
TARIFELE PENTRU 
SERVICIILE TELEFONICE 
SE MAJOREAZĂ CU 20%

Tarifele practicate de RomTelecom pentru serviciile telefonice vor 
fi majorate, de la 1 ianuarie 1999, în medie cu 20,46%, creșterile de 
prețuri urmând să fie aplicate la abonamente, la convorbirile locale și 
interurbane, precum și la instalarea de posturi telefonice. Astfel, 
prețul unui abonament lunar pentru liniile individuale va crește de la 
32.700 lei la 45.000 lei, iar cel pentru un abonament aferent unei linii 
comune pentru doi abonați, cuplată la centralele analogice, va fi 
25.500 lei.

Un impuls de convorbire telefonică va costa 310 lei, față de 260 
lei până în prezent, preț care se aplică numai după depășirea celor 
100 de impulsuri gratuite, care vor fi acordate în continuare 
persoanelor fizice. Atât abonații persoane fizice cât firmele care 
depășesc nivelul lunar de 10.000 impulsuri telefonice vor beneficia 
de reducerea tarifului până la nivelul de 260 lei pentru un impuls. De 
asemenea, taxarea convorbirilor se va realiza, în continuare, în 
funcție de cele șase paliere orare zilnice, care includ tarife diferite. 
Un minut de convorbire interurbană efectuată prin comandă la 
centrală (prin operatoare) va costa 2.480 lei.

RomTelecom poate majora tarifele, începând cu 1999, trimestrial. 
\_______________________________ ___________________________

Cadourile de sub brad
Intre dorințele copiilor și posibilitățile 

financiare ale lui Moș Crăciun
Dintre toate datinile și 

obiceiurile legate de 
sărbătorile de iarnă, cea mai 
așteptată de copii este seara 
de ajun. în această seară 
specială, Moș Crăciun aduce 
frumosul brad împodobit, sub 
cetina căruia lasă pentru 
fiecare copil cuminte un mic 
cadou. Cum se pregătesc 
copiii pentru a-l întâmpina pe 
Moș Crăciun, ce cadouri 
doresc ei să găsească în 
sacul moșului, am încercat să 
aflăm discutând cu copiii.

Visuri de copii: jucării 
și dulciuri

Dna Mihaela Jula, director 

la Grădinița cu program 
prelungit nr. 7 Deva, ne-a spus 
că fiecare grupă a pregătit câte 
o serbare specială pentru 
sosirea lui Moș Crăciun, 
îndrumați de educatoare, 
copiii au pregătit colinde, 
dansuri populare, scenete, 
cântece și poezii, unele dintre 
ele și în limba engleză. Drept 
răsplată cu sprijinul Primăriei, 
al Crucii Roșii, al părinților și 
al sponsorilor, Moș Crăciun le- 
a adus copiilor pachete destul 
de consistente, constând în 
îmbrăcăminte, jucării și 
dulciuri. Copiii de la grupa 
mijlocie, a căror serbare nu 
avusese loc până la ora 

documentării noastre, ne-au 
spus ce ar dori să le aducă lor 
Moș Crăciun. Aproape toți 
băieții - Fabius Antal, Răzvan 
Crăciun, Dragoș Trif și Răzvan 
Robac - își doreau jucării 
"războinice" gen Batman, Su
perman, Frike-zoi, tancuri, 
mașini blindate, pistoale etc. 
Doar Andrei Moldovan își dorea 
“un joc mare care se numește 
ferma cu animale multe”. în 
schimb, fetițele își doreau la 
unison păpuși Bărbie cu casă 
sau Barbie mireasă.

Și elevii de la secția 
germană a Colegiului 
Național Decebal pregătiseră 
serbări pentru întâmpinarea lui 

Moș Crăciun. “Elevilor de cls. 
a lll-a le-am dat cea mai 
frumoasă lucrare de control 
cu întrebarea: “Ce ați vrea să 
vă aducă Moș Crăciun?" 
Fiind mai mari, băieții își 
doreau computere, jocuri pe 
televizor, casete video și au
dio, CD-uri, biciclete, role, 
mingi etc. Bunăoară, Radu 
Codrean dorea “un com
puter, un joc pe televizor și o 
bicicletă", iar Paul Luca visa 
la “o pereche de role și o 
minge de fotbal.”

Cristina CfNDA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)
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Județul 
Hunedoara

CUV4NTUL 
LIBER

Niște constructori... 
iarna și izbânda lor 

sindicală
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Premierea
poștașilor

A devenit o tradiție ca 
în fiecare an, în preajma 
Sfintelor sărbători de 
Crăciun, redacția ziarului 
nostru să omagieze 
munca poștașilor, să 
stimuleze cu premii în 
bani și obiecte pe cei 
care s-au evidențiat în 
activitate.

întrucât în acest an nu 
s-a mai organizat un con
curs propriu-zis pe 
această temă, selecția s- 
a făcut pe baza datelor 
centralizate cu privire ia 
efectuarea de abona
mente ia ziarul “Cuvântul 
liber”, fiind evidențiați 
factorii poștali cu cete 
mai bune rezultate.

Astfel, ieri au fost 
invitați la sediul redacției 
factorii poștali ERICA 
MANOLE, AURICA TRIF, 
JENiCA RUS, PETRU 
BENEA, IO AN NISTOR, 
IO AN MOȚOC, ROD IC A 
ȘTEF, MARIA ARDE
LEAN, IO AN HAN, 
JC RIȘTI NA PAȘCA,

FLOR/CA CĂRMĂZAN, 
DORICA MARTTA, MARIA 
TĂNASE, IULIA DAN- 
DEA.

Cu acest prilej, între 
factorii poștali și 
redactori ai ziarului s- 
a făcut un larg schimb 
de idei și experiență 
privind tematica și 
conținutul publicației 
cât și condițiile de 
pătrundere a ziarului în 
toate localitățile 
județului.

întrucât nu au putut 
fi evidențiați toți cei ce 
merită în cadrul 
festivității de ieri, 
adresăm pe această 
cale oficiilor de poștă 
din județ, dirigințiior, 
factorilor poștali, 
tuturor lucrătorilor din 
acest domeniu calde 
mulțumiri pentru 
activitatea desfășurată 
împreună cu urarea de 
“Sărbători fericite ”.

La mulți ani!
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“Colinde, colinde, e 
vremea colindelor”

Sub genericul de mai sus s-a desfășurat, vineri, la
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0 Căminul cultural din Gurasada, spectacolul școlarilor 
și preșcolarilor de la Școala generală și Grădinița din

® localitate.
q Fotoreporterul nostru a surprins o secvență de la 

repetiția care a avut loc, miercuri, cu cei mid, sub 
îndrumarea învățătoarei Camelia Brânda și 
educatoarei Mihaela Bența. Spectacolul a cuprins o

® seamă de colinde, dansuri populare și moderne, ** 
sceneta "Astăzi s-a născut Cristos”, nelipsind q 
formația de dubași. (E.S.)

« «4 «i « « « ® ® « & 4» e a

Au fost niște ani - și nu 
puțini - în care dacă erai 
membrul singurului partid din 
acele vremi sau dețineai o 
anumită funcție, nu aveafvoie 
să te duci la biserică sau să 
apelezi la.ajutorul acesteia, în 
clipele de bucurie sau de

necaz. Dar și atunci se duceau 
oamenii la biserică. Mai pe 
ascuns și în special la 
sărbătorile importante, îl 
invitau pe preot acasă să le 
boteze copilul ș.a.

După evenimentele din 
decembrie 1989, biserica a 
revenit la rosturile ei de 
milenii, în sensul că-i adună 
pe oameni sub acoperișul ei, 
apropiindu-i de credința 
străbună. Ascultă oamenii 
chemarea ei? întrebarea 
aceasta am pus-o unor săteni 
din zona Hațegului.

Cum se procedează de ani 
de zile, în sezonul friguros, un 
mare număr de constructori 
sunt trimiși pentru o perioadă 
de timp în șomaj, ca urmare a 
reducerii considerabile a 
activității în domeniu. Plata li 
se asigură din fondul pentru 
ajutorul de șomaj, în cuantum 
de 75 la sută din salariu. Dar 
pentru că din acest an s-a 
constituit Casa Socială a 
Constructorilor, care adună și 
gestionează și fondurile 
necesare plății salariilor 
constructorilor disponibilizați 
în timpul iernii, aceștia au fost 
puși în fața unui fapt inedit și 
îngrijorător, respectiv lipsirea 
de venituri pe perioada iernii 
1998-1999. Aceasta deoarece 
Statutul CSC a fost adoptat 
abia în luna iulie a.c., iar 
obținerea personalității 
juridice și intrarea efectivă în 
funcție s-au produs doar în 
septembrie, încât nu s-au putut 
constitui fondurile necesare.

Ca urmare, de aproape 
două luni de zile, reprezen
tanții Federațiilor Naționale 
ale Sindicatelor ,,Drumuri 
județene” și din construcții- 
montaj, „Anghel Saligni”, au 
întreprins demersuri stărui
toare pe lângă factorii de 
decizie de la nivel local și cen-

trai în vederea rezolvării 
problemei lor salariale. în 
fapt, constructorii disponi
bilizați cereau ca prevederile 
art. 21, al 2., din Legea nr. 
215/1997 să fie aplicate și 
pentru perioada 1 decem
brie 1998-31 martie 1999, 
respectiv plata salariilor să 
se facă din fondul ajutorului 
de șomaj.

Lupta lor sindicală a 
izbutit, după cum ne spunea 
dl Marius Vintilă, liderul 
sindicatului de la Direcția 
județeană de drumuri - 
Regie Autonomă Deva și 
președinte al Federației 
Naționale a Sindicatelor 
,,Drumuri județene”. în luna 
noiembrie a.c., ministerele 
Transporturilor, Muncii și 
Protecției Sociale, Finanțelor 
au semnat o notă comună 
prin care se asigură protecția 
socială a constructorilor 
disponibilizați în perioada 
decembrie 1998-martie 
1999, conform Legii șoma
jului, plătindu-li-se 60 la sută 
din s'alariul avut la data 
încetării temporare a 
activității.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

BWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Tax 234483 
Acordă dobAnzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%

Vremea se va încălzi în 
toate regiunile. Cerul va fi 
variabil, dar in zonele 
joase se va produce 
ceață. Temperatura va 
crește treptat în regiunile 
nordice, apoi și în restul 
țării. Valorile minime vor fi 
cuprinse intre -4 și 4 
grade, iar cele maxime 
între 5 și 12 grade.

Primul interlocutor pe care 
l-am abordat a fost dna 
lovanca llincari, din satul 
Păucinești, comuna Sar- 
mizegetusa.

- Cum este biserica satului, 
am întrebat.

- Foarte frumoasă. A fost 
reparată pe vremea pă
rintelui Avram Gridan, foarte 
legat de sat și de oamenii lui. 
Dumnealui a adus cele două 
clopote, un iconostas și un al
tar de la mănăstirea Prislop, 
ce a fost o vreme închisă.

- Când au loc slujbe la 
biserică?

- în fiecare mare sărbătoare 
creștină și a treia duminică din

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 2)
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(Um,.red,>,p.8.<) Intre dorințele copiilor Niște constructori...
Mai sensibile, fetițele 

sperau să primească păpuși 
Barbie, casete video cu filmul 
“Titanic”, casete audio cu 
Thalia, vedeta telenovelelor, 
ori fuste scurte și pantofi cu 
toc. Diana Brumaru i-a solicitat 
moșului o păpușă Barbie și o 
Casetă cu “Titanic", Cristiana 
Demian dorea: “Un brad 
frumos, o fustă scurtă, o 
perehe de pantofi cu toc și 
fericire", iar Laura Diana 
Gerger ar vrea să primească 
“o casetă video Titanic, o 
casetă Genius și o Barbie cu 
vilă.”

Deși au pregătit și ei o 
serbare, copiii de la Centrul de 
plasament nr. 2 Deva, timizi și 
modești, nu au fost foarte 
pretențioși în legătură cu 
cadoul pe care l-ar dori de la 
Moș Crăciun. Cei mai mici - 
Laura Auraș (6 ani), Ana Pitulici 
(5 ani), Mihăiță Răchită (4 ani), 
Cipriana Tăbuș (6 ani) - își 
doreau dulciuri: “biscuiți, 
napolitane, gumă, ciocolată, 
bomboane și jucării (mașini 
teleghidate, păpuși Barbie, 
cărucioare etc)." Iar cei mai 
mari ar fi cerut să primească 
de la Moș Crăciun lucruri de 
care ei aveau neapărat nevoie. 
Mihaela Voicu își dorea “un 
ghiozdan”, iar Maria Păltiniș 
"un set de carioci și o trusă de 
doctor”. Toți copiii ne-au cerut 
să-i transmitem lui Moș 

(Urmare din pag. 1)

lună, căci preotul de acum, dl Petru 
Popescu, slujește și la bisericile 
dinZeicaniși Hobița.

- Merge lumea la biserică?, 
am intrat în discuție cu dl Viorel 
Marteșoiu, tot din Păucinești.

Crăciun invitația de a participa 
la serbarea pe care au 
pregătit-o pentru a-i vedea cum 
recită poezii, interpretează 
cântece și colinde.

Sponsorii iui Moș 
Crăciun sunt săraci

După ce am aflat ce își 
doresc copiii de la Moș 
Crăciun și am vizitat 
magazinele pentru a vedea
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prețurile cadourilor am stat de 
vorbă și cu câțiva “sponsori" ai 
moșului. Majoritatea acestora 
ne-au spus că anul acesta 
moșul va fi mai sărac decât în 
alți ani. Lucian Tomiță 
mărturisea că: “Banii abia 
ajung pentru cheltuielile 
curente, astfel că darurile de%

întoarcerea 
la biserică

- Merge. Merg mai ales femeile, 
bărbații mai rar. Tinerii au cam 
plecat din sat, căci viața la 
Păucinești este foarte grea.

- Cum sprijină oamenii din sat 
biserica?

- Plătim o taxă, fiecare după 
posibilități. Darsă știți că ortodoxia 
este o credință săracă. După mine, 
ar trebui să meargă toată lumea la 
slujbe, că uite câte rele se întâmplă 
în ultima vreme în țară. închisorile 
sunt pline. Lumea s-a făcut tare 
rea.

învățul Hățăgel, comuna 
Densuș, stăm de vorbă cu dl Dorel 
Viționescu, care ne spune:

- Biserica noastră a fost 

sub brad au devenit 
aproape un lux. Totuși 
pentru a păstra tradiția și a 
face o bucurie cât de mică 
copiilor, sub cetina bradului 
se vor găsi cadouri; chiar 
dacă acestea vor fi 
simbolice. Tot lipsa banilor 
era și problema dnei Angela 
Stoica. “Soțul meu a ieșit cu 
ordonanță din minerit, iar eu 
lucrez la patron și câștig 
foarte puțin. Prin urmare, 
Moș Crăciun le va aduce 
celor doi copii ai noștri doar 
câteva dulciuri și un brad 
frumos împodobit.”

* * *

Deci, până și sacul lui 
Moș Crăciun a fost sărăcit 
din cauza crizei economice 
cu care se confruntă țara. 
La fel ca și în anii 
precedenți și anul acesta 
sacul moșului este mai 
mult gol decât plin pentru 
majoritatea copiilor. 
“Sponsorii” moșului fac 
însă eforturi, strâng cureaua 
pentru ca darurile de sub 
brad să nu lipsească total, 
astfel încât frumoasa 
tradiție a sărbătorilor de 
iarnă să nu dispară. 
Sperăm ca la anul situația 
să se schimbe, iar Moș 
Crăciun să aibă un șac. 
bogat, plin cu, cadouri 
pentru toți românii.

renovată în vara acestui an. La noi 
în sat este obiceiul să meargă la 
biserică toată familia, în frunte cu 
cei mai în vârstă. Preotul Alexandru 
Gherghel este un om tare de 
treabă. Fiecare om în vârstă are 
locul lui, pe care-l lasă urmașilor.

Aproximativ aceleași idei a 
susținut și dl Adam Valoni, din satul 
de reședință a comunei Densuș.

- La biserica noastră, ne-a spus 
interlocutorul, se țin slujbe în fiecare 
duminică și bineînțeles la sărbători. 
Iar sfântul lăcaș este mereu plin.

- Tineretul se duce la 
biserică?

- Se duce, dar nu merg toți tinerii. 
Și asta nu-i bine. Că la biserică se

(Urmare din pag. 1)

Important de reținut, 
accentua Marius Vintilă, că s-a 
găsit înțelegere la ministerele 
și organismele abilitate ca în 
urma încetării activității și a 
desfacerii contractelor de 
muncă, documentele (cărțile) 
de muncă ale acestora să se 
păstreze la sediile unităților în 
care au lucrat, în perspectiva 
revenirii lor la activitate atunci 
când perioada de șomaj „forțat” 
se va încheia. Interlocutorul a 
ținut să sublinieze importanța 
Casei Sociale a Constructorilor, 
care, prin contribuția directă și 
efectivă a tuturor unităților de 
construcții din țară, poate și 
trebuie să fie funcțională pe 

Or oarece au fost cuminți Moș Crăciun a venit deja șl la Grădinița 
cu program normal nr. I, educatoare Antigona Costa.

Foto: Traian MÂNU

spun numai lucruri bune, de 
învățătură de minte.

- La biserica din Densuș, ne 
spunea losif Teodorescu, vin și 
oameni din satele din jur. lama însă 
mai puțini, că nu este sobă și e frig.

Se poate spune că, în ge-neral, 
lumea merge în număr din ce în ce

mai mare la biserică. Tot mai mulți 
oameni o caută. Din păcate, nu 
toți. Spre asta se tinde numai. E 
un fapt bun deoarece oamenii la 
biserică învață lucruri bune, cum 
să-și orânduiască viața și 
gândurile, să trăiască în dragoste 
față de cele sfinte.

deplin din 1999, venind 
concret în sprijinul membrilor 
săi. De asemenea, a relevat 
demersurile perseverente ale 
patronatului și sindicatului de 
la DJD-RA Deva în vederea 
constituirii în județul nostru a 
unei filiale zonale a CSC, 
ținând cont și de forța 
numerică și organizatorică a 
constructorilor de aici, de faptul 
că o asemenea filială la Deva 
ar prelua și rezolva multe din 
problemele CSC centrale.

Despre constructori, 
șomaj, pact social guvern- 
sindicatele din construcții, într- 
un număr viitor al ziarului 
nostru, cu Marius Vintilă.

Donație !
9 

de la 
Ministerul \ 
Culturii

Fondul de carte ai 
bibliotecilor publice 
este completat in 
fiecare an cu o serie de 
cărți donate de Mi
nisterul Culturii. Anul 
acesta, județul Huhe- 
doara a beneficiat de 
6497 de volume, în 
valoare de 152 mili
oane de lei (cu circa 
1500 mai numeroase și 
cu 100 de milioane de 
iei mai mult față de 
anul trecut).

Cu prilejul întâlnirii 
anuale a filialei 
Județene din cadrul 
Asociației Naționale a 
Bibliotecarilor șl Bi
bliotecilor din Ro
mânia, volumele cu 
pricina au fost 
distribuite bibliotecilor 
comunale, orășenești, 
municipale și celei 
județene, în funcție de 
priorități și de 
necesități. Astfel, au 
fost stabilite trei 
categorii de asemenea 
Instituții, cărora le-au 
fost distribuite cărți 
însumând de la 500.000 
până la 2 milioane de 
lei.

fn condițiile în care 
evaluarea activități! 
bibliotecilor publice pe 
anul trecut a dus la 
concluzia că numărul 
cărților achiziționate 
(din fondurile buge
telor locale) a scăzut 
foarte mult • în medie 
147, în cazul biblio
tecilor comunale - 
donațiile de acest fel 
nu pot fi decât 
binevenite, chiar dacă 
nici cantitativ, nici 
calitativ, ele nu pot 
acoperi cerințele tot 
mai diverse ale 
cititorilor. (G.B.)
i ____-•

'----------------------------------------------
Ningea peste Peștișu Mic 

- satul de reședință a 
comunei cu același nume - 
ca și peste Almașu Mic, 
Ciulpăz, Cutin, Dumbrava, 
Josani, Mînerău, Nandru și 
Valea Nandrului. Fulgii nu 
erau mari, dar cădeau deși, 
iar vântul ce bătea ușor îi 
legăna înainte de a se așeza 
pe pământ. Pe hornurile 
caselor ieșea un fum subțire. 
V

A venit vremea faptelor

Actuala echipă din fruntea 
comunei - alcătuită din dl 
Florentin Hărău, primar, dl 
Joan Toma, viceprimar, și dl 
'Liviu Goia, secretar al 
Consiliului local - își poate 
înscrie la capitolul reușite 

■ câteva lucruri și anume 
începerea introducerii gazu
lui metan, întreținerea dru
murilor, continuarea con
struirii drumului spre satele 
de munte, înaintarea aplicării 
Legii fondului funciar ș.a. în 
legătură cu prima din cele de 
mai sus se cere precizat că 
95 la sută din investiție este 
suportată de la bugetul 
statului. Deocamdată se 
lucrează la rețeaua stradală

Peștișu Mic în ajunul sărbătorii Crăciunului
de gaz metan în Peștișu Mic, 
Mînerău și Almașu Mic și se 
întocmesc proiectele de 
execuție pentru satele Josani, 
Nandru și Valea Nandrului.

- Bani nu prea avem - ne 
spune dl Florentin Hărău, dar 
și cei ce ni se alocă de la 
fondul de stat ne străduim să- 
i folosim cât mai bine în 
folosul comunei. Este - după 
părerea mea - vremea 
faptelor când trebuie să 
onorăm încrederea cu care 
ne-au învestit oamenii.

Fiii comunei

Peștișu Mic este alcătuit 
din nouă sate și are în jur de 
o mie de locuitori. Marea 
majoritate a bărbaților din 
satele de jos lucrează sau au 
muncit în marele combinat 
siderurgic de la Hunedoara 
unde câștigă bani frumoși. 
Faptul acesta le-a permis 
oamenilor din Peștișu Mic, 
Mînerău, Nandru, Valea 
Nandrului ș.a. să-și ridice 
case frumoase și bogate, 
dotate cu tot confortul 

vremurilor trecute și actuale.
Și încă două fapte merită 

remarcate. Primul este acela 
că, lucrând la SC “Siderur
gica" SA Hunedoara, oame
nii comunei, cei mai mulți 
dintre ei, au ajuns în funcții de 
mare responsabilitate, de 
conducere, adică însuși dl 
Pogea, directorul general al 
societății amintite, este fiu al 
comunei. Al doilea: și din 
Peștișu Mic au plecat în 
special cei tineri, la 
Hunedoara, Deva ș.a., 
stabilindu-se definitiv la 
orașe. Dar foarte mulți dintre 
aceștia vin foarte des acasă 
la părinți, bunici ș.a. Mai ales 
când este vremea coasei, 
prășitului ș.a. Vin, lucrează la 
câmp, iar când pleacă înapoi 
nu merg cu mâna goală.

în ultima vreme - este 
vorba de circa 10 ani - mulți 
plecați din satele Peștișului 
Mic se întorc la casele 
părintești. Pe care le repară 
și se mută acolo chiar dacă 
își păstrează și aparta
mentele de la oraș. Așa 

procedează în special cei ce 
ies la pensie.

Sacrificarea porcilor

în Peștișu Mic - precum și 
în celelalte sate ale județului. 
- mor porcii. Mor pe capete - 
cum se zice - în fiecare zi. 
Mor nu fiindcă a dat vreo 
boală în ei, ci din cauză de 
cuțit. Oameni pricepuți îi 
înjunghie, îi pârjolesc,. îi 
despică și-i transformă în 
caltaboși, slănină, cârnați, 
afumături ș.a. L-am întrebat 
pe dl loan Toma, viceprimarul 
comunei, dacă în toate 
gospodăriile moare, în 
aceste zile, un porc.

- Sigur că da - ne-a 
răspuns interlocutorul. în 
multe gospodării nu se taie 
numai unul, ci doi-trei. Căci 
aproape fiecare familie are 
copii plecați și stabiliți la' 
oraș.

Exemplul cel mai 
elocvent în sensul precizat 
mai sus este chiar dl 
viceprimar. Dumnealui a 
tăiat un porc și va mai tăia 

unul pentru Adrian, inginerul 
ce locuiește la Hunedoara, 
fiul familiei. Ar fi tăiat unul și 
pentru fată, dar ea se află în 
Libia, plecată cu contract. Dl 
Toma știe că Gabriela are de 
gând să vină acasă și să nu 
mai plece.

Acasă la un gospodar 
de frunte

Dl loan Toma are la 
capătul de sus al “Văii 
Nandrului o gospodărie 
foarte frumoasă. A muncit ca 
subinginer la marele 
combinat din Hunedoara. 
Acum se află în pensie. 
Concomitent cu funcția de la 
Primărie, se ocupă de 
agricultură. Are vreo opt 
hectare de pământ din care 
jumătate este arabil. 
Gospodăria - în care la ora 
actuală sunt 4 vaci, 3 porci 
încă în viață - o ține dl Adam 
Toma, care, în ciuda celor 82 
de ani ce-i poartă pe umeri, 
se mișcă cu sprinteneală. 
Dna Mărioara a fost 
profesoară de istorie, acum 

este pensionară și se 
mândrește cu faptul că s-a 
născut în localitatea lui 
Octavian Goga, poetul 
pătimirii Ardealului. L-am 
întrebat pe dl Toma cine îi 
lucrează pământul.

- Cum cine? Eu. Am un 
tractor, plug, semănătoare, 
prășitoare ș.a.

Dl I. Toma are și 60 de 
stupi de albine de care se 
ocupă cu multă pasiune.

- Vă ajunge timpul, die 
viceprimar?, l-am întrebat

- Nu prea, dar îl drămuiesc 
cu grijă atâta cât am.

în ziua când am fost la 
Peștișu Mic era o vreme 
geroasă, dar limpede.'în 
sate și în case era liniște și 
pace ca și în sufletele 
oamenilor. Ne spunea dl 
loan Toma:

- Ne pregătim pentru 
Sfintele sărbători ale iernii. 
Pe care vrem să le primim 
și să le petrecem cu 
sănătate și cu bucurie. Și 
noi și țara.

Să dea Domnul 
Dumnezeu să i se 
împlinească vrerea!

Traian BONDOR
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Primăria municipiului 
Hunedoara

Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, Primăria muni
cipiului Hunedoara urează 
cetățenilor și colabora
torilor un “An nou fericiți”, 
“La multi anii”, sănătate

\î^ixeatox ^Dizial,

. (Datcuzlan czAAjAăllă

și prosperitate.

■■primăria'"^! 
; comunei <X;
| Mărtinești ;
F Cu prilejul sfintelor sărbători de |
\ iarnă - Crăciunul și Anul Nou, dorim |
| locuitorilor comunei Mărtinești, | 
| consilierilor, colegilor din Primărie, | 
| colaboratorilor, celor care lucrează în | 
^societăți comerciale și instituții, | 
| sănătate, bucurii, clipe plăcute alături | 
| de cei dragi! ț
j Iar Noul An să fie unul mai bun! j 
| La multi ani! j
I Primarul comune! Mărtinești, ■

Nicolae Bîrceanu j

■ Primaria'-:

; creștină și ta cumpăna dintre ani, ; 
: avem plăcerea și bucuria de a : 
: transmite tuturor cetățenilor ;
• urbei noastre cele mai călduroase • 
: urări de bine, sănătate și fericire. :

înțelegere&■: 
: fericire.La mulSpi!

Consiliul foca! șl Primăria ■ 
municipiului Brad •

Aure! Banca

X
I Cc. RU5CA fiu

Cu ocazia Sfintelo^a 
Sărbători ale Crăciunului^ 
și în perspectiva Anului 
Nou urează clienților, 
colaboratorilor și 
salariaților

sărbători rtwerit I
Director, 

Dumitru Cozun

Primăria
comunei Bucesr
Apropierea sfintelor sărbători ale 

Crăciunului și Anului Nou ne oferă 
fericitul prilej de a ne adresa locuitorilor 
comunei Buceș, străvechi ținut românesc 
în care domnește spiritul Iancului, cu 
urarea de sănătate, fericire, un an nou 
mai bun. Aceeași urare o adresăm
consilierilor locali, salariaților Primăriei, 
instituțiilor și societăților comerciale, 
patronilor care ne-au ajutat în munca

noastră. Tuturor sărbători 
ericite! La mulți ani!

Primarul comunei Buceș, 
Prof. Viorel Vuiturar

Banca 
"Transilvania"

SA
Belșug în case și bucurie în suflete 

să aducă Sărbătoarea Sfântă a
Nașterii Domnului și Anul Nou 
tuturor colaboratorilor, clienților și 
angajaților Sucursalei Deva a Băncii 
“Transilvania ” SA Cluj - Napoca și 
colegilor din sistemul bancar.

Sănătate și fericire dorim și celor
ce-și sărbătoresc ziua numelui de 
Sfinții Ștefan, Vasile și loan.

La mulți ani!
Sărbători fericite!

SC Metal 
Expres SRL

Cu prilejul Crăciunului și al 
sosirii Noului An, le adresez 
colaboratorilor și beneficiarilor SC 
Metal Expres SRL, ca și tuturor 
lucrătorilor firmei noastre, cele 
mai sincere urări de sănătate, 
bucurie în suflete și în familie, 
putere de muncă și un trai mai bun 
în 1999.

Crăciun fericit și 
La mulți ani!

Dorin Drăgoiesc, patron

SC “Mur ui”
■

SOCOM Deva
Urează tutur 

brilor cooper 
colaboratorilo 
ocazia Sărbăt 
Crăciun și 

Wfhă 
traditionalu

La multi an

men
iri și 

cu 
de 
n,

iti!

■ ■ ■ >

Primăria

comunei Zam
De sfintele sărbători ale Crăciunului 

și Anului Nou, cu credință în 
Dumnezeu, urăm din suflet tuturor 
locuitorilor comunei Zam, colegilor 
noștri din Consiliul local, lucrătorilor 
din societățile comerciale, oamenilor de 
la catedră, personalului medical, tuturor 

colaboratorilor noștri
prosperitate și bucurie. 

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

Primarul comunei Zam, 
Ionel Brezovan

X______________________ A

Cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă,

ALAN 
PROCONSTRUCT 

SRL
urează colaboratorilor și 

beneficiarilor Sărbători 
fericite și un an plin de 
succese!

S...

Primăria comunei 
Bretea Română

Nașterea Domnului nostru Isus 
Hristos și sosirea Anului Nou, îmi 
oferă minunatul și plăcutul prilej să 
urez colaboratorilor, celor ce ne-au 
ajutat în îndeplinirea celor ce ni le-am 
propus, tuturor cetățenilor comunei 
noastre cele mai luminoase gânduri, 
sănătate și bucurie în suflete! Să nu 
părăsim speranța în mai bine.

Crăciun fericit și
La mulți ani!

Aurica Gușe,
primarul comunei Bretea 

Română

Către 
electoratul 
hunedorean

Folosesc Sfânta sărbătoare a Nașterii 
Domnului Isus Hristos și sosirea Noului An 
1999 pentru a le ura membrilor și 
simpatizanților Partidului Unității Naționale 
Române, tuturor cetățenilor județului sănătate, 
bucurie și speranțe în mai bine pentru țară și 
pentru poporul român din nou greu încercat 
prin prăbușirea economică, bulversarea vieții 
la toate nivelele. Să nu ne pierdem încrederea 
în forțele cu adevărat democratice.

Crăciun fericit și La mulți ani!
Petru Șteolea, 

deputat PUNR de Hunedoara în 
v________________ Parlamentul României ,

Primăria comunei
Luncoiu de Jos
Crăciun fericit și “La mulți ani!” 

le urez cu dragă inimă celor ce au 
fost alături de noi în strădania 
pentru împlinirea nevoilor comunei 
și ale oamenilor ei, precum și 
tuturor locuitorilor comunei cu 
prilejul Nașterii Domnului și sosirii 
Noului An! Să nu ne pierdem 

speranța în mai bine.

Ileana Cluclan, 
primarul comunei L uncoiu 

de Jos
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Gazdă ospitalieră a multor 
manifestări culturale, Galeria 
“Apolo" din Lupeni a adăpostit 
recent o interesantă expoziție 
a Clubului de Speologie - Tu
rism - Alpinism "Rhinolophus" 
a cărei deviză ne-a întâmpinat 
încă de la intrare: Știință - Artă
- Pasiune.

Pe un fundal presărat de 
zecile de desene, picturi, cari
caturi, asemenea celor rupes
tre descoperite la Altamira, 
Roofignac, Lascaux, Pech- 
merf, Gouron - portretul 
întemeietorului speologiei 
Emil Racoviță ne amintea de 
acei ani de după Unire - când, 
în 1920, ființa la Cluj primul 
Institut de Speologie.

Peștera, jucând un rol im
portant în viața omului și evo
luției lui atât în plan fizic, 
spiritual și artistic, antrenează 
pe întunecatele căi ale necu
noscutului tineri și vârstnici de 
diferite profesii, dornici nu de 
o aventură temerară uneori 
riscantă, ci de frumusețile 
inimaginabile.

Beneficiind de un mare po
tențial carstic în zona noastră, 
puținii singuratici, cum cu mân
drie se autodefinesc membrii 
Clubului de Speologie - Turism
- Alpinism, au format o echipă 
inimoasă de tineri, băieți și

CUM /A FACI TA FIE BINE

Că amorul este o artă se 
știe de mult. în sensul că ma
rile curtezane știau exact un
de, cârid și cum să apese, să 
mângâie, să atingă pentru a 
stimula bărbatul. Dar nu-i mu
sai să fii o curtezană cu acte 
în regulă ca să-l faci pe un 
bărbat să se miște ca o mario
netă. O femeie bună la pat 
poate să fie o femeie bună la 
suflet și cu dragostea în ini
mă. De fapt, cel mai bine pen
tru un bărbat este să iasă în 
societate cu o doamnă care în 
pat să se comporte precum o 
udezană.

Adevărul este că situația 
valabilă pentru bărbați e vala
bilă și pentru femei. Care fe
meie vrea să aibă de-a face 
cu un pămpălău care să nu 
știe de unde să o apuce sau 
cu un nesimțit care să acțio-

A - ARTA - PASIUNE”
fete, care-n urmă cu doi ani au 
început să-și împlinească do
rința de cunoaștere cutreie
rând munții și văile din zona 
vestică a Lupeniului.

Cel mai mult îi entuzias
mează galeriile fosile, lipsite de 
apa capabilă să le mai mă
rească. în astfel de galerii intra
te parcă în repausul absolut, în 
liniștea deplină și în întunericul 
veșnic, în zeci de mii de ani 
este clădită o lume atât de fru
moasă, atât de stranie că nici 

0 INEDITĂ

MANIFESTARE

cea mai fantezistă minte o- 
menească nu ar putea-o năs
coci: stalactitele, stalagmitele, 
coloanele, perdelele lustruite și 
sălile făcându-i pe tinerii spe- 
ologi să încremenească de ui
mire. Uneori în peșterile ex
plorate au găsit și fosile de 
animale pe care le-au prezentat 
în cadrul vernisajului.

Dintre peșterile prin care 
pașii i-au mânat în zilele fier
binți ale verilor trecute amintim: 
VULP CUPE - Hunedoara, DE 
GHEAȚA de pe Valea de Pești,

PAT
neze pe principiul “încalecă și 
joacă, descalecă și plea
că?!?”. Amorul nu-i amor, da
că nu-i trăit complex, de la 
fulgerul privirii la trăsnetul 
îmbrățișării, într-o furtună nă
prasnică de primăvară sau 
într-o dulce ploaie de toamnă. 
Schimbul de energii dintre 
parteneri, căci despre asta e 
vorba până la urmă, ne face 
mai calmi și ne oferă chiar și 
mai multă capacitate de mun
că. Tocmai în această idee, 
dr. Michael Reed Gach, auto
rul cărții “Acupunctura pentru 
îndrăgostiți", oferă, veți ve
dea, câteva sugestii pentru 
jocuri amoroase, cu recoman
darea de a practica regulat 
măcar unele dintre acestea.

*Atingeți-vă partenerul(a), 
imediat ce s-a trezit, și îmbră- 
țișați-l(o) de câteva ori pe zi. 

LUI INȚI, NEGRI, TOPLIȚAdin 
Câmpul lui Neag, URSULUI, 
cu CORALI - Valea de Brazi, 
cele două din CÎMPUȘEL.

Participând la Festivalul 
de Speologie ținut la Călimă- 
nești, cu rodul atâtor căutări și 
frământări, au obținut premii 
ce le conferă dreptul de a se 
număra printre laureații Speo
logiei naționale: Premiul I pen
tru reportaj foto color - prezen
tat și-n vernisajul expoziției; 
Premiul II pentru pictură, 
grafică, caricatură, proiect de 
afiș cu tematică speologică; 
Mențiune: film video - 
prezentat de asemenea la 
vernisaj.

Expoziția s-a dorit o che
mare spre turismul montan în 
orice anotimp, membrii clu
bului “Rhinolophus” - Zaiu 
Eduard, Vlaic Florin, Borbin- 
ceane Alex., Szigarto Came
lia, Ghețău Gh., Palyșoc Ion, 
Vieru Ligia, Mariaș Ema, Ignat 
Bebe, Sîn Eugen, Cîrc'iogel 
Marcel, Dodoacă Dani, Ko
vacs Imi, lakab Zoltan, Bre- 
hoescu Beni - oferindu-se ca 
ghizi ospitalieri, buni cunos
cători ai fiecărei cărărui ce 
urcă până sus în creștetul 
munților.

Eugen POPA,
Lupeni

xMasați-vă reciproc umerii și 
gâtul la sfârșitul unei zile în
cărcate și obositoare. * Ma
rea Linlștei. Se află în mij
locul pieptului, patru degete 
mai sus de baza osului stern. 
Când îmbrățișarea este strân
să, aceste puncte se presea
ză reciproc și induc o stare de 
calm spirituală și emoțională. 
x Marea Vitalității. Acest 
punct se află în josul spatelui, 
între a doua și a treia vertebră 
lombară (la 2-4 degete de ca
pătul de jos al coloanei verte
brale). îmbrățișați-vă parte- 
nerul(a), puneți mâinile una 
peste alta, pe zona din josul 
spatelui. Strângeți cu fermitate 
mușchii fesieri ai partenerului, 
unul sau două minute. Efec
tele nu se vor lăsa așteptate.

Aurora INOAN

TATĂL MOȘTENITOAREI LUI ONASSIS 
A FOST CONDAMNAT

Thierry Roussel, tatăl Athinei, nepoata șl moștenitoarea ar
matorului grec Aristotel Onassis, a fost condamnat în primă instanță 
la cinci ani de închisoare pentru "defăimare" și "sperjur", transmite 
AFP. Sentința a fost pronunțată de un tribunal atenian.

Thierry Roussel a fost acuzat de "defăimare" și de "sperjur" pe 
baza plângerilor depuse de cei patru administratori greci ai pa
trimoniului Onassis. Ei au înaintat aceste plângeri după ce Roussel 
i-a acuzat de proasta gestiune a fundației A.Onassis, care deține 
jumătate din patrimoniul celebrului armator.

Tribunalul a acceptat plângerile împotriva lui Thierry Roussel 
considerând că omul de afaceri francez a avut'"intenția de a păta 
onoarea" celor patru administratori greci.
VOLUMUL “ALICE ÎN TARA MINUNILOR” - 

LA LICITAȚIE1
Un exemplar din ediția originală a cărții "Alice în țara minunilor", de 

Lewis Carroll, publicată în 1865, a fost vândut la licitație, de către casa 
Christie's din New York, cu suma de 1,54 milioane de dolari, transmite 
AFP.

Volumul estimat la 1,5-2 milioane de dolari a fost cumpărat de către 
un colecționar privat american care, dorind să-și păstreze anonimatul, 
a licitat prin telefon.

Această vânzare a depășit recordul prețului într-o licitație a unei 
cărți pentru popii, care a fost până în prezent de 1,2 milioane de dolari.

Ediția licitată este o copie de lucru a lui Lewis Carroll, pe numele 
său adevărat Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), volum care 
conține zece ilustrații originale ale Iul John Tenniel, un caricaturist 
devenit celebru mai ales pentru felul în care a imaginat personajul 
pisicii de Cheshire. Dintre cele 48 de copii originale mai există numai 
22 de exemplare: 17 se află în biblioteci, iar restul la colecționari 
particulari, a anunțat casa de licitații Christie's.
COLOANA INFINITULUI - FĂRĂ PROTECȚIE 

PE TIMPUL IERNII
Stâlpul central al Coloanei Infinitului nu va avea protecție 

împotriva intemperiilor pe parcursul ierni, a declarat, pentru 
corespondentul MEDIAFAX, șeful Inspectoratului pentru Cultură Gorj, 
Viorel Gârbaciu.

El a mai afirmat că în toamnă primise asigurări din partea 
Ministerului Culturii în privința luării unor măsuri de ocrotire a stâlpului.

Protecția stâlpului Coloanei este asigurată deocamdată de o folie 
de plastic, care .însă nu-l ajută cu nimic împotriva gerului. Se pare că 
stâlpul va face și această a treia iarnă în aer liber, în timp ce modulele 
Coloanei continuă să rămână nerestaurate.

TAPISERIE
O tapiserie cu imagini din viața lui Isus, țesută timp de cinci ani de 

către maestrul iranian Mirmehdi, i-a fost oferită papei loan Paul al ll-lea, 
de către artistul și comerciantul evreu Rouhollah Giuian, transmite AFP. 
“Este vorba de un gest al dialogului inter-religios", a explicat președintele 
comunității musulmane italiene, în cadrul unei conferințe de presă. “Prin 
acest dar am vrut să subliniem, cu ocazia Jubileului anului 2000, că toți 
credincioșii celor trei religii monoteiste doresc să depășească 
neînțelegerile care amenință acest dialog", a continuat el. .

Pentru a realiza această tapiserie de doi metri pe trei, maestrul 
țesător iranian și colaboratorii săi au folosit peste 80.000 de metri de fir 
de mătase

MÂNU

Se apropie 
Crăciunul cu 

datinile Iul

Foto: Traian

rLa ce folosește zidul fals" 
într-o încăpere mare 
Un truc des utilizat pentru o 

încăpere mai mare, astfel încât 
să poată fi folosită atât ca bu
cătărie, cât și ca sufragerie, este 
ancadramentul din zid fals. Poate 
avea fie o formă boltită, respec
tând tradițiile arhitectonice româ
nești, fie unghiuri drepte, conform 
stilului modernist. Pentru ca deli
mitarea celor două spații cu des
tinații diferite să fie accentuată se 
mai poate folosi o mobilă de colț, 
cu latura mică așezată pe post de 
bar, înspre sufragerie. Desigur, 
atunci când renunțăm la ușa din
tre cele două încăperi (în scopul 
utilizării la maximum a spațiului), 
este obligatorie prezența hotei.
Pernute colorate pentru 

o canapea veche
Dacă vă este greu să vă des- 

părțiți de canapeaua veche din 
camera de zl (fie nu vă permite 
bugetul familiei, fie vă leagă prea 
multe amintiri de acest obiect), 
soluția este să acoperiți zonele 
mai uzate cu pernuțe colorate. 
Ele vor fi asortate cu celelalte 
obiecte ale încăperii și vor avea 
laturile de cel mult 40 de cm. 
Pernuțele vor crea un ambient 
zglobiu și vor putea ajuta musafirii 
să se simtă confortabil. Mai ales 
dacă au sciatică sau alte pro
bleme cu coloana.

Un colt piăuii, făcut 
doar cu un tavan fals 
în cazul în care ați ajuns la con

cluzia că parterul casei dumnea
voastră este mult prea înalt și vreți 
să redistribuiți această risipă, puteți 
câștiga un plus de spațiu prin impro
vizații foarte șic. Pe o latură a încă
perii se fixează un tavan rustic, din 
lemn, care se poate lăcui sau nu, în 
funcție de modul cum se armo
nizează cu restul. Etajul astfel ob
ținut (la care se ajunge cu ajutorul 
unei scări, tot din lemn) vă oferă, de 
exemplu, un colț intim unde veți 
servi ceaiul cu prietena apropiată. 
Sau poate deveni locul liniștit unde 
să vă scrieți corespondența, un loc 
pentru studiu, cu o mică bibliotecă 
prinsă de pereții de rezistență.

♦>

1. Leac împotriva slăbi- cioasă, așa cum s-a întâmplat cu 
ciunii fizice și a pierderii 0 fetiță de 10 ani Pe care tatăl ei,

I poftei de mâncare
I Când apar semnele stării de 
| boală, se mănâncă ridichi negre

rase,,de multe ori pe zi, câteva 
I zile la rând, iar după fiecare ad- 
| ministrare a ridichilor se bea o
■ lingură de apă. în legătură cu 
' acest tratament se recomandă, 
| de asemenea, să înghițiți 20-30 
I de boabe de muștar, o dată pe zi,

luând imediat apă.
în cazul acestei boli, ca și al 

| unor maladii gastrointestinale, 
I muștarul reprezintă un mijloc de
■ tratament superior, însă cu con- 
| diția să se facă 20 de zile la rând. 
| Muștarul trebuie musai să fie 
. proaspăt, din recolta anului în 
I curs.

2. Remediu popular împo- 
| triva durerilor de ureche și a 
i surzeniei

Deseori, după răceală apare o 
puternică durere într-una din ure
chi sau în ambele; câteodată 
apare și surzenia. Sunt cazuri 
când medicina devine neputin-

în disperare, a adus-o la un vraci. 
Acesta a făcut o pâlnie din hârtie 
groasă albastră (hârtie de am
balaj) și a introdus-o în urechea 
copilului, cCj partea îngustă, apoi 
a dat foc la partea largă a pâlniei. 
Când aceasta a ars aproape toa
tă, vraciul a scos, cu o mișcare 
dibace a mâinii, rămășițele pâl
niei din urechea pacientei. Apoi, 
procedând tot așa cu o a doua 
ureche, orice durere și surzenie 
au dispărut imediat.

3. Un leac cert în caz de 
septicemie

Celebrul naturopat american 
doctor Charles McPherrin, în 
cartea lui “Cele 100 de porunci 
pentru sănătate", descrie urmă
torul procedeu:

Se ia un ficat de oaie sau de 
vacă de la un animal proaspăt 
sacrificat și, fără să fie spălat, se 
pune la locul atins de gangrenă. 
Această bucată trebuie ținută așa 
o oră-două sau chiar până când 
sub ficat vor apărea niște bubițe,

ȘAPTE LEACURI STRĂVECHI
un fel de furunculi micuți. Apoi se 
repetă aplicarea bucății însân
gerate a ficatului până vor apărea 
bubițe care trebuie să fie înțepate 
cu un ac sterilizat. Marele naturopat 
afirmă că el a văzut cu ochii lui 
foarte multe cazuri când tratarea 
prin aplicarea ficatului crud a salvat 
de la amputarea inevitabilă mâna 
sau piciorul și, după două-trei ore, 
bolnavul se simțea excelent. Me
dicii, aceiași care nu mai departe 
de ieri recomandau să se facă 
rezecția membrului respectiv, 
astăzi, spre propria lor uimire, văd 
că bolnavul nu mai are nevoie de 
nici o operație chirurgicală.

Există o singură regulă de ne
clintit: înainte de aplicarea bucății 
de ficat pe locul bolnav, acesta 
trebuie să fie deschjs.

4. Un leac original împo
triva durerii de dinți

în Orientul îndepărtat, lângă 
orașul Blagovescensk, sunt sate de 

sectanți-molocani. în toate aceste 
localități durerea de dinți este din 
moși-strămoși tratată cu un pro
cedeu destul de bizar. înainte de 
toate, încheietura mâinii este fre
cată cu usturoi, pe partea interioară. 
Apoi, usturoiul fărâmițat mărunt este 
legat de locul pulsului foarte strâns 
cu ajutorul bandajului având grijă ca 
usturoiul să fie plasat exact pe 
încheietură. Când durerea se simte 
pe partea dreaptă, usturoiul se 
leagă pe încheietura mâinii stângi, 
și invers. Există pe lumea asta 
sceptici care nu cred minuni, dar 
molocanii cred în minuni foarte tare 
și sincer și... se lecuiesc prin 
puterea credinței lor. (Notă: înainte 
de aplicarea usturoiului, acoperiți cu 
o cârpă încheietura).

5. Un leac popular pentru 
scoaterea osului de pește 
din gât

Este foarte eficient să folosiți în 
acest scop o lumânare. Un capăt al 

acesteia se topește la foc și 
repede, până nu s-a întărit, se 
apasă pe locul în care a intrat 
osul. După o jumătate de minut 
ceara se întărește în jurul osului și 
acesta se extrage ușor împreună 
cu lumânarea.

6. Leac pentru lunateci
Acum o jumătate de secol, în 

Rusia a trăit un profesor ce
lebru care și-a dedicat viața 
studierii somnambulismului, și 
a ajuns să fie o autoritate în 
tratarea acestei boli. La el ve
neau oameni din toate colțurile 
țării, de la mii de kilometri. El 
sfătuia ca tratamentul să se 
facă în faza incipientă a bolii și 
recomanda să se pună lângă 
pat un covoraș bine îmbibat cu 
apă. Pășind pe acest covor 
umed, somnambulul va simți 
apa și se va trezi imediat.

în caz că boala s-a instalat de 
mult, atunci nu este de ajuns doar 
un covo^umed lângă pat, deși 
acesta nu trebuie să lipsească. în 
acest caz, profesorul sfătuia bol
navul să se culce în cameră cu 
ferestrele închise, și la ușă se 

udă podeaua și se acoperă cu o 
țesătură neagră, care să nu atin
gă suprafața apei. Bolnavul va 
călca pe pânză, va simți apa 
imediat și se va trezi.

7. Tratarea tusei cu 
metode populare: o rețetă 
rusească și una bra
ziliană.

A. Se taie în felii foarte sub
țiri 6 sau 8 ridicni negre. Fiecare 
felie se presară cu mult zahăr 
tos și se lasă o jumătate de .zi. 
Sucul astfel rezultat se bea în 
proporție de câte o lingură la 
fiecare oră. Vindecătorii afirmă 
că acest leac tratează cea mai 
rebelă tuse într-un timp destul de 
scurt.

B. Câteva banane coapte se 
trec prin sită, apoi se pun într-o 
cratiță cu apă clocotită în ur
mătoarea proporție: două ba
nane lă o ceașcă cu apă îndul
cită cu zahăr; din nou se încăl
zește acest amestec și se bea 
fierbinte.

M. POPESCU



19-20 DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber

v r

IMUMI
ReneReflecția 

sĂptĂmÂnîi
“Pentru dezastrele noastre dăm vina pe soare, pe 

lună, pe stele, ca șl cum am fi secături din necesitate, 
proști din cauza mișcărilor cerești, șmecheri, pungași 
și trădători prlntr-o predominanță a sferelor, bețivi, 
mincinoși șl adulteri dintr-o nevoită supunere forțelor 
planetare, ca și cum răul l-am face dintr-o poruncă 
divină, lată un admirabil subterfugiu al omului, meșter 
în stricăciuni: acela de a da vina înclinațiilor sale spre 
desfrâu pe o steal”

SHAKESPEARE
___________________________ Z/

VN M11MVT
cu Marin Preda

Unii oameni, deși 
au cultură, sunt analfabeți 
prin concepția pe care o au 
despre cultură."

îs. “Ființa umană care e 
împiedicată să ia cunoștință de 
sine rămâne doar în stadiul 
existenței ei, cum rămâne și un 
bou, chiar dacă e Boul Apis."

îs. “Suntem mai mici decât 
vasta natură, dar și mai mari 
când ne contopim cu ea.”

îs. “Stăpân pe sine trebuie 
să fie acela care dă la iveală, fără 
să vrea, lucruri străine firii lui."

îs. "Dacă n-ar exista feri
cirea altora, nu ne-am sinchisi 
de nefericirea noastră.”

E vreme de iarnă. Și nu știu 
dacă ne e dat, ca prin atitudi
nea permisivă a hibernării, să 
tolerăm uitarea.

Cu o doză minimă de efort 
ne vom însoți împreună, cău
tând scânteia de viață a cu
vântului sosit din depărtarea 
secolelor prin genunea de lu
mină care a prins să licărească 
din rafturile bibliotecilor. Aici 
litera tresaltă-n șoapte ce deș
teaptă amintirea trecutului ațipit 
în pagini de codexuri și incu
nabule. Vom auzi glasul croni
carului sunând ca o poveste al 
cărei fir se deapănă la gura 
sobei, departe de viscole și 
troiene.

încă din zorii evului mediu 
s-a statornicit un frumos obicei 
al cavalerilor creștini, căruia în 
timp i s-a conferit consistența 
legii. Acela potrivit căruia toți 
purtătorii de arme, fie ei nobili 
sau oameni de rând, oșteni ori 
luptători cu simbrie, călăi sau 
vânători, în Postul Crăciunului

»■

și în Săptămâna Mare a Sf. Paști 
erau obligați să lepede "sculele 
morții" până după prăznuirea 
celor două mari evenimente pe 
umerii cărora se reazemă Bise
rica: Nașterea și învierea 
Domnului.

Și pentru că oștile erau creș
tine, pe toată durata acestei peri
oade, mirenii se osteneau să 
alunge gândul cel rău și viclean, 
îmbrăcând veșminte albe - semn 
că atunci zăgăzuite vor fi fost iz
voarele vărsării de sânge, lată 
cum, în felul acesta minunat, 
visul de pace și armonie evada 
din prinsoarea armurilor de 
gheață ale războaielor aidoma 
unui porumb albastru decupat 
din seninul fără de sfârșit al 
cerului.

Amintlndu-ne gestul înain
tașilor, haideți să abandonăm 
violența, îngropând securea vrăj
mășiei prin rugăciune, credință, 
iubire de aproapelel Uitarea să 
înece absurdele turniruri de or
golii. Oare chiar credeți că

Dumnezeu a zidit pe om pentru 
că momentan nu avea soldăței 
de plumb cu care să se joace? 
Poate că "om" înseamnă și 
“luptă" când această flacără se 
circumscrie unor idealuri no
bile, dar, cu siguranță, Cerul nu 
i-a hărăzit prerogativul disputei. 
Lăsațl vânatul să trăiască și 
privirea sa aburindă de blân 
dețe vă va cuprinde fiin;a, pă
trunzând până dincolo de că
mășile de zale din sufletul vâ
nătorului, acolo, în adâncuri, 
unde într-un târziu se va așeza 
între petalele de stele ale inimi' 
în chipul unui fluture plăpând 
de catifea. Spulberați cohortele 
de venin din care se întreamă 
egoismul și invidia, viețuind în 
bună înțelegere!

Numai așa, de astă dată, 
balaurul cel mare și negru al 
răului fi-va răpus nu cu sulița, 
săgeata ori sabia, ci cu o inimă 
mare și largă cât cerul...

Dorin PETRESC

Clement
Dintre regizorii care au 

avut un "cuvânt” de spus în 
filmul francez, se numără ș! 
Rene Clement, născut la 18 
martie 1913 la Bordeaux. 
Atras încă din tinerețe de 
spectacolul cinematografic, 
abandonează arhitectura și 
începe să scrie scenarii, face 
operatorie și, începând din 
1937, toarnă filme docu
mentare.

MAEȘTRII 
ECRANULUI

•Scriitorii ne-au făcut cu
noștință cu eroii unor romane 
care ne rămân în suflet toată 
viața. Puțini știu însă că mare 
parte dintre eroii unor romane 
celebre au avut un cores
pondent în realitate, oameni 
în carne și oase, care au stat 
la baza inspirației roman
cierilor. lată două exemple: 
Alexander Selkirk (1676- 
1721) s-a născut lă Largo, în 
Scoția, și a fost marinar sub 
comanda căpitanului Will 
Dampier, care era un om bru
tal și crud. în 1704, Selkirk nu 
este de acord cu viața de pe 
vas și, încercând să se răs
coale, este părăsit pe insula 
Mas a Tierra, în Oceanul Pa
cific. A trăit în această insulă 
timp de patru ani și patru luni, 
când a fost descoperit și adus 
în Anglia. Aici a fost întâlnit de 
scriitorul Daniel Defoe care,

zece ani mai târziu, va scrie 
celebra sa carte “Robinson 
Crusoe”. Și al doilea exemplu: 
Josiah Henson (1789-1883) s- 
a născut în sclavie pe o fermă 
din Maryland. Fiind dotat cu o 
inteligență ieșită din comun a 
învățat singur și a devenit pas
tor. Fiind vândut de stăpânul 
său, el izbutește să fugă în 
Canada cu toată familia. Face 
trei călătorii în Anglia unde 
propagă idei împotriva sclaviei 
în SUA. Este primit de regina 
Victoria. în anul 1852, la Bos
ton, este intervievat de Harriet 
Beecher Stowe, care va face 
din Henson prototipul Unchiului 
Tom din “Coliba Unchiului Tom” 
- una dintre cele mai citite cărți 
din lume. «Pentru foarte mulți

“dăștepți” din jur, țin să 
amintesc vorbele pictorului 
japonez Hokusai: “Până la 
cincizeci de ani am pictat un 
număr mare de tablouri, dar 
nimic din ceea ce am făcut 
până pe la șaptezeci de ani nu 
merită a fi pomenit. Sper că - 
înaintând pe cărarea vremii -, 
pe la vârsta de nouăzeci de 
ani să încep a întrezări ceva 
din misterul lucrurilor". Da, 
recomand celor deștepți din 
naștere să păstreze pe nop
tieră cuvintele marelui pictor... 
•John Updike este recunoscut 
drept cel mai important scriitor 
american în viață, grație unor 
calități rareori întâlnite laolaltă: 
adâncime, grație, observație, 
patos sublimat. în 1968 m-am 
întâlnit cu “Centaurul", carte în 
care Updike încerca să repo
vestească vechea legendă a 
lui Chiron, carte pentru care - 
la vremea respectivă - primise 
Premiul Național al Cărții. în 
aceste zile mă reîntâlnesc cu 
pagini minunate în “Valurile de 
ploaie". î)lotez: “Cât timp mai 
avea să treacă până când oa
menii vor înceta să mai fie 
proști? Lemurului îi trebuise un 
milion de ani ca să-și îndrepte 
spinarea. Va mai trece încă un 
milion de ani până când cre
ierul își va drena mlaștina?".

Hie LEAHU
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UhKOK LA 
TRIBUNAL 
© - Domnule judecător, 

țin să vă reamintesc că acum 
o lună am scăpat-o pe 
soacra dumneavoastră din 
casa care luase foc!

- Bine, bine, în afară de 
asta, spune ce alte fărădelegi 
ai mai comis?

© - Ce părere aveți, 
domnule avocat, despre un 
om care este prins în flagrant 
delict de adulter?

- Cred că este un tâmpit, 
neglijent și pe deasupra prea 
leneș ca s-o rupă la fugă 
atunci când e cazul!

© - Inculpat, ai săvârșit 

violul așa cum l-a descris 
domnul procuror?

- N-aș putea spune că 
descrierea a corespuns 
întocmai, dar și metpda 
dumnealui merită atenție...

© - Cum? O sută de 
mii de lei pentru câteva 
minute de muncă la reparatul 
televizorului? Nici eu, care 
sunt avocat, nu câștig atâta.

- Știu, nu trebuie să mi-o 
spuneți! Nici eu, când eram 
avocat, nu câștigam atâta!

© - Vai, domnule avocat, 

cât sunt de fericit că am câști
gat procesul! Cum să vă arăt 
mulțumirea și recunoștința 
mea?

- Dragă domnule, din fe
ricire, de când s-au inventat 
banii, acest lucru nu mai 
constituie nici o greutate...
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Primul său film de lung 
metraj - un semidocumentar, 
a fost “La bataille du rail" 
(Luptătorii din umbră) -1946, 
consacrat Mișcării de Re
zistență a feroviarilor francezi 
în 1944. Cu această peliculă, 
obține premiul pentru regie și 
premiul juriului la primul Fes
tival Cinematografic de la 
Cannes -1946. Filmul a rulat 
pe ecranele noastre în anul 
1946.

Următoarele trei filme de 
mare succes îi consolidează 
poziția, cu “Les Maudits” 
(Blestemății) -1947, cu Henri 
Vidal, “Au de la des grilles" 
(Dincolo de gratii) - 1949, cu 
Jean Gabin și “Le Chateau 
de verre” (Castelul de sticlă) 
- 1950, cu Michele Morgan și 
Jean Marais, după proza lui 
Vicky Baum.

Cu dramaticul “Barrage 
contre le Pacifique” (Stăvilar 
în Pacific) - 1957, cu Silvana 
Mangano și Anthony Perkins, 
își mărește prestigiul câștigat 
anterior. Obține un răsunător 
succes internațional cu "Paris 
brule-t-il?" (Arde Parisul?) - 
1965, având la bază lucrarea 
istorică a lui Dominique 
Lapierre și La. ry Collins, des
pre eliberarea Parisului în 
august 1944.

Ultimul film: “La Baby 
Sitter” - 1975. în 1952 obține 
premiul special acordat de 
Academia de Film de la 
Hollywood pentru cel mai bun 
film străin “Les Jeux Interdits" 
(Jocuri interzise).

S-a stins din viață la 17 
martie 1996, la Bordeaux.
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LABILE
VERTICAL: 1) Consemnată de facto aptă pentru 

reproducere; 2) Potențial neproblematizant în munca 
de prelucrare; 3) Vatra ocrotitoare a hergheliilor 
modeme - Modele recurente ale agoniilor grandiloc- 
vent-luminiscente; 4) Clasic susținător al elementelor 
de acoperire - Practică ocazională consfințită prin

ORIZONTAL: 1) Promulgat cu 
multe articole de încadrare; 2) Jude
cător de instrucție în exercițiul func
țiunii; 3) Atributul persistenței într-o 
ipostază de durată; 4) Deschizători 
de drumuri cu răspunderea ponoa- 
selor - Addenda la un “Moto” clasic; x tradiție; 5) Opozanți notorii ai mișcării de înviorare - 
5) Bijuterie a naturii purtată la buto
nieră - File roșii pe agenda sena
tului roman; 6) Animal fabulos din 
țara Sfinxului - Orgoliu solitar de 
pasăre măiastră - Un mileniu și 
jumătate de secol la Roma; 7) Ora
tor profund cu accente grave - Cos
tumat inconfundabil în haine cu 
dungi; 8) Vajnici apărători la asal
turile maurilor - Dansatoare grațioa
să peste creste de azur; 9) Răsco
litoare de suflete cu meșteșugite 
vorbe - Concurent spațial de joasă 
frecvență; 10) Stereotip fonetic la o 
imitație literară.

Lame de lemn pentru o barbă de țărână; 6) Taine 
ascunse sub străveziul fardurilor - Duios mugurel de 
cântec oltenesc - Ciobul de lut al unei întinderi verzi; 7) 
Parlagii aplaudați la scenă deschisă; 8) Poliță la 
purtător cu scadență imprevizibilă - Corabie cu pânze 
fixată pe uscat; 9) Picătură concentrată dintr-un izvor 
de noutăți - Pulbere de aur trecută prin sită; 10) Acțiune 
de senzație cu efect trepidant.

Vaslle MOLODEȚ 
Dezlegarea careului “DECODĂRI” apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) CAPACITARE; 2) ADEMENITOR; 3) 

SENILITATE; 4) AVAN-CEȚOS; 5) TELAL-RACI; 6) 
ORI-UNA-OF; 7) RIZAȚI-ALA; 8) IȚAR-SARIC; 9) 
TORIDITATE; 10) EREDOPATIE.
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Adrian CRUPENSCH!

MATlN 2 MUTĂRI
u IContrei 

poziției: 
Al»; R!3. Da7, Ce3, 
CM, p:<*5 și d6 
Negru: Re5

Soluția prcNemel 
din nr. trucul:
1. Da2!Rc7
2. Cc6 mat
1.... 1/5
2. Cc4 mat
1.. .. b a5
2. D a5 mat
1.. . Rb5
2. Dc4 mst

l 
l
l 
!
I
I
I
I
I 
I
I
I
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I
I
I
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VANZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 2 ha pământ arabil, 
Hațeg-Lunca de Sus, tel. 068/ 
214941 (5777)

• Vând casă, grădină 1,5 ha. 
Săliște, nr. 10, lânqă șosea. 
(5383) ’

• Vând apartament 2 camere, 
tel: 226637, după ora 18. (5392)

• Vând apartament 3 ca
mere. Tel: 223826, după ora 18. 
(5392)

• Vând 2 tractoare UVL 445, 
reparație capitală. Tel. 623453, 
094 841296 (3994)

• Vând Mazda 626, neîn
matriculată, an fabricație 1983, 
tel. 215355(3999)

• Vând Dacia papuc, 2 locuri, 
acoperită, 1990, drujbă 
Husqvarna, televizor color, ste
reo, teletext, diagonala 66, preț 
avantajos, 242991 (4033)

• Vând două tractoare, 445 
CP, cu cabină și pluguri plus 
alte utilaje în perfectă stare de 
funcționare, prețuri avanta
joase. Informații Hațeg, str. 
Cloșca, 32. (5784)

• Vând Ford Escort 1,6 Die
sel, a.f. 1986, C.l.‘persoană 
fizică, consum 4%, preț nego
ciabil. Informații la tel. 227118, 
după ora 20. (5388)

• Vincțem și montăm parbrize 
auto pentru orice tip de autove
hicule autohtone și import. 
Sîntuhalm, Complex Euro- 
venus, boxa 8. Tel. 092 321691, 
219167 (4256)

(5393)
• Vând haină blană nurcă; 

superbă, nr. 46-48. Tel. 623505 
(5387)

• Vând cruce marmură 130 x
55 x 7 cm, 1.500.000. Tel. 
217075 (4451)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut de închiriat garsonieră 
mobilată, exclus Dacia, Micro 
15. Angajez menajeră, perma
nentă. Tel. 233588, 092 281299 
(5385)

DIVERGE

• Exploatarea Minieră Țebea 
Brad scoate la licitație spațiul 
comercial pentru vânzare pro
duse alimentare și panificație în 
cadrul incintei E.M. Țebea în 
suprafață de 21,73 mp. Licitația 
va avea loc în data de 7 ianuarie 
1999, ora 8, la sediul E.M. 
Țebea, str. A. lancu, nr. 85, Brad, 
jud. Hunedoara. înscrierea la 
licitație se face cu cel puțin 48 
de ore înainte de data licitației. 
Informații tel. 054/651910 sau 
651911, int. 131.(3367)

RDER

• -

ABONAMENTUL LACUVÂNTUL LIBER
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 

apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IANUARIE 1999 ESTE DE 10.500 DE LEI, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă 
facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac 
la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este de 
126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus taxele 
poștale. Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare 
a ziarului nu vor afecta valoarea abonamentului 
contractat..

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

niEiwpa producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Vinde avantajos marfă din stoc cu plata la 

vânzare. Tel. 716592 sau 716197, interior 10.

IMPORTANT
..■iiiiimTÎC Societatea ASTRA asigurări reasi

gurări, firmă cu capital majoritar de stat, 
așteaptă pe toți deținătorii de autovehicule să-și 
achite primele de asigurări la ASIGURAREA 
OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 
AUTO FAȚĂ DE TERȚI în Deva, str. Zamfirescu, 
bl.Q, ap. 4, tel. 054/ 226321, 234298.

Programul de lucru al unității ASTRA:
Zilnic: 7,30-20,30 
Sâmbătă și duminică 8,00 - 12,30.

SC A Consuelo Impex SRL Deva
Tel J fax: 054- 226644, tel. 092 - 356277 sau 092- 724435 

Vă oferă
J ambalaje din polietilenă, polistiren, pollpro- 

pilenă simple sau cu sigla dumneavoastră
J Cazane și boilere Valliant 

Radiatoare din oțel Radson.

• NOU !!!! La subsolul Com
plexului “ULPIA” puteți cum
păra avantajos MOBILĂ SE
COND-HAND, import Germa- 
nia. (5373)__________________

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (3906)

• Cumpăr motor Liaz. Tel. 092 
356285, 092 405425. (3366)

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM defecte, sparte, 
codate sau blocate. Tel. 094/ 
859958(4339)

• Pierdut autorizație nr. 13415 
emisă de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru Toma 
Gheorghe din Orăștie. Se de
clară nulă. (5380)

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală aparținând Pri
măriei Comunei Lăpugiu de 
Jos. Se declară nul. (5375

• Pierdut ștampilă rotundă 
aparținând firmei SC GC Marton 
Prodimpex SRL. O declar nulă. 
(4453)

COMEMORĂRI

• Șocietate comercială 
vinde centrale termice, boi
lere, calorifere, robineți, țeavă 
XLPE și fitinguri. Tel. 092/ 
701072 (3778)

•Vând telefon celular, Siemens 
S8, preț informativ 1.200.000 lei, 
tel. 092/405047 (4930)

Cumpărați, construiți, 
înlocuiți, renovați, 

economisiți -apelând la 
serviciile

COMAT DEVA 
S.A.

Produse pentru toți, 
servicii pentru 

fiecare!
Deva, str. Depozitelor, nr.5 

telefon: 054/233137; 
tel./fax: 054/216269.

Puteți beneficia de toate 
acestea numai până în 
data de 24.12.1998. Vă 
așteptăm cu aceeași 

solicitudine începând cu 
data de 04.01.1999.

• Se împlinesc 6 săptămâni 
de la trecerea în neființă a celui 
care a fost

EMIL DUMITRU
soț și tată iubitor, bun prieten 
și coleg. Slujba de pomenire 
va avea loc duminică, 20 de
cembrie 1998, ora 12, la Bise
rica din cimitirul Mihai Emi- 
nescu Deva. Soția Rodica. 
(5390)

DECESE

• Un pios omagiu

dlui înv. BARTAN TRAIAN
Colectivul de cadre didactice 

de la Școala generală Sălașu 
de Sus, clasele I-VIII. (5786)

PRIMĂRIA COMUNEI BLCEȘ
organizează

Licitație publică în data de 28 decembrie 1998, 
ora 10,00, pentru închirierea spațiului “Cămin cultu
ral Grohotele” pentru desfășurarea unei activități 
comerciale.

înscrierile la licitație până în data de 23.12.1998, 
ora 12,00.

SC HABER INTERNATIONAL SA 
HAȚEG 

organizează în data de 21 decembrie 
1998 licitație pentru 

"EXECUTAREA LUCRĂRII DE 
MODERNIZARE"

BCR TA
Sucursala 
Județeană 

Hunedoara și 
Sucursala 
Petroșani

de 
valori

anunță organiza
rea LICITAȚIEI pen
tru vânzarea a două 
autodube 
transport
AM3, în data de 
28.12.1998, ora 
10,00, la sediile 
BCR din Deva - Piața 
Operei,, nr. 4 și 
Petroșani - str. 1 
Decembrie, nr. 67.

Relații la telefoa
nele: 219559 - Su
cursala Județeană t 

Hunedoara, 
541533-Sucursala 
Petroșani

cr PARIURI FOTBALISTICE

In “?t'9a te w.
300.000.000 leii laj>SMIIiieiiti,M234M

CAMPIONATE NAȚIONALE:

MODERN

PRACTIC

SIGUR

SILENȚIOS 
ECONOMIC

INTR-UN CADOU WHIRLPOOL
MODERN

Noua mașină de spălat 
WHIRLPOOL are o gamă largă 
de programe, care permit 
spălarea impecabilă a țesăturilor 
din lână și mătase.

PRACTIC
Este mașina de spălat cu cea mai 
mare deschidere (30 de 
centimetri). Accesul simplu la 
tambur ușurează încărcarea și 
descărcarea rufelor.

SILENȚIOS 
de
are

Noua mașină 
WHIRLPOOL

spălat
acum

amortizoare telescopice și un nou 
sistem de echilibrare pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea 
zgomotului.

SIGUR
Un filtru special reține obiectele 
solide, uitate accidental în 
buzunare, care ar putea deteriora 
mașina.

ECONOMIC
Sistem antișifonare, sistem de 
control antispumă și sistem de 
control dinamic al consumului - 
toate pentru a utiliza mai eficient 
resursele dvs.

l
Parteneri autorizați:

• ALTEX - Bd. Dacianr. 6bis/Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT-Str. Avram lancu Bl. HI, parter, Deva • 
DOMUS-Str. Mihai Viteazu nr, 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani/Str. Mihai Vitcazu nr. 44, 
Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11 A/Str. N. Bălccscu nr. 11 • MAG; MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, 
Deva • MAG. ZASS - Str. Avram lancu nr. 9, Hunedoara • S1LOG ELECTRONICS - Bd. Dccebal Bl. S, parter, Deva • 
SIMAL-Bd. Decebal, Complex Com, Deva • TRANSERNA -Str. 1 Decembrie 1918,nr. 109A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII



19-20 DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber

Sâmbătă
19 decembrie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de 

la...Timișoara și București! (mag. 
matinal) 9.30 Ba da, Ba nu! (em. 
pt. copii) 11.00 Liceenii Rock'n 
Roll (co. România) 12.40 Ordine 
publică 13.05 A doua alfabetizare
13.30 Ecranul (mag. cinema)
14.30 Turnul Babei (mag.) 16.50 
30 de ani de dictatură stalinistă 
(do, ultima parte)17.45 Baywatch 
(s, ep. 172) 18.30 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 13)
18.55 Teleenciclopedia (do)
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 D-nul 
și d-na Smith (s, ep. 9) 22.3’0 
Fiica lui Ryan (dramă Anglia 
1970, p. I!)

TVR 2 1
9.00 Cronica Africană (do)

10.30 Documente culturale 
(do)11.25 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (s, ultimul ep.) 14.50 
Bijuterii muzicale 16.00 Țiganca 
(s, ep. 74) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Tradiții (mag.) 18.00 
Serata muzicală 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 20.30 
Teatru TV: „Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf?" 22.45 Ateneu

Duminică
20 decembrie 

TVR I
7.00 Bună dimineața... de la 

București (mag.) 8.30 Lumină din 
lumină (em. religioasă) 9.30 Kiki 
Riki Miki (mag. pt. copii) 11.00 
Viața satului (mag.) 13.00 
Biserica satului: parohia Buinești 
-județul Ialomița 13.15 Tezaur 
folcloric 14.30 Video-Magazin
17.45 Super Gol Show (cs) 18.40 
Serial de călătorii (do) 19.30 
Duminica sportivă 19.50 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 19.55 
Săptămâna nașterii Domnului 
20,00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile 
în România 21.00 Influență 
nefastă (dramă SUA 1996, p. II)
22.35 Telesport

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do) 

9.00 Cronica africană (do) 9.35 A 
doua alfabetizare (r) 10.00 
Repere vitale (r) 10.30
Cinematograful vremii noastre 
(do) 11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de aur (do) 14.00 
Therese Raquin (s,e p. 1) 14.50 
Vitrina personajelor de operă
15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii 15.35 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 75)16.45 Santa Barbara

Luni
21 decembrie 
TVR I

12.05 TVR Craiova 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r)15.00 Dosarele istoriei 
(do/r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Scena (mag.)
18.10 Hollyoaks (s, ultimul ep.) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 366) 
19.50 Săptămâna Nașterii 
Domnului 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 
21.00 Primul val (s, ep. 4) 21.50 
Teatru TV: „Hamlet” 23.00 
Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Delfi și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.50 
Filmele săptămânii 18.00 Care 
pe care? (cs) 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! 20.00 
Natacha (s, ep. 99) 22.00 
Norocul ghinionistului (co. 

^Franța1981)

ANTENAI
7.00 Agenția de presă (r) 7.55 

Caracatița (s/r) 9.00 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 9.25 Noile 
aventuri ale lui Flash Gordon(d.a) 
10.00 între prieteni (em. pt. 
tineret) 11.00 Fir întins 11.30 
Mileniul III (mag.)12.00 100 de 
grade Celsius (talkshow) 13.00 
Enciclopedia TV 14.30 
Constelația Cinema (mag.) 15.00 
Noi suntem Îngeri:în sfârșit, 
plecăm (co. Italia/SUA '96) 16.30 
Fete de provincie (s, ep.15) 17,00 
Pe cont propriu (s, ep. 15) 17.45 
Săptămâna modei la New York 
tendințe 1999 18.00 Colivia de 
aur (s, ep.22) 19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 47) 
21.00 O nouă viață (thriller SUA 
1987) 23.00 Observator

PRO TV
9.00 Incredibila aventură a 

Robinsonilor (s, ep. 7) 10.10 
Inelul cu cap de dragon (f. fant. 
Italia 1994, p. III) 11.00 ProMotor
11.30 Am întâlnit și români fericiți 
12.00 Acapulco Heat (s, ep. 5)
12.55 Știrile PRO TV IO 
propoziție pe zi 13.00 Soțul și 
soția (s, ep. 11) 13.30 Kelly Kelly 
(s, ep. 3) 14.00 Alo, Generația 
PRO 16.20 Lumea filmului 17.00 
Profashion (mag. de modă) 17.30 
Team Knight Rider (s,e p. 2)
19.30 Știrile PRO TV 20.00
........................................

(s) 17.30 Melodii celebre 17.45 
Un secol de cinema (do) 19.30 O 
rugă spre ceruri 19.40 Clepsidra 
cu imagini 19.55 Handbal feminin: 
Finala Campionatului European 
(d, Amsterdam)

ANTENA I
7.10 Pe cont propriu (s/r) 8.00 

Spirit și credință (em. relig.) 8.30 
Câinii de mare (d.a, ep. 1) 9.00 
Teo & Mircea Șou 12.20 Cine se 
scoală de dimineață (co. Anglia 
1965) 14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
23) 19.00 Observator 19.30 Re
porter TV Vouă 19.40 Damon (s. 
SUA 1998, ep. 2) 20.00 Al 
patrulea Reich’(thriller SUA 1997, 
p. II) 22.45 Agenția de presă 
22.50 Fotbal Club Antena 1

PRO TV
7.00 Cartea virtuților (d.a., ep.

5) 7.20 Câinele familiei (d.a., ep.
6) Ț.40 Huckleberry Finn (d.a, ep. 
1) 8.20 Superman (d.a, ultimul 
ep.) 8.40 Mica sirenă (d.a) 9.00 
Super Abracadabra / Fiica 
oceanului (s, ep. 1) 11.00 Doctor 
în Alaska (s, ep. 90) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Soțul și soția (s, ep. 12)
13.35 Kelly Kelly (s, ep. 4) 14.00 
Chestiunea zilei (retrosp.) 15.00 
Benny Hill (s) 15.30 Echipa 
mobilă 16.00 Al șaptelea cer (s,

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
109) 11.30 Crăciunul unui 
rătăcitor (dramă SUA 1987) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 137) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 140) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s) 17.50 Zodiac 18.00 
Colivia de aur (s, ep. -24) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 15) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 37) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Cuiul din pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.40 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.25 Parfum de femeie (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Povestitoarqa (dramă SUA 1991)
14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s,e p. 186) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Dreptul la iubire (s,e p. 15)
18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Patton (f. biogr. 
SUA 1970) 22.30 Știrile PRO TV
22.35 Chestiunea zilei 22.45

Specialiștii (s, ep. 16) 21.00 
Academia de poliție (s, ep'. 16)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 The 
Pickie (dramă SUA '93)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana Maria 
(s/r) 9.30 Dragostea nu moare (s/ 
r) 10.00 Ghidul bărbatului însurat 
(f/r) 11.55 Ca la mama Acasă (r) 
12.00 Aventurile lui Sherlock 
Holmes (s/r) 12.45 Ultima vară (s/ 
r) 13.30 D.a./r 14.00 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc (s) 
16.00 Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima vară 
(s) 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Sărmana Maria (s) • Con
curs 19.00 Dragostea nu moare 
(s) 20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 253) 21.00 Misterioasa 
doamnă (s) 22.00 Fotbal Camp. 
Spaniei (d)

PRIMA
7.00 Mecanica distractivă (s, 

ep. 7) 7.30 Inspector Gadget (s, 
ep. 11) 9.30 Nemuritorul (d.a) 
10.00 Tia.și Tamera (s) 10.30 
Malcolm și Eddie (s) 11.00 Gre
gory Hines Show (s) 11.30 Lumea 
lui Dave (s) 12.00 Zona M 
(emisiune muzicală) 13.00 Sport 
Magazin 14.30 Motor (em. 
automobilistică) 15.00 Detectivi 

ep. 48) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 152) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep. 16) 
21.00 Parfum de femeie (thriller 
SUA 1992)

ACASĂ *
7.00 Reluări 8.15 Sărmana 

Maria (s/r)8.35 Dragostea nu 
moare (s/r) 9.00 Cui i-e frică de... 
(f/r) 11.00 Sport la minut 11.15 
Oxigen 11.30 Fotbal american 
12.00 NBA Action 12.30 Hochei 
profesionist 13.30 Povestea Div. 
A 14.00 Golazo - Top Gol Europa
14.30 Tenisul după Năstase 
15.00 Afară din joc 15.15 Faza 
zilei 15.30 Fotbal II Calcio (d)
16.15 Marlboro adventure Team
16.30 Fotbal II Calcio (d) 17.25 
Fotbal Bundesliga (rez.) 18.25 
Săptămâna lui... 18.30 Sărmana 
Maria (s) • Concurs 19.00 
Dragostea nu moare (s) 19.25 
D.a 20.00 Fotbal Camp. Spaniei 
(rez.) 20.30 Fotbal Camp. Spaniei 
(d) 22.30 Anastasia (f)

PRIMA
7.00 Mecanica distractivă (s, 

ep. 8) 7.30 Campionul (s, ep. 8) 
8.00 Dragonii zburători (d.a) 8.30 
Prințul Valliant (d.a) 9.00 Justițiarii 
(d.a) 9.30 Nemuritorul (d.a) 10.00 
Tia și Tamera (s) 10.30 Malcolm 
și Eddie (s) 11.00 Gregory Hines

Seinfeld (s, ep. 165) 23.15 Știrile 
PRO TV/Profit 23.30 Audiența 
națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Acasă 
la... (r) 9.00 Sărmana Maria (s/r)
9.30 Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Anastasia (f/r) 12.40 Ca la 
mama Acasă (r) 12.45 Ultima 
vară (s/r) 14.00 Dragosti și 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc (s) 
16.00 Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima vară 
(s) 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Sărmana Maria (s) • Con
curs 19.00 Dragostea nu moare 
(s) 19.25 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 254) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Surorile (s)

PRIMA •
7.00 Prima oră 12.00 

Misterele din New Orleans (s) 
13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 17) 16.00 
Tia și Tamera (s, ep. 17) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 17) 
17.00 Jerry Springer Show 18.00 
Focus, Meteo, Sport 18.30 Real 

de elită (s) 16.15 Pământul?' 
Bătălia finală (s, ep. 4) 17.00 
The Best of Jerry Springer 
(talkshow) 18.30 Camera 
ascunsă (ep. 23) 19.00 Viper 
(s,e p. 23) 20.00 Trenul evadării 
(d.a SUA 1985) 22.00 Real TV

10.00 Războiul fiarelor. In
sula zburătoare (animație, 
1997) 10.30 Dragă... am chef 
de dragoste (comedie, 1996)
11.15 Bătăușul Big Bully 
(comedie, 1996) 12.45 Cauză 
dreaptă (dramă, 1995) 14.30 
Stargate: Foc și apă (SF, 1996)
15.30 Arme de distrugere în 
masă (comedie, 1997) 17.15 
Dincolo de infern (dramă, 1997)
18.45 Domnul Destiny (dramă, 
1995) 20.30 Metro (acțiune, 
1997) 22.30 Rugul deșer
tăciunilor (dramă, 1990)

PRO TV - DEVA
07.50 -08.00 Program 

muzical 08.00-08.45 “No com
ment” și “Vorbiți aici!” 08.30- 
09.00 Desene animate 09.00- 
09.05 Teleshopping 14.00-15.30 
Generația PRO (coproducție)

ANTENA bDEVA
09.50-10.00 Știri locale (r)

10.00-23.30 Antena 1 București
23.30-00.30 Rondul de noapte

Show (s) 11.30 Lumea lui Dave^ 
(s) 12.00 Conflict de interese II 
(f/r) 13.30 Cinemagia 15.30 
Legături de familie (s, ep. 4)
16.15 Elvis și regina frumuseții 
(f. SUA 1981) 18.00 Știri 18.30 
Camera ascunsă (s, ep. 24) 
19.00 Viper (s,e p. 24) 20.00 
Poveste de război (dramă SUA
1992) 22.00 Frasier (s, ep. 4)
22.30 Știri

HBO
10.00 Cherokee Kid 

(comedie, 1996) 11.30
Comoara îngropată (acțiune, 
1988) 13.15 Un alt început 
(dramă, 1996) 15.15 Fugarul 
(acțiune, 1997) 17.00 Hocus 
Pocus (comedie, 1993) 18.45 
Risc maxim (acțiune, 1996)
20.30 Picasso, artist și demon 
(dramă, 1996) 22.45 Coșmar 
înainte de Crăciun (animație,
1993)

PRO TV - DEVA
07.40 -08.00 Desene animate 

08.00-09.00 Talk show "Ghici 
cine bate la ușă?” (r) 08.50-09.00 
Teleshopping

ANTENA VDEVA
08.30-09.00 “Plai de cânt și 

dor" 09.00-24.00 Antena 1 
București

TV 19.00 Viper (s,e p. 25) 2O.Oo'> 

Camera ascunsă (div., ep. 25)
20.30 Puterea unui vis (f. SUA 
1995) 22.00 Poza ia minut (s,

HB®
14.00 între dragoste și ură 

(comedie/dramă, 1996) 15.45 
Striptease (comedie, 1996)
17.45 Războiul fiarelor Capcana 
(animație, 1997) 18.15 O cale 
de ieșire (acțiune, 1994) 19.45 
Dragă am micșorat copiii! Iute 
ca fulgerul (comedie, 1996)
20.30 Dave (comedie, 1993)
22.30 Vârcolacul (horror, 1996) 
00.00 Ace Ventura: Un nebun în 
Africa (comedie, 1995)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!" 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale 

ANTENA 1-DEVA
16.30 -17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 București^

I
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Z BERBEC
Trebuie să plecați la 

drum fără să vă fi propus 
acest lucru; nu vă 
supărați că totul va fi 
bine. Atenție să nu intrați 
în conflict cu o autoritate. 
Aveți multe de făcut, dar 
energia dv este la 
minimum.

O TAUR
Doriți să faceți 

schimbări în interiorul 
locuinței dv. Bine ar fi să 
nu vă pripiți. O întâlnire 
cu prietenii, jocuri de 
societate vă vor prii. 
Multe treburi gospo
dărești aveți de făcut 
acum în prag de 
sărbători. S-ar putea să 
aveți și un musafir.

3 GEMENI
Vă avantajează azi 

preocupările artistice; un 
film sau o piesă de teatru 
vă fac bine. Duminică 
sunteți eficient în tot ceea 
ce faceți. Fiți mai 
înțelegător și cu cei care 
nu pot ține pasul cu dv. 
Luni, curățenia este la 
ordinea zilei.

O RAC
Sunteți plin de 

entuziasm și reușiți să-i 
contaminați și pe 
prieteni. N-ar fi exclus să 
vă îndrăgostiți, dar fiți 
prudent ca să nu suferiți. 
în casă aveți mult de 
lucru, dar vă vine în 
ajutor o persoană mai 
tânără.

O LEU
Ceva vă reține în 

încercarea de a schimba 
decorul. O plimbare v-ar 
scăpa de stres. Deba- 
rasați-vă de rigiditatea 
caracteristică, fiți comu
nicativ. Călătoria dv sau a 
unui prieten vă avanta
jează deopotrivă.

O FECIOARĂ
Cineva încearcă să 

tragă niște sfori, dar cu 
prudență reușiți să 
controlați situația. Aveți o 
dorință greu de realizat 
căci ori coborâți ștacheta 
ori o amânați. Deși nu 
sunteți într-o formă fizică 
bună, aveți ambiții mari.

O BALANȚĂ
1

Profitați de o zi mai 
lejeră pentru a vă odihni 
și a vă pregăti pentru 
săptămâna care urmează.

Contați pe sprijinul 
prietenilor pentru a vă 
rezolva problemele. 
Acordând prea multă 
atenție problemelor 
celorlalți, le veți uita pe 
ale dv.

O SCORPION
Cineva din familie 

are nevoie de sfatul dv; 
nu neglijați să i-l 
acordați, ajutați-l căci 
nu e un moft. Aveți 
impresia că vi se 
ascunde ceva și veți fi 
dezamăgit să aflați că 
nu era nimic interesant.

Z SĂGETĂTOR
Activitățile casnice 

vă ocupă tot timpul, căci 
s-au adunat cam multe. 
Sunteți plin de idei, iar 
dacă cineva din familie 
vă ajută să le ordonați 
puteți rezolva multe 
lucruri. Vă surprinde 
rapiditatea evenimen
telor; atentie să nu 
faceți gafe.

O CAPRICORN
Ceva vă împiedică să 

faceți ce ați dori și asta 
vă nemulțumește. 
Posibilitatea de a vă 
pune în evidență 
capacitățile, într-o 
companie selectă, vă 
face să vă simțiți 
excelent. V-ați obișnuit 
mult cu problemele 
cotidiene și nu vă mai 
deranjează.

Z VĂRSĂTOR
Ar fi bine să vă 

ocupați de afacerile 
partenerului de viață, 
altfel, sub influența unor 
prieteni, ați putea 
pierde. Starea tensio
nată din ultima'vreme v- 
a sleit de puteri. Familia 
vă ajută să vă 
remontați. La numeroa
sele treburi casnice veți 
primi ajutor.

Z PEȘTI
Energia fizică nu e 

punctul dv forte; atenție 
deci la eforturi. O 
întâlnire neașteptată vă 
tulbură, vă creează 
emoții. încercați să vă 
canalizați energia în 
scopuri constructive, 
altfel riscați să aveți 
neplăceri. Folosindu-vă 
farmecul personal aveți 
doar de câștigat.
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Minerii din Valea 
Jiului - în grevă 

generală
în data de 16 decembrie a.c., ministrul Industriei și 

Comerțului, Radu Berceanu, a anunțat unitățile miniere din 
cadrul Companiei Naționale a Huilei Petroșani și Societății 
Naționale a Cărbunelui Ploiești care vor fi închise în
cepând cu data de 1 ianuarie 1999. Potrivit comunicatului, 
în Valea Jiului își vor înceta activitatea exploatările miniere 
Petrila Sud, Câmpu lui Neag, Bărbăteni și Dâlja, iar Unita
tea de Alimentare, Cămine și Cantine ( UACCVJ) va fi 
externalizată din componența CNH Petroșani.

Luați prin surprindere de această hotărâre, îndeosebi în 
privința minelor Bărbăteni și Dâlja, minerii Văii Jiului au 
hotărât, în urțna întrunirii consiliului de coordonare al 
LSMVJ, organizată joi la amiază, la sediul ligii, cu interdicție 
pentru presă, declararea grevei generale. în aceeași zi, 
minerii din schimbul III de la toate unitățile miniere s-au 
alăturat celor din schimburile I și II de la minele Bărbăteni și 
Dâlja, protestând, în fața sediului CNH Petroșani, pentru 
această decizie stupefiantă, pentru soarta gravă a mine
ritului Văii Jiului.

Ieri, acțiunea lor a continuat, la ea participând și an- 
gajații din uzinele de preparare, precum și un număr de 
muncitori de la UMIROM și UPSRUEEM Petroșani, afectați 
de închiderea minelor. De azi, minerii Văii Jiului urmau să 
intre în vacanță de sărbători până în 4 ianuarie 1999. (D.G.)

SALĂRIAJI DE LA ICSH 
AU PROTESTAT IERI ÎN 

FAJA PREFECTURII
Ieri dimineață, peste 100 de angajați ai ICS Hunedoara 

au protestat în fața Prefecturii împotriva deciziei FPS de a 
închide această mare unitate de construcții siderurgice din 
țară. Scandând sloganuri la adresa Cabinetului Radu Vasile 
(“Nu șomaj compensat/ Loc de muncă-asigurat", “Vasilică 
nu uita/ Va veni și ziua ta", “Ieși prefectule afară/ Să mai 
construim o țară”), protestatarii și-au cerut insistent dreptul 
la muncă și viață demnă.

O delegație a constructorilor, în frunte cu liderul lor de 
sindicat, Mircea Popescu, a fost primită de prefectul Ni- 
colae Stanca și subprefectul Nicolae Segesvari. Repre
zentanții ICSH au prezentat starea la zi a situației unității: 
plătește constant salariile angajaților, achită sistematic din 
obligațiile reeșalonate datorate statului, nu are conturi 
blocate în bănci, încheie anul curent cu profit, are asigurate 
o serie de comenzi pentru anul viitor. Aceste atuuri au fost 

.consemnate într-un document mai amplu, cu fundamen
tarea concretă și integrală a stării economico-financiare a 
societății, document înmânat și parlamentarilor hUnedoreni 
aflați ieri la Prefectura, județului Hunedoara la un dialog cu 
reprezentanți ai CNSLR “Frăția”, și care va fi prezentat în 
data de 22 decembrie a.c. la FPS.

Conducerea Prefecturii i-a asigurat pe angajații de la 
ICSH că le va susține doleanțele în fața organismelor 
centrale de decizie (D.G.)

SB Agro Company SRL
duva-Sintulialm
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La moscul!

Wilhelm Gergely, administratorul firmei

(7 ----
Joi, 17 decembrie a.c., la 

sediul Prefecturii hunedo- 
rene s-au desfășurat lucră
rile ședinței Comisiei Admi
nistrative a județului Hune
doara. Pe ordinea dp zi s-au 
aflat câteva puncte foarte 
importante; este vorba des
pre informarea pe care dl 
Gheorghe lovan, directorul 
general al Direcției generale 
pentru agricultură și alimen
tație a județului Hunedoara, 
a făcut-o cu privire la apli
carea reformei în agricultură 
și industria alimentară a ju
dețului, și consecințele aces
teia pentru producția anului 
1998. Dl director lovan a re
liefat faptul că principalele 
aspecte în care s-a modificat 
aplicarea reformei sunt cele 
privind aplicarea Legii fon
dului funciar, restructurarea

Ședința Comisiei 
Administrative a 

județului Hunedoara
și privatizarea societăților co
merciale din agricultură și in
dustria alimentară, înființarea 
societăților private care au ca 
obiect de activitate agricultura 
și industria alimentară, apli
carea programului guverna
mental de sprijinire a produ
cătorilor agricoli, precum și în 
privința restructurării institu
țiilor bugetare din agricultură. 
A fost susținut faptul că statul 
român a acordat în acest an o 
serie de facilități producăto

rilor agricoli, printre acestea 
numărându-se subvențiile la 
dobânzi pentru cumpărarea 
de utilaje agricole în valoare de 
peste 192 de milioane de lei, 
precum și subvențiile la cre
ditele pentru înființarea de cul
turi în valoare de 47,4 milioane 
de lei.

între cele șase puncte ale 
ordinii de zi s-a aflat și cel pri
vitor la activitatea din învăță
mântul preuniversitar în noua 
structură, informare pe care a

făcut-o dl Ionel Moș, inspec
torul școlar general al jude
țului Hunedoara. Comisia 
Administrativă a fost infor
mată cu privire la schimbările 
profunde din învățământ. 
Printre obiectivele Inspecto
ratului Școlar al județului Hu
nedoara s-au numărat 
schimbarea caracterului în
vățământului, atât în infra
structură, cât și al curriculum- 
ului, păstrându-se contextul 
socio-cultural național, pre
cum și reforma rețelei șco
lare. Cheltuielile totale ale 
învățământului hunedorean 
în acest an sunt de 209,82 
mid. lei, mai bine de 161 de 
miliarde dintre aceștia fiind 
alocați pentru cheltuielile de 
personal.

Andrei NISTOR

Banca Internațională a 
Religiilor S.A.

Sucursala DEVA
pune la dispoziția persoanelor fizice

în zilele de 21, 22 și 23 decembrie 1998

CERTIFICATE PENTRD CONTUL DE DEPOZIT
Cu o dobândă fixă de

60%peaD
pe termen de 75 zile.

Conturile de depozit vor avea scadența în zilele de 5,6 
și 7 martie 1999, valoarea minimă fiind de 100.000 
lei, iar depunerile multipli de 100.000 lei.

de rsteghme a
tt&tru'hade Estradă Qevx
Primele reprezentații 

din cadrul noii stagiuni a 
Teatrului de Estradă Deva, 
susținute în cursul acestei 
săptămâni, au fost dedi
cate copiilor. Povestea de
rulată pe scena Casei de 
cultură din Deva a fost cea 
a “Cocoșelului neascultă
tor” (scrisă de Ion Lucian), 
ai cărei eroi (Ursulețul, Mo- 
tănel, Cocoșel, cumătrul 
Vulpoi și iepurașii), i-au de

terminat pe micuții prezențl 
în sală să participe din plin 
la pățaniile lor, desfășurate 
în decorul familiar al lumii 
necuvântătoarelor, care de 
această dată au vorbit și 
au cântat cum numai pe 
scenă se poate întâmpla.

Spectacolul i-a avut ca 
realizatori pe Eugen Aron - 
regia artistică, Tică Hanea - 
mișcarea scenică și Ștefan 
Moțățălanu - muzica. (G.B.)

BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ SA

■

Agenția Simeria
Vinde la licitație publică, în data de 21 decembrie 1998, ora IO, la 

sediul Judecătoriei Deva, Birou executor judecătoresc, următoarele bunuri 
imobile, proprietate a SC Agrosim SA Simeria:

> Apartamente cu 2 și 3 camdre din blocuri de locuințe situate 
în Bîrcea Mare;
> Fermă zootehnică Bîrcea Mare, compusă din 16 grajduri, abator, 
atelier mecanic, club, alte anexe și suprafață de teren de 16,8 ha;
> Apartamente cu 2 camere situate în Simeria Veche;
> Fermă vegetală Simeria Veche cu construcții aferente în 
suprafață de 2 ha.

Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul BCR - Agenția Simeria, 
telefoane 261908 și 262007, și la sediul Judecătoriei Deva - executor 

k judecătoresc._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ SA

Sucursala Județeană Hunedoara
Scoate la licitație publică, ce va avea loc în data 

de 21.12.1998, ora 10,00, Biroul executori - Judecătoria 
Deva, următoarele imobile:

3 Ap. 3 camere, Deva, Piața Victoriei, bl.8, 
ap.13, et. IV;

3 Ap. 2 camere, Deva, Aleea Păcii, bl.A7, ap.61 
- parter;

Ap. 2 camere, Deva, Aleea Romanilor, bl.27, 
sc.2, ef.2, ap.29;

S Teren intravilan în suprafață de 4.148 mp 
situat la ieșirea din Deva spre Simeria, lângă ACR;

3 Spațiu comercial situat în Deva, str. Horea, 
nr.133 (Complex Zahana), măcelărie.
Informații la BCR Deva, Oficiul juridic, telefon 230207, 

interior 67 sau la Judecătoria Deva - Birou executori.

Distribuitor național al produselor 
NESTLE angajeazâ salesman.

Condiții: - experiență minimum l an
- permis de conducere cat.B.

Se oferă retribuție avantajoasă.
Cei interesați vor trimite CV pe fax: 054/236200 

până la data de 29.12.1998.

SC '‘COMAT DEVA” SA j
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.5, a 

depus documentația pentru obținerea auto
rizației de mediu pentru obiectivele: activitate 
comercială desfășurată la sediul din 
municipiul Deva, str. Depozitelor, nr.5 și nr.19, 
precum și la “Magazinul general” din muni

in cipiul Hunedoara, b-dul Dacia, bl.44, parter, j

Grupul Școlar Agricol Geoasiu

Primește oferte pentru parchetarea 
unor săli de clasă.

TERMEN DE DEPUNERE 24.12.1998.

Donațier
De Crăciun primii bene

ficiari ai darurilor sunt copiii. 
Dar indiferent de vârstă toți 
oamenii se bucură să știe 
că n-au fost uitați, sunt fericiți 
când primesc un dar. Spre 
a-i face să-și uite măcar 
pentru moment suferințele

Redacția ziarului “Cuvântul 
liber” a donat Inspectoratului 
Teritorial de Stat pentru Han
dicapați Hunedoara-Deva 
tricotaje de la S.C. Meropa 
S.AÎ Hunedoara, ce vor fi ofe
rite unor bătrâni din așeză- 
mintele de profil. (V.R.)

OÎEK0PH producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Vinde avantajos marfa din stoc cu plata la 

vânzare. Tel. 716592 sau 716197, interior 10.

CafWMMa de, Moș CrăcfaK
O dată cu seara de co

linzi (de vineri) din fața Pre
fecturii pornește Caravana 
de Moș Crăciun și colindă 
prin județ. Formată din 
asociațiile Alter Ego, Cone
xiuni și Noica și Consiliul 
local al copiilor Deva, cara
vana împarte copiilor din' 
așezăminte dar și din fami
lii cu probleme, din orașe 
și sate, daruri constând din 
dulciuri, fructe și îmbrăcă
minte. Numărul solicitărilor 
se ridică la aproximativ o 

V ■ - ............ .........

mie de pachete, dintre 
care 128 au fost dăruite în 
avans copiilor din cele do
uă centre de plasament 
devene și au fost diferite pe 
vârste și pe sexe.

Pentru cei 100 de copii 
bolnavi de SIDA din Valea 
Jiului darurile conțin și su
curi, vitamine și ^ntigripale 
donate de Europharm. în 
seara lansării caravanei mai 
mulți “moși" au împărțit tutu
ror copiilor prezenți baloane 
și mingi. (V.R.)


