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Privind înapoi cu mânie, 
să căutăm împăcarea

irJfNfUhUrț

Lumină, culoare și fast 

in noaptea dintre ani. La 
restaurantul 
“Lido”, cum 
am aflat de la 
dl llie Florea, 
patron, 
locurile pentru 
petrecerea 
Revelionului 

au fost rezervate din timp. 
S-au înscris familii sau 
mici grupuri de prieteni, 
formate din câte 4-6-8 
persoane, m general 
străini care au afaceri în 
România. în ziua docu
mentării noastre (luni, 28 
decembrie) rămăseseră 
neocupate aproximativ 
zece locuri. Costul unui 
loc este de 400000 lei.

Din meniul serii nu va 
lipsi tradiționala friptură 
de curcan sau aceea de 
purcel, nu vor lipsi 
sarmalele în foi de varză, 
urmate de vin de Jidvei și 
de șampanie. Ca noutate, 
se va servi șalău în sos 
picant. Torturile și 
prăjiturile de casă vor fi 
nelipsite din delicioasele 
deserturi pregătite de 
maeștri cofetari în 
laboratorul propriu al 
complexului.

întregul colectiv de 
salariați de la “Lido” - 
bucătari, barmani,

La fiecare sfârșit de an, 
oamenii fac bilanțuri. Adună 
ceea ce au realizat, regretă 
neîmplinirile, își fac proiecte 
pentru mai mult în anul 
următor. Din păcate, puțini 
români au mulțumirea acum, 
la încheierea lui 1998, că au 
dus-o mai bine decât în anii 
anteriori. Și încă mai puțini 
cred că 1999 va fi mai bogat.

Dar să ne întoarcem în 
timp. Să privim în statisticile lui 
1998. Economia s-a aflat în 
continuă derivă. Producția 
industrială a fost mai mică 
decât cea din 1997 cu 17 la 
sută, exportul a coborât cu 
circa 4 la sută sub cel de anul 
trecut, în timp ce importurile s- 
au situat cu aproape 8 la sută 
deasupra celor din 1997, 
agravând balanța comercială 
a țării. S-au acumulat mari 
stocuri de produse finite, s-au 
adunat imense datorii la 
bugetul statului, s-a adâncit 
evaziunea fiscală.

i^De Revelion, ger năprasnici
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Gluma zilei

si soare /
Meteorologii anunță că, la acest sfârșit de 

an, vremea se va menține predominant 
frumoasă, dar deosebit de geroasă. Pe 
ansamblu, temperaturile minime vor oscila între 
minus 16 și minus 6 grade C, iar maximele între 
minus 7 și minus 3 grade C. Din 29 decembrie 
până în seara zilei de 1 ianuarie, temperaturile 
vor fi în scădere treptată. în prima noapte a 
Revelionului, temperaturile vor oscila între mi
nus 14 și minus 4 grade C, iar în noaptea dintre 
1 și 2 ianuarie vor ajunge la minus 18 grade C, 
cu valori ceva mai ridicate doar pe Litoral.

© - Spune-mi, Mimi, cât
poți iubi doi bărbați?

- Până nu află celălalt...

© - Am auzit că a murit
Serioja. De la ce i s-a tras?

- De la ciuperci. Calibrul 38...

© - Ce ai în sticla aceea?
- Apă. De ce întrebi?
- Credeam că ai ceva de 

băut...

© - Ce este un perpetuum
mobile?

- Ceva ce nu se mai oprește...
- Aha, deci e ca nevastă- 

mea...
Selecție de Hie LEAHU

A APARE LA DEVA

în agricultură, căderea a 
fost și mai pronunțată. Mari 
suprafețe de teren nelucrat, 
recolte inferioare anilor 
anteriori, decimarea efectivelor 
de animale. în timp ce piața 
românească era inundată de 
produse agroalimentare și 
vegetale străine, iar în fruntea 
ministerului de resort era 
menținut cu încăpățânare un 
profesor-turist, pus pe 
distrugerea agriculturii 
românești. Lasă că acum e mai 
bine că algoritmul l-a înlocuit 
cu un inginer electronist.

La ce să reflecte totuși, cu 
oarecare mulțumire, românul 
de rând la acest sfârșit de an? 
La inflația crescută și la 
prețurile exorbitante, pe care 
nimeni și nimic nu le mai poate 
opri să urce? La falimentarea 
și închiderea unor întreprinderi 
și îngroșarea rândurilor 
șomerilor? La agravarea stării 
de sănătate a populației și lipsa 
gravă a medicamentelor? La

împăunarea parlamentarilor 
și guvernanților, care și-au 
văzut mai mult de propriile 
interese, în fața populației tot 
mai sărăcite, al cărei glas 
disperat nu-l mai aude 
nimeni?

Poate și de aceea 
oamenii au privit cu lehamite 
la înlocuirea premierului Vic
tor Ciorbea cu Radu Vasile, 
la alegerile generale din 
Capitală, la afacerea 
“Țigareta”, la recenta 
remaniere a Guvernului. 
Cine mai putea crede că 
aceste evenimente vor 
curma anumite rele, că vor 
face lumină în unele zone 
întunecate ale corupției și 
fărădelegii, că vor împinge 
lucrurile în sus, spre bine, 
dreptate și adevăr. Nimeni. 
Și nici nu s-a întâmplat ceva 
din toate acestea. în zadar -

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

cu dinți
' I

în tot acest interval de timp, apreciază | 

meteorologii, temperaturile maxime se vor situa ■ 
între plus 2 și plus 7 grade C în regiunile din! 
vestul și din nordul țării, iar în rest între minus 71 

și plus 3 grade C. j
După Revelion însă meteorologii | 

prognozează o schimbare a vremii. J 

Nebulozitatea se va accentua treptat, vântul va > 
sufla moderat, iar la munte va ninge. în restul | 

teritoriului, temperaturile minime vor crește puțin, | 
iar cele maxime se vor reduce. Precipitațiile vor. 
fi mixte și pe alocuri se va forma polei. (A) * 1

© ANUNȚ
Guvernul intenționează ca după impozitul pe venit să introducă 

și impozitul pe plecat.

© - Ai auzit? Se modifică Legea pensiilor. Bărbații nu se mai
pensionează la 62'de ani, ci la 45 de kilograme...

© - Tăticule, politicienii pot ajunge în Rai?
- Pot. Cu condiția să fi murit când erau copii...

© - Acuzat, ai fost vreodată 
condamnat?

- Domnule judecător, doar 
două luni... și-am divorțat!

© - Mâine merg la pescuit.
Vii cu mine?

- Vreau, însă nu mă pricep.
- La ce să te pricepi? Pur și 

simplu torni și bei!

© -De ce n-ai venit, Mioaro, 
la petrecere?

- îmi pare rău, tu, dar am fost 
mobilizată la pat...

© în țara lui "Zgârie brânză":
- Vecine!
- N-am.

I ___I 
situație. Suntem, fericiți că I 
:oi și îți mulțumim!______ I

i

!

Jyârbotori fericite! \
Iubite cititorule, în aceste clipe,./ 

gândurile noastre se îndreaptă spre tine, cel \ 
interesat de a afla noul, știrea zilei sau, pur 
și simplu, de a vedea cum prietenul tău, ' 
ziaristul profesionist, interpretează un fapt, 
un eveniment, o i 
ești alături de noi și îți

Mulțumim, de asemenea, lucrătorilor 
poștali care, în condiții uneori dificile, se 
străduiesc ca ziarul proaspăt tipărit să 
ajungă la cei cărora le este destinat, în 
primul rând locuitorilorjudețului.

Tuturor, Anul Nou să vă aducă bucurie, 
sănătate, zile senine!

La multi anii
Ziarul tău de suflet, "Cuvântul liber"

Următorul număr al ziarului nostru va 
apărea în data de 4 ianuarie 1999. 

Cu bine în Noul An!

jTJ unul Dumnezeu ne-a ajutat să urcăm pe scara 
vieții și să pășim și in anul 1999. Să mulțumim lut 

Dumnezeu că am ajuns această zi, acest an, cu sănătate 
și fiecare dintre noi, cu speranțe în viitor.

O clipă pământească raportată ia veșnicie este o 
bogăție Incomensurabilă. O deosebită emoție se pogoară 
în sufletele noastre când prezentăm buchetul dragostei 
și urărilor de Anul Nou, fiind o retrospectivă a trecutului 
și o privire spre viitor, cu întrebările lor firești. Să dăm 
mărire iui Dumnezeu pentru fiecare clipă în plus cu care 
El, Creatorul, ne binecuvântează viața fiecăruia dintre noi. 
Să prețuim această clipă care este o biruință a vieții 
împotriva morții, o biruință a ființei împotriva neantului.

ANUL NOU
Fie ca această minunată zi, aleasă zi de început de an, 

zi de răscruce dintre ani, să fie pentru fiecare dintre noi 
un nou și prețios imbold spre prețuirea clipei, a existenței 
noastre, a acestui extraordinar dar ai iui Dumnezeu, fn 
această zi, fiecare dintre noi își face bilanțul existenței 
sale în societate și în familie, ne întrebăm cu ce realizări 
am încheiat anul trecut.

Ar fi bine ca în această zi de răscruce dintre ani să mai 
facem un bilanț și anume un riguros bilanț al conștiinței, 
un bilanț a ceea ce am realizat cu noi înșine, ce am reușit 
să facem cu propria noastră viață, ce orizonturi ne 
deschide No ui An și ce sperăm că vom putea face cu pro
pria noastră viață de azi încolo. Să ne hotărâm ca de astăzi 
să avem mai multă grijă de noi înșine, de familie, de toți 
cei dragi sufletului nostru, de ceea ce avem de gând să 
facem și să creăm. Dar să avem gând anume și față de 
sufletul nostru, de lăuntrul nostru.

Să găsim în această zi de Anui Nou câteva clipe în 
care să ne adâncim în noi înșine, să-L căutăm pe 
dumnezeiescul părinte și să-L găsim și să-L rugăm să ne 
facă parte de un An fericit, un an în care slava împărățirii 
Lui și poruncile Lui de-a pururi drepte să triumfe. Aici ori 
dincolo. El este viața, speranța și mântuirea noastră a 
tuturor.

La muiți ani fericiți!
Pr. dr. i.O.RUDEANU

Tragic sfârșit de săptămână
La sfârșitul săptămânii trecute, pe raza județului nostru au avut loc 

patru decese, din care două au fost sinucideri. Prima sinucidere s-a 
petrecut la Brad unde loan Peșa, 46 de ani, pensionat medical, din 
Crișcior, cunoscut cu afecțiuni psihice - s-a sinucis la locuința concubinei 
sale, Lucia Brodon. loan și-a provocat o rană cu cuțitul în zona gâtului.

A doua nenorocire a avut loc la Lupeni. Aici, un copil de 9 ani, 
Cristian Sibișan, s-a spânzurat cu un fular de ușa unui dulap din 
apartamentul bunicii sale. Din cercetări s-a stabilit că băiatul a fost certat 
de mai multe ori de tatăl său pentru că refuza să-și facă lecțiile. (V.N.)

“Magazin - 
Cuvântul liber”

Puteți găsi în chioș
curile ziarului “Cuvântul 
liber" primul număr al 
suplimentului de diver
tisment “Magazin 
Cuvântul liber". Din 
cuprinsul său, cu siguranță 
vă vor reține atenția 
informații de larg interes, 
umorul de cea mai bună 
calitate, Integrantele su
perbe, lecturile captivante.

Nu ezitați să solicitați și 
să vă procurați această 
publicație pentru sufletul și 
mintea dv!

CÂTEVA NUMERE DE 
TELEFON IMPORTANTE:

Salvarea - 961; Pompierii - 
981; Getax - 953, 959; 
Telegrame telefonate-957; Ora 
exactă -958; Serviciul telefonic 
interurban - 991; Serviciul 
telefonic internațional -971.

WEST BANI?
DEVA, Bd. Decebal,

Bl. E parter
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

X__________ >



30 DECEMBRIE 1998Cuvântul lifrer

Miercuri
30 decembrie
in/R 1

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ecran de vacanță 13.40 
Farmecul chitarei cu Harley Hope. 
(Anglia) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 Medicina 
pentru toți (mag. medical) 18.10 
Nick Freno - profesorul perfect 
(s) 18.35 Desene animate 19.00 
Sunset Beach (s,e p. 373) 19.55 
Doaro vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 în compania vedetelor (do) 
22.00 Cinema '98 (ediție specială)
22.45 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00 Delfi și prietenii săi; Micuța 

Memol (d.a/r) 9.00 Ecran de 
vacanță: Buck și brățara magică 
(f. pt. copii SUA 1997) 10.40 
Varietăți internaționale 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30 Mapamond (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.50 
Doaro vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 15.10 
Ecran de vacanță: Delfi și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 85)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Cântece sub fulgi de nea 18.00 
Care pe care!! (cs) 20.10 Natacha 
(s) 22.15 Luna (dramă Italia 1979)

; ANTENA! :
6.45 Dimineața devreme (mag.) 

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 114) 11.20 
Tratat de pace (tragi-comedie 
Canada) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 143) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Prinț și cerșetor (f.da) 15.30 Dal
las (s, ep. 144) 16.-80 Știri 17.00 
T rei destine (s, ep. 63) 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 33) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Prinși în capcană (f a SUA 1996) 
23.00 Observator 23.30 Agenția 
de presă 23.35 Prezentul simplu

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV e 

al tău! 10.10 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Frații Hardy (s) 11.30 
Aventurile lui Nancy Drew 
(s)12.00 Norocosul (s) 12.30 Totul 
e trecător (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Secretele din Lake Succes 
(dramă SUA 1993, p. III) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15:15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
191) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Pururea tânăr (romantic SUA ’92)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după 
tine (s, ep. 17) 23.00 Știrile PRO 
TV/Profit 23.30 Walker, polițist 
texan (s, ep. 4)

PRIMA TV
7.00 Uneori avem aripi (s/r) 8.30 

Te iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Profesorul (f/r)
12.40 Ca la mama Acasă (r) 12.45 
Ultima vară (s/r) 13.30 D.a./r 14.00 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 Te 
iubesc (s) 16.00 Uneori avem aripi 
(s) 16.45 Guadalupe (s) 17.30 Ul
tima vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria (s) 
19.00 Dragostea nu moare (s, ep. 
53) 19.25 Peter Pan (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Surorile (s) 22.30 Irma la Douce 
(co. SUA 1963)

ACASĂ
7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 

(talkshow/r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și bogați 
(s) 15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
24) 16.00 Tia și Tamera (s, ep. 24)
16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 24) 
17.00 Jerry Springer Show 
(talkshow) 18.00 Focus, Meteo, 
Sport 18.50 Real TV 19.00 Viper 
(s,e p. 34) 20.00 Camera ascunsă 
(div., ep. 34) 20.30 Comisarul Rex 
(s, ep. 5) 21.30 Cl 5: Profesioniștii 
(s, ep. 5) 22.30 Focus + emisiune 
de știri 23.00 Ultima ediție 

^talkshow)____________________

Joi
31 decembrie

TVR 1
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ecran de vacanță: Pip, copilul 
stelelor (spectacol muz.) 13.00 
Natacha (ș/r) 14.10 Sânta Bar
bara (s/r) 15.00 Anul sportiv
1998 15.40 Ecclesiast '98 16.00 
Ziua Televiziunii Române 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport 20.30 
Revelionul copiilor. Kiki, Riki, Miki 
în Țara Minunilor 22.00 Revelion
1999

TVR 2
9.00 Ecran de vacantă: Minus 

(f. SF SUA 1996) 10.20 în 
compania vedetelor (r) 11.15 
Cultura în lume (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.50 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Ecran de 
vacanță: Delfi și prietenii săi (d.a) 
16.00 Țiganca (s,e p. 86-87) 
16.50 Mâine anul se-nnoiește 
17.00 Ceaiul de la ora 5 20.00 
Natacha (s) 21.00 Dune (SF. SUA 
1984) 23.15 Camera ascunsă
23.30 Ragtime (f. SUA 1981)

ANTENA! J
6.45 Dimineața devreme (mag.) 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 115) 
11.20 Prezentul simplu (r) 12.50 
Vedete în papuci (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 144) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Scufița Roșie 
(f. da SUA '95) 15.30 Dallas (s, 
ep. 145) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 64) 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 34) 19.00 
Observator 20.00 Spectacol de 
patinaj: ,,Un toast pe gheață" 
21.00 Un program special de 
revelion

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.45 Pururea tânăr (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Tra
ding Hearts (co. SUA 1987)
14.30 Suflet de femeie (s, ep. 
625) 16.00 Nano (s, ep. 192) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s, ep. 22) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Melrose Place (s, 
ep. 108) 21.00 Nikita (s, ep. 42) 
22.00 Program de Revelion 2.00 
Cadillac Man (co. SUA 1990)

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 10.00 Irma la 

Douce (f/r) 12.40 Ca la mama 
Acasă (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) 19.05 
Dragostea nu moare (s) 19.25 
D.a. 20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Tânăr în inimă (f. muz. SUA 
’54) 23.30 Revelionul de Acasă
1.30 Pantofiorul de sticlă (f. muz. 
SUA '55)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 25) 14.00 Celebri 
și bogați (s, ep. 25) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 25) 16.00 Tia și 
Tamera (s, ep. 25) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 25) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Focus, 
Meteo, Sport 19.00 Viper (s,ep. 
35) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 35) 21.00 Program special 
de Revelion

Vineri 1 ianuarie 1999
TVR I

8.00 Desene animate 8.30 
Lumină din lumină. Ediție specială 
10.05 Desene animate 11.00 
Atingerea lui Midas (f. SUA 
1996) 12.30 La mulți ani, cu 
bucurie! 13.30 Concertul de Anul 
Nou de la Berlin 15.00 Camera 
ascunsă 15.20 Dacă doriți să 

revedeți... 16.00 Anul sportiv. 
Retrospectivă 17.00 Dacă doriți să 
revedeți... 18.00 Ora Warner: D.a; 
Casa plină (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 374) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, sport 20.30 
Odiseea (f. SUA 1996, p. I) 22.00 
Revelion... la New York (înreg., Times 
Square) 22.45 Jurnalul de noapte 

O rvR2fl>.
6.00 Dragoste renăscută (co. 

SUA 1980) 7.35 Camera ascunsă 
8.00 Delfi și prietenii săi (d.a/r) 8.30 
Cinema '98 9.15 Un cântec să ne 
veselim! (p. I) 10.15 Pas cu pas 11.15 
Varietăți internaționale 11.45 Motanul 
Felix (f. da) 13.05 Hambone și Hillie 
(f. SUA 1983) 15.00 Ecran de 
vacanță: Delfi și prietenii săi (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 87) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 733) 18.10 Stan șl 
Bran, maeștri de dans (f/r) 19.10 
Sărbătoarea la Operă: ,,Elixirul 
dragostei" (p. I) 20.20 Natacha (s)
21.10 Vânare de* vânt (div.) 22.10 
Time out 22.30 Căderea vulturilor 
(s, ep. 12)

ANTENA!
7.30 Casa misterioasă (f.a'SUA 

1986) 9.00 Contele de Monte Cristo 
(f. DA SUA 1996) 10.00 Ca-ntre 
băieți (f. pt. copii SUA 1997) 11.30 
Frumoasa din Pădurea Adormită (f. 
da SUA 1995) 12.15 Concertul de 
Anul Nou - Viena 1999 (d) 14.30 
Selecțiuni din programul de Revelion 
17.00 Spectacol de patinaj: „Un toast 
pe Gheață" 18.00 Colivia de aur (s, 
ep. 35) 19.00 Observator 20.00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 15) 20.00 
Corbul Alb (thriller SUA ’98) 22.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 16) 23.00 
Observator 23.30 Concert Preten
ders

PRO TV
7.00 Cartea virtuților (d.a, ep. 8)

7.30 Câinele familiei (d.a, ep. 8) 8.00 
Aventurile lui Huckelberry Finn (d.a, 
ep. 3) 8.20 Noile aventuri ale lui Su
perman (d.a., ep. 5) 8.40 Mica Sirenă 
(d. a. ep. 25) 9.00 Super- 
abracadabra 10.00 Pinocchio (f.a. 
SUA '96) 12.00 Chestiunea zilei - 
Retrospectiva anului, p. 113.00 Soțul 
și soția 13.30 Kelly Kelly (s, ep. 7) 
14.00 Memoirs of an Invisible Man 
(f/r) 16.15 Benny Hill (s, ep. 13) 16.45 
Cadillac Man (f/r) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Efecte speciale (s, ep. 6) 
21.00 Judge Dredd (SF SUA ’95) 
23.00 Știrile PRO TV - Un altfel de 
jurnal 23.30 Arthur I (co. SUA 1981)

AGASA
7.00 Seriale (r) 10.00 Pantofiorul 

de sticlă (f/r) 11.30 Selecțiuni din 
programul de Revelion 12.00 Thalia 
în concert (r) 13.00 Romeo și Julieta 
(balet, p. I) 14.00 Bucluc la magazin 
(f/r) 15.30 Te iubesc (s) 16.00 Uneori 
avem aripi (8) 16.45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima vară (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) • Concurs 19.05 Dragostea nu 
moare (s) 19.25 Peter Pan (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 Thalia 
în concert (r) 22.30 Ce baftă! (co. 
SUA 1957)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 

(talkshow/r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și bogați 
(s) 15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
26) 16.00 Focus 16 16.10 Tia și 
Tamera (s,e p. 26) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 26) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Focus, meteo, 
sport 18.50 Real TV 19.00 Viper (s, 
ep. 36) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 36) 20.30 Alege-ți filmul 22.00 
Focus + emisiune de știri

Sâmbătă 2 ianuarie

7,00 Bună dimineața de la ... 
Timișoara și de la București! 8,00 
Cântecul zilei 8,30 Lumină din lumină 
9,00 TVR Info 9,05 Aladdin (d.a.) 9,30 
Ba da! Ba nu! (s, ep.6) 11,00 Johnny 
Mysto, băiatul magician (f.a.) 12,30 
Camera ascunsă 13,00 TVR Info
13,10 De Anul Nou cântăm împreună. 
Folclor 14,00 Top Model România, 
1998 16,00 Anul sportiv 1998 16,45 
Dacă doriți.să revedeți ... 17,10 

Marele spectacol cu compania 
“Bejart" din Lausanne, pe muzica 
fprmației Queen 18,15 Concert 
Spice Girls 19,15 Disney pe gheață 
20,00 Jurnal. Meteo 20,30 D-nul și 
D-na Smith (s, ep. 11) 21,35 Divertis 
Show de Anul Nou 22,30 Viva Las 
Vegas (f.a.) 0,00 Deep Purple la 
București

TVR 2
7,00 Căderea vulturilor (s/r) 

7,55 Prin Țara Năsăudului 8,05 Delfi 
și prietenii săi (d.a./r) 8,30 Sporturi 
extreme (do) 9,00 Cronica africană 
(do) 9,30 Sailor Moon (d.a.) 10,30 
Paris, te iubesc (doc.) 11,25 TVR 
Timișoara 13,30 Umor și muzică 
pe meridiane 14,00 Foley Square 
(s, ep.1) 14,55 Bijuterii muzicale
15,10 Delfi și prietenii săi (d.a.) 
16,00 Țiganca (s, ep. 88) 16,45 
Santa Barbara (s) 17,30 Tradiții 
18,00 Legende rock: Jon Bon Jovi 
19,00 Elixirul dragostei (operă) 
20,00 Retro TV: Bună seara, 
amintiri 20,50 Când vine barza 
(teatru) 22,40 Sonate de 
Beethoven 23,30 Panoramic Jazz 
0,30 TVM Mesager

ANTENA!
7,40 Denver, ultimul dinozaur 

(d.a.) 8,10 Animal Show (s, ep. 19)
8,40 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a.) 9,10 Cenușăreasa 
(f.a.) 10,00 Superman III (f.a.) 12,00 
Bugsy Malone (f.a.) 13,30 Roata 
de rezervă (mag. auto) 14,00 
Show Nae și Vasile 15,30 
Aventurile lui Smoke Vellew (s)
16.30 Burlacul (s, ep.1) 17,00 Pe 
cont propriu (s, ep. 17) 17,45 
Săptămâna modei la New York 
18,00 Colivia de aur (s, ep. 36) 
19,00 Observator 19,30 O burtă 
de râs (div.) 20,00 Nash Bridges 
(s, ep. 48) 21,00 Criminal în libertate 
(f.a.) 23,00 Observator 23,30 
Tropical Heat (s, ep. 13) 0,30 
Fantomele trecutului (f.a.) 2,00 
Nash Bridges (s/r)

PRO TV ‘
7,00 Cartea virtuților (d.a) 7,30 

Câinele familiei (d.a.) 8,00 
Aventurile lui Huckleberry Finn 
(d.a.) 8,20 Noile aventuri ale lui 
Superman (d.a.) 8,40 Mica Sirenă 
(d.a.) 9,00 Incredibila aventură a 
Robinsonilor (s, ep.8) 10,00 Annie: 
o aventură regală (f.a.) 12,00 
Chestiunea zilei 12,55 Știrile PRO 
TV 13,00 Soțul și soția (s, ep. 17) 
17,00 Alo, Generația PRO 16,00 
Lumea filmului 16,30 Profashion
17.30 Knight Rider, Supercomando 
(s, ep. 4) 18,30 Te uiți și câștigi!
19.30 Știrile PRO TV 20,00 
Academia de poliție (s, ep. 18 ) 
21,00 Casa Rusia (f.a.) 23,30 
Arthur, rușinea familiei (f.a.) 1,30 
Amor cu bucluc (s, ep. 24)

ACASĂ
7,00 Uneori avem aripi (s/r) 7,45 

Guadalupe (s/r) 8,30 Te iubesc (s/ 
r) 9,00 Sărmana Maria (s/r) 9,30 
Dragostea nu moare (s/r) 10,00 
lubește-mă tandru (f/r) 11,30 
Selecțiuni din programul de 
revelion (r) 13,00 Romeo și Julieta 
(balet) 14,00 Ce baftă! (f/r) 15,30 
Ăcasă la Ion Țiriac 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) ‘Concurs 19,05 Dragostea nu 
moare (s) 19,25 Peter Pan (d.a.) 
20,00 Dragoste și putere (s) 20,45 
Misterioasa doamnă (s) 21,30 
World’s Most Dangerous Magic
22.30 Mărinimosul (f.a.) 0,00 Laura 
(f.a.) 1,30 Selecțiuni din programul 
de Revelion

” PRIMA TV
7,00 Mecanica distractivă (s, ep. 

11) 7,30 Campionul (d.a.) 8,00 
Dragonii zburători (d.a.) 8,30 Prințul 
Valliant (d.a.) 9,00 Justițiarii (d.a.)
9.30 Nemuritorul (d.a.) 10,00 
Malcolm și Eddie (s) 10,30 Tia și 
Tamera (s) 11,00 Gregory Hines 
Show (s) 11,30 Lumea lui Dave 
(s) 12,00 Zona M 13,00 Sport 
Magazin 15,00 Detectivi de elită (s) 
16,00 Pământul: Bătălia finală (s, 
ep.6) 17,00 The Best of Jerry 
Springer 18,00 Focus 18,30 Ca
mera ascunsă (ep. 37) 19,00 Vi
per (s, ep. 37) 20,00 Sliver (f.a.) 
22,00 Real TV 22,30 Focul + 23,00 
Suflete dezgolite (f.a.)

hb©B
10,00 Războiul fiarelor (d.a.)

10.30 Dragă, am micșorat copiii! 
(s) 11,15 Lacul lebedelor (f.a.)
12.45 Piloți de vânătoare (f.a.)
14.45 Interviu cu un vampir (f.a.)
16.45 Diabolique (f.a.) 18,30 
Demolatorul (f.a.) 20,30 Lupul 
(f.a.) 22,15 Poveste de dragoste 
(f.a.) 0,30 Fără milă (f.a.)

Duminică 3 ianuarie 
TVRI "

7,00 Bună dimineața ... de la 
București! 8,00 Lumină din lumină 
9,05 Donald Rățoiul (d.a.)9,30 Kiki 
Riki Miki în Noul An 11,00 Viața 
satului 12,00 Tezaur folcloric 
13,00 Info magazin 13,30 Video- 
magazin 16,00 Anul sportiv 1998 
17,00 Super Gol Show 18,00 
Dacă doriți să revedeți... 18,50 
Spectacol Dlsney pe gheață
19.35 Duminica sportivă 19,45 
Rezultatele tragerilor Loto 19,55 
Doar o vorbă săț-i... 20,00 Sumai. 
Meteo 20,30 Camera ascunsă
21.30 Odiseea (f.a.) 23,00 TVR 
Info 23,05 Pariul trio 23,10 D-na 
King, agent secret (s) 0,00 Vocile 
veacului

TVR 2
7.00 Dl și d-na Smith (s/r) 7,50 

Din cântecele interpretate de Ion 
Dolănescu 8,00 Delfi și prietenii 
săi (d.a./r) 8,30 Sporturi extreme 
(do) 8,55 Cronica africană (do) 
9,20 Stan și Bran soldați (f.a) ■
10.30 Cinematograful vremii 
noastre (do) 11,30 TVR lași 13,30 
Creanga de aur (do) 14,00 Foley 
Square (s, ep. 2) 14,50 “Carmen" 
de Bizet 15,00 TVR Info 15,10 
De dragoste... melodii populare
15.35 Delfi și prietenii săi (d.a.) 
16,00 Țiganca (s, ep. 89) 16,45 
Santa Barbara (s, 735) 17,30 
Bijuterii muzicale 17,45 Sonja 
Henie: O flacără pe gheață 18,30 
Alo, tu alegi! 19,30 Melodii 
populare 20,00 Clepsidra cu 
imagini 20,20 Pagini simfonice 
21,00 Sportmania. Călărie 0,00 
Virtuozi din Moscova 0,30 TVM 
Mesager

ANTENA!
7,00 Pe cont propriu (s) 8,00 

Spirit și credință 8,40 Câinii de 
mare (d.a., ep. 3) 9,10 Micuța 
Prințesă (d.a.) 10,00 Teo și 
Mircea Șou 12,20 Polițist din tată- 
n fiu (f.a.) 14,00 Duminica în 
familie (mag.) 18,00 Colivia de aur 
(s, ep. 3) 19,00 Observator 19,30 
Reporter TV Vouă 19,40 Damon 
(f.a.) 20,00 Vecinii (f.a.) 21,45 
TeleEurobingo Show (cs) 22,50 
Zbor de noapte spre Moscova 
(f.a.) 0,30 Nebunie dincolo de 
orice terapie (f.a)

‘ PRIMATV
7,00 Laura (f/r) 8,30 Acasă la 

Ion Țiriac (r) 9,00 Sărmana Maria 
(s/r) 9,30 Dragostea nu moare 
(s/r) 10,00 Venetton - Formula 1
10.30 NBA Action 11,00 
Retrospectiva sportivă a anului 
199812,00 Fotbal Camp. Spaniei 
(r.l)12,45 Top Gol 1998 13,00 
Fotbal Camp Spaniei (r.ll) 14,00 
Mărinimosul (f/r) 15,30 Te iubesc 
(s) 16,00 Uneori avem aripi (s, 
ep. 103) 16,45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima vară (s) 18,25 Ca la 
mama Acasă 18,30 Sărmana 
Maria (s) 19,05 Dragostea nu 
moare (s) 19,25 Peter Pan (d.a.)
20.30 Fotbal Camp. Spaniei (d)
21.15 Nr. 1 în Formula 1 21,30 
Fotbal Camp. Spaniei (d) 22,30 
Departe de lumea dezlănțuită 
(fa)

HBG>
10,00 Cine este Moș Crăciun 

(f.a.) 11,30 Ziua cârtiței (f.a.)
13.15 Noaptea cea mare (f.a.)
15,00 Rețeaua (f.a.) 17,00 Alaska 
(f.a.) 18,45 Verdict' sub
amenințare (f.a.) 20,30 Mr Jones 
(f.a.) 22,30 Fortăreața (f.a.) 0,45 
Mame și fii (f.a.)

_ _________J

neresce»
Miercuri, 

30 decembrie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă pregătiți pentru trecerea în 
noul an și sunteți agitați, faceți 
planuri și renunțați apoi la ele. 
Mai mult calm v-ar ajuta să vă 
rezolvați toate problemele.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Speranțele dv încep să se 
împlinească. Din fericire, de 
problemele de sănătate, cu care 
v-ați confruntat în ultima vreme, 
începeți să scăpați.

Z GEMENI
(22.V ■ 21.VI)

Pregătirile de Revelion vă 
absorb și timp și energie. Merită, 
căci va fi un început de an cu 
dreptul. Acordați mai multă 
atenție și partenerului.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)
Sfârșitul de an vă găsește cam 

morocănoși. Un ajutor nesperat 
vă scoate din această stare. 
Toate vă merg bine șl rezultatele 
nu vor întârzia să apară.

3 LEU
(23.VII ■ 22.VIII)

Lucrurile merg bine, mai ales 
la serviciu, în relațiile cu colegii 
și cu copiii. Vă puteți permite să 
acordați mai mult timp pregătirii 
nopții festive dintre ani.

Z FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Trebuie să manifestați grijă 
dacă vreți să faceți O afacere 
bună legată de locuința dv. Nici 
pentru masa de sfârșit de an n- 
ar trebui să cheltulțl mai mult 
decât vă permiteți.

2 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Vă bucurați de aprecierile 
șefului, care vă poate face d 
surpriză. Familia vă înțelege, dar nu 
vă acceptă schimbările. 
Sentimental vă merge cum doriți dv.

Z SCORPION
(23.X - 21.XI)

Doriți schimbări în privința 
locuinței. Dar schimbările nu 
sunt întotdeauna în sensul dorit. 
Gândiți-vă mai bine cum să 
petreceți sărbătorile în liniște și 
cu bucurie.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

O reușită importantă, ca o 
încununare a eforturilor trecute, 
îi așteaptă pe nativii din ultima 
parte a zodiei în special. 
Alergătură multă și oboseală în 
așteptarea anului ce va veni.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Mărinimia și veselia vă ajută 
să vă petreceți în fericire 
sărbătorile acestei luni de sfârșit 
de an. Sunteți însă cam distrați 
și asta nu vă ajută prea mult în 
pregătirile de Revelion.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

împreună cu noii prieteni 
faceți planuri pentru noaptea 
Anului Nou, vă străduiți ca totul 
să fie perfect, să vă distrați și 
să fiți fericiți, să aveți succes în 
iubire.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Optimism și mărinimie față de 
cei mai puțin norocoși, acestee 
sunt sentimentele dv. Mulțumiree 
vă este dată și de faptul c< 
aveți bani și puteți sărbător 
după voia inimii venirea Anulu 
Nou.



30 DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber

I

La Campionatele Europene de cros.

Medalie de bronz 
pentru

CSS Cetate Deva

La fotbal de sală

Prima ediție a “Memorialului Dumitra Cojocara"

Ultima competiție oficială a 
acestui sezon atletic, Campio
natele Europene de cros, des
fășurată la Ferarra, în Italia, a 
adus o nouă medalie pentru 
atletismul devean. Ionela Bun- 
gărdean a reușit să urce pe po
diumul de premiere, cucerind 
alături de colegele ei cu care a 
alcătuit echipa națională de 
junioare medalia de bronz. La 
puține zile după revenirea la 
Deva, am purtat o discuție cu 
tânăra sportivă, secondată de 
antrenorul ei, prof. Mihai Luca.

- Deci, Ionela, cum a fost 
la Ferarra?

- Eu spun că a fost bine. Am 
ocupat locul III cu echipa și locul 
IX la individual, într-o companie 
selectă, cu multe valori. Ne-am 
atins obiectivul propus.

Mihai Luca: - Cred că este 
bine să aduc câteva completări, 
înainte cu o săptămână de acest 
concurs, Ionela a contactat o 
răceală, care nu i-a permis să 
se prezinte deosebit de bine la 
europene. Speram la o medalie, 
dar la individual, deoarece au 
fost sportive pe care Ionela le-a 
mai întrecut, dar care acum s-au 
clasat mai bine. Totuși apreciez 
pozitiv faptul că avem o medalie 
cu echipa și Ionela a fost cea 
mai bine clasată la individual din 
această formație.

■ Nu mai este nici un se
cret de acum. Cu acest re
zultat, Ionela Bungărdean 
urcă în topul celor mai buni 
sportivi ai județului Hune
doara pe anul 1998. Cum 
apreciați acest sezon corn- 
petițional?

' - Pentru mine a fost unul
bun, cu câteva rezultate deose
bite - medalie de bronz la Cam
pionatul European, aur cu echi
pa și argint la individual la Cam- 
pionatul balcanic, rezultate bune 
la Campionatele naționale.

Mihai Luca: - A fost un an 
care a confirmat efortul depus. 
Rezultatele sunt de apreciat, 
ținând cont de faptul că Ionela a 
fost în anul terminal al liceului, cu 
examene de bacalaureat. Am 
trecut și prin momente dificile, 
cu multe accidentări, dar după 

kcum vedeți, nu am cedat și de

fiecare dată am căpătat expe
riență.

- Nu pot să trec cu vede
rea o latură importantă a 
pregătirii. De unde aveți ba
nii necesari pregătirii pen
tru un sezon?

Mihai Luca: - Până acum au 
venit de la Comitetul Olimpic 
Român, prin FR Atletism, deoa
rece Ionela a fost junioară. De 
acum va fi mai greu. S-au aflat 
alături de noi puțini oameni de 
suflet - doresc să îi mulțumesc 
pe această cale dlui director al 
SC Deva Trans - care ne-a asi
gurat pe cât posibil cu acope
rirea unor cheltuieli de transport.

- Poate acum, odată cu 
această taxă aprobată de 
Consiliul local Deva, pentru 
sportul de performanță o să 
aveți un sprijin mai sub
stanțial și din partea institu
țiilor administrative locale.

Mihai Luca: - Dacă va fi așa, 
ne bucurăm și cred că banii vor 
fi folosiți cu bune rezultate.

- Ce vă propuneți pentru 
anul 1999? Ce vă doriți?

- Eu personal îmi doresc să 
fiu sănătoasă și să nu am alte 
accidente care să mă scoată 
din circuit. Apoi să obțin câteva 
rezultate bune la marile compe
tiții, o participare bună la Mon
diale, iar pe plan național - alte 
locuri I.

Mihai Luca: - O să încercăm 
la anul să controlăm cursa de 
10.000 m. Ionela a mai alergat pe 
o astfel de distanță. Nu a fost 
ușor și nu este deloc ușor să 
alergi 24 de ture de stadion într- 
un ritm susținut. Dar Ionela do
rește să încerce și o astfel* de 
distanță. Anul 1999 va fi deo
sebit de dificil, cu o trecere către 
categoria senioarelor, unde ac
cesul spre podium este greu, dar 
nu imposibil. Dacă este sănă
tate, dacă vom avea sprijin fi
nanciar, vom avea și perfor
manțe.

- închei, dorindu-vă un an 

bun și plin de bucurii și îm
pliniri, pe plan sportiv, cu 
multe confirmări în competi
țiile interne și internaționale.

Nicolae GAVREA

9
După cum am relatat și 

în ziarul nostru de ieri, luni a 
început la Sala sporturilor 
din Deva prima ediție a 
“Memorialului Dumitru Co-

jocaru”. Turneul este orga
nizat de FC Start ’91 pentru a 
cinsti munca depusă la echi
pele de copii de regretatul 
Nea’ Mitică și pentru a oferi

copiilor, de la categoriile de 
vârstă ’85 - ’86, posibilitatea 
participării la o competiție 
atractivă dotată cu numeroa
se premii.

Astăzi vă prezentăm re
zultatele înregistrate în prima 
zi a turneului, precum și scur
te cronici ale câtorva dintre 
cele mai disputate partide.

Rezultate tehnice
Categoria de vârstă 1985
Grupa A
Rezultate: Viitorul Orăștie - Minerul Certej 5-1; Ponorul Vața - 

FC Start '91 1-5; Viitorul Orăștie - Ponorul Vața 2-0; FC Start '91 - 
Minerul Certej 11-2.

Categoria de vârstă
Grupa A
Rezultate: Viitorul Orăștie - Hanzi Non Profit 0-5 Ponorul Vața 

- FC Start ’91 0-3; Viitorul Orăștie - Ponorul Vața 4-0; FC Start '91 - 
Hanzi Non Profit 1-1.

1986

CLASAMENT*
CLASAMENT*

Ponorul Vața - Minerul Certej.

1. FC START ’91 6p. 16-3
2. VIITORUL ORĂȘTIE 6p. 7-1
3. PONORUL VAȚA Op- 1-7
4. MINERUL CERTEJ 0p- 3-16
Au mai rămas de disputat: FC Start '91 - Viitorul Orăștie și

Grupa B %
Rezultate: Metalurgistul Cugir - Dacia Orăștie 3-3; Aliman Brad

- Vega Deva 2-3.

CLASAMENT;
3p. 3-2
1p- 3-3
1P- 3-3
0p- 2-3

1. VEGA DEVA
2-3. METALURGISTUL 

DACIA ORĂȘTIE
4. ALIMAN BRAD
Au mai rămas de disputat partidele: Metalurgistul Cugir - Aliman 

Brad; Vega Deva - Dacia Orăștie; Vega Deva - Metalurgistul Cugir; 
Aliman Brad - Dacia Orăștie.

Grupa C
Rezultate: CSS Hunedoara - TehnoSporting Simeria 0-1; Aurul 

Brad - CSS Hunedoara 2-3.

CLASAMENT*

A mai rămas de disputat partida: TehnoSporting Simeria - Aurul Brad.

1. TEHNOSPORTING 3p. 1-0
2. CSS HUNEDOARA 3p. 3-3
3. AURUL BRAD 0p- 2-3.

I Antrenorii laureat! 
ai "Sportului 
românesc"

Prestigiosul cotidian “Sportul 
I românesc" a publicat clasamen- 
| tul alcătuit pe baza punctelor 

| acumulate de tehnicienii români.
■ Pe primul loc la Divizia A se află 
1 Mircea Lucescu cu 74 de 

I puncte și este urmat pe locul 2 
| de Florin Halagian cu 58 de 
i puncte și locul al 3-lea este 
! ocupat de Mihai Stoichiță (53

■ p.). Pe următoarele locuri se află, 
I în ordine, Cornel Dinu (4), Vasile 
| Simionaș (5), Florin Marin (6),
■ Silviu Dumitrescu (7), Constantin 
! Cârstea (8), loan Andone (9), 

• Jose Ramon Alexanko (10).
I
I Gheorghe Popescu 

va pleca la 
Espanol

Barcelona?
! După cum se relata în presa 

I .de specialitate se pare că inter-

naționalul nostru, Gică Popescu, 
va părăsi pe Galata pentru 
Espanol Barcelona. Gică se află 
în țară, zilele trecute trăind un 
eveniment însemnat în viața lui, 
logodindu-se cu sora soției lui 
Hagi. Nunta va avea loc în anul 
viitor în țară, ori în ... Spania 

(dacă Gică va semna pentru 
Espanol). Să fie într-un ceas 
bun!

Victor Roșea urma 
să semneze ieri 

pentru CSM Reșița

1
III
I 
I
I
■
■

I 
I
I
I 

I

I
I

Ieri, la CSM Reșița, condu- • 
cerea clubului avea prevăzută | 

întâlnirea cu Victor Roșea pen- [ 
tru a încheia cu acte oficiale ■ 
preluarea echipei de către noul ■ 
antrenor principal care, ca și la I 
Hunedoara, a dorit să încheie | 
un contract pe doi ani și jumă- | 
tate. Obiectivul stabilit de con- .• 
ducerea clubului și sponsori și 1 
acceptat de V.Roșca este evi- I 
tarea retrogradării CSM Reșița | 
ce se află la sfârșitul turului pe ■ 
locul 15 cu 15 puncte și un go- ! 
laveraj de 13-36. (S.C.) !
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Grupa C. categoria de vârstă 1985

CSS HUNEDOARA ■ TEHNOSPORTING 
SIMERIA 0-1 (0-1)

întâlnirea dintre cele două echipe a fost una de un bun nivel 
tehnico-tactic, ambele echipe dând dovadă de o bună pregătire, fiind 
bine așezate în teren de cei doi antrenori. Chiar dacă s-a înscris 
doar un gol, fazele de poartă au fost numeroase și spectaculoase, 
micuții jucători realizând frumoase combinații, un-doi-uri și pătrunderi. 
După ce Dragotă a ratat un 7 m în minutul 14, în minutul 20, Pribac l-a 
lansat pe Moț care, a înscris unicul gol al partidei. Finalul a fost 
incandescent, jocul disputându-se pe contre, cu CSS forțând 
egalarea și țu simerienii acționând rapid pe contratac.

CSS Hunedoara: Tomoioagă - Jurcă, Deaconescu, Crețan, Pop, 
Adam. Antrenor: Valentin Popa.

Tehnosporting: loncău - Popescu, Dragotă, Andrei, Moț, Pribac. 
Antrenor: Ion Bădoi.

Grupa A. categoria de vârstă 1986
VIITORUL ORĂȘTIE - PONORUL VAȚA 4-0 (2-0)

Ambele echipe sunt nou înființate, ele aflându-se la prima 
participare într-o astfel de competiție. Lipsindu-le experiența 
competițională, cele două echipe au oferit un joc haotic, cu acțiuni la 
întâmplare, în care fazele de poartă au fost foarte puține. Deși mai 
dotați fizic, jucătorii din Vața au fost totuși depășiți de puțina știință 
tactică a jocului celor din Orăștie. Golurile au fost marcate de 
Dungan (min. 17), Dincă (min. 18) în prima repriză și Dungan (min. 25) 
și Stoian (min. 34) în repriza secundă.

Viitorul: Șandor - Dincă, Pop, Dungan, Băeșu, Stoian. Antrenor: 
Constantin Pipili.

Ponorul: Banciu - Nicula, Laba, Tănăsoiu, Gabor, Avram. 
Profesor - Amos Boloț.

Grupa A, categoria de vârstă 1986

FC START ’91 ■ 
AS HANZI NON-PROFIT 1-1 (0-1)

întâlnirea dintre cele două echipe a fost meciul vedetă al zilei. S- 
a jucat dârz, agresiv, rivalitatea sportivă între cele două echipe fiind 
veche. Ambele echipe au dovedit un joc excelent organizat, reușind 
numeroase faze spectaculoase care au cucerit ropote de aplauze la 
scenă deschisă din partea numeroșilor spectatori.

Elevii antrenați de Stan Hanzi, agresivi, rapizi și bine organizați, 
au început mai bine și în minutul 5, Bălan a reluat cu capul pe spate 
un șut cu boltă al lui Muncelean,deschizând scorul 0-1. în primul 
minut al reprizei secunde Bozdog a prins o torpilă și a reușit 
egalarea: 1-1. Și deși până în final am mai consemnat numeroase 
ocazii la ambele porți, cu un plus pentru iucătorii de la AS Hanzi, 
care au avut două șuturi în transversală prin Bălan (min. 24) și

1. HANZI NON PROFIT 4p. 6-1
2. FC START ’91 4p. 4-1
3. VIITORUL ORĂȘTIE 3p. 4-5
4. PONORUL VAȚA op- 0-9.

Grupa B
Rezultate: Metalurgistul Cugir Dacia Orăștie 1 1; Aliman Brad

- Vega Deva 2-4.

CLASAMENT:
1. VEGA DEVA 3p. 4-2
2-3. METALURGISTUL 1P- 1-1

DACIA ORĂȘTIE 1P- 1-1
4. ALIMAN BRAD 0p. 2-4.
Au mai rămas de disputat: Metalurgistul Cugir - Aliman Brad;

Vega Deva - Dacia Orăștie; Vega Deva - Metalurgistul Cugir; Aliman
Brad - Dacia Orăștie.

Grupa C
Rezultate: Aurul Brad - Corvinul 1-6; CSS Hunedoara -

Tehnosporting Simeria 0-4.

CLASAMENT:
1. CORVINUL 3p. 6-1

pj.. TEHNOSPORTING 3p. 4-0
3. CSS HUNEDOARA 0p. 0-4
4. AURUL BRAD 0p- 1-6.

Munteanu (min. 37), partida s-a încheiat cu un echitabil rezultat de
egalitate.

FC Start '91: Kis - Gavrilă, Bozdog, Botezat, Tănăsie, Niță. Au mai 
jucat: Deaconu, Ardelean și Moldovan. Antrenor: Daniel Simina.

AS Hanzi Non-Profit: Curcă - Sonia, Roibu, Torok, Munceleanu, 
Bălan. Au mai jucat: Goran, Vezetu, Hegheduș. Antrenor: Stan Hanzi.

Grupa A, categoria de vârstă 1985

VIITORUL ORĂȘTIE - PONORUL VAȚA 2-0 (1-0)
Lipsa de experiență competițională și-a spus din nou cuvântul, 

meciul fiind unul de uzură, fără faze de poartă, echipele legând cu 
greu două pase consecutive, iar jucătorii având numeroase 
intervenții stângace. Totuși, jucătorii din Orăștie, ceva mai tehnici, au 
reușit să înscrie de două ori prin Pipili (min. 19) și Stoian (min. 28) 
apropiindu-și victoria.

Viitorul: Bodea - Bălan, llieș, Coca, Stoian, Pipili. Antrenor: 
Constantin Pipili.

Ponorul Vața: Banciu - Buzdugan, Miclea, Tonța, Tănăsoiu, Șoica. 
Profesor: Amos Boloț.

Grupa A, categoria de vârstă 1985

FC START ’91 - MINERUL CERTEJ 11-2 (7-1)
Toți cei prezenți se așteptau la o partidă dârză și echilibrată având 

în vedere că cele două echipe se cunosc foarte bine. Și deși replica 
minerilor n-a fost deloc slabă, devenii au reușit un joc excelent, 
realizând scorul zilei. în prima repriză, titularii de la FC Start ’91 au dat 
recital, ei conducând la un moment dat cu 7-0 prin golurile reușite de 
Drăgoi (min. 4), Mărcuș (min. 5, 6, 9, 16 și 17) și Buculescu (min. 8). 
Abia spre finalul reprizei, minerii au reușit primul gol prin Varga (min. 
18), acesta fiind unicul jucător de la Certej care s-a evidențiat.

în repriza secundă, jucând mai mult cu rezervele, devenii au mai 
înscris doar de patru ori prin Drăgoi (min. 22 și 39) și Berehoi (min. 29 și 
31) în vreme ce minerii au punctat o dată prin același Varga, în minutul 35.

FC Start '91: Mărginean - Poenar, Țermure, Buculescu, Mărcuș, 
Drăgoi. Au mai jucat: Damian, Burza, Berehoi, Popa. Antrenor: Daniel 
Simina.

Minerul: Turică - Varga, Muntean, Muncelean, Gimiga, Ciocan. 
Antrenor: Stan Hanzi.

în concluzie, trebuie spus că toate jocurile disputate în 
prima zi a “Memorialului Dumitru Cojocaru” au fost atractive 
șl pasionat disputate de micuții fotbaliști. Cu rezultatele din 
cea de a doua zi a turneului și cu ample relatări de la finale 
vom reveni în pagina Sport de luni, 4 ianuarie 1999. Tot 
atunci vom prezenta și câștigătoarele cupelor ce răsplătesc 
primele trei echipe clasate, precum și laureațil la 
categoriile: cel mai tehnic jucător, cel mal bun portar, 
golgeterul turneului, echipa fair-play etc.

Ciprian MARINUȚ

Fază din cel mai disputat med al pnmel zNe: 
FC Start 91 - AS Hanzi Non Profit, scor 1-1 

Fotografii: Tra/an MÂNU

Secvență din partida echipelor 
debutante la turneul de la Deva:

I Viitorul Praștie - Ponorul Vața, scor 2-0
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Sărbători cu arome de brad
Sărbătorile sfârșitului 

de an sunt cele mai apro
piate sufletului pentru că 
ne reamintesc mereu de 
copilărie. De copilăria 
fiului iui Dumnezeu, 
Hristos Mântuitorul! De 
copilăria noastră cu toate 
minunile și frumusețile ei 
neasemuite care ni se în
tipăresc cu putere în me

morie, pe ca re mu ie uiți 
niciodată! Acestor sărbă
tori - Crăciunul și An ui 
Nou - ie sunt dedicate co
linda și urarea. Colinda 
adusă de cetele de călușeii 
și dubași, de irozi și ste
gari, de pițărăi, de cetele 
de colindători și urători, 
în generai, însoțite de ala
iul măscărilor, furcii, ai

cerbului ș.a.
Sunt sărbători cu aro

me de brad de care se bu
cură întreaga comunitate a 
satului. Dar sunt trăite cu 
aceeași intensitate și de 
locuitorii orașelor, care, 
până ia urmă, își au 
obârșia tot în vatra mira
culoasă a satului româ
nesc. (“Sat ai meu ce 

porți în nume / Sunetele 
/acrimei... ’’)

Crăciunului și Anu/pi 
Nou le-au fost dedicate pe 
tot cuprinsul județului con
certe de colinde, între care 
cele mai reprezentative au 
fost “Cu noi este 
Dumnezeu" (Catedrala 
ortodoxă Sfinții Mihaii și 
Gavrii de ia Orăștie), cei 

din Piața Prefecturii din 
Deva și Festivaiui-concurs 
interjudețean “Călușarul 
transilvănean ” - ediția a 
XXX-a (Baișa - 19 decem
brie ’98, Orăștie, 20 de
cembrie ’98). Astfel de ma
nifestări au reunit sute de 
interpreți și, alături de ei, 
s-au aflat mii de oameni 
dornici să se bucure.

Ziarul “Cuvântul liber” 
a oglindit cu generozitate 
astfel de manifestări, aflân- 
du-se mereu alături de oa
menii Județului. în pagina 
de față revenim cu ai te 
aspecte de ia aceste 
acțiuni, aspecte surprinse 
de fotoreporterul nostru 
Traian Mânu.

Mine! BODEA

Corut "Orfeu " a! Școlii Normale Sabin Drăgo! din Deva

Grup do călușari din comuna Nomos, 
județul Hunedoara
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Spuneam că aici am văzut 

cei mai mulți obezi la un loc o 
dată. Dar pot spune că aici am 
văzut și cele mai frumoase femei.

Ceea ce mă impresionează 
la femeile americane este te
nul. Par cu zece ani mai tinere 
decât femeile de aceeași 
vârstă de la noi. Sunt mereu 
cochete și zâmbitoare. Stilul în 
care se îmbracă este simplu și 
elegant în același timp. Nu am 
văzut până acum decât o sin
gură doamnă purtând toc înalt - 
la un simpozion - în rest toate 
poartă pantofi cu tocul jos, foar
te comozi. îmbrăcămintea este 
în general deux-piece în culori 
pastel și mereu asortate cu 
poșeta, pantofii și alte auxiliare. 
Părul este mereu curat, prospăt 
spălat, în general tuns scurt 
până la umăr, simplu. Doar fe
meile de culoare par a avea o 
predilecție pentru coafuri foarte

law' vinului

Scrisori americane
Temeile, 

bărbații și 
copiii

sofisticate -în stilul în care la 
noi o femeie își coafează părul 
câiid este nașă la o nuntă sau 
merge la Revelion - dar aceste 
coafuri extra sunt în general 
doar peruci.

Femeia este respectată și 
ajutată. în general într-o familie 
americană îndatoririle gospo
dărești sunt împărțite. Dacă fe
meia gătește, bărbatul spală va
sele, dacă ea spală hainele (care 
sunt spălate de mașina automată 
și uscate de aceeași mașină), el 
va aspira prin casă etc.

Bărbații sunt eleganți și 
galanți. Mereu grijulii cu fe
meile, copiii și animalele. Poli
tețea și grija pot fi văzute a fi 
chiar exagerat pentru cineva 
care vine din România.

Copiii sunt cei mai frumoși 
copii pe care i-am văzut vreo
dată. Și toți par a fi la fel de 
frumoși. Ochii lor sunt veseli șj 
strălucitori, fețele bucălate, 
îmbrăcați în culori vesele. Este 
c deosebire izbitoare și cople
șitoare între copiii de aici și cei 
din România! Acești mici ghi
duși par a fi adevărați îngeri pe 
pământ. Au multă libertate, li se 
permit multe, sunt răsfățați și 
sunt minunați. Sunt copii și 
totuși atât de diferiți de copiii de 
la noi. E o deosebire ce poate fi 
văzută cu ochiul liber. Nu știu 
dacă sunt astfel pentru că fa
miliile sunt mai fericite, sau 
pentru că societatea este în
dreptată spre joc și veselie... 
Rata divorțului aici este de 
52%, semn că nu este “lapte si 
miere” nici în căsnicii.

Femeile, bărbații și copiii par 
a fi mai fericiți aici decât la noii

Ina DELEANU

f

- “Drumul vieții devine mai 
puțin amar și mai puțin greu 
când omul îl îndulcește la un 
popas - cu un pahar de vin”.

Ion Alex. ANGHELUȘ

- “Cutezi a vinului forță 
inventivă s-o disprețuiești? 
Ce altceva găsești pe lume 
să însuflețească fapta mai 
mult decât vinul?”

ARISTOFAN

- “Vinul prin foloasele pe 
care le aduce oamenilor de
pășește chiar puterea zeilor".

ASKLEPIADE

- “Vinul este lichid solar - 
raze lichefiate”.

BRÂNCUȘI

- “Cine nu iubește vinul, 
femeia și cântul, degeaba 
face umbră pământului”.

Martin LUTHER

- “Vinul este amestec de 
umor și cultură".

Galileo GALILEI

- “Vinul dă surâs priete
niei și scânteieri iubirii. El 
este considerat al doilea 
sânge al speței umane".

Edmondo de AMICIS

- “Vinul este cea mai nobilă 
și mai atrăgătoare băutură ce a 
însoțit sărbătorile tuturor po
poarelor, victoriile și progresele 
lor în toate timpurile".

Domizio CAVAZZA

- "Pâinea și vinul sunt 
cele mai prețioase produse 
pentru omenire".

EURIPIDE

- “Vinul este cel mai fru
mos dar pe care natura l-a 
dat omenirii ca băutură 
divină..."

HERODOT

- “Când beau vin bun aud 
ce-mi spun trandafirii, lalelele 
și iasomiile. Aud chiar ceea 
ce nu-mi poate spune iubita 
și nimenea..."

Omar KHAYYAM

PUBLIUS

Ministru! Reformei a fost trecut Za agricultură
Schimbarea o nedumerire naște: 
(Și nu-i o întrebare-n vânt) 
Cu-acest schimb se recunoaște 
Că reforma-i la pământ?

Anul 1998 este socotit de toți ca foarte slab
Ascultați ce eu vă spun
Și nu-i mai bociți de zor:
Anul ăsta-i mult mai bun
Decât anul viitor.

Zicale rectificate de...buget
Acum la rectificare,
Se dă o interpretare-aparte 
Vechii zicale seculare:
Dac-ai carte nu ai parte.
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ORIZONTAL: 1) Infinitival unor schim
buri generoase de urări; 2) Cinstire săr
bătorească pentru oameni sus-puși - 
Termen etern pentru ... LA MULȚI ANI!; 3) 
Constumațle demodată îmbrăcată la răz
boi - Covoare de expoziție în culori natu
rale; 4) Fluviu de coastă în Nigeria - Decor 
agrest pe unde s-a trecut cu “Plugușorul”; 
5) Licurici împietrit cu sclipiri argintii - 
Parfumuri efemere ale timpului, etalate la 
revelion; 6) Des prezentat în scris ad 
litteraml - Element demonstrativ în peisajul 
graiului popular - Discontinuitate marcantă 
de la un revelion la altul; 7) Ultimatum dat 
la o încercare de extindere - Caractere 
extreme puse la Index - Curs mijlociu 
consemnat la revărsare!; 8) Primul semnal 
al începerii Anului Nou! - Cupa mirifică a 
purității care te îmbată; 9) Momente de 
împliniri cu tentă sărbătorească - Formulă 
arhaică exprimată... în reluare; 10) Sărbă
toriri tradiționale la confluența dintre ani.

/
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în timpul Revelionului, furat de petrecere, 
Haralambie “prinde turație". Soția îi reproșează:

- Când o să încetezi tu cu obiceiul ăsta de a te îmbăta înaintea 
tuturor?

- Cânt tu o să fii o soție ideală!
- Vedeți, zice soția luând drept martori pe comeseni, n-o să 

termine niciodată!

Printre invitații de Revelion se află și un medic. 
Ține foarte mult să fie ascultat și pentru a explica mai 

bine relele care decurg din consumarea băuturilor alcoolice, 
domnul doctor întreabă:

- Dacă punem în fața unui animal o găleată plină cu apă și una 
plină cu vin, din care credeți că va bea?

- Din găleata cu apă...
- Și de ce va bea din găleata cu apă?
- Pentru că este un dobitoc!

de Revelion '
©în zori, doi bărbați se întorc de la Revelion. Ei 

observă un om pe jumătate înecat, într-un lac. îl scot și . 
comentează:

- Vezi ce-a pățit dacă a băut apă?

©- Draga mea, să știi că băutura te face 
frumoasă!

- Dar eu n-am băut nici o picătură!
- Tu nu, dar eu da...

©în dimineața de după Revelion, Haralambie 
Bumb vede un șofer care încearcă să-și pornească 
mașina dând la manivelă.

- Aha! Tu ești ăla de învârti strada?!

©- Iar te-ai îmbătat, Puiule? Și doar chiar ieri mi- 1 
ai promis că în noaptea asta dintre ani vrei să faci o ’ 
cotitură!

- Da, Mioaro, dar știi și tu că la cotitură virajele nu se iau 
brusc...

r—.. —
După “Periniță”, soția reintră în drepturi și pe un ț, 

ton ferm spune: li
- Valentine, ajunge! Imediat plecăm acasă!
- Sănica, uite... știi ce? Dacă pot să mă scol de la masă... mai 1

©în zori, el și ea, amețiți de “noaptea cea mai // 
lungă a anului”, cheamă un taxi ca să-i ducă acasă. Pe u 
drum, șoferul văzu în oglindă cum ei au început să se dezbrace, l 

și intervine:
- Vă rog frumos, nu vă dezbrăcați! încă nu ați ajuns în camera li 

dumneavoastră! /
- De ce nu ne-ai spus mai devreme, când ne-am scos pantofii l 

în fața ușii...
Culese șl prelucrate de Hie LEAHU

VERTICAL: 1) Ancestralul trubadur la con
fluența dintre ani; 2) Tradiționale chemări pe nume 
la sărbători; 3) Toast succint în clinchet de pahare
- Gen de moluște gasteropode; 4) Compromis 
cromatic lipsit de expresie - Respectat de obicei 
la sărbătorile de iarnă - Puncte de reper în 
determinarea unor zăcăminte!; 5) Cupă agrestă 
mimată de cuprinsul palmelor - Firul minuscul al 
unei catifele vii; 6) Agent de asigurare a fluidității 
comerciale (ad.) - Generatoare de stări euforice în 
clinchet de pahare; 7) Episod final dintr-o poveste 
de dragoste! - Comprimat indicat înainte de masă
- Fecioara blondă fugărită dexcavalerul nopții; 8) 
Discipolul ursitoarelor în noaptea Anului Nou - 
Mantie solemnă de catifea albă; 9) Laitmotivul 
obsedat cântat în Seara de Aiun - Primit cu 
felicitări la ceas de sărbători - Revelion festiv 
marțat succesiv; 10) Sărbătoarea tradițională de 
la sfârșitul anului.

DICȚIONAR: IMO, ACAV

Vaslle MOLODEȚ

I
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E în Panama semnalul 

de Revelion este dat de clo
potele din turnul pompierilor, 
sărbătoarea începând zgo
motos. Oamenii strigă și bat 
în ce se nimerește, făcând 
cât mai multă gălăgie. A do
ua zi oe străzi se circulă cu 
deosebită atenție, deoarece 
din oalcoane ori de la fe
restre se teamă peste trecă
tori apă sau făină.

<3 în Italia există obice

iul ca la miezil nopții dintre 
ani toate vechiturii? din casă 
să fie aiuricate oe geair.: 
scaune rupte, oale, cratițe, 
paturi aterizează în mijlociu 
șoselelor aiătm i de conieti și 
oe*arde. De aceea de Re- 
vel'on nu se circula pe străzi.

Obiceiuri 
de An 

N®u pe

E Cu câteva zile înainte 
de sărbătoarea de An Nou, 
japonezii își împodobesc 
casele cu crengi de pin și de 
bambus, simbol al devota
mentului și longevității. La 
miezul nopții clopotele sună 
de 108 ori.

E Egiptenii își oferă, la 
început de An Nou, unul al
tuia miere și curmale. își 

spun atunci: “Dulce și bine
făcător este numai dreptul 
adevăr". în dimineața Anului 
Nou mamele își poartă în 
spate cel mai mic fiu, căruia 
trecătorii îi dăruiesc miere.

E în India se aprinde în 
curte un rug. Femeile pun 
pe jar oale mari de lut cu 
lapte și orez. în jur se adună 

toată familia. Primul clocot 
este salutat cu strigătul 
“Pongol" (denumirea sărbă
torii), semn că anul care 
vine va fi îmbelșugat. Timp 
de trei zile, oamenii adre
sează salutul tradițional 
“Pongol”, “Pongol”.

E în Birmania Anul Nou 

începe cu luna aprilie, lună 
în care căldurile sunt mari, 
înainte cu patru zile se orga

nizează tradiționala sărbă
toare a apelcr. In acest timp 

este obiceiul să se stropeas
că rudele, prietenii, membrii 
familiei cu apă, simbol al 
rodniciei.

Flori de gheață
Au apărut la geamuri flori și steluțo de gheață. Au 

venit odată cu Crăciunul. Timide ia început, cu cate o 
petaiă abia conturată apoi li s-au adăugat mcă ura ș1 
încă una, acoperind cu albul transparent dreptunghiul 
ferestrei.

N-au parfum și nici ruarțe, dar rnicuțeie forme albe 
ne atrag irezistibil privirea spre a le descoperi de 
fiecare dată modele similare celor din natură. Ce 
miracol le creează și ie aduce lângă noi?

In această iarnă au venit odată cu Crăciunul, 
complctâiidu-i farmecul, !uminându-ne viața, sporind ■ 
frumusețea sărbătorii sfinte.

Și chiar dacă nu sunt de durată amintire a Ir 
rămâne peste an în sufletul nostru, până când un t. 
anotimp alb le readuce ca pe niște tablouri diafane 
casele noastre. (E.S.)
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PIERDERI

ANIVERSĂRI

• La aniversarea zilei de 
naștere “La mulți ani"! pentru 
Tania Marghita din Săcămaș. 
îți doresc toate florile din lume 
alături de dragostea mea 
sinceră pentru tine, Ștefan 
(15)

• “La mulți ani!” pentru 
draga noastră mamă Ecate- 
rina Orșa, din Ulieș, din partea 
copiilor, nurorilor, nepoților și 
ginerilor. (18)

225075. (3906)
• Vând oțel beton 6 <j> - 

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

• Vând WV Passat 1600 
D/1983, stare bună, Dacia 
1300 combi. 1997. Tel. 
220899(6059)

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

• Vârxf țuică de prune 
20.000I. Tel’. 627968 (4465)

• Pierdut în zona 
Mărăști-Gojdu cățelușă 
Copoi Ardelenesc. Găsito
rului recompensă. Tel. 
223051(6057)

• BBS Pagini Naționale 
anunță pierderea chitanțierului 
seria BALB, numerele 
0026101 - 002650 și îl de
clară nul. (6054)

• Pierdut ștampilă pe nu
mele Corvinești. O declar 
nulă. (3783)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Pavăl Claudiu Ga
briel. îl declar nul. (3784)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

ÎNCHIRIERI

COMEMORĂRI

• Vând Dacia papuc, în 
garanție (suprastuctură de 
fibră). Tel. 229341 (6055)

• Vând tractor chinezesc. 
Bobâlna, 146, sau Simeria 
tel. 261463 (6061)

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

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

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial în Brad, centru. 
Tel. 624615 (6060)

OFERTE DE
SERVICII

• Meditez matematică, 
clasele V-VIII, foarte avan
tajos. Tel. 627957 (6056)

•“FOTO CHROMA” Ilia 
execută poze la minut. 
Program zilnic: 14-15. 
(19)

• A trecut un an, nedrept 
de dureros de când minunata 
noastră soră și cumnată

MĂLINĂ CAMELIA
trăiește doar în sufletele celor 
ce au iubit-o. Dispariția sa a 
lăsat un gol imens pe care nu- 
I pot umple dorul și amintirile. 
Lentițu și Violeta. (OP)

Orarul pieței 
din Deva

Cum anu aflat de la dl 
Sandu Chirș, magaziner 
la Administrația pieței 
Deva, în ziua de 1 ianua
rie piața vei fi închisă. în 

zilele de 2 și 3 ianuarie 
programull pieței agro- 
alimentare va fi cel obiș
nuit din zilele de dumi
nică. Se vor putea face 
cumpărăturile necesare 
atât de la producătorii 
particulari cât și de la 
chioșcurile de desfacere 
a pâinii și «altor produse 
alimentare.. (E.S.)

MMACH DE5ERV/C/U
în prima și a doua zi de An Nou va funcționa, în Deva, 

farmacia "Hygeia”, situată pe strada 22 Decembrie, bloc D2, 
telefon 226474. în ziua de 3 ianuarie ’99 va onora rețete 

farmacia “Sanofarm” din strada G. Barițiu, telefon 214445.
Unitatea farmaceutică “Cyani" va fi de gardă în Hunedoara 

în primele trei zile ale lunii ianuarie '99. Este situată în zona 
Ceangăi, bdul Traian, bloc 15, telefon 720639. (E.S.)

C/NEMA
14 “PATRIA" Deva: Truman Show (1-4); Neînfricata Mulan (5- 

7);
14 “FLACĂRA” Hunedoara: Nume de cod: Mercury (1-7);
14 “PARÂNG” Petroșani: Terminus Paradis (1-4); Prima 

lovitură a lui Jackie Chan (5-7);
14 “CULTURAL” Lupeni: Șacalul (1-4); Godzila (5-7);
14 “DACIA” Hațeg: Marile speranțe (1-4); Chior să fii, noroc să 

ai (5-7);
14 “ZARAND” Brad: Răzbunătorii (1-4); Marile speranțe (5-7);
14 “PATRIA” Orăștie: îngerul păzitor (1-4); Răzbunătorii (5-7).

Consiliul de Administrație al 
SC Farmaceutice “REMEDIA”

SA Deva
cu sediul în Deva, str. Dorobanți, nr. 43, jud. 

Hunedoara, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor pentru data de 14 ianuarie 
1999, ora 10,00, la sediul societății pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Român al Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 30 decembrie 1998.

în cazul în care cvorumul necesar ținerii Adunării 
Generale Extraordinare nu va fi întrunit la prima 
convocare, acționarii societății sunt convocați pentru a 
doua oară în data de 15 ianuarie 1999 în același loc și la 
aceeași oră.

ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea vânzării de active.
2. Diverse.
Pentru relații și informații suplimentare acționarii se 

pot adresa direct la sediul societății sau la telefon nr. 054- 
223260, interior 114.

3 DECESE

• Ne exprimăm regretul 
față de dispariția neașteptată 
a bunului nostru vecin

LEON MERUȚA
Sincere condoleanțe fa

miliei îndurerate. Vecinii din 
blocul K, sc.B, str. loan 
Corvin, Deva. (4466)

• Colectivul Studioului 
TVR Timișoara este alături 
de colegul lor Marius Me- 
ruță la dispariția părintelui 
drag,

LEON MERUTĂ/
Condoleanțe întregii 

familii. (6064) 

• Familia Popescu mulțu
mește tuturor celor care au 
fost alături de ei la trecerea 
în neființă a celui care a fost 
un bun soț, tată și bunic

POPESCU PETRE
Amintirea lui va rămâne 

veșnicîn inimile noastre. (3347).

SC RETEZATUL 5A DEVA
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.11

Organizează licitație publică, cu strigare, conform prev. 0.88/97 aprobată prin L.44/98 și N.M. aprobate prin 

HG 55/98 pentru vânzarea următoarelor active:

Denumirii activ Obiect activitate Adresă Preț pornire (lei) T
clădire in v. 1006, 1065birouri depozitare Deva, str. Pietroasa 13 350.000.000
La prețul da pornire se adaugă TVA suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc în data de 22 ianuarie 1999, ora 10, la sediul societății din Deva, str. Depozitelor, nr.11. 
în caz de ne adjudecare la prima ședință, se organizează cea de a doua ședință a licitației pe data de 29 ianuarie 1999. 

Dosarul de prezentare a activului poate fi cumpărat de la societate contra cost: 150.000 lei, între orele 8-14. 
Alte relații pot fi cerute la telefon 054/223630, dir. ec. M. Cimpeanu sau consilier juridic A. Zăvoian.
Pentru participarea la licitație ofertanții.vor depune la sediul societății până in ziua licitației, ora 8, documentele 

prevăzute in caietul de prezentare, precum și dovada achitării dosarului.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul 303080401 BC Deva taxa de participare de 

2.000.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății vânzătoare a garanției de 3% din prețul de 
pornire a licitației.

Valoarea terenului nu este inclusă in preț, acesta se va vinde prin negociere, către cumpărătorul activului, conform 
reglementărilor in vigoare.

PUBLICITATE
mu

"ClTCiCTCL

PfWK&fa cahu/w Pârâu.
Sfintele sărbători de Crăciun au prilejuit profunde meditații 

pentru toți creștinii, moment în care aspirațiile pentru un viitor 
prosper mai bun devin speranțe și călăuze unanime.

Aceste gânduri bune însoțite de urarea de multă sănătate 
le adresăm locuitorilor comunei Hărău, instituțiilor și unităților 
economice, colaboratorilor, prietenilor, sponsorilor, Prefecturii 
și Consiliului Județean Hunedoara, împreună cu tradiționalul

La mulți ani!
Primar Dătie Petru 

Viceprimar tohom loan Ladislau

SC ASIROM SA
ORGANIZEAZĂ concursul 

“ASIGURĂRILOR RE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO”
Pot participa toți cei care au încheiate asigurări de răspundere civilă auto (RCA) până la 

data de 01.02.1999.
Pentru a putea intra în posesia premiilor puse în joc, trebuie să răspundeți corect la 

întrebarea din talon.
Completați citeț datele din talon și expediați-l pe adresa SC ASIROM SA, str. I. Creangă, 

bl. 21, parter, Deva, cod 2700, jud. Hunedoara, cu mențiunea “Pentru concursul asigurărilor 
RCA”, până la data de 05.02.1999.

Se acordă 3 premii constând în asigurări de viață cu valori de 20 mii., 10 mii., respectiv 
5 mii. lei.

Numele câștigătorilor vor fi anunțate în aceeași publicație.

TALON DE 
CONCURS

întrebare: Ce semnificație au inițialele RCA?» »
Răspuns:__________
Nr. tichet de asigurare ASIROM/ data:______
Numele și prenumele:_________
Adresa: localitate:_________str.________
Nr._____Bl.____Ap._____ Tel.___________

usar
Ministerul Fiinantelor

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice și Controlului Financiar 

de Stat Hunedoara ■ Deva

în afentia• - 
asentilor 

economici
începând cu l ianuarie 

1999 sumele datorate de 
agenții economici conform 
Ordonanței de Urgență nr. 
31/ 1998 pentiru pensia 
suplimentară și pensia 
asigurări sociale ale 
agricultorilor (3003 și 3010) 
se vor vărsa în conturile:

-22090404- Contribuția 
pentru pensia suplimentară

■ 22090406 ■ Contribuții 
agenți economici pentru 
asigurări sociale ale 
agricultorilor

urmat de codul fiscal al 
DPMOS Hunedoara deschis 
la Trezoreria Deva.

Consiliul de administrație al 
SC CRIȘBUS SA Brad 

convoacă 
Adunarea Generalâ Ordinara a Acționarilor 

în data de 10.01.1999, ora 10,00, în sala 
mare a Primăriei municipiului Brad.

în cazul în care la data de mai sus, adunarea nu va fi 
statutară, se amână pe data de 11.01.1999, la locul și ora 
menționate mai sus. Procurile de reprezentare se depun la 
sediul societății până la data de 08.01.1999.

Informații suplimentare, la sediul societății din Brad, str. 
Goșa, nr. 44, zilnic între orele 7-10 sau la telefon 054/ 651242.

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

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

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.
Caracteristici:
J 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
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 

1.400 articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
J 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)
j Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic i o
J 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 SOCIEWII

\________________ _______________ :___ /
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A fost promulgată Legea privind 
modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului privind 
impozitul pe profit

de agenții 
nu se vor

Președintele Emil 
Constantinescu a promul
gat Legea privind modi
ficarea șl completarea 
Ordonanței Guvernului 
privind impozitul pe profit, 
prin care se stipulează că 
diferențele de curs valutar 
la sumele de curs în valută 
dețjnute 
economici
reflecta în veniturile șl 
cheltuielile 
arată într-un comunicat al 
Președinției remis agenției 
MEDIAFAX.

La calculul profitului 
Impozabil, legea precizează 
că sunt deductibile contri
buțiile pentru constituirea 
de fonduri cu destinație 
specială; venituhle și 
cheltuielile rezultate din 
anularea datoriilor sau din 
încasarea creanțelor, ca 
urmare a transferului de 
acțiuni sau părți sociale de 
la FPS; cheltuielile de 
delegare, detașare și 
deplasare; cheltuielile de 
asigurare care privesc 
activele corporale fixe și 
circulante, precum și 
cheltuielile de asigurare

acestora, se

pentru personal împotriva 
accidentelor de muncă; 
contribuțiile 
organizatorilor coope
rației de consum și de 
credit la asociațiile la care 
sunt afiliate; contribuțiile 
organizațiilor cooperației 
meșteșugărești și 
contribuțiile la organizații 
neguvernamentale.

Pentru determinarea 
profitului impozabil, la 
capitolul cheltuielilor 
pentru care nu se admite 
deducerea, legea adaugă 
șl cheltuielile privind 
bunurile de natura 
stocurilor constatate lipsă 
din gestiune sau degra
date și n^mputabile, taxa 

pe valoarea adăugată 
aferentă bunurilor, altele 
decât cele din producția 
proprie, acordate salarl- 
aților sub forma unor 
avantaje în natură.

Prevederile acestei 
legi, cu noile modificări 
introduse la regimul 
impozitului pe profit, intră 
în vigoare la 1 ianuarie 
1999.
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Cincizeci de ziariști
și-au pierdut viața

în 1998

1 
i 
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i 
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Carnavalul de iarnă
la români

r 
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NUMĂRUL ȘOMERILOR a" 
CRESCUT ÎNTR-O LUNĂ CU

PESTE 50.000 DE PERSOANE
Numărul șomerilor înre

gistrați la oficiile de forță de 
| muncă și șomaj din întreaga țară 
| a crescut, în ultima lună, cu 
. peste 50.000 de persoane, cifra
■ totală a acestora ajungând astfel 
I la 962.183 de persoane, 
| reprezentând o rată a șomajului 

| de 9,7 la sută, informează Biroul
■ de Presă al Ministerului Muncii 
! și Protecției Sociale. Din analiza 

• fluxului de intrări și ieșiri, în 
I perioada 23 noiembrie-21 
J decembrie, rezultă că au fost 
| luați în evidență 101.688 șomeri, 
J din care 83.122 prin înscrieri noi,
■ mai mult de jumătate dintre 
I aceștia fiind șomeri proveniți din

rândul personalului disponibi- 
lizat ca urmare a aplicării 
programelor de restructurare, 
privatizare sau lichidare a unor 
societăți comerciale sau regii 
autonome.

Județele în care nivelul 
ratei șomajului se menține cu 
mult peste media pe țară sunt 
Hunedoara (16,5 la sută), 
Neamț (16,1 la sută), Botoșani 
(15,7 la sută), Brăila (15,2 la 
sută), Vaslui (15,6 la sută) și 
Vâlcea (13, 9 la sută).

Sub nivelul ratei medii pe 
țară se situează județele Arad 
(6,8 la sută), Bihor (5,5 la sută), 
Timiș (5,4 la sută), Satu Mare

-undația Internațională a Ziariștilor (FiJ) a anunțat, că, 
în cirsul anului 1998, au fost uciși 50 de jurnaliști, dintre 
cart zece numai în Columbia, relatează AFP. FiJ a 

| conotmnat aceste asasinate și a cerut tuturor guvernelor | 
■ implicate să “accepte să ancheteze aceste crime și să ie 
. judeci”. Conform FU, 31 de ziariști au fost uciși în timp ce 
I își exe:citau profesia, în vreme ce alte 19 asasinate sunt 
| încă în curs de anchetare.

Columbia este țara cu gradul cel mai mare de risc pentru 
ziariști, zece ziariști coturnbienipierzăndu-și viața în cursul 
anului 1998. în generai, țările iatino-americane sunt con
siderate periculoase, șase ziariști murind în Mexic, trei în 
Brazilia și doi în Peru. Pe lista neagră a FU mai figurează 
Rusia, unde au avut ioc patru asasinate, Iranul și Etiopia J 
cu trei, Nigeria șl Tadjikistan, fiecare cu câte două. '

Aite țări cu grad ridicat de risc sunt Afganistan, Angola, 
Bangladesh, Canada, Congo-Brazavil, Georgia, Guatemala, 
iran, Pakistan, Fillpine, Rwanda, Sierra Leone, Thailanda 
și Iugoslavia (Kosovo).
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(5,6 la suta), Ilfov (4,1 la sută) 
și municipiul București (5,1 la 
sută).

Pe categorii socio-profe- 
sionale, muncitorii continuă să 
dețină ponderea cea mai mare 
în numărul total al șomerilor 
indemnizați, respectiv 74,4 la 
sută. Din numărul total al 
șomerilor, peste 230.000 erau 
șomeri neindemnizați.
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La CONEL, în 1999 - o nouă etapă
de restructurare

Societățile rezultate din 
reorganizarea RENEL, 
CONEL, Nuclearoelectrica SA 
și Regia de Activități Nucleare, 
vor începe din 1999 o nouă 
etapă de restructurare, care 
prevede disponibilizări de 
personal, închideri și casări de 
capacități de producție, în 
vederea eficientizării activității, 
a anunțat Radu Berceanu, 
ministrul Industriei și 
Comerțului. Din cei 82.300 de 
angajați ai CONEL vor fi 
disponibilizați circa 24.000 de 
angajați: 15.500 începând din 
luna ianuarie 1999, iar în anul 
2000 circa 9000, a precizat 
Eugeniu Tănase, directorul 
general executiv al CONEL.

începând din aceeași peri
oadă vor fi retrase din exploa
tare capacități de producție ce 
însumează 1.230 de MW, din 
totalul puterii instalate de care 
dispune CONEL, de circa 
20.000 de MW. Respectivele 
capacități de producție sunt 
grupuri ale centralelor din 
Tu'ceni, Rovinari, Ișalnița, 
Onești și Giurgiu, aflate în

stare tehnică proastă și care 
produc ineficient. Papă în anul 
2000, CONEL va casa 
capacități de producție de 3.036 
MW, pe cărbune 1.480 MW și 
pe hidrocarburi 1.556 MW. 
Compania de electricitate va 
vinde capacități ce însumează 
516 MW - cele mai multe 
centrale termice aflate pe 
platforme industriale. Măsurile 
luate vor duce la creșterea 
profitului în 1999 cu 100 
miliarde lei.

Societatea Nuclearoelec- 
trica SA își va reduce 
personalul cu 10% în 1999, din 
ianuarie, din cei 2.500 de 
angajați ai Centralei de la 
Cernavodă. Societatea va 
exporta energie electrică'în 
perioada ianuarie - februarie, 
ministerul sperând continuarea 
exportului și în restul anului.

Regia de Activități Nucleare, 
care grupează Fabrica de apă 
grea de la Halînga, 
termocentrala de pe platformă și 
institutele ICN Pitești și CITON 
Măgurele, va disponibiliza circa 
1.000 de persoane - 660 din cei

3.100 care lucrează la 
combinat și la centrala din 
Drobeta Turnu Severin, 413 
din cei 1.211 angajați ai ICN 
Pitești și circa 80 din angajații 
CITON - 460 de persoane.

Radu Berceanu a precizat 
că prețul în dolari al energiei 
electrice va fi micșorat în 
continuare și anul viitor. 
Reducerile “nu vor fi 
spectaculoase, pentru că nici 
resursele nu vor mai fi atât de 
mari", a adăugat ministrul.

Prețul mediu al energiei va 
mai fi ajustat. într-o primă 
etapă “nu vom mai umbla la 
prețul populației, iar cel pentru 
agenții economici va scădea", 
a spus ministrul. în politica de 
prețuri a sectorului energetic - 
energie electrică, termică și 
gaze naturale, spune 
Berceanu, mai sunt necesare 
clarificări, problemă care va fi 
rezolvată până la finele 
trimestrului al lll-lea al anului 
viitor.

Cifra de afaceri a CONEL 
a fost în 1998 de 17.000 
miliarde lei.

Termenului “carnaval” 
îi sunt atribuite două 
etimologii, menționate într
una din lucrările de 
referință pentru mitologia 
poporului nostru,
aparținând iui Romuius 
Vulcănescu și intitulată 
“Mitologie română”; astfel, 
una dintre etimologii se 
referă ia interdicția 
temporară a cărnii (carnes 
totas, carnes toiiendas) și 
aita ia numele unui car cu 
roți, ce închipuie o navă 
celtică (carrus na va ies).

Aceste care rituale s-au 
transformat pe parcursul 
timpului, devenind care 
alegorice în carnavalurile 
creștine 
Centrală și de Vest, în 
schimb, 
Europei

din Europa

în sud-estui 
și-au păstrat 

semnificația rituală a 
figurărilor străvechi, cu 
precădere în România, 
Iugoslavia, Bulgaria și 
Grecia. La români, 
carnavalul prezintă de 
asemenea două aspecte: 
unui solstlțial, de Anui 
Nou, și unui echinoxiai, de 
lăsatul secuiul. Carna
valului de iarnă îi sunt 
specifice câteva alaiuri, 
cunoscute sub numele de 
“•aiul Caprei, ai Că iuților, ai 
Maian^ej șj a/ Piugu- 
șoruiui, obiceiuri Ce se 
referă ia activitatea 
agropastoraiă șl la 
creșterea animalelor 
domestice, în generai.

Cei mai vechi și mai 
spectaculos din carnavalul 
de iarna este alaiul Caprei. 
Ei amintește întrucâtva de

alaiul dionisiac ai 
făpturilor antropocaprlne 
la traci, la grecii antici și 
ia romani. Jn jurul Caprei 
care domină alaiul se 
grupează mai multe 
personaje daimonice, de 
tipul satirilor, faunilor și 
panilor, reprezentați prin 
moși și babe, ghiduși și 
păcălici, țărcovnici și 
pristavi etc., care 
conlucrează fiecare în 
parte ia desfășurarea 
ritului magico-mitic ai 
prolificității zoologice și 
fertilității telurice.

O altă datină foarte 
răspândită pe teritoriul 
românesc este cea a 
Pluausorulul. Ea con
stituie, conform aceleiași 
surse mitologice
amintite, un fapt istoric 
mitizat: opera împăratului 
Traian (Bădița Traian), 
care extinde ia maximum 
agricultura în Dacia 
cucerită, ce trebuia să 
devină grânar ai Impe
riului Roman. Mai mult 
decât sinteza unui tratat 
de agronomie foicio- 
rizată, Piugușorui ar 
reprezenta o legendă 
mitică transpusă în 
versuri, care exaltă 
meritele agriculturii 
“intensive" romane a 
grâului, în locul meiului 
ce domina în cultura 
ceralieră ia daci ia 
începutul erei noastre. 
Piugușorui relevă deci un 
rit do restructurare și 
îndătinare a culturii 
grâului ia daco-romani. 
(G.B.)

■v

GÂNDURI LA CUMPĂNĂ DINTRE ANII
La sfârșitul anului 1998 

și începutul anului 1999 am 
solicitat câteva opinii și 
dorim să-i prezentăm pe 
câțiva dintre oamenii 
apropiați, prin gândire și 
acțiune, de cuvântul tipărit.

1. Administratorul Pante 
Gazzini, de la SC “Novello EC” 
SRL Hunedoara, este apreciat 
ca un om plin de stăruință... La 
numai 33 de ani, a luat - cum 
se zice - în piept mai întâi 
necazurile. Și-a pierdut tatăl 
într-un accident de aviație, 
lăsându-l să conducă singur 
destinele societății abia înfiin
țate în municipiul Hunedoara.

Tânărul Dante, în mai puțin 
de trei ani, a reușit să 
organizeze o firmă de confecții 
încălțăminte cu renume. 
Beneficiarii sunt în proporție de 
nouăzeci la sută externi. Pentru 
strădania sa, Camera de 
Comerț și Industrie din județul 
Hunedoara i-a acordat diploma 
cu locul doi pentru buna 
activitate desfășurată la 
“categoria” întreprinderi 
mijlocii. în municipiul 
Hunedoara, este a doua 
societate care aduce valută.

Să mai facem trei precizări: 
în firma SC “Novello EC” 

SRL Hunedoara sunt încadrați 
cu carte de muncă peste 150 
de lucrători. Societatea a 
început să fie curtată de 
bănci... Și a treia întâmplare 
frumoasă este că domnul 
Dante s-a căsătorit cu o 
româncă frumoasă. Ca și ell 
Reținem o frază, de mare 
încărcătură emoțională, pe 
care ne-a mărturisit-o domnul 
Gazzini: “M-am împăcat și cu

oamenii și cu gândul că trebuie 
să stau aici...”

îi dorim numai bucurii în 
anul ce vinei

2. ing. Tiberiu Fiorea este
directorul SC “Agroflori” SA 
Călan. Pe lângă misiunea de a 
servi hrana zilnică
siderurgiștilor din secțiile cu 
foc, ai celor doisprezece 
sidermeți pitici câți are în 
subordine Albă ca Zăpada (rog 
să citiți SC “Sidermet” SA), îi 
revine sarcina socială de a 
asigura mâncarea și la cei peste 
100 de asistați, câți sunt în 
evidența Consiliului local... Și 
cum, de multe ori, fondurile 
alocate pentru acești năpăstuiți 
nu sosesc la timp... Și cum de 
multe ori, pe lângă cei care sunt 
în porții mai vin spre cantină și 
alți rătăciți ai vieții... în special 
copii... în ale căror priviri se 
vede cum “roade” foamea... Și 
nu pot scăpa de ea...

La toți, ing. Fiorea, ca un 
tată iubitor - cu o inimă de aur, 
am zice noi - le pune în față o 
farfurie cu mâncare caldă...

Firea sa calmă, omenoasă, 
îl face să fie potrivit la locul pe 
care-l ocupă...

3. Ec. Mircea Bugoiu este 
directorul Direcției de impozite 
și taxe - din cadrul DGFPCFS 
Hunedoara - Deva. Zilnic, de la 
ora șapte și până la terminarea 
programului, are ușa deschisă 
spre lume...

Conduce una dintre cele 
mai grele direcții din domeniul 
finanțelor. Aici vin oameni, în 
cele mai multe situații 
nemulțumiți, nedumeriți, ori cu 
dorința de a începe o activitate... 
și nu știu cum să procedeze... 
La fiecare în parte, cu răbdare,

găsește o soluție, o 
îndrumare, o rezolvare... 
Poate că de aceea este așa 
de mult solicitat...I

4. Nistor Laurențiu este 
primarul comunei Șoimuș. 
De numele său sunt legate 
toate realizările din urbe. 
Noul este prezent peste tot 
în satele aparținătoare. Bun 
gospodari Bătăios! Până 
dincolo de limita posibilului. 
A făcut ca în așezările 
comunei să se simtă suflul 
înnoirii. Și din câte am înțeles 
de la domnul Nistor: este 
abia începutul...

Dă-i, Doamne, putere de 
muncă...!

5, _ Georgeta Viad -
inginer-agronom, adminis
trator la SC Agroserv I SA 
Deva - este o împătimită 
pentru profesia aleasă. 
Visurile sale nu au fost 
mereu pe măsura arderii lor... 
Condițiile pedoclimatice, 
sămânța, nu întotdeauna de 
calitate, „criza” de bani, lipsa 
de utilaje performante... Și de 
ce nu: indiferența statului 
față de truditorii pă
mântului... Au făcut-o să 
lăcrimeze, de multe ori.. Mai 
ales toamna... când se 
numără bobocii... Cu toate 
astea, nu a renunțat la 
meseria sa...

Soarele, în zori, o 
găsește pe câmp... Și apune 
cu privirea spre ea... Șz de 
câți ani... Noi îi dorim să aibă, 
la anul, pe holdele fermei 
sale spicul de grâu ca 
...vrabia (cum se cântă într-o 
urare...)

A consemnat
N. Paltin



Privind înapoi cu mânie, 
să căutăm împăcarea

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

protestele sindicale, în zadar 
- avertismentele organismelor 
internaționale. România, cu 
înțelepții ei conducători, dar 
mai ales specialiști, a 
continuat să se afunde în 
haos, sărăcie și deznădejde, 
să se îndepărteze de 
structurile europene și 
euroatlantice, în care se și 
vedaa instalată, ajungând pe 
locuri codașe in agendele 
investitorilor străini.

E drept că nu pentru toți și 
nu totul a fost rău, negru, în 
1998 în țară. S-au mai majorat 
unele salarii, s-au recorelat 
anumite pensii - deși ele nu 
țin pasul cu majorările 
prețurilor. Unii chiar au 
prosperat peste măsură, 
accentuând discrepanța între 
bogați și săraci.

Parlamentarii și-au înlocuit 
Daciile cu autoturisme Cielo 
și Daewoo. Unii dintre ei și-au 
mai încropit câte-o vilă, câte- 
un SRL, își mai înalță câte-un 
magazin, cum este și cel din 
Piața Centrală a Devei. Au 
mai apărut câteva 
somptuoase sedii de bănci. 
Lucruri bune, nu?

S-au înregistrat și o serie 
de creșteri. A crescut numărul 

pensionarilor, depășindu-l 
pe cel al persoanelor 
încadrate în muncă. A 
crescut numărul bolnavilor și 
cel al copiilor handicapați. A 
crescut numărul șomerilor și 
cel al evazioniștilor. A 
crescut numărul deplasărilor 
în străinătate ale parla
mentarilor și demnitarilor. A 
crescut și numărul 
pușcăriașilor. Și reforma 
este în creștere, lată, după 
ce aproape tot anul a bătut 
pasul pe loc, în ultima lună 
s-a năpustit peste fabrici și 
regii, reformându-le din 
temelii.

Și totuși, cu puține bune 
și mai multe rele, anul 1998 
se încheie. Să ciocnim un 
pahar, dorindu-i lui 1998 să 
se ducă pe pustii, că în 
istorie va rămâne ca unul 
trist pentru români. Și să mai 
ciocnim un pahar - că la asta 
nu renunță românul -, 
sperând în măcar ceva mai 
bine în 1999. Să căutăm, 
așa cum se obișnuiește la 
cumpăna dintre ani, 
împăcarea unora cu alții; să 
facem să ne coboare în 
suflete liniștea și buna 
înțelegere; să trăim 
împreună bucuria clipei. I

La mulți ani! | 

ospătari, garderobieri, 
artiști, maiștri cu 
întreținerea - au fost 
antrenați în aceste din urmă 
zile în pregătirea a tot ceea 
ce va da lumină, culoare și 
fast nopții dintre ani. Or
chestra de muzică populară 
și ușoară a restaurantului, 
programul de cabaret cu 
surprize vor întreține 
atmosfera de sărbătoare. 
(E- S.)

Cinci revelloane la 
“Sarmis”. Pentru cine 
dorește să-șl petreacă 
Revelionul '99 în Deva 
Societatea Comercială 
“Sarmis” are o largă ofertă. 
Firma de turism deveană 
organizează petrecerea 
nopții dintre ani la 
principalele localuri ale sale. 
Pentru “pretențioși” reve
lionul la restaurantele 
“Sarmis” și “Deva” promite 
a fi o experiență plăcută. Se 
vor servi delicatese culinare, 
între care tronează specia- 
fitștea casei: mușchiulețul 
de porc împănat 
ciupercuțe. Cadru) -°nor va 
fi asigurat de «națiile celor 
dou/ locai^- Preîul este de 
35(/oo^ de lei. Pentru tineret 
om' organizează revelion la 
Disco Bar Deva, Braseria 
Deva și Bar de Zi “Sarmis”.

Meniul, ne asigură dl Virel 
Cernău, directorul f.C. 
"Sarmis” S.A., va fi sp<cial, 
la fel ca ambientul mișcai 
de discotecă care ge
nera un antren decăebit. 
Prețul acestei distracții 
disco-gastro- 
nomice este
accesibil buzu 
narelor “da
tineret”, el rică- 
cându-se la 45.COO 
de lei. Dintr-y/i to
tal de 450 de locuri 
oferite pentru petrecerea 
într-un cadru festiv a 
Revelionului '99, luni erau 
ocupate circa jumătate. 
(A.S.)

o

Restaurant 
“Decebai" Deva. Unul 
dintre cele mai solicitate 
restaurante devene, pentru 
diverse ocazii festive pe tot 
parcursul anului, nu 
rămâne în afara «rertelor 
de Revelio"- Pregătind o 
atmosferă pe măsura unei 
nopți speciale, cum e cea 
a Revelionului (cu meniu 
adecvat, muzică, tombolă 
etc.), S.C. Apollo S.A. pune 
la dispoziția amatorilor de 
petreceri cele 200 de locuri 

ale restaurantului, la un preț 
pe care fiecare îl apreciază 
după greutatea pungii 
proprii, respectiv 300.000 de 
lei pentru o persoană. (G.B.)

La Rusca. De
Revelion, la fel ca în 
fiecare an, toate 
drumurile la
Hunedoara duc la 
Restaurantul 
“Rusca”. Din cele 
declarate de dl ec. 
Dumitru Cozan, 

directorul S.C. “ Rusca” S.A., 
am reținut că în cele două 
saloane ale restaurantului, 
însumând 130 de locuri, 
participanții la Revelion 1999 
vor fi răsfățați cu cele mai 

CASA AUTO TIMIȘOARA (A
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: 056-215948.

gustoase produse culi 
nare și cele ma 
“îmbuchetate” băuturi. 
Ambientul sonor va fi 
asigurat de formația 
localului “Rusca”. Prețul 
care trebuie plătit pentru 
această fiestă, “ă la 
Rusca”, organizată la 
cumpăna dintre ani, e mai 
mult decât convenabil, el 
fiind de doar 250.000 de 
lei. Devenind deja o 
tradiție în municipiul de pe 
Cerna, Revelionul de la 
“Rusca” are toate șansele 
și în acest an să trans
forme momentul magic 
dintre 1998 șl 1999 într-o 
amintire de neșters. (A.S.)
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