentru program flexibil și deplasări, stagiul militar 
efectuat.

Informații la telefon 777767, int.21.5 sau 220.
Puteți depune CV la sediul firmei - Hațeg, str.

Progresului, nr..59 - sau prin fax la nr.77776.5, până 
în data de 31 mai 1999.

BERE HAȚEGANA 
•() BERE PE PLACUL TĂU!” y

C vinde: )
- automobile Dacia - in rate sau lea

sing
- piese auto - la prețurile Centrului 

Național de Comercializare Dacia.
- Se asigură garanții.

k Relații la tel.: 713221

Preocupată de îmbunătățirea calității produselor oferite cliențllor săi

SC AUTOMOBILE DACIA SA
a dezvoltat rețeaua de distribuție a pieselor de schimb Dacia, 

acoperind toate zonele tari.
începând cu luna mai, în Timișoara s-a înființat un centru zonal de 

distribuție pentru piesele de schimb DACIA, în cadrul SC Timnovdac 
Service SRL, str.Vasile Cârlova, tel/fax 056/222776, 224111.

Acest centru zonal practică aceleași prețuri ca și Centrul Național de 
Comercializare Dacia și este aprovizionat cu toată gama de piese de schimb DACIA, 
produse atât de platforma Colibași cât și în industria orizontală.

Apelând la serviciile noastre puteți beneficia de:
• cea mai bună calitate a produselor
• cele mai mici prețuri
• facilități la plată
• servire rapidă și ireproșabilă
Așteptăm comenzi de la clienți din județul TIMIȘ și județele limitrofe, 
întotdeauna alături de dumneavoastră Automobile DACIA SA.
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Fără ajutoare 
sociale

Beneficiarii ajutoarelor so
ciale par a fi în acest an con
damnați să suporte imposibi
litatea societății românești de a 
mai avea o “politică socială". în 
comuna Romos, anul trecut, 
ajutoarele sociale s-au achitat 
doar pe 10 luni, plata pentru 
ultimele două luni fiind restantă.

| Și după cum aprecia loan Arion | 
Purcariu, viceprimarul localității, 
în acest an plata ajutoarelor 
sociale va constitui o problemă 
și mai mare, cele 14-15 milioa
ne/ lună necesare pentru achi
tarea indemnizațiilor sociale 
fiind foarte greu de “smuls" din 
săracul buget local al comunei.

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I

i
i
i
i
i
i
i
| Ajutor umanitar |
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Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a 
județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 25.05.1999

15 
21
19

1
2

croitor 13
cusător piese la încălțăminte 10 

2

CASA AUTO TIMIȘOARA ®l

I 
I 
I
I 
I
I 
I

agent de asigurare 
agent marketing 
agent reclamă publicitară 
agent turism 
arhitect
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 
barman 
brutar 
bucătar 
cocător pâine 
confecționer - asamblor

articole din textile 42

11
5

10
1

electronist 
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 
inginer tehnică de calcul 
inginer textile, pielărie 
jurisconsult 
maistru în industria 

textilă-plelărie 
mecanic auto 
medic de specialitate 
medic stomatolog

4
2
3
1

3
2
1
1

muncitor necalificat 
ospătar (chelner) 
secretară 
șofer autocamion 
șofer de autoturisme și 
camionete

tâmplar universal 
tinichigiu carosier 
vânzător 
vânzător de ziare

58
25

1
1

5
3
1
7
4

tot. loc. de muncă vacante 275

informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru' 
Ocupare și Formare Profesională a Județului Hunedoara puteți primi de la Centrul de Informare și 
Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, 
Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, 

.miercuri, joi, între orele 8.00 - 12.30 y

- autoturisme -autoturisme
- autovehicule transport marfă - autodube
- autovehicule transport persoane - autocamioane

• se asigură service și piese de schimb pentru aceste 
autovehicule

-autobuze 
- Unimog

OFERTA SPECIAU 10% REDUCERE
- până la 15 iunie - toată gama FORD

- Mercedes-Benz E-KIasse, aflate în stoc.
Timișoara, Calea Șagului nr. 142

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948

LICITAȚIE
Pentru utilaje de 

construcții și mijloace auto 
SC “SOCOT” SA TG. MUREȘ

Str. Mihai Viteazu. nr.36, Tg. Mureș, organi
zează LICITAȚIE pentru vânzarea de mijloace fixe 
aprobate la casare în data de 24 mai, 31 mai și 5 
iunie 1999 la Șantierul Mihăileni Criș, str. 
Zarandului, nr. 15, Crișcior, jud. Hunedoara.

Lista cu mijloacele fixe poate fi consultată la 
sediul Șantierului Mihăileni.

Sistem 
modern de

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
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pentru 
transportul 

elevilor 
în fiecare din cele cinci 

sate ale comunei Romos 
există o școală cu clasele I - 
IV, dar școală cu clasele V - 
VIII există doar în satul centru 
de comună. Astfel că, înce
pând cu clasa a V-a, elevii

| din satele Ciungu Mare, Piș- 
chinți, Romoșel și Vaidei sunt 
obligați să facă naveta la 
Romos. Transportul este asi
gurat de un microbuz al pri
măriei, cheltuielile pentru 
acest serviciu fiind supor
tate de Consiliul local, școală 
și părinții elevilor. La înce
putul acestui an din cauza

| întârzierii banilor de la buget 
școala nu a putut să-și 
achite partea sa astfel că 
transportul elevilor a avut de 
suferit. Dar după cum ne-a 
informat dl Constantin Măn- 
toiu, directorul școlii, înce
pând cu noul an școlar nu 
vor mai fi probleme din acest 
punct de vedere.” Din toamnă 
două fundații umanitare din 
Germania vor asigura 200 
DM/ lunar pentru asigurarea 
cheltuielilor cu transportul 
elevilor de pe sate. Și, în plus, 
o organizație neguvemamen- 
tală olandeză va dona școlii 
câteva calculatoare cu care

i-.se va înființa un cabinet de | 

| informatică.” Sprijinul acestor | 
■ fundații se datorează, în prin- ■ 
! cipal, comunităților religioase ! 
I din satele comunei. *
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Sărăcia |
afectează I

sănătatea
Dna dr. Alina Crăciun, I 

medic pediatru la dispensarul | 
comunei Romos, aprecia că | 
sărăcia cu care se confruntă ■ 
oamenii de la țară afectează ! 
negativ și starea de sănătate. I 
“Mulți oameni în vârstă su- | 
feră de boli cardiovasculare. | 
Un bolnav hipertensiv - de ■ 
exemplu - riscă să parali- j 
zeze dacă nu-și ia 2-3 zile I 
medicamentele, din cauza în- | 
târzierir pensiei, astfel că | 
uneori oamenii au de ales ' 
între pâine și medicamente. ' 
La rându-le,. mulți copii din I 

satele comunei nu se dez- | 
voltă normal, suferind de 
anemii și distrofii, pentru că 
din cauza dificultăților finan
ciare părinții nu le pot asigura 
o alimentație corectă și de 
calitate" - mărturisea interlo
cutoarea noastră.

Ciprian MARINUȚ

I 
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comunicațieI
în scurt timp, la Sucursala 

de Distribuție Deva va deveni 
operațional, în premieră na
țională, un nou sistem de co
municație radio. Denumită 
“Radio Trunking”, investiția, 
făcută în colaborare cu firma 
engleză “Marconi”, reprezintă 
un sistem de comunicare 
profesional de mare perfor
manță care va fluidifica 
schimbul de informații între 
personalul operativ al sucur
salei. Din cele declarate de dl 
ing. Dan Popovici, directorul 
general al SD Deva, a reieșit 
că “Radio Trunking” va con
tribui la o îmbunătățire a vite
zei de reacție a lucrătorilor 
sucursalei In cazul eveni
mentelor nedorite ce pot apă
rea pe rețea și la o mai bună 
sincronizare a intervențiilor 
specifice din teritoriu.

Vorbind despre perfor
manțele noului sistem de co
municare, dl ing. Marcel Lazăr, 
șef telecomunicații în cadrul 
SD Deva, a precizat că prin 
“Radio Trunking" se va putea 
acoperi informațional peste 
80 la sută din suprafața ju
dețului și va fi asigurată con
fidențialitatea convorbirilor. 
Important este și faptul că SD 
Deva va deveni un operator 
local al acestui' sistem de 
comunicare, putând facilita 
accesul la el al acelor insti
tuții a căror activitate reclamă 
un transfer operativ și sigur 
de info.rmație. Costul noului 
sistem s-a ridicat la peste 10 
miliarde de lei. (A.S.)

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.

“Important y

ORICS OCAZIE, 
jk bbim
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Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

Oferta zilei!! i
Anvelope de camion

TOFANSTEEL
Durabilitate excepționala Aderenta si manevrabilitate Economie de combustibil

Garanție reala - 2 ani - asigurata in toate județele tarii
Condiții de plata flexibile Importante reduceri de preț

CAMERA DE AER INCLUSA IN PREȚ *

TOFAN GRUP

(* pentru anvelopele achitate pe loc)

Adresa SucursalaDEVA,Str.Apuseni,nr.lTel/Fax:054/231563

MONTANA. VICTORIA, DANUBIANA. TOI'ANSTEEL, SUNT MARC! ÎNREGISTRATE TOI AN GRUP
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