
Bani 
pentru 

material 
didactic
Recent, Inspectoratului 

școlar al județului i-au fost 
alocate 52 milioane lei pentru 
îmbunătățirea dotării cu material 
didactic a unităților de preșcolari 
(grădinițe) din județ. Dna Zoe 
Ivănuș, inspector școlar de 
specialitate în învățământul 
preșcolar dinjudeț, ne-a informat 
că li s-au solicitat grădinițelor 
referate de necesitate urmând 
ca în baza acestora să se facă 
dotarea cu material didactic. 
Astfel, se vor cumpăra seturi 
educative constând în seturi de 
planșe, materiale didactice, cărți 
pentru preșcolari, jucării, jocuri 
de construcții ori jocuri tip lego 
precum și câteva radio- 

kcasetofoane. (C.M.)
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X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%

Gânduri pentru 1999

Hunedorenii își doresc sănătate, 
siguranță și bani

Sfârșitul de an este atât un 
moment de bilanț și prilej de 
analiză cât și timp al exprimării 
unor gânduri și dorințe pentru anul 
care vine. După un 1998, plin mai 
degrabă de greutăți, nemulțumiri 
și neajunsuri, am încercat în 
cadrul unui raid - anchetă să 
aflăm ce-și doresc pentru anul 
1999 concetățenii noștri. Pentru 
a avea o imagine de ansamblu 

COTIDIAN INDEPENDENT , = APARE LA DEVA

am încercat să găsim 
reprezentanți ai tuturor categoriilor 
sociale și ai tuturor vârstelor. Astfel, 
am adresat întrebarea “Ce aț dori 
să vă aducă anul 1999” atât 
personalităților, oamenilor cu 
funcții ori V.I.P.-urilor cât și 
oamenilor simpli de pe stradă 
(elevi, studenți, muncitori ori 
pensionari), lată câteva dintre 
răspunsurile culese:

Sorin Răducan, consilier 
al Biroului Parlamentar 
PNȚCD, Sorin Dimitriu: “Aș 
dori ca în anul 1999 să existe 
mai mult optimism și să nu 
mai cădem pradă greutăților 
care ne-au cam copleșit în 
ultimii ani. De asemenea, aș 
dori ca lumea să manifeste 
mai multă înțelegere față de 
cei defavorizați de viață, iar cei 

care ne conduc să fie mai 
receptivi la doleanțele și 
cererile pe care le 
adresează populația. în fine, 
dar nu în cele din urmă, 
aștept o îmbunătățire a 
situației economice a țării."

Cristina CfNDA 
_______Ciprian MARtNUȚ

(Continuare în pag. 2)

Siderurgia 
rămâne 

în ședința de acum două 
săptămâni a Guvernului s-a 
discutat și adoptat strategia 
sectorială a industriei 
siderurgice. Procesul de 
restructurare în domeniu, în 
care lucrează 140.000 de 
persoane, se va întinde pe 
o perioadă de 5-10 ani și va 
necesita costuri de 2,5 
miliarde dolari. Pentru 
măsurile de acompania
ment social se speră în 
fonduri obținute de la 
organismele internaționale.

Programul de restruc
turare a siderurgiei va fi 
promovat ca inițiativă 
legislativă în sesiunea 
următoare a Parlamentului, 
care va începe la 1 februarie 
1999 și se va derula în timp, 
în toate componentele sale: 
economice, financiare, 
ecologice, sociale. (D.G.)

Vremea va fi deosebit de 
rece, geroasă dimineața în cea 
mai mare parte a țării, cu 
temperaturi minime ce se vor 
încadra între - 20 și -14 ° C, iar 
valorile maxime vor fi cuprinse 
între - 10 și - 2 ° C. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin, iar 
vântul va prezenta unele 

^intensificări la munte. t

r
otărât să accelereze 
procesul de reformă 

al regiilor, societăților, 
companiilor naționale, 
pentru a reduce, într-o primă 
instanță, pierderile cu 30 la 
sută, ministrul Industriei și 
Comerțului, Radu Berceanu, 
a anunțat că vor fi închise, 
începând cu data de 20 
decembrie a.c., un număr de

liderilor de sindicat prezenți 
în urmă cu două săptămâni 
la București, în dialog cu 
Radu Berceanu și cu 
secretarul de stat Nicolae 
Stăiculescu, nu i-au întors 
pe mai marii ministerului 
industriei din pornirile lor 
spre închiderea minelor cu 
cele mai mari pierderi. 
Promisiunile cum că

Se dau minele gratis I
—

unități din cadrul Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani, 
Societății Naționale a 
Cărbunelui Ploiești și 
Companiei Naționale a 
Cuprului, Aurului și Fierului 
“Minvest” Deva. Din județul 
Hunedoara au fost 
nominalizate minele Dâlja, 
Bărbăteni, Câmpu lui Neag și 
Petrila Sud (CNH Petroșani), 
precum și 29 de câmpuri 
miniere și uzine de 
preparare din zonele Poiana 
Ruscăi, Țara Zarandului, 
Hațeg, Deva, Certej, Vețel, 
urmând să fie disponibilizați 
circa 3000 de oameni.

Protestele, grevele 
minerilor din Valea Jiului și 
de la Brad, argumentele

■

minele nu vor fi închise, ci 
doar trecute în conservare, 
pentru care vor mai lucra 
un număr de oameni, că 
minerii disponibilizați vor fi 
transferați la unitățile în 
funcțiune sau în alte 
domenii de activitate, că vor 
fi ajutați să se recalifice ori 
să-și deschidă anumite 
afaceri n-au avut darul să-i 
convingă pe mineri că așa 
vor sta lucrurile.

S-a întâmplat însă (oare 
chiar să fie întâmplare?!) 
ca data până la care 
trebuiau închise minele 
planificate să coincidă cu

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Pe cale să devină o 
frumoasă tradiție, ,,Salonul 
de iarnă ’98", organizat de 
Inspectoratul pentru Cultură 
și Uniunea Artiștilor Plastici - 
Filiala Deva, s-a vernisat 
marți după-amiază. Găz
duită de Galeriile ,,Forma”

confort sufletesc căci îi 
pune în legătură cu ceva 
peren într-o lume în miș
care, zbuciumată. Expo
ziția este selectă pentru că 
în ea și-au găsit loc lucrările 
cele mai reprezentative ale 
artiștilor plastici, alese de

„Salonul de iarnă
tt

Deva, expoziția poate fi 
considerată ,,un adevărat 
bilanț al creației acestui an a 
artiștilor plastici hunedoreni", 
cum aprecia dl loan Sicoe, 
consilier șef al Inspecto
ratului Județean de Cultură.

Scriitorul Radu Ciobanu, 
invitat să prezinte expoziția, 
considera salonul o sărbă
toare ce premerge și 
însoțește fericit sărbătorile 
ancestrale religioase, ceea 
ce dă oamenilor o stare de

Z

autori și de juriu, și are ,,o 
certă valoare estetică”. Dar 
ea constituie și un test 
pentru a verifica dinamica 
mentalităților, care evo
luează cel mai greu în 
societate. în fața operelor 
expuse oamenii trebuie să 
se întrebe nu ce reprezintă 
ci ce prezintă, dacă 
viziunea îl reprezintă pe

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

Spre bucuria 
copiilor

Cu ocazia Crăciunului, din partea PNL Deva au 
fost oferite alimente și aite bunuri pentru copiii de ia 
Centrul de plasament nr. 1 Deva. Cei care au oferit 
darurile au promis că acest gest va fi repetat ori de 
câte ori va fi posibil. (N. T.)

Reforma industriei 
românești este dezbătută pe 
toate fețele, deopotrivă de 
către coaliția aflată la putere, 
cât și de către opoziție. 
Fiecare o face din unghiul său 
de vedere, din perspectiva 
doctrinei politice pe care o 
reprezintă. Premierul Radu 
Vasile spune că reforma 
trebuie făcută acum și repede, 
Petre Roman amenință că 
PD va ieși în primăvară de la 
guvernare dacă nu se face 
reforma, Ion Iliescu afirmă că 
în vremea domniei sale s-a 
făcut reformă mai multă și mai 
consistentă decât în vremea 
guvernelor de după 1996, Vic
tor Ciorbea se împăunează 
că după el reforma a stagnat. 
Punctul de vedere cel mai

Privatizarea după lichidare
corect, mai realist, mi se pare 
al deputatului independent 
Mircea Coșea, potrivit căruia 
reforma se înfăptuiește de 
vreo 8 ahi. Fiecare guvern 
post-decembrist a făcut câte 
ceva. Mai mult sau mai puțin, 
mai bine sau mai rău. Fiecare 
trebuia și putea să’facă mai 
mult. Și mai bine. Așa încât, la 
bilanțul de acum, toți cei cinci 
deținători ai portofoliului de 
prim ministru din anul 1990 
încoace își pot asuma niște 
preocupări și realizări, dar mai 
ales mari neîmpliniri.

A sosit însă momentul 
adevărului. Reforma trebuie 
accelerată. în toate domeniile. 

Examinat cu diferite ocazii, în 
țară și în străinătate, în cele opt 
luni de când se află în fruntea 
Executivului, despre mersul 
reformei românești, Radu 
Vasile a dat răspunsuri 
“subțiri", neconcludente, în fața 
juriilor internaționale, com
pletate de fiecare dată cu 
promisiuni și angajamente. 
Vremea înfăptuirii lor a devenit 
presantă, sufocantă. Intimidat 
din afară, amenințat din inte
rior, Radu Vasile și-a pus 
jandarmii pe jar. Traian 
Băsescu a făcut destulă 
ordine și restructurare în 
transporturi, Radu Berceanu a 
băgat viteză în regiile 

autonome, iar Radu Sârbu, 
președintele FPS, a trecut 
abrupt la rentabilizarea 
economiei, atât prin 
privatizare, dar mai ales prin 
lichidarea societăților 
comerciale cu pierderi mari, 
fără șanse de redresare, fără 
viitor viabil. El a anunțat că 49 
de societăți comerciale, care 
au acumulat mari pierderi în- 
exploatare, nu datorate 
inflației sau altor factori 
economici, vor fi lichidate în cel 
mai scurt timp. Dintre acestea, 
circa o treime au posibilități de 
privatizare și vor trece în 
proprietate particulară mult 
mai ușor decât dacă ar fi 

scoase la privatizare în situația 
actuală. în opinia lui Radu 
Sârbu, unitățile lichidate sunt 
mai ușor de privatizat 
deoarece cumpărătorii vor 
prelua numai activele, nu și 
pierderile acestora. Așa că 
profiturile realizate după 
privatizare vor putea fi 
reinvestite în retehnologizare, 
modernizare, dezvoltare, nu 
folosite pentru plata datoriilor 
avute de aceste societăți.

Din păcate, două treimi 
din cele 49 de întreprinderi 
scoase la “mezat" sunt total 
neprofitabile și nu au vreo 
șansă de privatizare. Bine-ar 
fi să nu fie așa. Mai ales că 

aproape toți managerii 
celor 49 de unități spun că 
firmele lor sunt capabile de 
redresare și au cerut noi 
termene pentru a dovedi 
acest lucru. Radu Sârbu n- 
a făcut pasul înapoi. El a 
stabilit data de 28 
decembrie a.c. pentru 
organizarea adunărilor 
generale ale acționarilor 
care vor hotărî soarta 
respectivelor societăți și 
trecerea la reorganizarea 
lor ori la lichidarea juridică. 
Rămâne de văzut ce le va 
aduce noul an acestor 
societăți, în rândul cărora se 
numără și întreprinderea de 
Construcții Siderurgice 
Hunedoara, și angajaților 
lor.

Dumitru GHEONEA *
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(Urmare din pag. 1) Hunedorenii își doresc sănătate
loan Glodean, primar al 

municipiului Hațeg: “Ne 
dorim sănătate și putere de 
muncă pentru a putea să ne 
îndeplinim în condiții optime 
promisiunile făcute electo
ratului. De asemenea, am, 
dori un buget mai bogat ca să 
putem îmbunătăți condițiile 
de muncă și de viață ale 
cetățenilor orașului pentru ca 
orașul Hațeg să devină unul 
din cele mai frumoase, mai 
prospere și mai bine 
gospodărite orașe din județ. 
Dorim, în plus, ca în lume să 
fie lichidate toate focarele de 
război și pacea să se 
întroneze pentru totdeauna."

Bogdan Lobonț, fotbalist 
hunedorean al UFC Rapid 
București: “Tuturor le doresc 
sănătate și să aibă parte de 
cât mai multe lucruri bune. 
Personal cred că dacă aș 
câștiga Cupa și Campionatul 
cu Rapid ar fi senzațional."

Se dau minele gratis "Salonul de iarnă 98"
(Urmare din pag. 1)

ziua intrării minerilor în 
vacanță de sărbători (până în 
4 ianuarie 1999 inclusiv), așa 
încât oamenii s-au liniștit 
deocamdată. Dar după 
aceea?

După aceea, așa cum au 
anunțat zilele trecute liderii 
LSMVJ, minerii Văii Jiului vor 
declanșa greva generală, în 
semn de protest pentru 
închiderea minelor Dâlja și 
Bărbăteni și a disponi

"Vine lumea să ne vadă"
“Lumea" a venit. Erau părințiși bunici ai celor 26 de copii 

care, ia Creșa din Gojdu (Deva), s-au strâns în jurul pomului 
de Crăciun să demonstreze că - ia cei 3-4 anișori - știu să 
colinde și să recite poezii învățate de ia dna asist, 
medic. V.Rusneac. Spectacolul a fost răsplătit cu aplauze, 
iar micuții au primit daruri îndrăgite de ia Moș Crăciun. 
Minispectacoiui a debutat cu 6 întâlnire a părinților cu dna 
dr. Doina Popescu și asist, șefă ioianda Theodorescu, 
întâlnire în care a fost abordat un subiect de actualitate în 
viața socială, primit cu deosebit interes de părinți. (L.L.)

, "....... —............
feV Luni

28 decembrie
fU TVR 1

12.05 TVR Craiova 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Ecran de 
vacanță 15.00 Santa Bar
bara (s/r) 16.00 Em. în limba 
maghiară 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 371) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Primul 
val (s, ep. 5) 21.50 Teatru TV: 
„Hamlet” 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Călărie Marele 
Premiu al Flandrei (înreg., 
Mechelen)

VIS. 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) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 16.00 
Țiganca (s, ep. 83) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 La 
izvorul dorului 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Care pe 
care? (cs) 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toatef 
20.10 Natacha (s) 22.00 
Femei de lume (co. Franța/ 
Italia / Canada 1990) 23.40 
S.O.S. Patrimoniul!

X_________ _______

Dumitru Boboșa
(profesor): “îmi doresc 
sănătate, ceva speranță 
pentru viitor, iar viața să se 
schimbe în bine, pentru că 
prea mult s-a lungit așteptarea 
românilor."

Carmen C., oficiant 
Agenția de voiaj CFR Deva: “Aș 
vrea să avem siguranța zilei de 
mâine, sănătate, bani mai 
mulți și un trai mai bun. Și 
dacă s-ar putea să nu mai fie 
poluare în Deva, iar oamenii 
să fie măi buni și să se îndrepte 
spre biserică."

Ana Popoviciu și Terezia 
Rusu (pensionare Deva): “Ne 
dorim o viață mai bună, liniște, 
pace și sănătate. Iar pentru că 
viața pensionarilor e mizerabilă 
și banii nu ne mai ajung nici 
pentru medicamente și ne 
uităm prin vitrine dar nu ne 
putem permite mai nimic ne 
dorim și o pensie mai mare.”

Toader Velescu (șofer taxi 

bilizării a circa 2000 de 
mineri.

Radu Berceanu le-a mai 
întins minerilor o nadă pe 
lângă cea a salariilor 
compensatorii și anume că 
toți cei care vor pot lua 
gratis în exploatare unități 

-miniere, fiind scutiți de 
toate datoriile și timp de 10 
ani de orice impozite. Vrea 
cineva să ajungă patron de 
mină? Deocamdată n-a 
apărut nici o cerere.

ANTENA!
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 112) 11.20 
Procesul de la Fortitude Bay 
(dramă Canada 1994) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 141) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Chemarea străbunilor (f. d.a) 
15.00 Dallas (s, ep. 142)
16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 61) 17.50 Zodiac 18.00 
Colivia de aur(s, ep. 31) 19.00 
Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 16) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 38) 
23.00 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PROTVealtău! 10.10 Echipa 
mobilă 10.40 Dosarul Pelican 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Secretele din Lake 
Succes (dramă SUA 1993, p. 
I) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 189)17.00 
Știrile PRO TV I O propoziție 
pe zi 17.30 Dreptul la iubire 
(s, ep. 19) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dennis, pericol public (co.

953): “îmi doresc un an 1999, 
plin de speranțe în care să 
dispară teama de a rămâne 
fără serviciu. în plus, sper ca 
1999 să-mi aducă succese 
profesionale, bucurii, sănătate 
și fericire.”

Costi C. (inginer): “Pentru 
mine anul '98 a fost unul destul 
de bun astfel că îmi doresc ca 
și anul care vine să păstreze 
măcar în linii mari 
“caracteristicile” anului '98. 
Totuși, sper într-un plus pe 
plan profesional concretizat 
prin găsirea unui serviciu mai 
bun.”

Lucian Toma (student): “în 
general îmi doresc cam ceea 
ce speră toți românii, adică 
depășirea situației de criză cu 
care se confruntă țara, 
creșterea nivelului de trai și a 
puterii de cumpărare. Per
sonal sper să_trec cu bine anul 
la facultate care se anunță a fi 
foarte dificil și încărcat și even-

(Urmare din pag. 1)

artist, dacă acesta a ajuns la 
un 'stil care să fie pentru el o 
marcă, să-l facă recognos- 
cibil. Spre deosebire de 
scriitori, afirma dl Radu 
Ciobanu, artiștii plastici au 
șansa de a ajunge la sufletul 
oamenilor și dincolo de 
granițele țării în mod direct, 
fără traducători și editori, 
ceea ce face ca de mult ei să 
nu mai fie cunoscuți și 
apreciați doar aici.

Alături de membrii U.A.P. 
Deva - Petroșani la „Salonul 
de iarnă” au fost invitați și

SUA1993) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Seinfeld (s, ep. 165) 
23.00 Știrile PRO TV / Profit
23.30 Audiența națională 
(talkshow)

ACASA
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.40 Guadalupe (s/r) 8.30 
Acasă la... (r) 9.00 Sărmana 
Maria 9.30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Julie 
Andrews înapoi pe Broadway 
(f/r) 11.45 Ca la mama Acasă
(r) 12.00 Te iubesc (s/r) 12.30 
Ultima vară (s/r) 13.15 D.a. (r)
13.45 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) 19.00 Dragostea nu 
moare (s) 19.25 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 261)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Surorile (s) 22.30 Dr. 
Dolittle (f. muz. SUA/Anglia 
1966)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 

Sport Magazin (r) 12.00 

tual să vizitez vreo țară din 
vestul Europei.”

★ ★ ★

După cum se vede, 
hunedorenii cred în 
proverbe dorindu-și, în 
primul rând, sănătate că-i 
mai bună decât toate. 
Următorul lor gând e acela 
de siguranță, atât în sensul 
de liniște și pace cât și în cel 
de lipsa grijilor și siguranța 
zilei de mâine. în fine, visând 
la o viață și o lume mai bună, 
bineînțeles că oamenii își 
doresc bani, îmbunătățirea 
situației economice a țării și 
creșterea nivelului de trai. 
Destul de greu ca anul 1999 
să împlinească toate aceste 
dorințe pentru toată lumea 
dar ... cine știe trăim cu 
speranța.

artiștii plastici ai cenaclului 
„Siderurgistul" Hunedoara, 
cum sublinia dl Mircea 
Bâtcă, președintele filialei, 
lucrările lor, prin realizarea 
artistică, justificând această 
prezență. Expoziția cu
prinde pictură, sculptură, 
grafică și arte decorative, 
opere realizate în tehnici și 
din materiale diferite, 
fiecare purtând amprenta 
stijului propriu al creato
rului, ușor de recunoscut 
pentru cei care trec mai des 
pragul galeriei de artă.

♦ 
Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Atingerea
îngerilor (s) 14.00 Celebri 
și bogați (s) 15.00 Maria - 
Mercedes (s,e p. 22) 16.00 
Tia șl Tamera (s, ep. 22)
16.30 Malcolm și Eddie (s,
ep. 22) 17.00 Jerry
Springer Show 18.00 Fo
cus, Meteo, Sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s,e p. 
32) 20.00 Camera
ascunsă (div., ep. 32)
20.30 Puterea unui vis (f. 
Senegal/SUA 1995) 22.00 
Poză la minut (s, ep. 5)

(comedie

14.00 Războiul fiarelor: 
încă un Dinobot(animațle, 
1997) 14.30 Alaska
(aventuri, 1996) 16.15 
Celibatarii
romantică, 1992) 18.00 
Stargate: Labirintul (SF, 
1996) 18.45 Teren
primejdios (dramă, 1996)
20.30 Arsenalul morții 
(acțiune, 1997) 22.15 
Bomba (comedie, 1995)
23.45 Dreptul la viață 
(dramă, 1995) 01.30 Real 
Sex 11 (documentar 
erotic, 1998)

J

iPeirutirui amuill 11999
O BERBEC 
(21.111 - 2O.IV)

Este anul dv în profesie. 
Profitați de conjunctură mai ales 
de la mijlocul lui februarie încolo. 
Șansa vă surâde, dacă sunteți 
îndrăzneți, mai ales în prima 
jumătate a anului. După unele 
ezitări, din noiembrie spiritul 

I creator vă revine. De bani nu 
veți duce lipsă dacă nu vă lăsați 

' manipulați de cei apropiați. Pentru 
dragoste e un an de tranziție, cu 
bune și rele. Sănătatea ridică 
probleme celor cu boli cronice, la 
schimbările de vreme.
O TAUR
(21.IV - 21.V)

La locul de muncă străluciți 
prin creație. Acționați cu 
măsură și’ chiar unele întârzieri 
în proiectele dv se dovedesc 
benefice. Veți câștiga mai mulți 
bani dar veți și cheltui mai ales 
pentru ameliorarea condițiilor de 
locuit. Dragostea vă dă târcoale 
în lunile de primăvară dar vă 
țineți departe de aventuri deși 
vă simțiți singur. Dacă nu vreți 
să aveți probleme, în prima 
parte a anului trebuie să 
respectați o alimentație strictă. 
O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Primul trimestru se scurge 
liniștit. Din vară veți da în muncă 
peste o mină de aur. Vă folosiți 
șarmul, munciți mult, aveți idei și 
veți dobândi elogii și reputație. 
Sunteți nerăbdători să câștigați 
mai mulți bani Jar apar mereu 
cheltuieli neașteptate. Din august 
apare o ameliorare a situației dv 
financiare. în dragoste sunteți 
învingători, începând din 
primăvară. Trebuie să acordați 
atenție circulației sângelui, să vă 
feriți de căldură dar și de frig și 
sănătatea dv va fi bună.

Z RAC
(22.VI - 22.VII)

Tot anul vă mențineți în 
direcția bună pentru că știți să 
evitați obstacolele. Din 
primăvară vi se oferă o nouă 
ocupație sau funcție. în preajma 
aniversării dv deveniți 
intransigenți și faceți tot' ce 
puteți pentru carieră. Dacă aveți 
probleme cu banii e vina dv. 
Abia la finele anului faceți 
plasamente rezonabile. Viața dv 
sentimentală stagnează și doar 
spre toamnă străluciți, vă 
împliniți erotic. Există riscuri 
privind bolile psihosomatice, 
dureri de dinți, oboseală. Nu 
puneți totul la inimă și va fi bine.

2 LEU
(23.VII - 22.VIII)

Vă respectați promisiunile 
profesipnale. Definiți noi proiecte, 
apar contracte și mutații efective 
în trimestrul III. In final veți munci 
mai puțin și mai bine și veți 
câștiga mai mult. Dorințele și 
eforturile din trecut încep să se 
realizeze. Cheltuiți mult la început 
apoi vă impuneți o disciplină de 
fier și apar și fructele agoniselii la 
sfârșitul anului. Iarna în dragoste 
domnește o atmosferă încărcată, 
dar soarele apare cu primăvara, 
anul simbolizând înflorirea iubirii. 
Pentru sănătate evitați umezeala, 
alegeți soarele și... iubirea.

Z FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Dacă vreți să evoluați în 
meserie trebuie să aveți relații 
bune cu colaboratorii. Vă 

I impuneți ideile sau începeți 
I propria activitate. în noiembrie 
I aveți o perioadă foarte bună. 

Vă bateți tot anul ca să vă 
gospodăriți veniturile. Mai rău 
stați până în aprilie, iar din 
septembrie veți avea și dv bani, 
în dragoste sunteți capricioși. în 
vară sunteți dispuși chiar să vă 
abandonați iubirii, iar toamna 
luați decizii importante. 
Primăvara și toamna fiți atenți la 
schelet, rinichi și... schimbări de 
vreme, în general la excese.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Aveți ambiție de neclintit în 
profesie. Nu evitați să’vă 
lansați în întreceri, examene 
sau cereri de promovare. în 
primul semestru, singur veți 
reuși. După unele ezitări, din 
toamnă ascensiunea dv e 
confirmată. Jubilați când e 
vorba de bani și cu cât le dați 
mai puțină importanță veți avea 
mai mulți. Nu fiți risipitori, evitați 
riscurile. Pentru dragoste, anul 
nu e grozav. Climatul de. 
afecțiune vine abia îri 
noiembrie. Sensibilitatea la 
schimbările de vreme vă 
afectează. Vi se recomandă 
Echilibru în toate și disciplină. ! 
Z SCORPION
(23.X - 21.XI)

în profesie apar conflicte, 
schimbarea sectorului de 
activitate vă aduce satisfacție. 
Dar material nu vă lipsesc grijile. 
Adevărate crize de furie în 
primul trimestru, probleme cu 
aparatura și mașinile. După o 
perioadă cu încasări frumușele 
dar și suspiciuni, “liniștea" apare 
spre final. în dragoste angoase 
de ... primăvară, întâlniri plăcute 
pentru celibatari, amor sprijinit pe 
castele de nisip. Nervozitatea și 
stresul fără odihnă vă pot duce 
la o cădere nervoasă.
Z SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

De la începutul anului visele 
de schimbare devin realitate. 
Toamna se întrevăd călătorii. Nu 
vă izolați, căci profesional vă 
dezvoltați doar prin contacte 
numeroase. Faceți achiziții 
valoroase de la începutul anului. 
Pretențiile financiare mai mari, 
începând cu septembrie, vă 
creează probleme. Vă lăsați 
amețiți de aventuri noi, vă temeți 
de fericire, dar ea vă va 
îmblânzi. Un an bun și pentru 
sănătate. Vă preocupați mult de 
siluetă. Feriți-vă de tulburări 
psihosomatice.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

N-o să vă spetiți muncind. 
Cu răbdare șl tenacitate profitați 
de ocaziile favorabile ce vi se 
prezintă. Pentru reușită trebuie 
și concesii și chiar sacrificii. Cu 
banii e mai greu până în martie, 
în plan financiar toate merg la 
relanti. Abia toamna vă mai 
echilibrați financiar. Trălți sub 
semnul lui Venus și partenerul 
înțelege că trebuie să fie mai 
atent pentru a vă merita 
dragostea. Atenție la frig, ploi 
reci și grindini. Vă chinuie dureri 
de spate dar nu vă plângeți. 
Activitatea neobosită vă face 
bine la sănătate.

2 VĂRSĂTOR 
(2O.I - 18.11)

Vă decideți greu ce să 
faceți în profesie. După 
presiuni și rivalități vine și o 
poziție de invidiat, vă atingeți 
țelul. La început de an reduceți 
cheltuielile, iar veniturile se vor 
ameliora înainte de septembrie. 
Aveți șarm și atrageți privirile 
dar nu aveți ochi decât pentru 
partener tot anul. Pentru 
sănătate vi se recomandă aerul 
marin sau montan, sporturile, 
regimul benefic pentru corp cât 
și pentru spirit.

□ PEȘTI 
(19.11 - 2O.III)

Decizii importante, populari
tate și pricepere - acestea sunt 
atuurile profesionale ale anului. 
Vor apărea și onorurile, 
datorate competenței și simțului 
dv. relațional. Financiar anul e 
mai ușor decât precedentul. 
Dar nu lipsesc facturile 
încărcate, în primăvară. Simțiți 
nevoia să dăruiți dragoste dar 
aveți senzația că partenerul nu 
vă “ghicește" taina inimii. 
Sunteți încrezători primăvara, 
entuziaști vara, morocănoși 
toamna și ascunși iarna și 
sănătatea oscilează după 
aceste stări sufletești.
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Un țăran pesimist
Un bărbat nu prea înalt, 

dar robust urca pe ulița prin
cipală a satului Gurasada, 
reședința comunei cu același 
nume. Nu se grăbea, așa 
cum au obiceiul țăranii iarna, 
când munca la câmp nu-i zo
rește. Ne oprim la o tacla. Am 
aflat că se numește Florin 
Bretotean, că are 47 de ani și 
că în prezent este țăran-țăran 
și nimic altceva. A lucrat niște 
ani la o carieră de piatră, dar 
s-a lăsat căci trebuie să se 
ocupe de pământ, de agri
cultură adică.

- Aveți pământ mult?, I- 
am întrebat.

- împreună cu socrii 10 
ha. Am mai luat șapte hec
tare de la oamenii din sat 
care n-au cu ce lucra pă
mântul sau nu pot face din 
cauza vârstei înaintate trea
ba asta.

■ Pământ bun?
- Bun. Mare parte în lunca 

Mureșului. Partea asta a fost 
inundată așa că n-am adu
nat aproape nici o recoltă. 
Grâul a fost distrus aproape 
în totalitate.

-1998 a fost un an greu 
pentru agricultură. Ce ați 
mai avut semănat?

- Orz, orzoaică, porumb, 
furaje.

- Cu ce lucrați pământul?
- Am tot ce-mi trebuie: 

tractor, semănătoare, prăși- 
toare, combină ș.a.

- Și cine lucrează cu 
aceste utilaje?

- Cum cine? Eu. Soția 
Hilda lucrează la Bentonită.

L

Plus, are grijă de casă, de 
gospodărie. în perioada ma
rilor lucrări agricole mă aflu 
de dimineața devreme până 
seara târziu la volanul trac
torului. N-am vreme nici să 
răsuflu, cum se zice.

- Merită lucrul pământului 
un asemenea efort?

-,Ar merita dacă agricul
tura ar fi ajutată de stat așa 
cum se procedează în alte 
țări. Dar statul își bate pur și 
simplu joc de cei ce mun
cesc pământul prin prețul 
foarte mic cu care ne ia pro
dusele, prin prețul tot mai 
mare al combustibililor, pie
selor de schimb ș.a. Și gre
șește foarte grav procedând 
astfel.

- De ce?
- Fiindcă agricultura ar 

putea scoate România din 
situația grea în care se află. 
Și asta în scurt timp.

- Sunteți pesimist, die 
Bretotean.

- Sunt. Și am motive să 
fiu.

Traian BONDOR

Pe dl Adrian Muntean din 
Ponor l-am găsit în incinta 
atelierului său înconjurat de 
baroase și ciocane de forjă, 
între pile, clești și dălți de 
diferite forme și dimensiuni. 
Dădea formă utilă fierului 
încins la forja manuală cu 
pedală și burduf, confec
ționând cu măiestrie, fără 
mănuși de protecție, pe ni
covala din mijlocul fierăriei, 
potcoave pentru caii gospo-

Biserica paleocreștină din Densuș, sec.lV-XII
Foto: Traian MÂNU

Covăcia apune
dărilor din împrejurimi. Dânsul 
deservește așezările Ponor, 
Ohaba-Ponor, Federi, loca
lități din sudul Platformei Lun- 
canilor ai căror locuitori se 
ocupă cu creșterea anima
lelor și cultivarea pământului.

Tehnicile și cunoștințele 
necesare în pregătirea, prelu

4

crarea și călirea metalului dl 
Adrian Muntean le-a învățat 
din copilărie în covăcia tatălui 
său.

O vreme, tânărul de ieri, 
meșterul de azi, a lucrat ca 
mecanizator pe ogoarele 
C.A P.-lui și la E.M. Petroșani 
(pe tractor), până s-a pensio

Stadiul de 
legumă

E posibil ca văzând titlul 
acestor rânduri să vă gândiți 
cu adevărat la ceva vegetal. 
Eronat. Poate era mai potrivit 
să scriu “starea de legumă”. 
Pentru că, vai, sintagma nu 
se referă la regnul vegetal 
ci, spre marea noastră în
tristare, ea se referă la oa
meni; sau la ceea ce a mai 
rămas din ceea ce puteau fi 
oameni.

Recent, Consiliul jude
țean a dezbătut și adoptat 
hotărâri în mai multe pro
bleme legate de protecția 
copilului aflat în dificultate. 
Cu acel prilej am auzit 
această expresie asociată 
cu ființa umană. E vorba de 
ființe umane aflate în institu
ții de ocrotire a copilului deși 
mulți dintre ei au depășit 
stadiul de copil. Ei sărmanii 
însă nu sunt altceva decât 
ceea ce îi definește sintag
ma: legumă. Evoluția lor nu 
a avut loc decât în plan fizio
logic, până la starea jalnică 
de legumă care nu gândeș

nat. Acum, o dată cu transfor
mările profunde din viața so
cială, când proprietatea pri
vată a început să prindă rădă
cini, ucenicul de altădată prac
tică iar covăcia. Dar... mește
șugul milenar, necesar și efi
cient la sate, cum spune dl 
Adrian Muntean, neîncurajat 
apune. în viitor tinerii ar trebui 
să fie stimulați să se îndrepte 
spre profesiile cerute de sat. 
(Virgil Butaș) 

te ci doar vegetează.
Ce drame se vor fi con

sumat în viața acestor ființe 
abandonate până și de cei 
ce le-au dat viață? Mulți din
tre ei sunt rezultatul nefericit 
al aberantei politici demo
grafice practicate de dicta
tura bicefală. Cert este că 
suntem țara fostă comunistă 
cu cei mai mulți copii handi
capați, bolnavi de SIDA sau 
abandonați în seama socie
tății pentru care ei sunt doar 
o povară. Amară povară, 
amară soartă la acești nefe
riciți. Când îi întâlnești în in
stituțiile de ocrotire a copilu
lui, numai om să nu fii ca să 
nu-ți înoate ochii în lacrimi.

Cu eforturi mari, județul 
strânsese până la 1 decem
brie venituri proprii supli
mentare de 500 de milioane 
de lei. Le-a canalizat către 
instituțiile de ocrotire a co
pilului. Poate că o parte din
tre ele vor fi ajuns și la nefe- 
riciții aflați în stadiul de le
gumă. (I.C.)

Din 4 decembrie și în Deva

Abonamente prin: • Societatea de cablu:
OEVASAT T«l: 200 200 Co>Wii • BD. Dwebd, Bl. R parter

* Dirod la JcxtkSuI cJumnocrwxairq, prb a^n* de vânzare HK)

vizionare gratuită între 4 ți 13 decembrie 
prezintă în luna decembrie 77 de filme 

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

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

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

iți aduce cele mai mari succese 
cinematografice, evenimente sportive, 
concerte și spectacole in exclusivitate

1 2 luni înaintea 
oricărei alte apariții 

pe micul ecran
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credsatn că mă pot odihni...

© Soția a Intentat divorț 
soțului Infidel:

- Să spună, domnuls 
Judecător, cu cine convie
țuiește tn prezentl

- Ml-am găsit o concubină 
flotantă. Dar soția mea n-ar 
trebui să se neliniștească, 
deoarece nu sunt decăt tn 
perioada de probe.

© Soțul spală vasele Tn 
bucătărie. Fiul său vine șl-l 
întreabă:

- Tată, ce-l acela un 
bigam?

- Este bărbatul cel mal 
nefericit din lume, căci 
trebuie să spele de două ori 
mal multe vase decât mine.

© - Știi, dragă, au am un
mllloc sigur de a nu lăcrima la 
tăiatul cepei.

- Spune-ml-l șl miel
- îl las pe soțul meu să o 

tale...

©- Felicitări ți casă de 
piatră, draga mea. Spune-ml, a 
fost dragoste la prima 
vedere?

- Ah, nul La a doua 
vedere... La prima nu știam că 
e patron.

©- în hotelul nostru, 
stimată doamnă, vă veți simți 
cs acasă.

- Val de minai Șl eu care

V CVUIUUM
Ciorbă de capete șl cozi de pește. Se tale cuburi 

morcovii, pătrunjelul șl (elina, se toacă ceapa șl se călesc Tn ulei, 
apoi se sting cu apă. Când zarzavatul e aproape fiert se adaugă 
roșiile (din conservă), zeama de varză fiartă separat șl se 
potrivește de sare. Capetele de pește se curăță de solzi, se scot 
bronhiile șl osul amar, se spală în mal multe ape șl împreună cu 
cozile curățate de solzi șl spălate se pun în ciorbă șl se mal fierb 10 
minute. La sfârșit se pune verdeață tocată.

Pasăre cu ciuperci șl sos de smântână. Pasărea 
se porțlonează, se sărează, se prăjește în ulei șl se scoate pe o 
tavă. Ceapa tocată se călește în uleiul rămas împreună cu morcovii 
tălațl rondele. Ciupercile tăiate felii se opăresc, se scurg, se adaugă 
la legume șl se mal lasă pe foc 10 minute, după care se sting cu 
apă. Se pun șl bucățile de carne șl se fierb împreună 
30 de minute. Din unt, făină șl smântână se face un i ' 
sos alb (untul se pune la topit, se adaugă făina apol^|p| 
smântână) care se pune peste carne șl se fierb încă ‘i.rf/i.-. 
10 minute, se potrivește mâncarea de sare, se pune Vj1 < i ' 
piper șl la servit se presară cu verdeață.

Cimbrișorul este 
Indicat in tuse convulsivă, 
spastică șl astmatică, în 
bronșite, răgușell, în 
anorexia anemicilor șl în 
dlspeosll. Este un antiseptic 
puternic, acționează asupra 
ficatului Șl rinichilor 
amellorindu-le funcționarea. 
Elimină viermii Intestinali.

Este contraindicat în 
gastrlte, enterlte, Insuficiențe 
pancreatlce.

Intern se folosește sub 
formă de Infuzie, câte 50-200 
ml pe zi. Extern se utilizează 
băl cu infuzie de cimbrișor 
(fiind antiseptic ajută la 
cicatrizarea rănilor).

s’Cimbrul de grădini se 
folosește șl în scop tera
peutic (partea sa aeriană),

sub formă de Infuzie, în sti
mularea apetitului, în bron
șite cronice, ca antldlarelc.

Atentle: supradozarea 
provoacă tulburări gastro
intestinal, excitații nervoase 
urmate de depresiuni șl 

Tratamente la 
îndemână

încordare motorie.
Crușinui este folosit de 

către cel predlspușl 
constlpațlel cronice, în 
anglocollte șl în Insuficiența 
hepatică. In asociere cu alte 
plante (anghinare, cicoare, 
păpădie) se recomandă în

“Ce mai fac copiii mei?”
La chioșcul de difuzare a 

presei (aparținând Casei de’ 
presă și Editură "Cuvântul 
liber" Deva) din piața 
centrală a orașului, cumpă-* 
rătorul solicită publicația de 
care are nevoie șl pleacă. 
Săptămâna trecută, o 
doamnă s-a oprit, a salutat șl 
s-a adresat doamnei 
Viorica:

- Un “Cuvântul liber”, vă 
rog.

■ Poftiți.
■ Ce mai fac copiii mei? - 

a continuat cumpărătoarea.
Surprinsă, dna Viorica a 

tăcut o clipă, apoi a răspuns.
- Mulțumesc frumos, 

bine, sănătoși, flecare cu 
serviciul lui, respectați la 
locul de muncă, flecare cu 
casa Iul,

"Doamne, ce surpriză 
plăcută ml-a făcut, adineauri, 
dna înv. Ana Istrate - îmi 
mărturisea câteva minute 
mal târziu dna Viorica. Când 
m-a întrebat “Ce mal fac 
copiii mei?" m-am blocat, n- 
am mal putut rosti o vorbă,

■ Fumul de țigară 
prezent în casă - în zilele când 
aveți musafiri - se împrăștie șl 
nu mal este așa de supărător 
dacă puneți în cameră lumânări 
aprinse.

■ Lumânările, mal 
groase decât lăcașul 
sfeșnicelor în care se fixează, 
trebuie înmuiate câteva minute 
în apă fierbinte. Flxațl-le apoi 
rapid în orlflcll.

■ Florile rezistă mal 
multă vreme în vaze dacă, 
atunci când se schimbă apa, se 
adaugă o priză de sare șl o 
lingură de borș.

■ Qhlvecele de flori 
făcute din pământ ars nu trebuie 
învelite în hârtie de staniol,

O carte este oricând un dar nimerit pentru mari și mici 
Foto: Traian MÂNU

afecțiunile ficatului șl mal 
ales în constlpațllle datorate 
Insuficienței secreției biliare 
șl în obezitate. Se folosește 
ca decoct băut seara la 
culcare (în cazul constlpațlflor 
cronice).

> Levănțica combate 
migrenele, cefaleele, 
afecțiunile cardiace cu 
substrat nervos, de rinichi șl 
ficat, tulburări digestive, 
balonărl abdominale, 
reumatism, anxietate. Pentru 
acestea se beau 2 ceaiuri pe 

iar ochii mi s-au umplut de 
lacrimi. Copiii mei au peste 
30 de ani și, lată, doamna 
învățătoare nu i-a uitat! 
Doamne, de ce nu i-am 
răspuns ceea ce merita să-i 
spun: că sunt așa cum l-a 
pregătit, cum i-a formați Că șl 
acum cred că la baza 
pregătirii din școală a 
elevului se află învățătorul. 
Copiii mei • Manuela, care e 
economistă și Valentin 
(Dănuț cum îi spunem), care 
e inginer la Oficiul de calcul ■ 
au continuat în liceu șl în 
facultate să fie tot printre cel 
buni, Interesați de pregătire, 
demni în conduită. Mulți, tare 
mulțl copii buni s-au ridicat 
din Școala generală nr. 4, 
Școala "Andrei Șaguna” cum 
e numită azi. Dascălii de 
acolo șl-au urmărit elevii șl în 
licee șl în cursurile 
superioare. Da, da, avem o 
caldă recunoștință față de 
ei!"

"De multă vreme nu mal 
lucrează la noi. S-a 
pensionat în 1992 - ml-a spus

■ Cuțitele se ascut mal 
repede șl mal bine dacă sunt 
ținute în prealabil în apă sărată o 
Jumătate de oră.

MICI - 
£F£CT£

zl. Extern se utilizează în 
caz de răceală, gripă, stări 
febrile sub formă de fricțiuni 
cu oțet aromatic. Acesta se 
prepară dlntr-o mână de 
frunze de mentă, de salvle, 
flori de levănțlcă, petale de 
trandafir, cimbrișor șl 
Ienupăr peste care se 
toarnă un litru de oțet de 
vin: după ce se macerează 
7 zile se strecoară și-se 
storc plantele, se 
completează cu vin până la 
un litru. Oțetul aromat se 
folosește pentru băl cu 
acțiune calmantă,
antiseptică șl clcatrlzantă, 
pentru parfumul ce-l dă 
apel.. 

dna Deldegan, secretara 
Școlii "Andrei Șaguna" din 
Deva, când a aflat că vreau 
să stau de vorbă cu dna înv. 
Ana Istrate. Știți câți ani a 
lucrat în școala noastră? 36 
de ani! De la 1 septembrie 
1966 până la 1 septembrie 
19921 Tare șl-a Iubit elevii! 
Așa sunt, de fapt, toate 
învățătoarele noastre."

Cât de frumos este să 
poți vorbi astfel despre 
oamenii școlii!

- M-a Impresionat foarte 
mult întrebarea de azi a 
dne1 înv. Ana istrate - 
recunoaște dna Viorica. "Ce 
mal fac copiii mei?" Vă 
mulțumesc din adâncul 
Inimii, doamnă învățătoare. 
Vă mulțumesc pentru 
întrebare șl pentru temelia 
pe care ați pus-o la 
pregătirea lor. Mulțumesc 
frumoși

Lucia L/C/U

deoarece rădăcina plantelor 
respiră prin porii vasului.

■ Covoarele se curăță 
de minune cu praf de copt. 
Presărațl-I pe zona pătată, 
lăsațl-l să acționeze o oră, 
apoi perlațl puternic sau 
frecați locul cu un.burete 
aspru.

■ Petele de pe hainele, 
gențlle sau pantofii din piele 
întoarsă se curăță punându-l 
cu locurile murdare deasupra 
unul vas în care fierb cartofi, 
apoi frecând locul cu o perle 
aspră.

Grupaj da Hie LEAHU

ÎNGRIJIREA parului 
USCAT Șl NORMAL

înainta da spălare, 
pentru pârul uscat fl cel 
normal aa recomandă 
folosirea unei loțlunl. Se 
frlcțlonează pielea capului 
cu ulei de măallne sau ulei 
de ricin (cam 10-15 g). După 
ungerea pielii se învelește 
capul cu un prosop încălzit 
și sa menține astfel 2-3 ore. 
In final se spală bine părul 
cu un gălbenuș bătut cu 1/2 
pahar apă călduță șl se 
clătește cu apă din 
abundență. In, apa de 
limpezit este Indicat să se 
adauge o lingură de oțet. Nu 
este bine să-l uscăm cu 
foehnul.

/■--------------------------------- ----------<
Sfânta Maria sau Sfânta 

Fecioară se bucură de o 
înaltă cinstire în lumea 
creștină, atât cea ortodoxă 
cât șl cea catolică. Este 
sărbătorită de către biserica 
ortodoxă română de trei ori 

- pe an: Bunavestire, în 25 
martie, Adormirea Maicii 
Domnului, în 15 august șl 
Nașterea Maicii Domnului, 
ca sâfbători principale, Iar a 
patra sărbătorire, de relativ 
mal mică însemnătate în 
calendarul religios, este 
Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului, zl marcată șl ea 
cu roșu "la calendar", la 21 
noiembrie.

[ McriccT 
Domnului 
________________ •'

Memoria scrierilor 
creștine păstrează despre 
Marla detaliul că era fiica Iul 
loachlm șl Ana, ambii cu 
înaltă credință în Dum
nezeu. Marla, care a trăit 
mal mulțl ani în templu, cu 
puțină vreme mal înainte de 
a fl încredințată tutorelui 
său, loslf, a fost vestită de 
către Arhanghelul Gavriil 
(Gabriel) că a fost hărăzită 
să dea naștere Fiului Iul 
Dumnezeu. La fel, divi
nitatea l-a comunicat șl Iul 
loslf că Marla urma să 
devină Maica Domnului.

Sfânta familie, așa cum 
sunt denumiți loslf șl Marla, 
trăia în orașul Nazareth, din 
ținutul Gallleea. Cu puțină 

' vreme înainte de nașterea 
i Pruncului sfânt, loslf șl 

Marla au făcut o călătorie în 
orașul Bethleem din 
actuala Cisiordania, pentru 
a îndeplini obligația admi
nistrativă de a fl luațl în 
evidența oficialităților 
romane, ceea ce ar 
echivala actualmente cu o 
"înscriere de recensământ". 
Conform regulilor romane 
de înregistrare a numărului 
de locuitori dlntr-o anumită 
zonă, flecare persopnă 
avea obligația de a se 
deplasa în locui ce origine 
a familiei sale, care în cazul 
nostru era localitatea 
Bethleem. Acolo s-a născut 
lisus, așa cum bine se 
cunoaște, în data de 25 
decembri... Istoricește, 
acest fapt s-a petrecut în 
vremea împăratului 
Imperiului Roman, Calus 
Julius Caesar Octavianus 
Augustus, născut la Roma 
în anul 63 T.H., conducător 
unic între anii 27 Î.H. - 14 d. 
H,, anul 1 fiind de cal al 28- 
lea an de domnie a Iul 

t Octavianus.______________  ,

O altă motodă de 
îngrijire: amestacăm 2-3 
gălbenușuri de ou cu 30g 
rom șl 10g ulei de ricin. Cu 
acest preparat ae 
frlcțlonează pielea capului 
șl ae clătește apoi cu apă 
călduță. In ultima apă de 
clătit adăugăm puțin oțet.

Un remediu pentru 
oprirea căderii părului 
este frlcțlonarea pielii 
capului cu suc de lămâie 
amestecat cu ulei de floa
rea soarelui; amestecul 
se aplică cu ajutorul unui 
tampon da vată, efectuân- 
du-se timp de zece minute 
o energică masare.
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Străjuind porțile aducerii 
aminte, pe un pinten de 
muncel, Cetățuia din Mărgi- 
nimea Sibiului a ațipit zgri
bulită sub plapuma de puf a 
omătului. Pe meterezele el 
mal reazemă doar perinlle 
albe ale norilor aducători de 
troiene. Bătrânii spun șl as
tăzi, scăpărând scânteia ce 
arde în luminițele Iscoditoa
re din ochii nepoților, că 
acolo va fi fost "cetatea uria
șilor", iar craiul lor, Decebal, 
ar fl găsit adeseori adăpost 
în locul acela.

în vale, un sătuc vechi de 
români, cu spuza de gospo
dării presărate pe sub frun
țile sure ale munților Clndre- 
lulul. Ne aflăm la Slblel, aici 
unde, așa cum povestesc 
oamenii locului, e "satul în 
care sufletul cerne lumină". 
Și nu întâmplător, în tainițele 
Inimii călătorului, germinea
ză sâmburele unui semn de 
întrebare: "apoi dacă aici 
zarea se îmbrățișează cu su
fletele, Iscând izbucurl de 
lumină, atunci unde e Izvorul 
acela minunat?"

Răspunsul îl găsim în în
soțirea noastră împreună cu 
preotul satului Zoslm Oan- 
cea. La col optzeci șl șapte 

Catedrala Ortodoxă Sf. Nlcolae din municipiul Deva, unda de Crăciun s-a oficiat slujba Nașterii 
Măntultorulul Isus Hrlstos.

Moș Crăciun a sosit șl la Grădinița cu program normal nr. 1 din Deva
Foto: Tralan MÂNU

de ani, domnia sa e osteni
torul care a descoperit în ca
sele sătenilor comoara ițită 
din raze de soare - icoanele 
pe sticlă. Muzeul de icoane pe 
sticlă din Siblel, acest relicvar 
de nestemate, se constituie în 
cea mai însemnată colecție 
de gen din România și chiar 
din Europa, după aprecierea 
specialiștilor.

începutul acestei mândre 
grădini de icoane îl aflăm în 
anul 1964, când după 15 ani 
de temniță grea, încarcerat 
din motive politice, părintele 
Zoslm Oancea vine la Slblel 
să slujească în. bisericuța de 
secol XVIII, preluând parohia 
împreună cu toate ale sale. în 
Joia Paștilor a anului 1969 
preotul apelează la spiritul de 
jertfă al locuitorilor pentru a 
dona bisericii obiecte de cult 
șl artă populară, dat fiind fap
tul că "icoana e frumoasă în 
casă, dar o vezi numai tu; 
dacă o punem într-un muzeu 
o vede o lume întreagă". De la 
8 Icoane, cât existau în anul 
1964, s-a ajuns ca în prezent 
numărul acestora să fie peste 
700.

Muzeografa șl specialista 
în conservarea obiectelor de 
patrimoniu, doamna Valerlca 

Nițescu, ne dezvăluie că vom 
regăsi aici produse ale șco
lilor de iconari din secolele 
XVIII - XIX ce au activat în di
verse zone ale țării: Nordul 
Transilvaniei, Valea Mureșului, 
Țara Făgărașului, Țara Oltului, 
Țara Bârsel, Mărglnimea Si
biului, Lancrăm, Sebeș, Laz.

Povestea icoanei pe sticlă, 
devenită Icoană românească, 
a prins contur în primele ate
liere din nordul Transilvaniei, 
la Nicula. Tradiția spune cum 
în timpul Iernii, călugării de la 
Voroneț soseau aici pentru a 
învăța pe țărani taina pregă
tirii culorilor.

Rotlndu-ne cu privirea 
printre odoarele adăpostite la 
Slblel, vom descoperi cu sur
priză una dintre vechile Icoa
ne meșterite în Țara Bârsel 
înfățișând Nașterea lui Isus în 
Ieslea din Betleem.

Nerostită șl neauzită, dar 
atât de vie, avem în fața ochi
lor nu o Icoană ci un colind de 
culoare.

Un colind care să amin
tească mereu despre anul în
tâi al veacului dintru-nceput.

Ne apropiem de săvârșirea 
a două milenii din era creștină, 
în urma noastră? Războaie - 
pace, ură - iubire, minciună •

adevăr, durere - bucurie șl câte 
multe altele presărate la în
tâmplare pe pajiștile de secole 
a ceea ce noi oamenii numim 
istorie. Iar acum, de vom privi 
cu atenție în urmă, vom obser
va în nămeții de secunde uci
se ale timpului urmele unor 
picioare desculțe. Omenirea 
toată s-a însoțit două mii de 
ani alături de Isus pentru 
mântuirea și ridicarea din pă
catele cele grele. însă înapoi 
doar urmele unor picioare 
desculțe. De ce? Clipă de cli
pă acel pruncuț din Betleem a 
dus desculț pe umerii Săi cru
cea ignoranței noastre ome
nești. Nu în postura unul Atlas, 
împovărat susținând lumea, cl 
în chipul unul fecior alb de lu
mină, întrupat din fântânile de 
sticlă ale icoanelor de la Siblel 
șl privirea picurată din unda 
limpede șl curată a Albăstruiul 
de Voroneț.

Dorin PETRESC !
___ _____ - __ J
r Crisalide
i 
i 
I I 
I

Revista Școlii "Andrei Șagu- * 
na” Deva, nr.3, se deschide cu | 
un articol despre cel al cărui nu- i 
me Instituția de învățământ l-a ! 
luat anul trecut. în revistă pot fl I

I citite gânduri șl urări ale unor |
* personalități din viața noastră . 
I llterar-artlstlcă dar șl articole ■ 
| despre reforma In învățâmânt, |
■ examenul de capacitate, vede- ■
* tele șoolli, închinate sărbătorilor * 
| de iarnă ș.a. Firește că sunt pre- | 
| zențl șl elevii, redactori al revistei | 
. șl nu numai, cu diverse materiale. . 
> Pagina de creație, în principal I 
| poezie, cea cu probleme de lo- |
■ glcâ, Ineditele experiențe de fizică, ■
■ rezultatele la expoziția de desen ■ 
| din Germania (trei "Elefănțel de |
■ araint"), în competiții sportive, re- i
! țetele culinare, alte curiozități șl ? 
I Informații sunt tot atâtea motive I 
I pentru a citi această revistă șco- I 
^lară. (V. ROMAN) J

Premiile 
Festivalului 
"Câlușerul 

transilvănean" 
Ansambluri câlușerești. 

Marele premiu - ROMOS; Premiul I 
Boșorod, Orăștloara de Sus; 
Premiul II - Geoaglu, Sleu Odorhel 
(Bistrița Năsăud);

Cate câlușereștl. Premiul
I - Grid; Premiul II - Slblșel; 
Premiul III - Gînțaga;

Obicei câlușeresc. 
Premiul II-Tractorul II Brașov;

Premii speciale. Vîlcele (Olt), 
Balșa, Mărtlneștl, Poplaca (Sibiu);

Premiujjs onoare. Săllște 
JAlba)

------------------------------------------------------------------------

Q/ii. rnlnsxaî
Piatră
M-aș face,
Să plângă cerul
Cu ploaia 
Pe umărul meu.

Static -
Râvnind,
Cu gândul și pieptul
La boarea
Din steaua ochiului :ău.

Dorin PETRESC
Mereu...

Treceau pădurile prin noi 
și ne lăsam îmbrățișați 
de dulcea melancolie a Iul octomvrie, 
pulsul adânc ai toamnei 
TI simțeam în tâmple, 
eternitatea era prefăcută în scrum, 
doar clipa lumina o frunză 
încremenită în bronz de Levant 
ca-ntr-un sunet de chimval 
dăinuind dlntr-un timp Imemorial.

Ionel AMĂRIUȚEI i

La numai optsprezece ani, poetul hunedorean 
Alexandru Ranta vădește o neobișnuită înzestrare, dublată 
de rafinat lucru estetic, atăt In poezie, căt șl In proză scurtă. 
Sub tipar se află deja prima sa carte, din care publicăm 
două poeme. (Eugen EVU)

McbiMțic
Nu rostesc temeiul veacurilor 
le ascult doar odihna: 
cum așternutul îșl lasă răgaz 
s-adune Inocența fiecăruia 
cum bucuria îșl caută moartea 
acolo unde până și profețiile tac.

FĂrĂ a Mita
Ar trebui să ard potecile înaintea ta 
șl să ucid umbra care-țl însoțește mersul; 
unde mergi mângâi timpul înspăimântător 
cu un clipit de geană 
șl-l faci să nu mal fie cripta răsturnată.
Ar trebui să șterg pe veci coșmarul soarelui 
rătăcind căutându-ml durere, 
să fac din noapte o noapte mal adâncă 
gaura de greier sub tufișuri de mure; 
genele ard ca spicul 
vasul de lut e sărut;
umerii dezveliți se adâncesc în treptele fără nume 
pe lemn de clopotniță mă-nchln fecioriei tale 
Ar trebui să uit 
pentru a putea lăsa din mine 
să cadă umila pradâ 
frântura de neschimbată dăruire.

Alexandru RANTA

Pata de culoare
Festivalul "Călușarul transil

vănean" a trecut. Ecourile festi
valului nu s-au stins, însâ Imagi
nile Iul au rămas pe retina sute
lor de oameni care au admirat 
parada călușarilor pe străzile 
Orăștlel șl au aplaudat câlduros 
evoluția formațiilor pe scena 
Casei de Cultură din același 
oraș. înclin să cred că șl dato
rită acestui festival se menține 
vie activitatea călușarăBbCă.

Cinste organizatorilor lull
Festivalul "Călușarul transil

vănean" a foat de-a lungul ani
lor nu numai un concurs de o 
înaltă ținută, cu prezentr.rea 
acestui dans cosmic, c! șl un 
bun prilej de schimb de experi
ență între formații, specialiști, 
dansatori, o ocazie excelentă de 

'^a lega prietenii durabile.

Șl pentru că sa tot vorbește 
de Integrarea socială a romilor, | 
ediția din acest an ne-a oferit o | 
mostră de Integrare soclo-cuP.u- | 
rală a acestei etnii. în renumitul 
eneamblu de călușerl al comu- ' 
nei Geoaglu a apărut o formație [ 
de călușerl romi îmbrăcsțl ’n ; 
frumoasele costume câluțereștl I 
șl cu tricolorul pe piept, dan
sând alâtun da consătenii lor 
români cu ardoare șl pricepere. 
El au constituit o adevărată pată 
do cuioaro, șl la propriu și la 
figurat, a acestei ediții. Felicitări 
primarului comunei Geoaglu șl 
directorului de cămin cultural 
pentru ai-agerea acestor oa
meni la activitățile ce le des- 
fășetră comunlta'eal

,‘oan CĂNDRO!

Măcar acum am fl vrut 
ca lucrurile aă pară altfel. 
Măcar în răstimpul ăsta a- 
ar cuveni să fim mal îngă
duitori. Măcar când Iarna 
își împlinește promisiunea 
sărbătorilor șl când anul se 
petrece nl s-ar potrivi o mal 
adâncă smerenie șl mal 
bogată bucurie.

Recunoaștem zgomo

tos, ne mărturisim unii altora 
ori pur șl simplu acceptăm 
că sărbătorile de Iarnă, asi
milate mai cu cearnă celei a 
Nașterii Domnului, au un spi
rit al lor, împovărat cu semni
ficații, dintre care cele dintâi 
par a fl într-un anume fel 
sentimentale. Ne lăsăm cu
prinși de "neliniștea” pre
mergătoare desfășurării lor

MÂCAR ACUIH
șl, cel mal mulțl dintre noi, 
facem eforturi șl ne pregă
tim a le întâmpina pe măsu
ră. Deretlcărl, cumpărături, 
cozonaci, daruri, brad, co
linde, case luminate; de toa
te încercăm să avem grijă.

♦ ♦♦

Pornim la pas pe străzile ier
nii, pe sub ghirlande de lumini 
multicolore, pe lângă brazi 
împodobiți, șl respirăm altfel 
aerul din Jur. Ne alăturăm apoi 
celor dragi ce să împărtășim 
taine de nedeslușit a săr- 

bătorllor. Șl mal depana?,.. 
Luminile ța vor atinge, vraja 
aa va risipi, ceasurile vor îl 
trecut peste cumpăna dlntro 
ani sl noi unde șl cum na vom 
(re)găsl? Drumul fiecăruia va 
redeveni prcbabil aceeași că
rare bătătorită de flecare zl pl- 
n cenușiul străbătut doar din 
când în când de soare ne-om 
robi iar minciunii, pervertirii,

Ignorențai șl mizerUi...
Dacă numai sărbătorile 

ne mr»l pot apropia do no! șl 
do ceilalți, dacă doar ele ne 
rne; înclță, rămânem cu 
darul lor. înecați în propria 
neputință. Măcar acum >r I 
mer!t« să încei-'-ftm a an 
salva.

Georgeta BÎRl A
- ■
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Asistență financiară de
200 milioane ECU

Asistența financiară acordată României, 
în cadrul Programului Național PHARE, în 
anul 1999, este estimată la circa 200 mili
oane ECU, din care 156 milioane ECU sunt 
destinați bugetului național PHARE, 10 mili
oane ECU cooperării transfrontaliere, iar 
restul sunt alocați infrastructurii.

Cea de-a patra reuniune a Comitetului 
Interministerial pentru Integrare Europeană 
a analizat și Programul Național PHARE pe 
anul 1998. Acesta este evaluat la 156 mili
oane ECU, din care 117 milioane ECU re
prezintă bugetul național PHARE, 16 mili
oane ECU destinați privatizării și reformei și

25 milioane ECU alocați facilităților pentru 
investițiile în infrastructură. Până în prezent, 
media bugetului anual alocat de Uniunea 
Europeană (UE) României a fost de 110 
milioane ECU, în 1998 și 1999 înregis- 
trându-se o creștere substanțială.

Ministrul Integrării Europene, Alexandru 
Herlea, a arătat că recenta decizie a liderilor 
europeni de a nu fixa un calendar precis al 
aderării la UE subliniază apartenența tuturor 
țărilor candidate la grupul celor care vor 
deveni membre și contribuie la înlăturarea 
falsei idei de existență a unor valuri distincte 
în procesul de aderare.

• închiriez apartament cu 2 
camere, mobilat. Informații tel. 
212603(1961).

ÎNCHIRIERI

aoma.ne,t 
lapawa. de, (Jos

Ne mai despart doar câteva zile până la 
sosirea Anului Nou 1999. Sunt momente 
sărbătorești pe care le trăim cu bucurie 
alături de toți cetățenii comunei noastre, 
Lăpugiu de Jos. Lor și familiilor lor, tuturor 
celor care ne-au ajutat să rezolvăm multe 
probleme ale comunei, le mulțumim și îi 
felicităm și pe această cale, urându-le un 
An Nou fericit!

Iosif Pogan, 
primar

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Cumpăr apartament 2 
camere, preferabil Gojdu, ofer 
60.000.000 lei. Tel. 213147 
(4462)

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

• Vqnd orice telecomandă 
pentru televizor (115.000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(OP. 191)

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

• Vând chioșc aluminiu 6 
mp, perfectă stare de funcțio
nare. Tel. 242850 (4941)

din țară și import, cu sau fără 
avans, în 60 rate. Tel. 065/ 
168462. (OP)

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

J COMEMORĂRI

OFERTE DE 
SERVICII

• Au trecut 10 ani de când 
moartea nemiloasă a smuls 
dintre noi pe iubitul nostru

• Societatea S.C. Scut 
Pază Protecție Hunedoara 
angajează 30 de persoane din 
Deva pentru pază. Cei inte
resați să se prezinte în zilele 
de 28.12.1998 și 29.12.1998, 
ora 10, la sediul firmei. Adre
sa: Hunedoara, str. Poștei, 
bl.D1, et.3, ap. 35, tel. sediu 
740606, 712248, 094 310845 
(6053)

NICOLAE PASCU

Veșnică amintire. Soția Ele
na și rudele apropiate. (3303)

F-------------------------------------------- \
IfJl Fondul Proprietății de Stat - 

Sucursala teritorială Hunedoara, cu sediul in Deva, 
str. 22 Decembrie, 37A, tel. 054/ 211089,214503 

organizează
CONCURS

pentru ocuparea unui post de jurist
Concursul va avea loc în data de 06.01.1999, ora 12, la 

sediul FPS - Sucursala teritorială Hunedoara
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții pentru participare la concurs:
- să aibă cetățenia română
- să cunoască limba română
- să fie apți din punct de vedere medical
- să aibă studii superioare juridice
- să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni legate de 

munca sau profesia lor
- să cunoască o limbă străină, de preferință engleza 
Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
- curriculum vitae
- copie după diploma de studii superioare
Actele vor fi depuse la secretariatul FPS - DT Hunedoara 

până la data de 05.01.1999, ora 16,00.

La Parohia 
Sfântul Vasile, 

în mijlocul 
credincioșilor

La slujba de vecernie din 
cea de a doua zi a Crăciunului 
de la Parohia Sfântul Vasile din 
Deva a participat Prea Sfinția Sa 
Episcopul Aradului, Timotei 
Seviciu. însoțit de dl protopop 
Alexandru Hotăran, Preasfinția 
Sa a fost întâmpinată de un foar
te mare număr de credincioși 
care au venit să rostească ru
găciuni pentru binele familiilor, 
caselor și orașului lor, să asculte 
Sfânta slujbă. A fost prezent 
prefectul județului, dl Nicolae 
Stanca, președintele Tribunalului 
Hunedoara, dl loan Ardeleanu, 
oficialități de la Consiliul județean.

Episcopul Timotei a remarcat 
faptul că acest sfânt lăcaș a 
fost de curând înălțat, urmând să 
fie făcute ultimele finisări și a 
început pictura, prilej de a fi 
aduse mulțumiri pentru ceea ce 
s-a făcut, de a fi rostite îndemnuri 
spre a fi continuat sprijinul până 
la terminarea interiorului. Prea 
Sfinția Sa a îndemnat totodată 
credincioșii la smerenie și bună
tate, la iubire de semeni.

Preotul Lucian Popa a mulțu
mit pentru prezența la Parohia 
Sfântul Vasile a Preasfinției Sale 
și a oficialităților județului, a re
marcat aportul la construcția bi
sericii al unor sponsori cum sunt 
S.C. Casial, S.C. Macon, al altor 
agenți economici și societăți co
merciale, al acelor credincioși 
care au răspuns prezent la toate 
chemările pentru definitivarea 
lucrărilor. Credincioșii au cântat 
jolinde evocând nașterea 
Domnului nostru lisus Hristos și 
sărbătoarea Crăciunului.

Estera SÎNA__—.. .......

Sunteți interesat să lucrați pentru COMPANIA nr. 1 
din lume în industria restaurantelor quick-service?

McDonald's vă oferă posibilitatea de a învăța cum să conduceți 
activitatea într-unul din restaurante ca:

MANAGER ÎN RESTAURANT
Sunteți candidatul potrivit dacă:

- sunteți o persoană dinamică, flexibilă și ambițioasă
- aveți cunoștințe bune de limba engleză
- aveți vârsta cuprinsă între 23-33 de ani

- aveți domiciliul în Deva
- aveți studii medii (bacalaureat)

McDonald’s vă oferă:
- perspectivele profesionale ale unei companii internaționale

- pregătire corespunzătoare în România
- lucrul într-o echipă tânără, motivantă

- salariu în funcție de performanță

Dacă doriți să vă alăturați nouă, vă rugăm să trimiteți un CV și o 
scrisoare de motivație până la data de 

03 ianuarie 1999 la adresa:
McDonald's România, Departamentul Resurse Umane 

Str. Fabrica de Glucoză, nr. 2-4, sector 2 București, 
cu mențiunea “Pentru Manageri de Restaurant”

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și 
completată cu HG 361/1998, 69,821% din acțiunile Societății Comerciale “ROMTRANS ISCRONI” - 
SA, cu sediul în Aninoasa, str. Vana Neagră, nr. 123, județ Hunedoara, cod fiscal R2138523, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1526/1992, având:

Obiectul principal de activitate: transport mărfuri și persoane
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 2.840.175 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 4.794.184 mii lei 
Pierderea ultimului an încheiat : 715.019 mii lei.
Structura acționariatului la data de 19.10.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 79.322 69,821
SIF 12.212 10,749
FFM 21.870 19,250
Alții 203 0,179
TOTAL 113.607 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.983.050.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 59.491.500 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 12.01.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

20.01.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/1998, 
prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de 
începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Teritorială-FPS Hunedoara, dna 
Secașiu Rozalia, tel. 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
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28 dec. 1923 - a murit,
la Paris, inginerul și 
antreprenorul de construcții 
Gustave Eiffel. între anii 
1887-1889, împreună cu 
elvețianul Maurice
Koechlin, a construit turnul 
ce-i poartă numele. Turnul 
Eiffel, având o înălțime de 
300 m, rămâne un simbol 
arhitectural al Parisului.

29 dec. 1843 - s-a 
născut Elisabeta. prințesă 
de Wied, soția regelui Carol 
I de Hohenzollern, devenită 
în 1881 prima regină a 
României. în paralel cu 
numeroase acțiuni de 
binefacere, a desfășurat o 
bogată activitate culturală 
organizând la Castelul 
Peleș serate muzicale și 
spectacole teatrale. S-a 
afirmat și ca scriitoare, 
publicând sub pseudonimul 
Carmen Sylva, (m. 1916)

-WWWWWVWWWWV

30 dec. 1865
născut, la Bombay, 
scriitorul englez Rudvard 
Kipling, autor al celebrei 
“Cărți a junglei”. Din 
opera sa literară mai fac 
parte, alături de culegeri 
de poezii și povestiri, și 
romanele “Kim", “Lumina 
care s-a stins”, “Povești 
simple din munți”. în anul 
1907 a primit Premiul 
Nobel pentru literatură, 
(m.1936)

31 dec. 1968 - s-a stins 
din viață compozitorul și 
folcloristul Sabin Drăaoi. A 
creat numeroase lucrări 
simfonice, muzică de 
cameră, muzică vocal- 
simfonică și de filme. A fost 
membru al Uniunii 
Compozitorilor din 
România și membru al 
International Folk Music 
Council din Londra.

SCHIMB Leu/ANVELOPA Sub pomul de Crăciun, copiii au găsit jucării și dulciuri 
aduse do Moș Crăciun

Agenția Hunedoara
Vinde la licitație publică casă, curte, 

grădină situate în sat Chitid, comuna 
Boșorod, nr.82. Licitația va avea preț 
de pornire 17.000.000 lei și va avea loc 
în data de 29.12.1998, la Judecătoria 
municipiului Hunedoara, biroul execu
torului judecătoresc, ora 10.

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

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

CASA AUTO TIMIȘOARA

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

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

animalelor și păsărilor ca și 
suprafața de teren agricol în

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Pentru fiecare anvelopa
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 {I 18.4 - 26 

primiți graruit camera de aer

Garanție și service în toate sucursalele

TOFAN GRUP
DEVA - Str. Apuseni, nr.l 

tel: 231563.

Poluanții gazoșl anali
zați (dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac șl fenoli) 
au avut pentru perioada 7 - 
13 decembrie 1998 valori 
medii și maxime care s-au 
încadrat în limitele prevă
zute de STAS-ul de calitate 
a aerului 12574/1987. Valo
rile maxime au fost înre
gistrate pe zona Hunedoara 

Ja data de 13 decembrie 
pentru dioxidul de azot, 
dioxidul de sulf și amoniac 
și la data de 11 decembrie 
pentru fenoli.

Pulberile în suspensie 
au avut valori medii care se 
încadrează în limita admisă 
de 0,15 mg/ mc aer/ 24 h la 
toate punctele de control 
din județ. Valori maxime ca

rte depășesc limita admisă 

menționata s-au înregistrat 
pe zonele Hunedoara și Te- 
liuc în data de 11 decembrie,' 
Călan în 10 decembrie și pe 
zona Chlșcădaga în 9 de
cembrie a.c.

Pulberile sedimentabile 
depășesc limita admisă de 
17,0 gr/ mp/ lună pe zona 
Chișcădaga de 2 ori și pe 
zona Teliuc de 2,2 ori. Pe 
zona Călan pulberile sedi
mentabile au atins limita 
admisă pentru prima dată în 
anul 1998. Pe zona Chișcă
daga pulberile sedimentabile 
au scăzut din nou cu 43,1 g/ 
mp/ lună față de perioada 
anterioară.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și dozei gama 
absorbite se mențin în li
mitele de variație ale fon

dului natural de radioacti
vitate pentru toți factorii de 
mediu analizați.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite în 
principal de la unitățile de 
extracție și preparare a căr
bunelui, au o valoare medie 
de 3005,2 mg/1 și o valoare 
maximă de 4382,0 mg/1, va
loare înregistrată la data de 
10 decembrie a.c.

Față de perioada ante
rioară se constată o creș
tere a cantității de materii 
în suspensie pe râul Jiu 
cu 1916,0 mg/1 pentru va
loarea medie și cu 170,0 
mg/ I pentru valoarea 
maximă.
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Cum ne informa dna 
Erina Burza, secretara Pri
măriei Gurasada, în urma 
aplicării Hotărârii Guvernului 
nr.125/1996 au rămas să 
beneficieze de ajutoare so
ciale 15 familii din satele 
comunei. “Această hotărâre 
prevede limitele veniturilor 

| nete care se pot obține din
■ creșterea și valorificarea 
. animalelor și păsărilor ca și
■ suprafața de teren agricol în 
I funcție de zone (colinare și 
| de șes ori montane) pentru

beneficiarii acestor aju
toare”. Ultima plată s-a 
efectuat pe luna iunie 1998, 
valoarea totală a ajutoarelor 
sociale fiind de 1,7 milioane 
de lei. Din lipsă de bani, s-a 
rămas în urmă cu plățile. 
(E.S.)

Vacanță. zăpadă, săntuș, bucuria copiilor

I 
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