
Pomul cu 
500 MWh 

de la
Mintia

Cum întâmpină 
sărbătorile Crăciunului și 
Noul an Filiala Electro- 
centrale Deva, die director 
general Victor Vaida?

- Cu toate cele șase 
grupuri energetice dispo
nibile; patru în funcțiune și 
două în rezervă.

La ce putere 
“mergeți"?

- 500-600 de MWh, 
întrucât consumul de 
energie electrică este mai 
redus în anotimpul friguros, 
de vacanțe în producție.

- Cărbune aveți în stoc?
- Cam 500.000 de tone. 

Suficient să putem produce 
cantități și mai mari de 
energie, dacă ni se va cere. 
Perioada de întrerupere a 
activității de către minerii 
Văii Jiului timp de două 
săptămâni nu ne va afecta 
câtuși de puțin.

- Ș/ cu agentul termic 
stați bine?

- Da, e cald și la noi și în 
apartamentele locuitorilor 
din municipiul Deva. Va fi și 
de Crăciun și de Anul Nou.

- Sărbători fericite și la 
mulți ani!

- Mulțumim, asemenea.

Dumitru GHEONEA

Nu se știe încă din tezaurul 
cărei limbi' vine cuvântul 
“Crăciun”, un cuvânt atât de 
încărcat de mister. De la un 
calendar la altul, traversând 
secole, sărbătoarea își 
schimbă ziua și haina, fără a- 
și pierde marile înțelesuri: dor 
de înnoire, de noroc și 
încredere în bunăvoința 
cerească.

Pentru noi creștinii, 
Crăciunul este sărbătoarea 
Nașterii lui Cristos, cel ce ne 
aduce chipul iubirii desă
vârșite, al smereniei și 
blândeții. Nașterea Sa este 
chemarea conștiinței în 
uniune cu Dumnezeu, iar 
acesta este chiar taina 
creștinătății, taina mântuirii 
lumii care ni se împărtășește
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crăciunul, ee zi 
MINUNATĂ!

ca să ne unească diversifi- 
cându-ne. Misterul Crăciunului 
se împlinește când Cristos “ia 
chip" în noi. (Gal 4,13).

Nașterea Lui este inițiată de 
Dumnezeu, fiind un dar unic 
pe care Tatăl Creator îl face 
omenirii. Când Fecioara Maria 
a fost aleasă ca Mamă a Fiului 
Domnului, ea s-a bucurat 
nespus, spunând: “Sufletul 
meu slăvește pe Domnul și 
duhul meu se bucură în 
Dumnezeu, Mântuitorul meu, 
pentru că a privit cu îngăduință 

la starea umilă a slujitoarei 
Sale”. (Luca 1: 46-48). Astfel, 
pământul a devenit locul de 
desfășurare a răscumpărării 
omenești. Întruparea lui 
Cristos reprezintă intrarea sa 
în caracteristicile lumii.

La Nașterea lui Dumnezeu 
Fiul se află întreaga operă 
săvârșită de Dumnezeu Tatăl: 
de la steaua care luminează 
peștera și animalele din iesle 
la aurul, smirna și tămâia 
aflate la picioarele dumne
zeiescului Prunc, de la păstorii 

/

săraci care se bucură și se 
minunează de ceea ce văd 
și aud la Betleem, la magii 
cei înțelepți veniți din răsărit 
nu ca să-l dea învățătură, ci 
ca să I se închine, Lui care 
este “regele iudeilor".

Bucuria Nașterii o 
exprimăm în colinde care 
reprezintă pentru fiecare 
dintre noi o chemare sfântă 
la o viață nouă și bunătate, la 
dragoste și înțelegere, 
pentru că așa au cântat 
îngerii deasupra staulului 
din Betleem în noaptea 
sfântă: “Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu și pe pământ 
pace, iar între oameni bună 
înțelegere. ”

ina JURCONE

APARE LA DEVA

Barajul de la 
Gura Apelor - 
la cota finală

Ne-a parvenit o veste bună 
de pe Amenajarea hidroener
getică Râu Mare-Retezat. Ne-a 
comunicat-o, în prag de 
Crăciun, dl ing. loan Radu, 
directorul general al Sucursalei 
Râu Mare-Retezat, din cadrul 
SC “Hidroconstrucția" SA 
București.

- Cu câteva zile în urmă a 
fost turnat ultimul metru cub de 
anrocamente și argilă în corpul 
barajului de la Gura Apelor, cel 
mai mare și mai important 
obiectiv de acest gen din țară. 
Totodată a fost efectuată 
recepția lucrării, consemnându- 
se deosebita sa calitate și 
fiabilitate.

Felicitări, sărbători fericite și 
la mulți ani destoinicilor 
constructori care au pus acest 
imens zăgaz în calea apelor 
Râului Mare, spre a porni prin 
galeriile de aducțiune și a se 
transforma în lumină și putere 
pentru țară. (D.G.)
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A.

închinare la
Nașterea
Domnului

Pin adânc de 
dalbe datini
Sfârșitul anului1968 a fost un început 

festiv de valorificare a tradițiilor folclorice 
de pe meleagurile hunedorene la care au 
participat și un număr de 34 de colindători 
dintre cei mai fideli păstrători ai 
obiceiurilor de iarnă ■ din satul Vărmaga.

Păstrat ca cea mai frumoasă tradiție a 
satului, obiceiul colindatului este un bun 
prilej de veselie colectivă începând de la 
prinderea postului și culminând cu ajunul 
Crăciunului.

Bogăția și varietatea colindelor din 
Vărmaga, valorificate aproape an de an, 
au dus ia obținerea a numeroase mențiuni 
și premii • ia fazele județene și 
interjudețene, iar în anul 1989 - grupul 
folcloric a obținut premiul / (întâi) pe tară 
și titlul de laureat. A cum, ia 30 de ani, două 
dintre cele mai cunoscute colinde din 
Vărmaga dorim să fie un sincer omagiu 
adus celor care ne-au părăsit pentru 
totdeauna, dar și un prilej de bucurie pentru 
toți cei care au contribuit ia păstrarea 
acestor dalbe datini din adâncurile vremii.

Prof. Valeria BLAJ, 
Școala generală Certeju de Sus
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Urmărind cele ce se petrec în lume, 
aproape sau mai departe de noi, suntem 
impresionați de neînțelegerile, de conflictele ți 
de luptele sângeroase ce aduc suferințe 
îngrozitoare ți numeroase pierderi de vieți 
omenețti. Toate acestea se datoresc unor păcate 
grele ce stăruie în viața oamenilor, denotând 
răutate, cruzime ți lipsă de credință. Gândind 
crețtinețte putem spune că întunericul stăpânețte 
mintea unor oameni, înlăturând din sufletele lor 
lumina virtuților sfinte, lipsindu-i de dragostea,
de mila, de dăruirea spre slujirea binelui ți de | 
luptă împotriva răului. t

Impresionați de amenințările ți pericolele ce ! 
se ivesc, tinii oameni se îndreaptă spre textele I 
Apocalipsului, înspăimântați de un apropiat | 
sfârțit dramatic al lumii. Dar, fiindcă de atâtea ■ 
ori s-a prevestit sfârțitul ce nu s-a săvârțit, ne ! 
rămâne să privim asupra vieții cu deplin curaj ți I 
mai ales cu credință puternică mântuirea noastră | 
prin Domnul lisus Hristos. i

mai

Pr. dr. loan Octavian RUDEANU
(Continuare în pag. 3)

Recorelarea pensiilor - o măsură de 
protecție socială

Discuție cu dl loan Lupșa, director general adjunct - Direcția Generală de

Coborât-a coborât

0

Recorelarea pensiilor este o măsură de 
protecție socială a veniturilor pensionarilor. 
Aceasta urmărește, pe de o parte, înlăturarea 
unei nivelări între categoriile de pensii 
existente., nivelare apărută ca urmare a 
aplicării unor măsuri de protecție socială mai 
accentuată pentru pensiile mici, în perioada 
1991 - 1998 și, pe de altă parte, ridicarea 
valorii reale a unor categorii de pensii care, 
după 1991, s-a deteriorat constant. Concret 
despre această măsură ne-a vorbit dl loan 
Lupșa, director general adjunct la D.G.M.P.S.

- De ce este necesară recorelarea 
pensiilor, stimate die loan Lupșa?

- Cauzele care au făcut necesară această 
măsură de protecție socială a veniturilor unor 
categorii de pensionari ar fi, în principal, 
următoarele:

• aplicarea unor prevederi legale cu

Muncă și Protecție 5ocială a Județului
caracter reparator care au înlăturat unele 
inechități în stabilirea pensiilor, dar care, în 
timp, au creat altele;

• modificarea sistemului de stabilire a 
pensiilor, prin HG 565/ 1996 care, începând 
cu 1 august 1996, a obligat la calculul 
pensiilor pe baza unor venituri salariate brute, 
în timp ce până la acea dată calculul se făcea 
luându-se în considerare venituri salariale 
nete;

• aplicarea unor măsuri de protecție 
socială, începând cu 1991, în mod diferențiat, 
în funcție de cuantumul pensiilor, cele mici 
crescând cu coeficienți mai mari, ceea ce a 
dus la o aplatizare a pensiilor nedreaptă;

• apariția unor dereglări de-a dreptul 
aberante ale ratei de înlocuire a venitului - 
salariu cu venitul - pensie, ajungându-se la 
situații unice în istoria sistemelor sociale, în

Hunedoara
care pensia este mai mare decât ultimul 
salariu net, deși acesta, în general, este cel 
mai mare din ruta profesională a unei 
persoane;

• manifestarea absolut aiurea a 
principiului contribuției și repartiției, principiu 
care trebuie să guverneze orice sistem de 
pensii de tip distributiv, așa cum este 
sistemul românesc, ceea ce a făcut ca la ora 
actuală, în foarte multe cazuri, pensia să nu 
mai reflecte fidel nivelul contribuției de 
asigurări sociale achitată pentru o persoană.

- Care pensii se recorelează?
- în etapa actuală, în conformitate cu 

prevederile HG 797/ 1998, se recorelează
A consemnat 
Estera SÎNA

(Continuare in pag. 8)

Coborât-a coborâtu 
Coborât-a domn din ceriu 
Tot pe scări de lumânări 
Pe scăruță de cerută 
Roțu soare răsăreare 
Dalba-i ceară să topeare 
Să luară ți zburară 
Peste vii peste hotară 
La mijlocul satului 
La casa bogatului.
- Bună ziua, mari boieri!
- Să trăiți, voi, cerțători!
- Gata-iprânzu’ să-lprânzămu?
- Prânzu-i gata, nu-i de voi 
Că-i de domni mai mari ca noi. 
Să luară ți zburară
La marginea satului 
La casa săracului
- Bună ziua, muncitori!
- Să trăiți voi călători!
- Gata-iprânzu’ să-lprânzămu? 
Prânzu-i gata da-i puțânu

(Continuare în pag. 3f
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Ședință extraordinară a
Consiliului Județean

în forma aprobată de către CJH, 
proiectul prevede declararea celor 
două zone drept zone defavorizate 
pentru o perioadă de 10 ani, 
beneficiind de maximum de facilități 
prevăzute de lege. A fost propusă 
și declararea altor zone, cum ar fi 
Teliuc și Ghelari, drept zone 
defavorizate, însă acestea nu au 
încă definitivată toată documentația 
necesară. (A.N.)

Convocată telefonic și în mare 
grabă, ședința extraordinară a 
Consiliului Județean Hunedoara din 
data de 22 decembrie a.c.a avut pe 

^ordinea de zi un singur punct. Este 
> vorba despre declararea zonelor 
. miniere Brad și Valea Jiului ca zone 
defavorizate. Graba consilierilor 
județeni s-a datorat faptului că 
proiectul de hotărâre urma să fie 
dezbătut de către Guvern în ședința 
din 23 decembrie.

JOI
24 decembrie

tvr 1
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 11.55 
Cântecul zilei 12.05 Pentru 
dvs., doamnăl (r) 13.00
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Anul sportiv 
1998 16.00 Conviețuiri (mag.) 
17.00 Așteptându-I pe Moș 
Crăciun. Spectacol pentru 
copil 19.00 Sunset Beach (s) 
19.50 Săptămâna Nașterii 
Domnului 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 20.30 Cântecul 
zilei 20.35 Tom Jones (s, ep. 
3) 21.30 Am venit să colindăm
22.30 Biblia: losif (dramă Ger./ 
Italia/SUA ’95, p. I)

TVR 2
8.50 Memorialul durerii (do/ 

r) 10.45 Pelerinaje (r) 11.15 
Cultura în lume (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 12.50 
Un cântec pentru fiecare - 
colind 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană: Crăciun în familie 
15.10 Limbi străine. Spaniolă 
16.00 Țiganca (s, ep. 79) 16.50 
Santa Barbara (s) 17.45 Hello, 
Dolly! (co. SUA 1969) 20.10 
Natacha (s) 21.30 Spectacol, 
Disney pe gheață: Crăciunul (r)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
112) ) 12.20 Sâmbete șl 
zâmbete (r) 12.50 Vedete în 
papuci (r) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 140) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
143) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 60) 17.50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 27) 
19.00 Observator 19.30 Christ
mas In Vienna '97 21.00 Night
man (s, ep. 16) 22.00
Procurorul (s, ep. 15) 23.00 
Observator 23.30 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.10 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Bed of 
Roses (f/r) 12.30 Nebun după 
tine (s/r) 12.55 Știrile PRO TV
14.30 Suflet de femele (s) 
15.15 Tânăr șl neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 189) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV
19.20 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 107) 21.30 Beethoven’s 
2nd (co SUA 1993) 23.15 Știrile 
PRO TV

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (talkshow) 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 
13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
20) 16.00 Petru și Pavel I 
(dramă SUA. 1981) 18.00 Fo
cus, Meteo, Sport 18.30 Real 
TV 20.00 Camera ascunsă 
(div., ep. 28) 20.30 Crăciunul 
la români 22.00 Frasier (s, ep. 
5) 22.30 Late Focus 23.00 Balet 
clasic: „Spărgătorul de nuci" 

X_____________ _______

HB®
14.00 Mesagerul stelar (SF 

/acțiune, 1997)15.45 Ultimele 
zile ale Iul Frankie zis Musca 
(dramă, 1996) 17.30 Dragă, 
am micșorat copllll 
(comedie, 1996) 18.15 Prin
țese de culoare... (comedie, 
1997)20.00 Foamea: Surpriza 
(fantastic, 1996) 20.30 Cine 
este Moș Crăciun? 
(comedie, 1994) 22.15
Picasso, artist șl demon 
(dramă, 1996)

VINERI
25 decembrie

TVR 1
8.20 Obiceiuri de Crăciun 

în lume 10.00 lisus s-a 
născut, slăviți-l! 13.30 Stan 
și Bran, maeștri de dans (co. 
SUA 1943) 14.30 Video- 
Magazln de Crăciun 16.15 
Anul Sportiv 1998 17.00 Tip- 
Top, Minl-Top! 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 370) 19.50 
Săptămâna Nașterii
Domnului 19.55 Cântecul 
zilei 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 20.30 Spectacol 
extraordinar de colinde cu 
Nathalie Cole 22.00 Biblia: 
losif (dramă Ger./ Italia/SUA 
’95, p. II)

TVR 2
11.30 Povestea lui Moș 

Crăciun (co. Anglia ’82) 12.30 
Sunset Beach (s/r) 13.15 
Tradiții de Crăciun în lume 
13.45 TVR Craiova 14.30 TVR 
Cluj 15.10 Limbi străine 
pentru copil: Italiană. 
Engleză 16.00 Țiganca (s, ep. 
80) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Chipuri și vederi din 
România 18.00 E vremea 
colindelor 18.10 Spectacol 
Dlsney pe gheață 19.20 
Crăiasa zăpezilor (balet pe 
muzică de Eduard Grieg și 
Jan Sibelius) 20.10 Natacha 
(s) 21.00 Vânare de vânt 
(div.) 22.35 Căderea 
vulturilor (s)

ANTENA 1
9.00 Dimineața devreme 

12.00 Săgeata Albastră (f.da)
13.30 Ca-ntre băieți (f. pt. 
copii SUA 1997) 15.00
Aventurile lui Smoke Bellew 
(s. Canada, ep. 1) 18.00 
Colivia de aur (s, ep. 28) 
19.00 Observator 19.30 
Concertul de Crăciun al 
Antenei 1 21.00 Moby Dick 
(f.a. SUA ’97, p. I) 23.00 
Observator

PRO TV
10.00 New Born King 11.00 

Holiday for Love (f. SUA ’96) . 
12.55 Știrile PRO TV / O 
propoziție pe zi 13.00 
Concertul de la Vatican 14.30 
Cocoșatul de la Notre Dame 
(f) 16.30 MTV: Divas ’98 (r)
17.30 Dreptul la Iubire (s)
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 E.T. (f. 
SF SUA 1982) 22.35 Știrile PRO 
TV - Un altfel de jurnal 22.55 
Chestiunea zilei 23.05 I’ll Be 
Home for Christmas (dramă 
SUA 1988)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (talkshow) 12.00 
Misterele din New Orleans

Partidul Democrat
Biroul Permanent Județean 

Hunedoara - Deva'

La ceas de creștinească sărbătoare, 
dorim tuturor locuitorilor județului 
Hunedoara alese împliniri, sănătate, 
speranțe renăscute și putere de a răzbate 

potrivniciile ce ne încearcă. 
Crăciun fericit și La multi 

ani 1999!
Gheorghe Barbu, 

președinte

(s) 13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri șl bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 21) 
16.00 Petru șl Pavel II (dramă 
SUA 1981) 18.00 Focus, Meteo, 
Sport 18.30 Real TV 19.00 Vi
per (s, ep. 29) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 29) 20.30 
Crăciunul la români 22.30 
Cenușăreasa (fant. SUA 1976)

14.00 Supraviețuitorul 
(acțiune, 1996) 15.45 Războiul 
fiarelor: Insula zburătoare 
partea întâi (animație,
1997)16.15  Podurile din Madi
son County (dramă, 1995) 18.30 
Armă mortală 3 (acțiune, 1992)
20.30 Aventură de-o noapte 
(dramă, 1997) 22.15 Uite cine 
vorbește acum (comedie, 
1993)

SÂMBĂTĂ
26 decembrie

TVR I
7,00 Moș Crăciun la TVR lașii 

8,00 Cântecul zilei 8,05 Venirea 
Iul Mesia 9,00 TVR Info 9,30 
Televizorul lui Moș Crăciun 
'11,25 Cântecul zilei 11,30 La 
toată casa-i lumină! 12,40 
Spectacol Disney pe gheață
13,30 Info Magazin 14,00 Con
cert Goran Bregovlc (partea I) 
15,05 Stan și Bran soldați (f.a.)
16,20 Colinde-surprlză cu... 
Școala vedetelor 17,00 Ceaiul 
de la ora 5 ... cu Moș Crăciun 
pus pe șotii și glume 18,55 
Cântecul zilei 19,00 Spectacol 
Dlsney pe 
Săptămâna
Jurnal 20,30 Dl șl dna Smith (s, 
ep.10) 21,30 Spectacol de 
colinde și cântece de Iarnă

gheață 19,45 
sportivă 20,00

TVR 2
7,00 Căderea vulturilor (s, 

ep.11) 9,00 Cronică africană 
(doc.) 9,30 Pas cu pas. 
Pregătițl-vă de sărbătorii 10,30 
Documentele culturale “Am 
întâlnire cu voi” 11,30 TVR Cluj 
- Napoca 13,35 Spectacol Disney 
pe gheață 14,20 Terese Raquin 
js, ep. 2) 15,10 Tradiții - 
întoarcerea 15,35 Delfl șl 
prietenii săi (d.a.) 16,00 Țiganca 
(s, ep. 81) 16,45 Santa Barbara 
(s, ep. 728) 17,30 Noi umblăm 
șl colindăm 18,00 Un imperiu 
cucerit (doc.) 18,50 Sărbătorile 
sub cupola Ateneului Român (II) 
19,35 Retro TV 20,30 Visul unei 
nopți de iarnă (teatru) 22,10 
Ateneu

ANTENA I
10,00 între prieteni 11,00 

Băiatul care a salvat Crăciunul 
(f.a.) 12,30 100 de grade Cel
sius 13,00 Roata de rezervă
13.30 Crăciunul la Vlena ’97 
15,00 Aventurile lui Smoke 
Bellew (s, ep. 2) 16,30 Fete de 
provincie (s, ep. 16) 17,00 Pe 
cont propriu (s, ep 16) 17,45 
Săptămâna model la New York 
- tendințe 1999 18,00 Colivia de 
aur (s, ep. 29) 19,00 Observator
19.30 Divertisment cu Doru 
Octavian Dumitru 20,30 Con
cert: Nobel Peace 1998 21,30 Un 
alt fel de Crăciun (f.a.) 23,00 
Observator 23,30 Sunt timid dar 
mă tratez (f.a.)

PRO TV
7,00 Cartea virtuților (d.a.)

8,40 Mica sirenă țd.a.) 9,00

9
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Incredibila aventură a 
Robinsonilor (s, ep. 8) 10,10 
Inelul cu cap de dragon IV (f.a.) 
11,00 ProMotor 11,30 De 
Crăciun mă-ntorc la tine (r.) 
12,55 Știrile PRO TV 13,00 Soțul 
șl soția (s, ep. 14) 13,30 Kelly 
Kelly (s, ep. 5) 14,00 Alo, 
generația PROI 15,45 Șut șl 
câștigi 16,20 Lumea filmului 
17,00 Profashlon 17,30 Knight 
Rider, Supercomando (s, ep.3)
18,30 Te uiți șl câștlgll 19,30 
Știrile PRO TV 20,00 Academia 
de poliție (s, ep. 17) 21,00 
închisoarea îngerilor (f.a.) 
23,25 Știrile PRO TV 23,30 
Contesa travestită (f.a.) 1,00 
Crăciun la Wells Cathedral

PRIMA TV
7,00 Mecanica distractivă (s, 

ep. 9) 7,30 Campionul (s, ep. 
9) 8,00 Dragonli zburători (s, 
ep. 9) 9,00 Justițiarii (d.a.) 9,30 
Nemuritorul (d.a.) 10,00 Sister, 
sister (s, ep. 9) 10,30 Malcom 
& Eddie (s, ep. 9) 11,00 Gregory 
Hines show (s, ep.9) 11,30 
Lumea lui Dave (s, ep. 9) 12,00 
Zona M 13,00 Sport Magazin
14.30 Motor 15,00 Detectiv de 
elită (s, ep.5) 16,00 Pământul. 
Bătălia finală (s, ep. 5) 17,00 The 
Best Of Jerry Springer 18,00 
Focus 18,30 Camera ascunsă
19.30 Viper (s, ep. 30) 20,00 
Bumerangul (f.a.) 22,00 Real TV
22.30 Focus 23,00 Fotbal: 
Blackburn - Aston Villa

10.00 Războiul fiarelor: Insula 
zburătoare, partea a doua 10.30 
Dragă... Ursulețul a luat-o 
raznal (comedie, 1996) 11.15 
Meciul secolului (animație,
1996) 12.45 Zonă de impact 
(acțiune, 1993)14.30 La sfârșit 
(comedie, 1996) 16.30 Un 
bărbat multiplicat (comedie, 
1996) 18.30 Foamea:
Apartamentul nupțial (fantas
tic, 1996) 19.00 Sentința (dramă/ 
thriller, 1996) 20.30 Michael 
(comedie1996) 22.15 în bătaia 
puștii (acțlune/thriller, 1993)

DUMINICĂ
27 decembrie

TVR I
7,00 Bună dimineața, de la ... 

Cluj-Napocal 8,00 Venirea lui 
Mesia (f.a.) 9,05 Donald Rățolul 
(d.a.) 9,30 Klkl Rlki Mlki 11,30 
Felix motanul (d.a.) 12,50 TVR 
Info 13,00 Tezaur folcloric 13,45 
Video magazin 17,00 Super gol 
show 17,50 Anul sportiv 1998 
18,35 Eclipsa ’99 19,05 Serial de 
călătorii (doc.) 19,55 Tragerile 
loto special 6/49 și NOROC 20,00 
Jurnal 21,00 Concert Goran 
Bregovlc 22,00 Tatăl miresei 
(f.a.) 23,50 Pariul trio 23,55 Dna 
King, agent secret (s, ep. 51)

TVR 2
7,00 Dl și dna Smith (s, ep.10) 

9,00 Cronica africană (doc.) 9,30 
în compania vedetelor 10,30 
Noul Val văzut de el însuși (f.a.)
11,30 TVR lași 13,30 Creanga de 
aur 14,00 Therese Raquin (s, 
ultimul ep.) 14,55 Aducem 
colinda-n casă! 16,00 Țiganca 
(s, ep. 82) 16,45 Santa Barbara

Paraclisul 
"Sfântul Luca"

Consiliul de administrație al 
Spitalului județean Deva și-a dat acordul 
de principiu pentru construirea 
paraclisului “Sfântul Luca.” Ideea 
realizării sale a apărut cu patru ani în 
urmă, așezământul urmând să fie 
multifuncțional. Iar ca lăcaș de cult el 
va oferi mângâiere și suport spiritual 
oamenilor afiați în suferință din cadrul 
spitalului, dar și altor credincioși.(V.R.)

V
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X 
(s, ep. 729) 17,30 Carmen 
Miranda: stilul sud-american 
18,15 Concert pentru 
noaptea de Crăciun 18,30 
Alo, tu alegil 19,30 Cu Angela 
Gheorghiu pe meridianele 
globului 19,45 Clepsidra cu 
Imagini 20,00 Cu cărțile pe 
față 21,00 Sportmania 23,45 
Sărbătoare sub cupola 
Ateneului Român (III)

ANTENA I
îi7,00 Colinde 8,00 Pirații 

răpesc pe Moș Crăciun 
(d.a.) 8,30 Cele 12 zile ale 
Crăciunului (d.a.) 9,00 Teo șl 
Mircea Șou 12,20 Un întârziat 
la “Time” (f.a.) 14,00
Magazin duminical:
Duminica în familie 18,00 
Colivia de aur (s, ep. 30) 19,00 
Observator 19,30 Reporter 
TV Vouă 19,40 Damon (s, ep. 
3) 20,00 Moby Dick (p. II) 21,45 
TeleEuroblngo Show 22,45 
Crăciunul la Viena '98 23,45 
Muntele curajului (f.,a.) 1.15 
Un întârziat la "Time” (f/r)

PRO TV

Mica 
Fiica 
11,00 
12,00

8,20 Noile aventuri ale lui 
Superman (d.a.) 8,40 
sirenă (d.a.) 9,00
oceanului (s, ep. 2) 
Visul Annabelel (d.a.)
Profeții despre trecut 12,55 
Știrile PRO TV 13,00 O 
propoziție pe zi 13,05 Soțul 
șl soția (s, ep. 16) 13,35 Kelly 
Kelly (s, ep. 6) 14,00
Chestiunea zilei 15,00 Benny 
Hill (s, ep.11) 15,30 Echipa 
mobilă 16,00 Dogmatic (f.a.)
17.30 Melrose Place - spe
cial (f.a.) 19,00 Prețul corect
19.30 Știrile PRO TV 20,00 Ally 
McBeal (s, ep. 17) 21,00 
Dosarul Pelican (f.a.) 23,35 
Știrile PRO TV 23,45 
Extralarge: Magia Neagră 
(f.a.) 1,30 MTV European 
Music Awards

PRIMA TV
7,00 Mecanica distractivă 

(s, ep. 10) 7,30 Campionul 
(s, ep. 10) 8,00 Dragonli 
zburători (d.a.) 8,30 Prințul 
Valliant (d.a.) 9,00 Justițiarii 
(d.a.) 9,30 Nemuritorul (d.a.) 
Sister, sister (s, ep. 10) 10,30 
Malcolm & Eddie (s, ep. 10) 
11,00 Gregory Hines Show 
(s, ep. 10) 11,30 Lumea Iul 
Dave (s, ep. 10) 12,00 Grace 
Kelly (f.a.) 13,30 Cinemagia
15.30 Legături de familie (s, 
ep. 5) 16,00 Cealaltă femele 
(f.a.) 18,00 Focus 18,30 Ca
mera ascunsă 19,00 Viper (s, 
ep. 31) 20,00 Gâște sălbatice 
(f.a.) 22,00 Frasier (s, ep. 9)
22.30 Focus 23,00 Fotbal: 
Blackburn - Aston Villa

10.00 Fără supărare 
(dramă/suspans 1996) 12.00 
Vârsta inocenței (dramă 
romantică, 1993) 14.15
Asasini (acțlune/thriller,
1995) 16.30 Philadelphia 
(dramă, 1993) 18.30 Metro 
(acțiune, 1997) 20.30
Stargate (SF, 1994) 22.45 Dave 
(comedie, 1993)

y

Joi, 24 decembrie

2 BERBEC
Vă tentează speculațiile și 

nu ascultați de sfaturile 
altora. încăpățânarea ‘vă 
poate face să pierdeți atât 
material cât și afectiv.

O TAUR
Pentru a nu vă strica ziua, 

evitați discuțiile în 
contradictoriu la serviciu, 
între prieteni popularitatea 
dv este la cote maxime.

O GEMENI
Ar fi binevenită o 

schimbare a ținutei 
exterioare (coafură,
vestimentație) pentru a vă 
simți bine. Nu sunt excluse 
câștigurile materiale în 
perioada următoare.

2 RAC
Pe primul plan este de 

preferat să puneți prudența 
dacă sunteți atras într-o 
afacere secretă; altfel riscați 
să vă demascați, ceea ce va 
aduce supărări.

* 
O LEU

Calitățile vă sunt apreciate 
într-un grup de prieteni, deci 
uitați necazurile din ultimei 
vreme. N-ar fi exclus să fiți 
solicitat să mediați conflicte 
în familie.

3 FECIOARĂ
Aveți multe comisioane și 

drumuri de făcut și intrați în 
panică, vă agitați că nu veți 
reuși să le faceți. V-ar 
prinde bine odihna.

O BALANȚĂ
Ziua e bună colaborării, iar 

popularitatea vă este în 
creștere, ceea ce este în 
avantajul afacerilor inițiate. 
Atenție să nu spuneți lucruri 
pe care le-ați putea apoi 
regreta.

O SCORPION
E mai bine să nu vă 

încredeți în știrile care vă 
trec pe la urechi. Dacă doriți 
să faceți planuri, verificați 
mai întâi informațiile.

O SĂGETĂTOR
Rezultate mai deosebite 

puteți obține în activități 
intelectuale. Prietenii vă 
apreciază capacitățile 
mentale, iar colegii vă 
ascultă sfaturile.

O CAPRICORN
Ați putea începe punerea 

în practică a inițiativelor pe 
care le aveți. Sunt posibile și 
vizitele unor prieteni chiar 
neinvitați.

O VĂRSĂTOR
O zi liniștită în familie, chiar 

dacă vi se va părea 
plicticoasă, vă ajută să vă 
odihniți. Stresul dispare și 
redeveniți echilibrat.

Z PEȘTI
S-ar putea să primiți uri 

ajutor într-o problemă cărei 
vă frământă, căci astrele vă 
sunt favorabile. Informațiile 
de la drum sunt deosebite.
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Coborât-a coborât
(Urmare din pag. 1)

Dă-te Petre săprânzămu 
Să luară și zbureară 
Peste văi peste hotară 
La marginea iadului 
D-zeu din grai grăiare 
Dă-te Petre-n stânga meare 
Spune, Petre, ce-i vedeare 
- Ce văzui mă întristai 
Văd casa bogatului 
In mijlocul iadului 
Arde-n para focului 
Să luară și zburară 
Peste vii peste hotară 
La marginea raiului 
D-zeu așa-i grăiare 
Dă-te Petre-n dreptul meu 
Spune Petre ce-i vedeare? 
Ce văzui mă bucurai 
Văd casa săracului 
In mijlocul raiului 
Pe sărac îl văd cu ai lui 
Ospătând la mese-ntinse 
intre mii făclii aprinse 
Și noi, domn bun 
Ț-o-nchinămu 
Să-țifie de sănătate!

&

&

e

Deschide osa
9

creștine!
9

Deschide ușa creștine, 
Că venim din nou la tine. 
Drumu-i greu și-am obosit 
De departe c-am venit. 
Și la Viflaim am fost 
Unde s-a născut Hristos. 
Și-am văzut și pe-a lui mamă 
Pe care Maria-o cheamă, 
Cum umbla din casă-n casă 
Ca pe fiul său să-l nască. 
Oamenii-s răi și n-o lasă 
Să intre la ei în casă 
Du-te, du-te și ne lasă 
Că n-ai loc la noi în casă 
Umblă-n sus și umblă-n jos 
Ca să-l nască pe Hristos 
Umblă-n jos și umblă-n sus ' 
Ca să-l nască pe Isus. 
Mai târziu găsi apoi 
Un staul frumos de oi 
Și-acolo pe fân uscat 
S-a născut mare-mpărat 
îngerii din cer coboară 
Peștera o înconjoară, 
îngerii cu flori în mână 
împletesc mândră cunună. 
Pe cunună-i scris frumos 
Astăzi s-a născut Hristos 
Care cu puterea sa 
Va împărați lumea.

$

e

$
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Culese de prof. Valeria BLAJ, 
Școala generală Certeju de Sus
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închinare la
Nașterea
Domnului

(Urmare din pag. 1)
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Nașterea Domnului este un prilej fericit 
de meditare și de întărire a credinței, căci nu 
suntem părăsiți, amintindu-ne odată mai 
mult: „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, 
încât pe Fiul Său Unul Născut L-a dat, ca 

oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viață veșnică”. (Ioan 3, 16).
In zilele acestea suntem mai îndreptățiți 

ca oricând să credem că omenirea, care de pe 

acum se trezește la conștiință, în totalitatea ei, 

de „Mesia Cel Luminos”, are puterea necesară 

de a lupta împotriva întunericului ce ne 

înconjoară, știind că „lisus este Cuvântul” 

cel dintru început și „Cuvântul este Lumina 

cea adevărată, care luminează pe tot omul care 

vine în lume”, (loan 1, 9).
Confirmarea că nu suntem părăsiți din 

partea harurilor cerești o avem din asigurarea 

categorică a Mântuitorului: „Eu sunt Lumina 

lumii, cel ce mă urmează nu va umbla în 

întuneric, ci avea lumina vieții”. (loan 8,12). 

Lumina aceasta mântuitoare o avem în 

permanență cu noi, prin textele Sfintei 
Scripturi. Nu ne rămâne decât să le cercetăm, 

să credem cu toții în ele, și să căutăm a împlini 
poruncile sfinte în viața noastră de toate 

zilele.
Să ne amintim și să ne bucurăm deplin, 

cu prilejul acestor Sfinte Sărbători, de I 
bunăvestirea îngerului la Nașterea I 
Domnului: „Nu vă temeți, căci iată, vă I 
binevestesc vouă bucuria mare, care va fi I 
pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi I 
Mântuitorul, care este Hristos Domnul, în | 

cetatea lui David”. (Luca 2; 10,11). I
Acum, la aniversarea a 1994 de ani de la | 

Nașterea Domnului, putem spune că bucuria | 
este pentru toate popoarele lumii, căci toate se | 

| pot bucura de mântuire, de „pace pe pământ | 
| și între oameni hunăvoire ”, așa cum mulțimea | 

| de îngeri a oastei cerești mărturisea în noaptea | 

Nașterii Domnului. |
Să ne bucurăm de Nașterea Domnului, | 

respectând strămoșeștile obiceiuri, dar în | 

același timp să nu încetăm a ne ruga Lui, spre | 
întărirea credinței, spre îndreptarea vieții | 

noastre, pentru ca să ne învrednicim încă multi | 

ani de trăire curată întru cele sfinte și spre | 

slava lui Dumnezeu. |

© - Restaurantul nostru, spune patronul Gogu,
este printre cele mai bune din oraș. Dacă veți comanda 
un ou veți fi servit cu cel mai proaspăt ou din țară; 
dacă veți comanda cafea, veți fi servit cu cea mai 
fierbinte cafea din țară...

- Vă cred, zise politicos clientul. Data trecută când 
am mai fost la dumneavoastră, am comandat o friptură 
mică...

Oameni buni, oameni răi, 
a venit în sfârșit Crăciunul.
Vreau să vă spun despre 
litere, despre îngeri și despre orașe.
Eu am rămas în același cuib al fricii de 
modul imperativ și de timpul prezent; 
aici e cald și e bine.
Voi mă cam sufocați.
Toți vă-nghesuiți lângă mine.

SCR/SOR/
AMERICANE
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©Vânzătorul de la tonetă îl întrebă pe micul Gigei:
- Ești sigur că părinții tăi ți-au spus să cumperi trei 

kilograme de bomboane și o sută de grame de fasole?

©- Doctore, sufăr de depresie nervoasă. Ce-mi 
recomandați?

- Cel mai bun medicament este să vă dăruiți total 
muncii. Cu alte cuvinte să vă aruncați cu capul înainte 
în ce faceți dumneavoastră. Apropo, cu ce vă ocupați?

- Păi, domnule doctor, eu amestec betonul la stația 
de betoane!

Sperăm împreună: 
vom trece de-o iarnă mirosind a 
câini vagabonzi, a foame, a frig, 
cântând,, leru-i Ier”.
Vor arde lumini în orașe și nu vom vedea 

copiii cerșind 
o bucată de pâine sau una de cer. 
Degeaba se cântă colinzi, cerșetorii 

puștani 
rămân izolați pe trotuarul numit 

Ghetimani.f 
îngerul plânge de două mii de clipe, 
plâng pruncii lăsați să vegheze sub stele. 
Noi trecem odată cu iama pe lângă toți; 
In inimi ne-ampus zeci de zăbrele.
Eu scriu pe fiecare felicitare litere sterpe 
fără s-arunc înjur vreo privire: 
„Pruncul sfânt, oameni buni, 
oameni răi, e Iubire!”

Roxana Sicoe-Tirea

Tntâm |3 i nânb 
nașterea ’țjomnalai 

Pentru Sfântul Augustin, misterul Sfintei Treimi a rămas 
întotdeauna o problemă de nedezlegat. De altfel, nu numai 
pentru el. Se.spune că Sfântul stătea odată pe malul mării fi 
medita la acest mister. Nu ajungea nicicum la o soluție. De
odată văzu un copilaș care, cu o găletușă, lua apă din mare și 
o turna într-o groapă făcută în nisip.

„Ce vrei să faci?", întrebă Sfântul Augustin, curios. Copilașul 
răspunse:,, Vreau să mut marea în această groapă."„Dar nu- 
ți dai seama că e imposibil?"„Iar tu, Augustine, nu-ți dai seama 
că e imposibil să cuprinzi misterul Sfintei Treimi cu mintea ta 
limitată?"

A doua legendă spune că Sfântul Petrick, cel care a creștinat 
Irlanda, a fost întrebat cum pot exista Trei în Unul? Sfântul 
Petrick a luat un trifoi cu trei foi, l-a arătat tuturor, spunând că 
așa cum trifoiul are trei foi și totuși e o singură plantă, așa 
Ființa Divină are Trei Persoane și totuși e Una Singură. De-atunci, 
trifoiul cu trei foi a devenit simbolul național al Irlandei.

Oricum ar fi, să-ntâmpinăm Nașterea Mântuitorului 
încercând să fim mai buni și să ținem minte că nu știința e aceea 
care ne salvează, ci iubirea și harul lui Dumnezeu.

Ciprian NICKEL J
© Două fete își povestesc peripețiile de 

autostopiste.
Una dintre ele spune:
- Toți șoferii sunt la fel!
- După părerea mea nu sunt toți la fel.
Mai sunt și din aceia care îți cer bani ca să te ducă...

© O femeie tânără la ginecolog:
- îmi pare rău, doamnă, dar copilul are o poziție 

foarte incomodă, - îi spune medicul după consultație.
- Nici nu-i de mirare, spune femeia. Dacă mă 

gândesc ce-a fost în noaptea aceea, în Lăstun!

© Doi șoferi povestesc:
- Imaginează-ți ce ghinion am, spune unul. Vin 

acasă de pe litoral, o duduie frumușică îmi face semn 
cu mâna. Opresc și o iau în mașină. Excelent! Din vorbă 
în vorbă, observ că duduia este foarte disponibilă. O 
invit la București la cină. Vine. Mâncăm și bem, îi 
cumpăr flori... după care o întreb dacă nu urcă la mine. 
Știi ce mi-a răspuns?

-Nu.
-Cum ai ghicit?

Culese și prelucrate de Hie LEAHU

După acest sejur minunat și 
încurcat, iată că am răspunsul 
final: Crăciunul îl voi face 
acasă. Poate voi ști la anul viitor 
cum este aici Crăciunul.

Dar Moș Crăciun a venit 
pentru mine special mai 
devreme și mi-a adus dragostea 
și lacrimile de despărțire ale 
colegilor mei. Mi-a adus un bilet 
de avion de întoarcere și 
speranța că mă voi reîntoarce 
și îmi voi continua studiile.Ce 
contează că sunt acel student 
sărac care nu are bani să 
cumpere cadouri?! Și ce aș 
putea să duc din America, ce 
cadouri când toată averea mea 
este în sufletul și mintea mea? 
Cum să le împachetez și să fac 
daruri familiei și prietenilor mei? 
Dar ce dar poate 
fi mai frumos 
decât cel care nu 
se prăfuiește și , 
nu ruginește și F? 
nici bani nu li _ 
cosfă, iar acest 
dar este: Memoria. Iar Memoria 
știe să vorbească! Voi avea 
aceste amintiri pe care le-am 
împărțit cu voi și vi le dau în 
dar. Darul meu de Crăciun 
pentru voi este speranța mea 
într-un viitor cu pace și iubire, 
un viitor pentru care merită să 
lupți și merită să faci sacrificii. 
Viața nu e ușoară, viața este un 
Dar, o experiență unica și 
irepetabilă.

In 17 decembrie 1998 am 
zburat peste ocean cu speranța 
că într-o zi din anul care vine o 
să fac acest drum înapoi. In ziua 
de Crăciun voi fi acasă și voi 
asculta frumoasele noastre 
colinde, și mă voi bucura de 
nașterea Pruncului Sfânt. Acum 
știu mai multe, sunt mai bogată 
cu un “sac de amintiri”. Moș 
Crăciun a venit pentru mine într- 
adevăr cu surprize.

Acum de aici - din Țara 
Făgăduinței -, dar pe când veți 
citi, eu voi fi acolo foarte 
aproape, vă doresc un Crăciun 
plin de surprize, cu bucurie, 
pace în inimi și colindători la 
uși.

Anul Nou cu speranță și 
fericire!

La multi ani!

/na DELEANU
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Ninge cu fulgi mari și al
bul stăpânește pretutindeni. 
Stelele înghețate par pregă
tite pentru întâlnirea cu muri
torii.,Și la masa clipelor au 
loc tratative cu eternitatea. 
Cuvintele au fost sfărâmate 
de către neputință. Și pulbe
rea a format un ocean de si
labe. Haosul ge.neral a în
ceput - nimic concret prin 
nimicul acestei lumi. în zadar 
oamenii imploră Cerul, în 
zadar lacrimile ard sufletul. 
Timpul nu mai are legi. 
Viața nu mai are sens...

Ninsoarea s-a oprit. Și 
totul stă în loc. Liniștea mă 
înnebunește. în jurul meu, 
totul pare că aparține unei 
alte dimensiuni. Poate că 
sfârșitul m-a ocolit. Sau poa
te destinul îmi joacă o nouă 
farsă.

...Aud voci prin întuneric. 
Și zăresc chipurile oameni
lor uitați de soartă. Au pier
dut pariul... Dar chipurile lor 
schițează un zâmbet vag. Nu 
vor să se recunoască în- 
frânți.

Din nou tăcere... Caut în 
mine însămi căci altă soluție 
nu am. Totul e gol și sufletul

nu mai este în mine. Sunt um
bra unei umbre...

Alte voci... De data aceasta 
simt că mă trezesc la o nouă 
viață. E cântec și e bucurie. 
Fulgii de zăpadă se prind într- 
un dans nebun. Stelele se 
aprind și Cerul se deschide.

ÎNSEMNÂfU

Plouă cu flori de gheață. Exis
tă oare un stăpân al acestui 
miracol? Sunt flori? Sunt 
vise? Sunt oare amintiri? Sau 
poate iluzii și speranțe? Să fie 
viața cântecul care a dat nimi
cului un sens? Să fie din nou 
oameni pentru oameni?... 
Sunt ei colindătorii sufletelor 
noaștre? Sunt ei copii ai unui 
ieri, mai buni, mai adevărați... 
Și au nobila minune de a 
aduce fericirea?

l-am primit în inima mea, 
i-am ascultat și am vrut să-i 
păstrez. Dar n-au putut rămâ
ne. Nu încăpeau și mai erau 
și alte suflete care trebuiau să 
se vindece de iluzii.

Și omenirii i se mai acor
dase o șansă. Veselia se porni 
într-un acord general. Oame

nii erau fericiți, atât de fericiți 
încât nu mai aveau timp 
pentru a privi în jurul lor...

M-am apropiat de gea
mul fumuriu, și am zărit o 
umbră. Era un copil vinovat 
pentru că se născuse și 
pentru că rămăsese singur. 
Vinovat, pentru că nu putea 
să fie fericit. Oamenii îl oco
leau. El era "altfel”. Se plim
ba și nu înțelegea de ce nu 
găsește răspunsuri. Era 
desculț și zăpada se topea 
pe urmele pașilor săi. Frigul 
secătuise râul dătător de 
viață și oasele păreau sfărâ
mate sub greutatea gânduri
lor sale. A zărit un brad și s- 
a apropiat de el, pentru ca 
să-i admire podoabele. Dar 
până șl acestea se fereau 
de el. A mai rămas doar o 
steluță, undeva, în vârf. A vrut 
să o atingă, dar înălțându-se 
s-a apropiat, fără să știe, de 
steaua sa căzătoare. Prin 
glasul stins, cuvintele s-au 
unit într-o rugăciune...

"Oare o va auzi cineva?..."
SĂRBĂTORI FERICITE!

Manuela RUSU, 
elevă Brad

✓ \

A trecut de mult vremea 
când Internetui era o rețea 
care se baza pe text. Astăzi, 
această rețea a ajuns un 
adevărat "monstru” în ma
terie de comunicație. Dez
voltarea noilor tehnologii, 
softurile apărute au făcut din 
Internet un mediu extrem de 
atractiv pentru alte medii de 
comunicare cum ar fi ziarele, 
revistele, posturile de radio 
și televiziune. Internetui a 
devenit un adevărat "pământ 
al făgăduinței” pentru tot fe
lul de organizații comerciale 
și necomerciale, iar indus
tria mass-media a înțeles că 
se poate câștiga audiență 
cu ajutorul Internetului. Pos
turile de televiziune mai 
mari sau mai mici sunt pre
zente pe Internet, iar prin
cipala atracție a paginilor 
acestora o constituie emisiu
nile difuzate în direct.

Se poate urmări în fața 
computerului, fără a fi abo
natul unei televiziuni, un 
meci important, o emisiune 
informativă sau un concert

extraordinar. Totul este foarte 
simplu, ușor și are ca țintă 
precisă atragerea unei audi
ențe care în mod normal nu 
este o consumatoare de emi
siuni TV. Cele mai multe din
tre emisiunile difuzate în di
rect pe Internet nu pot fi vizio
nate dacă cel care se află în ,

Televiziunile 
respectabile 
transmit și 
pe Internet

fața calculatorului nu posedă 
anumite softuri speciale care 
să îi permită accesarea res
pectivelor informații. Este vor
ba, în primul rând, despre 
Realplayer, un soft cu ajutorul 
căruia pot fi vizionate emisiu
nile transmise în direct. Pe de 
altă parte, pentru a putea vi
ziona aceste emisiuni este 
necesar un computer echipat

corespunzător; ai nevoie cel 
puțin de un Pentium la 133 
MHz și un modem cu o rată 
de transfer de cel puțin 28.8 
Mb/s.

Și industria media din 
România este foarte intere
sată de fenomenui Internet. 
Antena 1 și PRO TV transmit 
în direct știrile, ba chiar la 
Antena 1 se poate urmări și 
show-ul lui Marius Tucă. Ast
fel, chiar și un român aflat 
spre exemplu în Statele 
Unite poate urmări în direct 
informațiile transmise în 
țară. Legăturile dintre oa
meni sunt în acest sens 
mult facilitate, iar posibili
tatea ca informațiile să 
ajungă denaturate peste 
graniță este mult redusă. 
Adresele unor posturi de 
televiziune sunt: http:// 
www.antrena1.ro; http:// 
www.protv.ro; http:// 
www.mtv.com; http:// 
www.tvr.ro; http://
www.discovery.com .

AndrelNISTOR

"LĂSAȚI COPIII SĂ
COLINDE"

“Când se apropie Crăciunul în inimi parcă se naște o lume nouă. 
E lumea "Florilor dalbe” și a “Lerului Ier” care ne amintește de 
leagănul copilăriei cu vatra lui de dor și frumuseți, cu datinile 
păstrate din străbuni, JE lumea colindelor care ne umplu inimile de o 
caldă bucurie. Fie ca imnul de slavă pe care îngerii l-au cântat 
deasupra Bethleemului, în Noaptea Sfântă a nașterii Mântuitorului, să 
vibreze iar în inimi, iar acest modest buchet de colinde să fie un 
imbold pentru renașterea spirituală a tinerilor noștri".

După acest îndemn, adresat de dna înv. Veronica Răcășan, 
elevii clasei a IV-a A de la Școala “Andrei Șaguna" din Deva au 
“pornit" cu Steaua și Viflaimul. l-au însoțit în demersul lor încărcat de 
puritate și candoare nu numai dna lor învățătoare, ci și liceeana de 
la “Pedagogică”, C.Scorobete, și prof, de religie F.Boldea - trei 
dascăli care au înmănuncheat un superb buchet de colinde și stihuri 
duhovnicești.

Mihnea cu "Steaua”, Râul cu "Duba”, Laura , Andreea, Oana, 
Maria, Mădălina... cu clinchetul clopoțeilor au însoțit versuri înălțătoare 
și colinde pe care Alex, Florin, Emil, Laurențiu, Luci, lonuț, Marinela, 
Neluț, Cristina, Bogdan, Călin, Adi, Radu, Andra, Robi, Andrei, Claudia, 
Cati, Cora, Ioana, Călin, Ramona, Paul, Sandu - 33 de copii frumoși, 

ați, talentați le-au dăruit părinților, bunicilor, dascălilor și colegilor, 
■ 'eo'ând sala festivă a școlii. "Sculați gazde, nu dormiți", “în seara de 
Crăciun”, "Steaua sus răsare", “O, ce veste minunată!”, "Deschide ușa 
creștine", "Florile dalbe", “Cerul și Pământul”, “Colinduța"... sunt petale 
din buchetul colindelor ce au înflorit în școală prin voci calde de copii,' 
bucurând, înrourând priviri, luminând inimi.

"Fie ca acest modest buchet de colinde să constituie imbold 
pentru renașterea spirituală a tinerilor noștri" - spunea, la începutul 
spectacolului, dna învățătoare. Și e fost!

"Lăsați copiii să colinde” - îndemnau versurile unei poezii recitate 
în admirația bunicilor și a părinților. Și părinții au dat curs dorinței. 33 
de copii, împreună cu Doamna lor, au pornit veseli, în prag de 
sărbători, pe la case mari și mici: "Deschide ușa, creștine".

Luda LIQIU

MUSIC BOX

/

• spriftmr/cvptt
/ La începutul lunii decembrie a avut loc ultima ședință ordinară a

Consiliului Județean Hunedoara, pe ordinea de zi a lucrărilor^ 
/aflându-se și o dezbatere privitoarela situația protecției drepturilor •• 

copilului în județul nostru. Direcția Județeană pentru Protecția» 
/Drepturilor Copilului, organism înființat în luna septembrie a anului' 

1997, s-a ocupat de rezolvarea problemelor curente ale protecției 
copilului la nivelul județului, colaborând cu Comisia pentru ProtecțiaX 

' Copilului. Ca urmare a eforturilor întreprinse de către D.J.P.D.C. la 
această dată 1536 de copii beneficiază de o formă de protecție, t 
IDintre aceștia, 951 sunt instituționalizați în cele 9 centre de 

plasament din județ, 133 de copii sunt dați în plasament sau.
> încredințare asociațiilor care au cămine proprii de tip familial și 10 ’ 

jf copii beneficiază de îngrijirea unor asistenți maternali profesioniști.
De asemenea, 427 copii sunt încredințați unor familii ocrotitoare sau\ 

/ la rude, 99 au fost adoptați, 10 s-au reintegrat în familia naturală, iar
106 copii sunt în cadrul familiei naturale, beneficiind de sprijinul u 

/ material acordat familiei în criză. Din bugetul inițial de 9.4 mid. lei, 5,5
mid au reprezentat cheltuielile de personal. Fondurile totale au fost, 

«suplimentate la rectificarea bugetului cu încă 2 miliarde de lei. 
Așadar, activitatea de protecție a copilului este supravegheată 

de factori responsabili, asigurându-se și fondurile necesare pentru \ 
țdesfășurarea unei bune activități. Desigur, buna colaborare dintre

Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului și factori de^ 
/decizie din județul nostru au condus la rezultatele pozitive 
‘ înregistrate la finele anului 1998. »
I A. nistorY
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Pe Greatest Hits (East-West 
Rec.) figurează piesele: Holdin 
Back The Years / Moneys Too 
Tight (To Mention) / The Right 
Thing / It’s Only Love / A New 
Flame / You've Got It / If You 
Don't Know Me By Now / Stars / 
Something Got Me Started / 
Thrill Me / Your Mirror / For 
Your Babies / So Beautiful / 
Angel și Fairground. La selecția 
pieselor pentru acest album au 
participat Mery Pearson șl Jack 
Davies, mixajul având loc la L.A. 
sub îndrumarea lui Bernie 
Grundman.

După o perioadă de absență 
de aproape un an în care a stat 
la Milano Hucknall revine cu un 
interviu în care spunea: "Ani fost 
exilat timp de doi ani la Milano 
timp în care am vrut să-mi pun la 
punct viața personală. Am 38 de 
ani și vreau să-mi întemeiez o 
familie. Muzica a trecut pe planul 
doi. în curând voi reveni cu un

album intitulat Blue, însă spre dez
amăgirea fanilor nu voi avea nici 
un turneu promoțional. Am material 
pentru încă un album care este 
strâns legat de Bleu și de-abia 
când va apărea și acesta voi porni 
într-un nou turneu".

Franklin & Sony Saunders) și The 
Air That ! 3reathe (după The 
Hoolies) dar și piese noi cum ar fi 
Say You Love Me, Blue, To Be 
Free, Broken Man, Love Has Said 
Goodbye Again și High Fives.

La realizarea lui Blue au parti
cipat producătorii AGM, Andy 
Wright, Gota Yashiki și Mick 
Hucknall. Deși Simply Red a 
devenit un proiect al lui Mick

SIMPLY RED (VII)
La 11 mai 1998, Simply Red 

revine cu singlesul Say You Love 
Me care figurează pe locul 7 în 
UK. Noul album "Blue” a apărut la 
25.05 1998 intrând direct pe locul 
1.

Blue este un album conceput 
ca o colecție de cover versionuri 
favorite ale lui Mick Hucknall - 
Night Nurse (după Gregory Isaac), 
Mellow My Mind (Neil Young), 
Ghetto Girl (Dennis Brown), 
Come Get Me An Angel (Carolyn

Hucknall la realizarea albumului au 
a participat o serie de muzicieni: 
Mark Jaimes, Tony Remy, Kenjy 
Jammer, Gisty Wills șl Bub 
Roberts (chit.), CJ Taylor, RobDle 
Shakespeare și Steve Lewinson 
(bass), Gota Yashiki,, Velroy 
Bailey, Sly Dunbar și Geoff 
Holroyde (bat.), Tim Vine, Paul 
Carrack, Alan Clark șl Robert Lyn 
(keyboards), Ian Kirkham (trom
petă), John Johnson (trombon), 
Mike Green (flugal horn) și Dee

Johnson. Sarah Brown 
(backgrounds vocals).

Pe Blue figurează piesele: 
Mellow My Mind / Blue / Say You 
Love Me / To Be Free / The Air 
That I Breathe / Someday In My 
Life / The Air That I Breathe 
(Reprise) / Night Nurse / Broken 
Man / Come Get Me Angel / 
Ghetto Girl / Love Has Said 
Goodbye Again și High Fives.

La 17.08.1998 slnglelul The 
Air That I Breathe a figurat pe 
locul 6 în UK. Pe disc mal este In
clusă o altâ variantă a piesei reali
zate de Stevie J (mâna dreaptă a 
Iul Puff Daddy) care a utilizat 
tema din melodia Jack & Diane a 
Iul John Cougar Mellencamp.

Mick Hucknall a rămas de-a 
lungul anilor același solist cu a 
voce de aur și un bun compo
zitor șl care chiar dacă nu oferă 
schimbări spectaculoase de stil 
muzical rămâne un muzician de 
primă mărime al scenei britanice, 
capabil să realizeze oricând un 
album pe gustul oricărui 
meloman.

Horta SEBEȘAN

http://www.antrena1.ro
http://www.protv.ro
http://www.mtv.com
http://www.tvr.ro
http://www.discovery.com


24 DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber

Ar

WflmECOflSA
e Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale 
Erăciunului și Anului Nou, Direcția 
Tie Telecomunicații Hunedoara 
urează clienților, angajaților și 

colaboratorilor săi “Crăciun 
j®^**Mericit!” și “La mulți ani!”

vei

Wwt Bm£ SA Arad - 
Sa&arsafa D£VA 

0 bancă sigură Intr-o lume nesigură

Cu ocazia Crăciunului și Anului 
Nou, WEST BANK SA - Sucursala 
Deva, urează tuturor 
colaboratorilor săi multă sănătate, 
fericire și împlinirea Idealurilor.

MfRA PREȘ SRl Dan
Sfintele sărbători ale Crăciunului și Anul Nou 

1999 să aducă numai bucurii, împliniri și 
satisfacții în muncă și în viață tuturor 
colaboratorilor, angajaților firmei și 
familiilor acestora.

Crăciun fericit!
La mulți ani!

B/ROtt PARIAMENTAR
Urări de bine, fericire, sănătate și gânduri luminoase 

pentru toți locuitorii județului Hunedoara cu ocazia 
sărbătoririi Crăciunului și sosirii Anului Nou.

Prietenilor șl colaboratorilor noștri din instituțiile șl 
administrația locală le adresăm calde mulțumiri 
șl succese în anul viitor.

Sărbători fericite!
La mulți ani

Sorin Dimitriu,
deputat PNȚCD

SCMAlEXSADwn

Vă mulțumește pentru colaborare și vă 
dorește un Crăciun fericit și un An Nou plin de 
realizări.

SC Agro Company SRL
DBva-SIntuhalm ;j

Cu. S|jttB0®r sdrfâtort de, Crdcuuv |
șu ai> AmlCol Ifyou. \QQQ.

adresăm, uxărt, de, fiuva. sCbvâtate șt uMp&jvLrc uv Occtțd, 
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CrâcuuvfertctH 
J_a. Mu2țL cuiul

Wilhelm Gergely, administratorul firmei

La mulți ani!

S.C. PRESTATOPMS.A. ffAȚEQ
Cu prilejul sfintelor sărbători ale Crăciunului și ale 

Anului Nou 1999, dorim locuitorilor orașului Hațeg, 
salariaților societății noastre, tuturor colaboratorilor, 
beneficiarilor, celor care lucrează în societăți 
comerciale și instituții, sănătate, bucurii, clipe plăcute 
alături de cei dragi.

Crăciun fericit și “La mulți ani”!
Director generai

Ing. Prip loan

în baza Legii nr. 145/ 09.07.1998 a 
r fost organizată

_Agenția Județeană pentru 
Ocupare ți Formare Profesională prin 

desprinderea din cadrul Direcției Generale de Muncă 
și Protecție Socială a Oficiului de Forță de Muncă și Șomaj
> Agenția Județeană pentru Ocupare șl Formare 

Profesională este o instituție neguvernamentală, 
autonomă și are personalitate juridică. Este subordonată 
Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională 
ce are sediui în București.

> Obiectul de activitate a I Agenției Județene pentru 
Ocupare ș! Formare Profesională este în mare parte
similar cu ce! avut de fostul Oficiu de FoȚă de Muncă și 
Șomaj, respectiv întreaga problematică a forței de mur,că 
din județul Hunecdara, la care se adaugă componenta 
politicilor active de ocupare.

> Agenția Județeană pentru Ocupare șt Formare 
Profesională areî.i județ Agenții Locale, penii u Ocupare și 
Formare Profesională care funcționează (fostele Birouri de 
Forță de Muncă și Șomaj).

> Adresa Agenției Județene pentru Ocupare și 
Formare Profesională este: 2700-Deva, Piața Unirii, nr. 2, 
etajele II și III, iar numerele de telefon sunt: 054-216151 sau 054- 
217048, fax 054-216088. Registratura și Casieria Agenției se află 
la parterul aceleiași clădiri.

> Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare 
Profesională va funcționa în regim autonom începând 
cu data de 1 ianuarie 1999.

> COLECTIVUL AGENȚIEI UREAZĂ TUTUROR CELOR 
PESTE 48.000 DE ȘOMERI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, 
PRECUM Șl TUTUROR COLABORATORILOR NOȘTRI

Sărbători ff'

farfoite! Za fnafâf atu/

Colectivul Agenției Județene pentru 
£ Ocupare și Formare Profesională (AJOFP) 
> . (fostul Oficiu Forță de Muncă și Șomaj) urează 
r tuturor șomerilor din județul Hunedoara 

Sărbători fericite!

*
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La multi ani!♦

Vreun cai 119190 sai 
fie unn aur imaiii Ibuir

în peregrinările ziaristice 
prin județ, în discuțiile purtate 
cu oamenii intervine - nu chiar 
rar - tema relațiilor dintre ge
nerații, în special între rude 
apropiate de sânge și anume 
bunici, părinți, copii și nepoți. 
Desigur, așa cum este obice
iul în Ardeal unde cumsecă- 
denia este mai mult la ea aca
să - relațiile între categoriile 
menționate mal sus sunt fi
rești, apropiate, calde. Un om, 
I. Toma din comuna Peștișu 
Mic, îmi spunea:

- Avem doi copil - un bă
iat și o fată. El inginer la Hu
nedoara, ea asistentă medi
cală. Amândoi tare de trea
bă. Vin foarte des acasă șl 
ne ajută la treburile câm
pului, în gospodărie. Țin 
foarte mult la noi ca și la ta
tăl meu ce a împlinit 82 de 
ani, dar este încă în putere.

Dna Marla B din Boșo- 
rod ne spunea:

- l-am crescut aproape 
singură pe cel doi copii - am 
o fată și un băiat - și nu ml-a 
fost ușor. Băiatul este la Deva, 
fata încă stă la mine în sat.

- Sunt copii ascultători?
- Foarte.

Relațiile dintre
generații

Eram odată în biroul unui 
primar. A bătut cineva la ușă 
și o clipă mai apoi a intrat un 
bărbat de vârstă înaintată. 
Avea chipul trist, Iar în ochi îi 
izbucniră lacrimile. Se lăsă 
pe scaunul pe care fusese 
poftit:

- Nu mal pot, domnule 
primar. Nu mai pot.

- Iar al avut necazurj cu 
Vaslle?,

- Iar. Aseară a venit iar bă
ut și m-a trântit de toți pereții.

Mal apoi am aflat că între 
tată șl fiu se află o situație con- 
flictuală îndelungată. Băiatul - 
un Individ zdravăn, cât ușa, 
cum ne spunea primarul, nu 
este încradrat nicăieri, se 
ocupă doar de mici învârteli, 
în această situație mereu n- 
are bani, mal ales fiindcă zil
nic bate barurile și cârciumile, 
îi cere tatălui care - muncind 
o viață întreagă - are o pensie

bunicică. Bietul om îi dă, dar 
la un moment dat banii se ter
mină. De ciudă zdrahonul îl ia 
la bătaie snoplndu-l.

Dl Iosif I. din Păucinești, 
comuna Sarmizegetusa, ne 
spunea:

- Suntem amândoi bă
trâni de.vârstă înaintată, eu nu 
mal am vedere de mulți ani. 
Nu ne-am descurca deloc da
că n-arfl copiii. Avem un băiat 
la Hunedoara șl o fată la Orăș- 
tle care ne ajută foarte mult.

- Cum, die loslf?
- Ne aduc alimente în fie

care săptămână, ne-au făcut 
rost de lemne. îs amândoi co
pii tare buni, ajute-i Dumne
zeu în vlațăl

loan T. din Turdaș ne-a 
zis:

- Am avut un necaz cu niș
te nepoate care au pretins că 
și ele moștenesc o parte din 
pământul ce, conform legii,

îmi revenea mie. Ne-am ju
decat și am câștigat proce
sul. De atunci nu mai vor
bim, nu ne căutăm.

Un caz interesant am în
tâlnit în Luncoiu de Jos: un 
tată, om de vârstă înaintată, 
nu vorbește cu fata și cu gi
nerele de câțiva ani buni.

- Știți, ne-a spus omul cu 
părul alb. Eu mai beau și lor 
nu le place treaba asta.

Nenea Vicu, cum îi zic să
tenii din Densuș - om de 70 
de ani, dar zdravăn șl roșu în 
obraji are doi copii - fata la 
Orăștle, băiatul la Cuglr - 
care îl caută foarte des pe 
părinți. Are șl trei nepoți care 
își petrec toate vacanțele la 
bunici. Iar bunicilor le este 
tare drag de el. închei aceste 
rânduri cu ceea ce îmi spu
nea un bătrân țăran.

- Sigur, viața omului este 
grea, aduce multe necazuri. 
Neamurile de sânge - cum 
se zice - trebuie să găseas
că târla șl căile de a trece 
peste ele și să-l dea voie 
glasului sângelui să se ma
nifeste.

Traian BONDOR

Discuție cu 
dl Victor Haneș, 

primarul comunei Gurasada

- Anul 1998 îl dăm la spa
te, cum se zice, întrucât a 
trecut. Am putea încerca să 
facem un bilanț al acestuia, 
în comuna d-voastră?

- Sigur că da. Așadar să 
notăm. Am amenajat drumul 
spre satul Vicaîn lungime de 1,8 
km care a fost și pietruit. Am în
ceput drumul de la Cîmpurl Sur- 
duc spre Cîmpuri de Sus. Din cei 
3 km ce despart cele două sate 
am realizat 1,5 km. Am întreținut 
drumurile existente. S-au 
efectuat lucrări de reparații la 
școlile șl căminele culturale de 
pe raza comunei. S-au pus la 
punct școala generală de 8 ani, 
unde a început repararea aco
perișului - școala din satul Cîm
puri Surduo. Trebuie.să vă spun 
că toate școlile comunei pre
zintă condiții corespunzătoare 
desfășurării procesului de în
vățământ.

- Au școlile lemne de foc?
- Au. Și ele și celelalte Insti

tuții de Interes comunal. Am 
cheltuit pentru procurarea lem
nelor 30 milioane de lei. Să con
tinuu: s-au efectuat reparații 
foarte serioase la căminele cul
turale din satele Gothatea, Bolu 
de Sus șl Cărmăzăneștl.

- Au fost în 1998 șl ne
reușite, die Haneș?

- Au fost. Am fi vrut să reali
zăm mult mai multe lucruri, dar 
n-am reușit, în primul rând din 
lipsă de fonduri. A continuat apli
carea Legii fondului funciar, 
dar nu în ritmul pe care l-am fi 
dorit. Am înmânat proprietarilor 
de pământ peste 460 de titluri 
de proprietate și mai trebuie 
scrise șl eliberate cam tot pe 
atâtea. Lucrarea este mult întâr
ziată în satul de reședință h co
munei.

- Anul în care vom păși 
în curând cum vl se para?

- încă Tn ceață deoarece nu 
știm ce fonduri bănești vom 
avea, nu știm ce rezultate va 
aduce Legaa Impozitelor șl ta- 
xaior locale. Cu toate acestea 
ne-am propus câteva obiective 
pe linia gospodăririi localității. 
Vom efectua reparați) la cămi
nele culturale din Vlca Runcșor, 
Uleș șl Cîmpuri de Sus. Vom 
continua lucrările la școala de 8 
ani aln Guro.sade. Se va lucra la 
terminarea drumului dintre cele 
două sete cu numele de "Cîm
purl’'. Intenționăm să tnceoem 
asfaitarea drumului Gurasada- 
Cărmăzăneștl-Bolu de Sus. lu
crare ce sg va întinde pe mal 
mulți ani. Mal avem șl alte planuri, 
aar le vom aborda ia timpul lor. în 
orica caz ne dorim ca 1999 să 
fie mal bun ca 1993.

- Să fie cu auccaa!
- Mulțumim, asemenea șl 

ziarului "Cuvântul liber’.
Traian BONDOR



PIERDERI

• Organizația PNTCD Buceș 
transmite cetățenilor comunei 
sănătate, fericire și “La mulți 
ani!” (3369) 

• Partidul Pensionarilor din 
județul Hunedoara adresează, 
cu prilejul SĂRBĂTORILOR DE 
IARNĂ Șl NOULUI AN 1999, 
membrilor, simpatizanților săi, 
tuturor pensionarilor din județul 
Hunedoara, sărbători fericite, 
sănătate și bucurii alături de cei 
dragi. Comitetul

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Șindea Alioșa Ăron 
Liviu. Se declară nul. (3326)

COMEMORĂRI

ANIVERSARI

• La aniversarea zilei de naștere 
din 26 12 1998 “La mulți ani!" 
pentru Nuța Marian din Brîznic îți 
doresc verișorii Valentin, Valentina 
și Cornelia. (17).

C VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 36 ari teren arabil în 
Archia, 38 ari în Almașu Sec, cu 
ieșire la șosea. Informații Bu
suioc, Almașu Sec. (4450)

s Vând casă cu grădină, 
anexe, pământ, sat Răchitova, 
nr. 1 (5787)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, balcon închis, 
faianță, str. A. lancu. Informații 
la tel. 092715908 (16)

• Vând tractoare 25-41 CP 
JEEP ISUZU, troper Diesel, auto- 
camionetă Mercedes, 209 D. Tel. 
094/511953, 094/515446 (3314)

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

• Cumpăr telefoane GSM 
defecte, sparte, blocate sau 
codate. Tel. 094/859958, 092/ 
763524 (5398)_____________

• Vând piese Dacia 1100, sobe 
petrol, biciclete, motoretă, plan
șetă proiectări, mașină spălat, 
telefon 054/242723 (4936)

• Vând oțel beton <ț> 6 - 2965 
lei/kg, <ț> 8, 10, 12 - 2805 lei/kg. 
Tel. 213637, 092/348200 (3321)

• Reamintim celor ce l-au 
cunoscut și apreciat că azi, 24 
decembrie, se împlinesc 2 ani 
de la dispariția neașteptată a 
celui care a fost un minunat 
soț, tată și bunic

RITTER ALEXANDRU
îi vom păstra neștearsă 

amintirea. Soția, fiicele și 
nepoțelul. (3628)

• Soția Minodora, fiicele Nada 
și Cristina, stăpânite de aceeași 
durere ca în ziua despărțirii, 
anunță pe toți care l-au cunoscut 
că la 1 ianuarie 1999 se împli
nesc 6 luni de când a plecat pe 
drumul fără întoarcere

• Pios omagiu la trei ani de 
când ne-a părăsit prematur

COSTEA CATIȚA

Parastasul de pomenire 
vineri, 25 12 1998, la Biserica 
din Cărmăzănești. Familia. 
(3305)

• Crăciunul, cinci ani de la 
trecerea în neființă a celui care 
a fost dragul meu soț

SCHULZ FREDERIC VILHELM
Curajul cu care ți-ai urmat 

destinul mă urmărește mereu 
și-mi dă puterea de-a ține 
piept vieții. Fie ca sufletul tău 
bun să-și găsească odihna în 
împărăția cerurilor. Valentina. 
(4433).’

5® DECESE

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
ultracentral în Deva. Informații 
la tel. 094/616663 (3312)

OFERTE DE
SERVICII

• Societatea S.C. Scut Pază 
Protecție Hunedoara angajează 
30 de persoane din Deva pentru 
pază. Cei interesați să se prezinte 
în data de 28 12 1998 și 29 12 
1998, ora 10, la sediul firmei. Adr: 
Hunedoara, str. Poștei, bl.D 1, et3, 
ap. 35, tel. sediu 740606,712248, 
094 310845 (6053)

• “Foto Cromo" Ilia execută 
poze la minut. Program zilnic 
14-15. (14)

VINDEM sau ÎNCHIRIEM

- Fabrica dc pâine Brad
- Moara de porumb Brad
- Franzelărie Deva
- Fabrica de pâine Simeria

Info: S.C. “CETATE” S.A.
Deva, str. Mureșului, nr.4, 
tel./fax 218963

©
NICOLAE OCTAVIAN CÎNDA

Timpul nu așterne uitarea, 
dimpotrivă adâncește durerea. 
Slujba de pomenire va avea 
loc sâmbătă, 26 decembrie 
1998, la Biserica Ortodoxă din 
satul Păuliș. Te vom iubi întot
deauna și te vom plânge 
mereu, bunul nostru soț și tată.

• S-a scurs un an de lacrimi 
și dor de când a plecat dintre 
noi la numai 21 de ani cel mai 
iubit fiu, frate și nepot

SERAFIN EMIL POPA
din Deva. Zîmbetul și bună
tatea lui vor rămâne veșnic în 
inimile noastre Familia Popa. 
(4438)

UN CADOU
PROMOTIONAL

• Colegii de la S.C. Rodipet 
SA Deva sunt alături de dna 
contabil șef Popescu Elena la 
marea durere pricinuită de 
pierderea mamei sale dragi. 
Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate și s-o odihnească în 
pace!

• Familia anunță cu adâncă 
durere încetarea din viață 
după o scurtă și grea suferință 
a celui ce a fost

CHICI CONSTANTIN (DINUȚ) 
din Târnăvița. înmormântarea 
va avea loc azi, 24 decembrie, 
ora 13. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (6051)

• Nepoții Hui Cornel și Dani, 
strănepoții Ovidiu și Claudiu 
anunță cu durere că s-a stins 
din viață bunul lor bunic

DINUȚ
. îi vom păstra o veșnică amin
tire. (6051)

• Soția Ioana, fiii Pavel și 
Tatian anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață a celui care 
a fost

POPESCU PETRE
în vârstă de 71 ani. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Casa Mortuară. înmormân
tarea va avea loc azi, 24 de
cembrie, ora 14,30, în cimitirul 
din str. Eminescu, Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (6052)
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CURS DE CALIFICARE
Fundația Muncii, prin contribuție de 50%, or

ganizează curs pentru operator contabil.
înscrierile se fac la sediul P.S.M. din Deva, b-dul 

Decebal, bl.M, parter, până la 15.01.1999. Informații 
suplimentare la telefon 216138, între orele 10-13, după 
4.01.1999
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MMCSADwa
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a Anului 

Nou conducerea societății urează colaboratorilor 
și beneficiarilor sănătate, fericire și un 
călduros

La mulți ani!
Director,

ing. Liviu Andrei

MAXI TRAVEL
Agenție de turism

Piața Victoriei, nr. 2, cam.1 
(clădire IPH) Deva 

Telefon: 054-234880.

----- •................................. ■

Cumperi o mașină de spălat Whirlpool de la unul dintre 
partenerii autorizați și primești cadou, până în data de 21 
ianuarie 1999, o pungă cu detergent de 3,6 kg.

îți faci un cadou și primești un cadou!

Parteneri autorizați: • ALTEX - Bd, Dacia nr. 6 bis /Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT - Str. 
Avram lancuBl. H1, parter, Deva • DOMUS - Str. Mihai Viteazu nr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, 
Petroșani / Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11A / Str. N. Bălccscu nr. 11 • MAG. 
MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, Deva • MAG. ZASS ■ Str. Avram lancu nr. 9, Hunedoara • SILOG 
ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter, Deva • SIMAL - Bd, Decebal, Complex Corn, Deva • TRANSERNA - Str. 1 
Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII

OMNIASIG
PENTRU ASIGURAREA 
OBLIGATORIE AUTO, 

TRECEȚI PE OMNIASIG!
Acum puteți încheia asigurarea obligatorie auto prin Omniasig.
Salvați TIMP, NERVI, ENERGIE și BANI.
Nu trebuie decât să sunați la sucursala Omniasig din județul 
Hunedoara și agenții noștri vin la dumneavoastră acasă, 
în cel mai scurt timp posibil.

@ OMNIASIG . Deva

asigurarea tuturor Str. 1 Decembrie, nr. 14
Tel: 23.13.55

Revelioane: Praga, Budapesta, Debrețin, Insula Rab (Croația), Tunisia,
Băile Felix, Băile Herculane. Bilete de odihnă și tratament.

Vacanțe: Praga, Karlovy Vary, Tunisia. Slovacia, Brașov și Semenic (schi).



Societatea Comercială “Ardealul” SA Deva

Consiliul de Administrație al 
SC “Ardealul” SA

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor pentru ziua de 15.01.1999, ora 10, la sediul 
societății. In cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, 
adunarea se amână pentru a doua zi, la aceeași oră.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Reconfirmarea administratorilor societății;
2. Raportul cenzoriilor privind situația financiar-contabilă 

a societății;
3. Reconfirmarea în funcție a unui cenzor;
4. Stabilirea răspunderii vechiului Consiliu de 

Administrație;
5. Stabilirea salariului directorului general;

UDO - DEV& - PIZZA-
CLUB

Organizează pentru grup de 20-30 persoane 
petrecerea "REVELIONULUI”, într-o ambianță 
deosebită. Informații la tel.: 227536, 226388.
 * .  y

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ

CARAT1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I este I 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:
s Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani) 

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori 
7 Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine si 

1.400 articole la restaurante

J Tipărirea automata a TVA (4 grupe).
S Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, 

seria fiscală)

7 Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 

S Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva
PREȚ 400 $ * TVA

INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL 50CIEWII

V _____________________
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CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 

023, 039 sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT 
de accesorii:

- 093: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină
- 036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, men

ghină, pană.
Piese de schimb și service asigurate în garanție 

șl postgaranție._________________________________
STH4L 

ROMANIA 
Șos. Chitilei, nr. 
114, București. 
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

Distribuitor autorizat
(SC TOUR IIWPEX COMSER V SRL)

Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 
BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter, 

HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter. 
Telefon/fax: 054/230613, mobil: 092/39B437.

Sucursala PECO 
Hunedoara-Deva

Oferă prin depozitele șl stațiile sale din

E Benzine de toate tipurile;
E Motorină;
E Butelii aragaz;
E Uleiuri minerale import și indigene;
E Alte produse petroliere derivate (petrol, 

unsori, combustibil calorifer etc.);
E O gamă largă de accesorii auto.

Toate acestea la prețuri promoționale și de 
cea mai bună calitate.

Constatați, nu ezitati!I 1 l

Cel mai BUN curs de 
SCHIMB Leu/ANVELOPĂ

Pentru fiecare anvelopă:
11.00 ■ 20; 12.00 - 20; 11.00 R 20; 12.00 R 20; 6.00 -16;

6.50 - 20; 14.00 ■ 38; 15.5 ■ 38 șl 18.4 - 26 

primiți CjrCITUlt camera de aer
^îrmTik în sentința dată de 

Tribunalul Hunedoara 
în dosarul nr.5326/1998, 
în ședința din 21 

octombrie 1998, admite cererea petițio
narului Consiliului local al comunei Ilia, 
județul Hunedoara, în contradictoriu cu 
SC Calatis SA Ilia și în consecință dispune 
dizolvarea SC Calatis SA Ilia, cu sediul în 
Ilia, str. Băcii, nr.2, județul Hunedoara și 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului din județul Hunedoara sub 
nr.J/20/642/1991.

Dispune publicarea prezentei hotărâri 
în Monitorul Oficial al României, partea a 
IV-a și într-un ziar de largă răspândire.

Cu drept de apel în termen de 30 de 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României.

Pronunțată în ședința publică, azi 21 
octombrie 1998.
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Garanție și service în toate sucursalele

TOFAN GRUP
DEVA - Str. Apuseni, nr.l, 

tel: 231563.
■

Primăria Peștișu Mic
înștiințează pe toți solicitanții de terenuri 

agricole și forestiere în baza Legii nr. 169/ 
1997, să-și anexeze la cererile depuse la 
Primăria Peștișu Mic actele doveditoare de 
proprietate și de moștenire până la 31.12.1998.

După această dată cererea intră sub sanc
țiunea decăderii din termenul prevăzut de lege.

S.C. HABER 
INTERNATIONAL 

S.A.
Organizează

concurs pentru
ocuparea 

postului de
ELECTROMECANIC

AMC
Cei interesați vor 
depune cereri la 
compartimentul 

OPIR pana în 
data de 

28.12.1998.
Relații 

suplimentare la 
telefon 770130, 

interior 215.

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.

/ 
f 

/ 

/

/
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sene post J.n
Sucursala Județeană Hunedoara

Deva - Bd. Decebal, bl. P.
Telefoane: 054 219591; 211904, fax 054-226353, telex 72293 bpslid 

St cot ați, cCteați

Banc Post vâ pune la dispoziție următoarele instrumente pentru 
sporirea economiilor Dumneavoastră:

Depozite în cont, la termen, cu capitalizarea dobânzii la scadență
30 zile 90 zile 180 zile 270 zile 1 an 2ani
52 (66,57) 54 (65,96) 55 (62,56) 56 (61,88) 60 (60,00) 61 (61,00)

Certificate de. depozit pe termene opționale
15 zile 30 zile 60 zile 90 zile
30% 58% 60% 52%

X

X

V
X

X

V
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jBfiNC OST
Banc Post a fost desemnata ae 

saptamanalul economic si 
financiar “Capital” drept 
Cea mai buna banca

" '-v1 •

J fîindu-i decernat prbmiul
“Oskar-Capital”

1998.

a anului,
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(Urmare din pag. 1)

numai pensiile pentru munca 
depusă și limită de vârstă cu 
vechime integrală, stabilite 
anterior datei de 1 august 1996, 
pe baza unor venituri salariale 
avute anterior datei de 1 august 
1991.

Aceasta pentru că:
• la pensia pentru munca 

depusă și limită de vârstă cu 
vechime integrală raportul dintre 
pensia medie și pensia medie 
totală de asigurări sociale de 
stat, din noiembrie 1998, s-a 
deteriorat cel mai grav compa
rativ cu anul 1990, în timp ce 
același raport a crescut în cazul 
altor pensii (urmași, invaliditate 
gr. Ill etc.);

• stabilirea pensiilor înainte 
de 1 august 1996 s-a făcut pe 
baza veniturilor salariale avute 
până la 1.08.1991 și care erau 
nete, după 1 august 1996 s-a 
lucrat cu veniturile salariale brute 
avute, deci, după 1 august 1991, 
care în multe cazuri erau 
negociate, ceea ce a condus la 
situații în care, în dosare cu 
condiții comparabile, să se 
stabilească pensii cu mari 
discrepanțe;

• persoanele beneficiare ale 
unei pensii de limită de vârstă cu

Recorelarea pensiilor
vechime integrală au realizat 
vechimi în muncă foarte mari, 
cu mult peste vechimea cerută 
de lege 30 ani bărbații și 25 
ani femeile - au contribuit la 
sistemul de pensii un timp 
îndelungat și, implicit, cu sume 
mai mari, și este un act de 
justețe ca aceste pensii să se 
recoreleze, în condițiile în care 
posibilitățile sistemului nu pot 
asigura recorelarea sau 
majorarea tuturor categoriilor de 
pensii.

- Cum se face recorelarea 
unei pensii?

- Principiul de bază de la care 
se pornește în recorelarea unei 
pensii este acela al restabilirii, în 
limita posibilităților, a raportului 
existent în luna octombrie 1990, 
între pensia la acea dată și 
pensia medie de limită de vârstă 
cu vechime integrală.

S-a stabilit că, la luna 
noiembrie 1998, raportul dintre 
pensia medie de limită de 
vârstă cu vechime integrală și 
aceeași pensie medie din luna 
octombrie 1990 are valoarea 
279,25. Cu alte cuvinte, pensia 
medie de limită de vârstă cu 
vechime integrală a crescut din 

octombrie 1990 în noiembrie 
1998 de 279,25 ori.

Implicit se înțelege că vor fi 
recorelate numai pensiile 
individuale de limită de vârstă 
cu vechime integrală care, pe 
perioada menționată, nu au 
crescut de 279,25 ori.

Pentru recorelare, în cazul 
fiecărei pensii individuale, cu 
drept la recorelare, se face 
raportul dintre aceasta, aflată 
în plată în luna noiembrie a 
acestui an și pensia, avută sau 
cuvenită, în luna octombrie 
1990. Dacă valoarea raportului 
este de 279,25 sau mai mare, 
pensia nu se recorelează. 
Dacă, însă, valoarea raportului 
este mai mică de 279,25, 
atunci pensia recorelată este 
egală cu pensia avută sau 
cuvenită în octombrie 1990 
înmulțită cu 279,25.

Pensia recorelată nu poate 
fi mai mare decât salariul 
mediu net pe economie 
comunicat în luna decembrie 
1998, adică 1.170.924 lei.

După recorelare pensia se 
indexează cu 3,3 % și se 
obține, astfel, pensia aferentă 
lunii decembrie 1998.

Chișcădaga, str. Principală, nr. 1, Jud. Hunedoara 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J£*O/ 14/ 1991

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE1
Având în vedere art. 11 din actul constitutiv al societății și hotărârea Adunării generale extraordinare 

a acționarilor din data de 04.05.1998, Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 22.12.1998, 
fiind îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea deciziilor, în temeiul art. 113 și 114 din Legea nr. 31/ 
1990,

DECIDE:
1. Se majorează capitalul social de la 72.224.792.000 lei la 161.824.792.000 lei prin emiterea unui 

număr de 56.000.000 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, plus 600 lei/ acțiune prima de 
emisie.

2. Acțiunile emise în urma majorării pot fi subscrise, în baza dreptului de preempțiune, numai de către 
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 18 decembrie 1998 (data de referință), 
proporțional cu deținerile acestora la această dată.

3. Acționarii - persoane fizice sau juridice române - vor subscrie acțiunile și vărsa contravaloarea 
acestora în lei, iar persoanele fizice sau juridice străine pot vărsa contravaloarea acestora în lei și/ sau 
dolari US. Echivalarea în lei a subscrierii în dolari US se va face la cursul de schimb al BNR valabil în ziua 
efectuării plății. Subscrierea se va face la valoarea de 1.000 lei/ acțiune plus 600 lei/ acțiune prima de 
emisie, adică 1.600 lei pentru fiecare acțiune nouă.

4. Cererile de subscriere se vor depune la sediul societății în termen de 30 de zile de la apariția 
anunțului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare, între orele 12 și 14.

5. Contravaloarea acțiunilor subscrise se va depune în același termen prevăzut la pct. 4, îm conturile 
SC CASIAL SA Deva deschise la Citibank București astfel: pentru lei cont nr. 824975027, pentru dolari 
UScontnr. 824975019.

6. Acțiunile subscrise în perioada prevăzută la pct. 4 vor putea fi subscrisă și achitată 
contravaloarea lor în perioada 1-15 februarie 1999 de către persoanele fizice și juridice care au 
participat și la prima subscriere, proporțional cu acțiunile subscrise la prima subscriere.

7. Acțiunile nesubscrise nici la a doua subscriere cu termen limită 15 februarie 1999 se vor anula.
8. Acțiunile subscrise vor fi dematerializate și evidențiate în registrul acționarilor, acestea putând fi 

tranzacționate pe piața valorilor mobiliare (RASDAQ).
9. Consiliul de administrație va concretiza rezultatul subscrierii printr-un act adițional autentificat de 

majorare a capitalului social, pentru care se împuternicește dl director general Deac Vasile să 
îndeplinească formalitățile de autentificare și de înscriere a mențiunii de majorare la Registrul Comerțului.

10. Prezentul anunț va fi publicat și în Monitorul Oficial partea a IV-a.

SC CASIAL SA

URMĂTORUL 
NUMĂR AL
ZIARULUI 
NOSTRU 

APARE LUNI, 
28 

DECEMBRIE 
1998.

Sucursala Electrocentrale
Mintia - Deva

Avem plăcutul prilej să adresăm, cu ocazia 
Crăciunului și a Anului Nou 1999, energeticienilor, 
colaboratorilor, consumatorilor de energie termică din 
Deva și Brad, furnizorilor de cărbune din Valea Ji,..ui, 
angajatjlor firmei și familiilor acestora cele mai calde 
urări de bine, sănătate și împliniri în muncă și în viață!

Sărbători fericite! 
“La mulți ani! ”

!ng. Victor Vaida,

' SC EVEREST ] 
i AUTO SRL Deva i 
I urează “Sărbători fericite” șzj 
I un călduros “La mulți ani”^ 
| tuturor colaboratorilor $Z| 
| clienților săi cu ocazia 
| Crăciunului și Anului 
| Nou 1999.

CASA AUTO TIMIȘOARA

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

HB®
HB®
HB®
HB®

• • •

HB®

Abonamente prin: • Societatea de cablu:
DEVASAT Tel? 200.200 Casierii ■ BD. Decebal, Bl. R parter 

• Direct la domiciliul dumneavoastră, prin agenții de vânzare HBO

Din 4 decembrie si în Deva
/

vizionare gratuită intre 4 și 13 decembrie 
prezintă în luna decembrie 77 de filme 

este un canal de filme fără publicitate, 
subtitrat integral in limba română 

transmite de luni până vineri, între orele 14:00 - 02:00, 
iar sâmbăta și duminica între 10:00 - 02:00 

îți oferă o surpriză: aboneazâ-te acum și vei plăti 
abonamentul începând cu luna ianuarie 

îți aduce cele mai mari succese 
cinematografice, evenimente sportive, 
concerte și spectacole în exclusivitate...

12 luni înaintea
Space Jam 
isc maxim 

hilodelphia 
ara apărare 
ine vorbește


