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Satele vor redeveni ceea ce au fost cândva?!
Am umblat și umblăm - așa 

ne cere meseria - mult prin 
satele județului Hunedoara și 
am observat un fenomen și 

| anume acela că localitățile mai 
îndepărtate de căile de 
circulație au tot mai puțini 
oameni, că populația rurală este 

I tot mai îmbătrânită. Au rămas 
mulți oameni singuri-singurei 
care abia se pot ține după 
coada unei Joiene necum să 
țină de coarnele plugului sau să 
cosească. Un om din Toplița îmi 
spunea mai în vara anului 
trecut:

_
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în 1999 vom avea

Un buget la fel de 
bolnav ca si economia

N-a fost să fie nici în 
1998 ca CDR să 
scoată asul din mânecă, 

adică să aducă pe masă și 
pe capul românilor miliardele 
de dolari promise în urmă cu 
doi ani, când a ajuns la 
putere. Ba, dimpotrivă, țara, 
câ și economia în ansamblul 
său au devenit mai sărace și 
mai bolnave, tratamentul bolii 
de care suferă inclusiv 
bugetul făcându-se acum 
numai cu perfuzii. Cât va dura 
procesul de reanimare și 
dacă bolnavii își vor mai reveni 
nimeni nu poate deocamdată 
să pronosticheze, toate pro
misiunile de până acum 
dovedindu-se a fi doar simple 
deșertăciuni.

Cu toate că premierul 
Radu Vasile a anunțat că se 
va ține seama de niște 
priorități la alcătuirea 
bugetului și recunoaște că 
blocajul financiar și economia 
subterană afectează grav 
resursele, în bugetul de 
austeritate pe 1999 se (Continuare în pag. 2)

• Anunț (strict autentic) pe ușa unui magazin: 
“AZI, LUNI, AVEM SÂMBĂTĂ LIBERĂ”

- Uitați-vă cât amar de iarbă 
se uscă. Fiindcă n-are cine o 
cosi. Asta pentru că în satul 
nostru sunt foarte puțini tineri. 
Aproape toți s-au mutat la orașe.

- Mai vin acasă ia părinți, ia 
rude?

- Rar și mulți dintre ei doar 
ca să mai ia ceva de la ai lor: 
ouă, lapte, o găină.

Tot un sătean, din Zam de 
data asta, se plângea:

- Am pământ mult și nu 
răzbesc de unul singur.

- Copiii - avea un băiat și o 
fată - nu vă ajută?

regăsește cu totul altceva 
față de ceea ce s-a spus. Cu 
alte cuvinte, una se zice și 
alta se face sau se întâmplă 
în realitate.

Dacă în ultimele zile ale 
lui decembrie 1998 
Guvernul a reușit să 
elaboreze proiectul 
bugetului pe 1999, ar fi 
urmat ca până la sfârșitul lui 
ianuarie să fie convocat 
Parlamentul într-o sesiune 
extraordinară pentru a-l 
dezbate și adopta. Dar să 
vedem câteva elemente 
esențiale care stau la bază 
și definesc proiectul de 
buget pe acest an.

Potrivit declarațiilor 
ministrului Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, 
deficitul bugetului conso
lidat va fi de 2 la sută din PIB, 
față de 3,6 la sută în 1997 și 
1998. Pentru acoperirea 
deficitului se au în vedere

Nicoiae TÎRCOB

- Băiatul da. Când e mult de 
muncă vine acasă vinerea, de 
obicei, dar ce poate lucra 
sâmbăta?

Ba uneori ziua respectivă 
este sărbătoare religioasă.

- Cât plătiți pentru o zi de 
lucru?

- 80-90 de mii de lei, trei 
mese pe zi. Ba îi și cazez pe 
zilieri, dacă vor. Pe gratis.

Dl Tenie Corui, secretarul 
Consiliului local din 
Sarmizegetusa, ne spunea mai 
zilele trecute că în 1998 s-au 
oficiat 5 căsătorii.

Minerii Văii Jiului 
-in greva generală

• Ei nu acceptă închiderea minelor; 
9Ultimatum dat Guvernului și MIC;
9 Miron Cozma revine în forță din Grecia;
9Nomenclatorul cu 30 de revendicări.

Minerii Văii Jiului n-au prea 
avut tihnă de Revelionul 1999. 
Hotărârea Guvernului de a 
închide unitățile miniere 
nerentabile, aplicată deja 
minelor Dâlja și Bărbăteni, le 
produce mâhnire și îngrijorare. 
Deși Valea Jiului, alături de 
bazinele Brad și Bălan, au fost 
declarate recent, prin hotărâri 
de Guvern, zone defavorizate, cu 
o serie de facilități pentru cei 
care vor investi și vor crea locuri 
de muncă în beneficiul minerilor 
disponibilizati de aici, liderii de 
sindicat din exploatările 
carbonifere ale Văii Jiului au 
hotărât organizarea unei 
deplasări masive la București 
pentru a protesta împotriva 
închiderii minelor.

z- Pentru aceasta ei au solicitat 
ministrului Transporturilor, 
Traian Băsescu, să li se pună la 
dispoziție un număr de vagoane 
de tren pentru deplasarea la 
București, iar primarului general 
al Capitalei, Viorel Lis, i s-a cerut 
aprobarea mitingului de pro
test. Cei doi demnitari au 

L

- Multe, puține, die 
Corui?

- Foarte puține. In alți ani, 
în aceeași perioadă, aveam 
număr dublu de căsătorii 
încheiate, ba chiar mai multe.

In satul Păucinești, tot din 
comuna Sarmizegetusa, am 
întrebat o localnică unde 
găsim școala.

- Mai sus, da’ n-are rost 
să mergeți până acolo, că s-a 
închis fiin'că nu sunt copii - 
ne-a răspuns.

Traian BONDOR

(Continuare în pag. 8) 

declinat solicitarea minerilor, 
motivând cu comportamentul 
violent al acestora din anul 
1991, comunicându-le că 
problemele lor se pot rezolva 
acasă nu la București.

Minerii își “temporizaseră” 
pornirile, prin vocea vicepre
ședintelui executiv al Ligii 
Sindicatelor Miniere din Valea 
Jiului, Lucian Postolache. 
însă, revenit din Grecia, unde 
și-a petrecut Revelionul 
împreună cu familia, Miron 
Cozma a convocat urgent 
Consiliul de coordonare al 
LSMVJ, care, la îndemnul lui, 
a hotărât declanșarea încă de 
luni dimineața a grevei 
generale în toate subunitățile 
Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani și convocarea la 
discuții, în Valea Jiului, până 
azi, la ora 15, a primului 
ministru Radu Vasile și a 
ministrului Industriei și 
Comerțului Radu Berceanu.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Din poșta de ieri

DeANVLNOV
Aho! ctho! de Anul Nou 
Plugușor cu-n singur bou 
Cu un bou și cu o vacă 
Că e țara cam săracă 
Iarna-i grea, omătul mare 
Suflă văntu-n buzunare 
Suflă și-n apartament 
Mai ceva ca-n parlament 
Toată ziua se fac legi 
Nici nu poți să le-nțelegi 
Ce primești astăzi cu dreapta 
Mâine ți se ia cu Japca 
Am pierdut, n-am căștigat 
Toți suntem datori la stat 
Zicea văru’ meu Olaru 
Mă! te pui tu cu dolaru 
Dacă mai trăim un an 
Leul va ajunge ban 
Și c-o pensie bădie 
Cumperi doar o pălărie 
Dar ne-am cam luat cu vorba 
Și ni se răcește ciorba 
întâi colindăm boierii 
Care-au pus pe drum șomerii 
Aho! aho! boieri mari 
Ce le-ați făcut la plugari? 
Fără grapă, fără plug 
De muncesc ca boii-n jug 
Ei cu munca, alții sug 
Suntem toți ca niște frați 
Fără bani, restructurați 
Fără speranța de mâine 
Fără lapte, fără pâine 
Dar la anu care vine
O s-o ducem mult mai bine 
Vom primi dolari din Vest 
Și țigări din Sud și Est 
Nuci de cocos fără miez 
Cântece in Fa diez, 
Și să vezi cum vine treaba 
Vom călători cu roaba 
Că-i vehicul cu o roată 
N-are taxe deocamdată 
Țăranul mănce-l amaru 
Nu poate nici cu măgaru 
Că e paracopitat 
Și este impozitat. 
In final strigăm în cor 
Strânge măi cureaua bine! 
Vreme trece - vreme vine...

Sorin iOSOF 
pensionar, Hunedoara

\ Mulțumiri pentru felicitări'
■ Consiliul de administrație ai SC Casa de presă și editură i 

“Cuvântul liber" Deva aduce sincere mulțumiri tuturor firmelor, ’
I conducătorilor de instituții și unități, demnitarilor, colaboratorilor |
■ și cititorilor care ne-au adresat felicitări cu ocazia Crăciunului și ■ 
’ Anului Nou 1999. Cu acest prilej îi asigurăm încă o dată de sprijinul 1 
| nostru în reușita acțiunilor ce ie întreprind, transmițându-ie în |
■ aceiași timp urări de bine, sănătate și împliniri în acest an. ■

1 “Cuvântul liber”J

în Parcul Lumii din Beijing (China) va fi amplasată și o replică 
la scara 1/1 a Mănăstirii de la Prislop (Hunedoara).

1998 - Retrospectivă (II)
România- “Lanterna roșie” a Europei

Pe fondul declarațiilor 
descalificante ale comi
sarului european pentru 
Relații Externe ale UE, Van 
den Broek, România și-a 
putut privi în oglindă 
statutul de “lanternă roșie” 
în cursa pentru integrare 
europeană. Toamna anului 
trecut a consemnat și 
pierderea acordurilor cu 
organismele financiare 
internaționale. România 
anului 1998 a fost o 
Românie a sărăciei și 
înapoierii. Presa și 
observatorii internaționali

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

s-au ferit să recomande 
lumii civilizate România, ca 
atracție financiară sau 
turistică. Statisticile interne 
au relevat că peste 30 la 
sută din români sunt săraci 
cu "acte”, Institutul de 
Cercetări pentru Calitatea 
Vieții stabilind și un “pol al 
sărăciei” românești. Aces
ta este localitatea Duda- 
Epureni, Vaslui, unde 
oamenii mănâncă prepon
derent cartofi și fasole, nu 
își mai trimit odraslele la 
școală și trăiesc exclusiv 
din mila autorităților. Ca 

nivel de civilizație o 
statistică tristă semna
lează că în mediul rural 
românesc numai 3,2 la 
sută din locuințe au 
canalizare la rețeaua 
publică în timp ce doar 
6,6 la sută din gospodării 
au toaletă în interior. Pe 
fondul disponibilizărilor 
“cu dar”, navetiștii la 
oraș de ieri au devenit 
șomerii de la sat de azi. O 
categorie extrem de

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

Preot dr. loan Octavian Rudeanu ne spune cum a fost
DE SFINTELE SĂRBĂTORI DE 

IARNĂ ÎN CHINA
Sosit de curând din R.P. 

Chineză, unde s-a aflat în 
decada a treia a lunii 
decembrie din anul de 
curând trecut, dr. loan 
Octavian Rudeanu, preot 
paroh la Biserica Sfântul 
Nicoiae din municipiul 
Hunedoara, ne-a relatat, 
sintetic, câteva din misiunile 
la care a participat în vizita 
făcută cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă în această țară. între 
altele este notabil faptul că a 
fost primul reprezentant al 

Bisericii Ortodoxe Române 
care a oficiat slujbe religioase 
cu ocazia sărbătorilor 
Crăciunului și primul preot 
ortodox român care a avut 
întrevederi la nivelul cel mai 
înalt cu personalități religioase 
catolice și reformate, precum 
și cu reprezentanți de seamă 
ai parlamentului și guvernului 
R.P. Chineze.

în context am reținut că, 
între alții, s-a întâlnit oficial cu 
Mjchael Fu Tienshan, membru 
în parlament, episcopul

Diocezei Chineze cu sediul 
la Beijing, și cu Fr. Francisc 
Havier, secretarul cu 
probleme externe din cadrul 
Bisericii Catolice din China, 
această întrevedere 
desfășurându-se în spiritul 
unei adevărate trăiri în duhul 
ecumenismului. Aceasta a 
fost prima întrevedere între 
un preot ortodox român și un

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)
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împrumuturi pe piața internă, 
obținerea de împrumuturi 
pentru încheierea de acorduri 
cu FMI, BM și Uniunea 
Europeană, cât și o reducere, 
în ultimă instanță, a cheltu
ielilor. Speranța și nădejdea 
stau în împrumuturile externe, 
deoarece în următoarele 
șase luni este scadentă 75 la 
sută din datoria externă, care 
se ridică la un total de 2,2 
miliarde dolari. Rău este că 
aceste datorii acumulate în 
mai mulți ani nu se regăsesc 
într-un nivel de trai mai bun 
pentru populație, incompe
tența guvernanților în 
gospodărirea resurselor 
financiare lăsând o moștenire 
grea și pentru anii viitori.

în altă ordine de idei este 
de semnalat faptul, nu tocmai 
plăcut și încurajator pentru 
agenții economici, că 
proiectul de buget are în 
vedere suspendarea 
efectelor prevăzute privind 
acordarea unor facilități

(Urmare din pag. 1) 1998 - Retrospectivă (II)
afectată este cea a tinerilor, 
care reprezintă aproape 21 
la sută din totalul șomerilor. 
Agențiile de rating Moody's 
și Standard & Poor's au 
semnalat de câteva ori în 
1998 înrăutățirea riscului de 
țară pentru România. S-au 
produs retrageri masive de 
capital de pe piața bursieră, 
alterându-se rostul de 
dinamizator economic al 
pieței de capital.

Neîncrederea populației 
în clasa politică s-a adâncit 
în 1998, testul reprezentat 
de alegerea primarului 
capitalei fiind cel mai 
elocvent exemplu în acest 
sens. Cetățenii Bucureștiu- 
lui au dat practic un vot de 
blam clasei politice în bloc 
prin neprezentarea la urne.

S-au întâmplat multe în 
anul ce tocmai s-a înche
iat. Din păcate, încercând 
să trasăm un fir roșu între 
evenimentele lui ’98 
singura concluzie care se 
degajă este că anul a 
trecut fără nici un rost 
pentru reforma mult 
așteptată în România. Cum

II 5 ianuarie

TVR I
6,00 România: ora 6 vă

oferă “Cafeaua de 
dimineață” 9.00 TVR Cluj 
10,00 TVR Info 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 12.05 Credo 
(r) 13,00 Natasha (s/r) 14,00 
TVR Info 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 în fla
grant (anchetă) 18,00 TVR 
Info 18.10 Nick Freno - 
profesorul... (s) 18.35
Stăpânul lumii (s) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 376) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 O 
pereche potrivită (f. a.) 22,50 
Jurnalul de noapte 23,05 
Opinia publică 0,05 Nocturna 
Pop

TVR 2
6,30 TV Telematinal 8,50 

Știri bancare și bursiere
V___________

Un buget la fel 
de bolnav ca și economia
fiscale în baza Ordonanței 
referitoare la investițiile 
directe, deși a fost promulgat 
proiectul de lege adoptat de 
Parlament în acest sens, 
facilitățile pentru investitori 
trebuind să intre în vigoare de 
la 1 ianuarie 1999. Ministrul 
finanțelor se opune însă din 
răsputeri aplicării facilităților, 
motivând că s-ar putea re
duce astfel drastic veniturile la 
buget, existând riscul ca 
România să ajungă în inca
pacitate de plată. Rămâne de 
văzut deci cine este mai mare 
și mai tare.

Comparând sumele din 
buget alocate în 1999 cu cele 
din 1998, pe diferite profile de 
activitate, se constată câteva 
diferențe semnificative. Spre 
exemplu, cheltuieli mai mari 
față de cele din anul trecut, în 
procente din PIB, sunt 
prevăzute la Ministerul 
Finanțelor, la Ministerul

Neîncrederea oamenilor nu 
s-a rezumat doar la clasa 
politică. Există o mare 
suspiciune șl în ce privește 
puterea judecătorească. 
1998 va rămâne în istoria 
afacerilor veroase sub 
antetul “Țigareta II”. 
Mușamalizarea unor astfel 
de afaqeri de corupție 
mamut, diferența între 
ocalele cu care justiția 
împarte dreptatea pentru 
“mici” și pentru “mari”, 
economia subterană ce 
reprezintă financiar 40 de 
procente din veniturile 
bugetare, au suscitat anul 
trecut preocupări pentru 
reorganizarea sistemului 
juridic românesc. Prin 
glasul unor magistrați s-a 
adus o critică dură habitu

1998 - Un an neconvingător pentru reformă
temporizarea reformei are 
costuri economice și 
sociale deosebite, anul 
precedent ne-a aruncat în 
față, pentru prima dată, 
spectrul blocajului econo
mic cu tot alaiul său de 
efecte negative. Din dispe
rare, în ultima parte a lui 
1998 guvernul s-a hotărât să 

9.00 Documente culturale (r) 
9,50 Un cântec pentru fiecare 
10.00 Ultimul tren (r) 11.00 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.30 
Studioul șlagărelor 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 12,55 TVR 
Info 13.00 Primul val (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 
15,00 TVR Info’15.10 Limbi 
străine: franceza 16.00 
Țiganca (s, ep. 91) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Melodii populare 17,50 TVR 
Info 18.00 Care pe care! (cs) 
19,00 Știri bancare și 
bursiere 19,10 Dosarele 
istoriei (do) 20,10 Destine în 
vreme de război (s) 21,10 
Sensul tranziției 22,00 Teatru 
TV: “Aștept provincia”

ANTENA I
6,40 Agenția de presă (r) 

6.45 Dimineața devreme 
(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.25 
Iluzii (s, ep. 118) 11.25 Pericol 
iminent (s/r) 12.30 Cronici 
paranormale (s) ■ 13.30 

Apărării Naționale, 
Ministerul de Interne, SRI, 
SPP și Secretariatul de Stat 
pentru persoanele cu handi
cap.

Cu multă tristețe 
constatăm și de această 
dată că premierul nu-și 
respectă câtuși de puțin 
cuvântul dat când este vorba 
despre agricultură, pe care 
o consideră teoretic (dar de 
fapt o ignorează) ca fiind o 
prioritate, căreia i s-au 
alocat mai puțin de 6 la sută 
din totalul cheltuielilor pe 
1999 (față de 6,67 la sută în 
1998), reprezentând sub 2 
la sută din PIB. De aici se 
vede ce atenție se acordă 
alimentației sănătpase a 
populației, scoaterii țării din 
sărăcia și mizeria în care a 
fost cufundată ca urmare a 
unor politici ce merg în 
direcțiii greșite, cum o arată 
și sondajele de opinie.

dinii moștenite a politicului 
de a Interveni și Influența 
actul justițiar.

Campania antlcorupțle 
lansată la începutul anului de 
președintele Constantlnescu 
s-a dovedit a fi un mare bluf, 
corupția nu numai că n-a fost 
temperată, dar a atins noi 
culmi de manifestare. 
Aceste lucruri au dus la o 
scădere continuă a 
popularității președintelui. 
Intr-un sondaj de opinie dat 
publicității în toamna anului 
trecut, președintele Emil 
Constantinescu și premierul 
Radu Vasile sunt într-o 
scădere de popularitate 
evidentă. Aproape jumătate 
din cei chestionați au fost de 
părere că între guvernările 
Ciorbea și Vasile nu este nici 

miște ceva în plan real 
pentru a reașeza economia 
românească pe niște 
principii sănătoase în care 
este protejat cel care face 
profit și nu cel care gene
rează pierderi. Drumul până 
la economia de piață este 
însă extrem de lung, el 
urmând să treacă prin

Planeta vie (do, ep. 146) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc 15.30 Dallas 
(s, ep. 147) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 66) 17,50 
Zodiac 18.00 Colivia de aur 
(s, ep. 39) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 
20.45 Femeia dispărută (f.a.) 
23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23,35 
Schimbul de noapte

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9,00 Profit 9,10 
Riști și câștigi (r) 9,35 Roata 
norocului (r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Even 
Cowgirls Get the Blues (f/r)
12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Sânge 
otrăvit (dramă SUA 1992, p. 
II) 14.35 Suflet de femeie (s) 
16.00 Nano (s, ep. 194)17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul 
la iubire (s, ep. 23) 18.15 
Știrile PRO TV 18,20 Riști și 
câștigi (cs) 18,50 Roata 
norocului (cs) 19.20

Minerii Văii Jiului - 
in grevă generală

(Urmare din pag. 1)

Dacă aceștia nu vor da curs 
invitației, minerii vor decide 
următoarele acțiuni, dintre care 
nu este exclusă chiar deplasarea 
în Capitală.

în nomenclatorul revendi
cărilor minerilor din Valea Jiului 
figurează nu mai puțin de 30 de 
poziții, care au mai fost aduse la 
cunoștința Guvernului. între 
altele, minerii cer: oprirea 
programului de închidere a 
minelor și acordarea în 1999 a 
unui volum de subvenții în sumă 
de 1000 de miliarde de lei; 
garantarea de către Guvern a 
preluării în țară a întregii producții 
de cărbune din Valea Jiului și 
renunțarea la importurile de 
cărbune; formarea unui holding 
mineri-energetlcieni; reeșalo- 
narea datoriilor de peste 2700 
de miliarde de lei pe care CNH 
Petroșani le are la stat și 
anularea penalităților; majo
rarea salariilor minerilor cu 115 

o diferență în abordarea 
reformei. Pe fondul 
nemulțumirii generale, se 
face simțită o recâștigare de 
teren a politicii de stânga șl 
a celei naționaliste, Ion 
Iliescu șl Vadim Tudor 
înregistrând puncte pe scala 
popularității. Dacă unii 
politicieni urcă, Iar alții 
coboară în topul 
preferințelor, liderii de 
sindicat pot acuza o 
pierdere treptată și 
constantă de popularitate în 
rândul propriilor sindicaliști. 
Anul 1998 a fost cel al 
mișcărilor sindicale “de 
paie”. “Ieșirile” sindica
liștilor și-au pierdut enorm 
din virulența și hotărârea 
avută pe vremea guvernării 
Văcăroiu, sindicaliștii 

filiera legislativă, apoi prin 
cea a dezvoltării naturale, 
de la mic la mare, a opera
torului economic, pentru ca, 
în cele din urmă, să treacă 
prin vadul unor noi 
mentalități care să mențină 
vii în aplicare principiile unei 
democrații descentralizate 
administrativ, economic și

Chestiunea zile 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 17) 21.30 Lois 
și Clark (s, ep. 6) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 22.30 
Veronica (s, ep. 17) 23.00 
Știrile PRO TV/Profit 23.20 
Chestiunea zilei 23.30 
Walker, polițist texan (s, ep. 
5) 0,15 Dosarele X (s)

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 Un pumn 
de dinamită (f/r) 12.25 Ca la 
mama Acasă (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 

dolari pe lună și om; 
acordarea minerilor disponi- 
bilizați a 10.000 de dolari, două 
hectare de pământ și credite 
pe termen lung pentru 
începerea unei afaceri. Ei cer, 
de asemenea, demiterea 
ministrului Radu Berceanu și 
a conducerii Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani.

Până la închiderea ediției 
ziarului nostru, câteva mii de 
mineri din schimburile I și II 
de la toate exploatările din 
Valea Jiului nu s-au prezentat 
la lucru, ci în fața CNH 
Petroșani. Miron Cozma le-a 
prezentat programul 
revendicărilor și a făcut apel 
la unitate. Este greu de crezut 
că primul ministru șl ministrul 
Industriei și Comerțului, care 
au refuzat să discute cu Miron 
Cozma în Capitală, vor veni la 
chemarea lui în Valea Jiului.

începutul de an nu se 
anunță ușor nici pentru 
mineri, nici pentru Guvern. Â 

refuzând în număr tot mal 
mare să se coaguleze în 
jurul prea ajunșllor lor 
lideri. De altfel, dată fiind 
conjunctura existentă, 
poziția sindicatelor, 
dictată mal mult de 
instinctul de conservare, 
este, dincolo de 
declarații, antireformă. 
Liderii sindicaliști cer 
puterii garanții pentru 
locurile de muncă șl 
păstrarea în funcțiune a 
unor entități economice 
neviabile, trezind antipatia 
unor sectoare economice, 
în special cel reprezentat 
de IMM, ce țin în spate, din 
ce în ce mai greu, formele 
economice nerentabile.

mental. Anul 1999, dacă 
va marca victorii în planul 
reformei, va fi prima 
cărămidă solidă pusă la 
baza noii Românii. O 
Românie pe care toți o 
dorim demnă și prosperă, 
împreunând avantajos 
luminile vestului de tradiția 
ancestrală a estului.

moare (s) 19.25 Peter Pan>' 
(d.a). 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Surorile 
(s) 22.30Țiganul (f. a.)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri locale (r) 

10.15-16.30 Antena 1 
București 16.30-17.00 
Interviul săptămânii 17.00- 
17.50 Antena 1 București 
17.50-18.00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 
București

___ ___________________/
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3 BERBEC
Nu aveți motive să vă temeți 

de noutăți, dar dacă vă veți 
relaxa prematur veți avea parte 
doar de neplăceri. Aveți în 
perspectivă o nouă legătură 
sau poate descoperiți ceva nou 
în caracterul partenerului.
O TAUR

Nu de mult atl avut o idee 
genială. Nu lăsațl ideile 
prețioase să se piardă, 
încercați să le valorificați 
punându-le în practică. în 
această săptămână renunțați la 
jocurile de noroc.
O GEMENI

în timp ce visați la zile liniștite, 
obligațiile va copleșesc. Vă este 
greu să luațl o decizie, deoarece 
nu aveți suficientă încredere în 
dv. șl din această cauză e 
posibil să ratați niște ocazii 
favorabile.
O RAC

V-ațl asumat prea multe 
responsabilități la serviciu șl nu 
v-ațl apreciat suficient de 
corect posibilitățile șl condițiile 
date, ceea ce vă va afecta 
substanțial pofta de lucru Iar 
proasta dispoziție își va pune 
amprenta și pe atmosfera de 
acasă.
O LEU

în plan sentimental, aveți 
Impresia că nu aveți lucrurile 
sub control. Situația este puțin 
mai complicată, dacă apar șl 
implicații materiale. Nu vă agitați, 
cel târziu mâine veți găsi soluția 
optimă.
O FECIOARĂ

Doriți să schimbați lumea, dar 
lumea nu dorește să fie 
schimbată. Cu toate acestea, se 
poate încerca. în viața 
doamnelor este momentul 
renunțărilor. Puteți obține 
succese în dragoste pe care nu 
le veți uita niciodată sau care 
vă vor schimba viața.
3 BALANȚĂ

Rănile din trecut de pe urma 
decepțiilor amoroase nu trebuie 
să le amintiți tot timpul. 
Partenerul vă ajută să treceți 
peste toate eșecurile și 
decepțiile trecute. In tot ceea 
întreprindeți veți avea noroc și 
veți găsi calea cea bună.
O SCORPION

Nu este ziua favorabilă 
pentru mărturisirea păcatelor 
din trecut. Atenție! Puteți ruina 
tot ce ați clădit până acum și 
greșeala nu se mai poate 
repara. Faceți un bilanț mental în 
privința realizărilor de până 
acum, căci ar putea începe o 
nouă epocă în viața dv.
O SĂGETĂTOR

Femeile din Săgetător sunt în 
aceste zile mult mai ferme și 
mai decise, fapt exploatat 
inclusiv în sfera profesională. 
Există toate șansele să ia, la 
locul de muncă, frâiele în mână 
ori să stabilească ritmul 
activității.
O CAPRICORN

Suportați greu dacă cineva 
vă contrazice, deși acest lucru 
se va întâmpla destul de des în 
următoarele zile. Vă penalizați 
partenerul numai pentru că el 
nu este de acord cu dv.
O VĂRSĂTOR

Deși sunteți o fire 
egocentrică, da data asta veți 
accepta bucuros ofertele 
“inovatoare" ale partenerului și 
nici n-o să vă pară rău. N-aveți 
voie să țineți morțiș de ideile dv. 
O PEȘTI

Aveți un deosebit simț Bl 
frumosului, care se manifestă în 
orice domeniu. Acum, spre 
exemplu, vă place munca în 
echipă, găsiți în ea multiple 
satisfacții, nu numai de ordin 
profesional.

netesccp
V ________________ /
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CEI MAI BUNI SP( UTIVI Al JUDEȚULUI
A

>

HUNI DOA1L1 IN ANUL 1998
La încheierea fiecărui an trăim bucuria, frunte fiind medaliați cu aur, argint și bronz, 

satisfacția succeselor obținute de cei mai buni confirmând încrederea și speranțele neobosi- 
sportivi hunedoreni pe parcursul unui an de ților antrenori - adevărați șlefuitori a nume- 
zile. în nesfârșitele ore de pregătiri și antre- roase talente.
namente, în timpul desfășurării competițiilor Acestor minunați sportivi, antrenorilor și
interne - campionate județene, naționale și în conducerilor cluburilor școlare, asociațiilor 
toiul marilor confruntări internaționale, sportive le adresăm cele mai călduroase 
sportivii hunedoreni și-au demonstrat din nou felicitări, dorindu-le ca și în anul 1999 să 
calitățile lor, luptând din răsputeri pentru a obțină noi performanțe la cât mai multe 
urca pe podium, cucerind numeroase locuri de discipline sportive.

RAMURI OLIMPICE
Numele și 
prenumele

Ramura 
sportivă

Clubul Rezultatele Categoria 
de vârstă

Antrenorii

I. OLARU MARIA Gimnastică CSS Cetate Campionatul European 
Locul 1 cu echipa Locul II sărituri

Seniori BELL) OCTAVIAN 
BITANG MARIANA

2. BUNGĂRDEANU IONELA Atletism CSS Cetate
- Centrul județean

Campionatul European Juniori
Locul III cu echipa Locul IX individual 
Campionatele balcanice
Locul 1 cu echipa Locul II individual

LUCA MIHAI

3. COSTESCU DENISA Atletism Centrul Județean Campionatele Mondiale Universitare 
Locul IV cu echipa
Campionatele Mondiale de cros
Locul V cu echipa
Campionatele Balcanice
Locul 1 cu echipa Locul III individual

Seniori MLADIN MARIANA

4. MIHAI EMIL Lupte libere CSS Petroșani 
AS Jiul Petrila

Campionatul European
Locul V și multiplu campion național

luniori FĂGAȘ VASILE

5. PĂSCUTĂ RALUCA Judo AS Parângul Lonea Cupa Mondială
Locul III individual și Locul II cu echipa 
Campionatul Internațional Franța
Locul 1
Campionatul Național 
Locul 1

lunioare CORDEA IOAN

6. CESOVAN CLAUDIA Tir cu arcul AS Minerul Aninoasa Campionatele Balcanice
Locul II cu echipa
Campionatul Național
Locul 1 individual Locul 1 cu echipa

Seniou. a HABIAN VIOREL

7. PASCU DIANA înot CSS Hunedoara Camp. Naț. 100 m, 50 m, 25 m liber
Biatlon categoria 12 ani

Junioare GURASAZENO

8. URECHE ECATERINA Gimnastica artistică CSS Cetate Campionatul Național Individual categoria 1 
Locul 1 sărituri Locul II paralel 
Locul li Individual Compus

Junioare COSMA LILIANA 
CĂRPINIȘAN ION

9. BARTHA ROBERT Schi alpin CSS Petroșani Campionatele Naționale
Locul 1

Juniori TOTHZOL1ĂN

MOLNAR ROBERT Atletism Siderurgica Hunedoara Campionatele Naționale Solă și aer liber 
Locurile 1; II; III lungime

Tineret și 
Seniori

BEREGSZĂSZY ȘTEFAN

IO. BĂRBAT RAMONA Gimnastică CSS Cetate

*

Locul 1 individual ALPHA - Austria 
Campionatele Maestre Locul III cu echipa 
Campionatul Individual Locul 1 sărituri 
Locul V individual Compus (categoria a lll-a)

Junioare ENOIU CRISTIAN 
COSMA LILIANA

RAMURI NEOLIMPICE
Numele și 
prenumele

Ramura 
sportivă

Clubul Rezultatele Categoria 
de vârstă

Antrenorii

l. COCOTĂ GHEORGHE Radioamatorism CSS Petroșani Campionatele Mondiale 
Locul III

Juniori MOLNAR BELLA

2. SIMOJĂNOS Karate Constr. Hunedoara Campionatele Europene 
Karate Tradițional Locul 1 
Karate Fudokan Locul III

Seniori SIMO JĂNOS

3. STEAVU SORINA Karate Constr. Hunedoara Campionatul European 
Karate Tradițional Locurile 1; IV

Senioare SIMOJĂNOS

4. GOGAȚIU MĂDĂLINA Gimnastică aerobică CSS Cetate Campionatul Mondial 
Locul VIII

Senioare ANDREASSON ADRIANA

5. CIORTAN LEONTIN Navomodelism Jiul Petroșani Multiplu Campion Naț. Io indiv. și cu echipa Seniori CIORTAN LEONTIN
6. VIZITIU ELENA Alpinism Minerul Lupeni Campionatele Naționale Escaladă și Viteză Senioare SANDA SORIN

Direcția pentru Tineret și Sport a județului Hunedoara

Campionatul Aiomlial <le 
fotbal la doi ani?

Recent, președintele 
FIFA, I. Batler, a făcut o 
declarație surprinzătoare. 
Dumnealui propune ca în vi
itor Campionatele Mondiale 
de fotbal, după anul 2000, 
să se desfășoare din doi în 
doi ani, în acest fel, echipele 
naționale vor avea clasa
mentul care îl merită, subli
niind că a venit timpul când 
trebuie ales între competi
țiile echipelor reprezentative 
naționale și cele inter clu
buri, trebuind să răspundem 
la întrebarea vrem echipe 
naționale ori vrem echipe 
de club? Președintele FIFA 
s-a declarat favorabil și orga
nizării de competiții regio
nale în fiecare an. Totodată, 
consideră că actuala perio
dicitate de desfășurare a 
CM o dată la 4 ani este de-

/

pășită. Ea a fost stabilită în 
anii ’30 când formațiile călă
toreau de la un continent la 
altul cu vaporul. Pentru a se 
evita o suprasolicitare a ca
lendarului, Blater s-a referit 
și la o suprimare a sistemu
lui de calificare, participarea 
la Campionatele Mondiale 
urmând să fie rezervată 
echipelor celor mai bune 
clasate în Campionatele 
continentale.

Primele reacții nu s-au lă
sat așteptate. Unii consideră 
bună, suficientă, perioada de 
desfășurare a CM o dată la 4 
ani și cu noua modificare, 
acest important eveniment 
fotbalistic s-ar putea bana
liza. Alții cred că nu se au în 
vedere doar considerațiile 
financiare. în orice caz se aș
teaptă mai multe detalii.

Ediția '99 a CE 
de fotbal (sală) în 
Spania

Fotbalul în sală are tot 
mai mulți adepți. în acest an, 
Campionatul European se 
va desfășura la Granada, în 
Spania, între 22-28 februarie, 
la care participă reprezen
tativele Belgiei, Rusiei, Olan
dei, Portugaliei, Croației, 
Iugoslaviei, Italiei și Spaniei.

Meciul de box 
dintre Foreman și 
Holmes 
amânat

a fost

Prevăzut să se desfășoa
re la 23 ianuarie 1999, la 
New York, meciul de box 
dintre foștii campioni mon
diali la categoria grea, 
George Foreman și Larry 
Holmes, a fost anulat. Așa 
cum s-a relatat în “New York 
Daily News”, promotorul 
partidei nu a obținut decât 
un milion de dolari, din su
ma de 9 milioane de dolari 
promisă de Foreman și res
pectiv 400.000 de dolari, din 
cele 3,6 milioane de dolari 
care urma să le primească 
Larry Holmes.

până acum. D. Munteanu, 
după foarte multe demersuri 
făcute încă din vară, a primit 
acceptul conducerii clubului 
FC Koln de a se transfera la 
altă formație în schimbul a 
3-3,5 milioane de mărci. FC 
Koln, după retrogradarea din 
prima divizie, a fost părăsit 
de trei dintre jucătorii săi de 
bază și a ținut morțiș ca D. 
Munteanu să rămână în 
continuare pentru a forța pro
movarea' Dându-și seama 
că acest lucru e puțin pro
babil, internaționalul nostru 
ar putea evolua în Scoția, 
Spania sau la altă echipă în 
Germania.

Cu Gâlcă e ceva mai 
simplu: Espanol Barcelona 
renunță la serviciile lui și a 
acceptat transferul la 
Newcastle United care va 
achita sportivilor 1,2 milioa
ne de dolari.

Măsuri pentru 
combaterea 
dopajului

Gâlcă și Dorinei 
Munteanu își vor 
schimba echipele

Cei doi cunoscuți inter
naționali ai noștri, Costel 
Gâlcă și Dorinei Munteanu, 
își părăsesc echipele lor de

Se prevede ca mâine, 6 
ianuarie, la Zurich, FIFA și 
Comitetul Internațional Olim
pic, într-o ședință comună, să 
adopte noi măsuri pentru 
combaterea dopajului. Reu
niunea are ca scop și ana
lizarea structurilor turneelor 
olimpice de fotbal din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la 
Sydney din anul 2000 și a J.O. 
de la Atena din anul 2004, 
precum și crearea unui tribu
nal de arbitraj al fotbalului 
(TAF) în cadrul Tribunalului de 
arbitraj din sport.

Echipa AS. HANZI NON PROFIT, ce a participat la prima 
ediție a “Memorialului Dumitru Cojocaru” la minifotbal ce s-a 

desfășurat la Deva
Foto: Traian MÂNU
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Indiferent de anotimp, ordinea și 
curățenia trebuie făcute și menținute

Unii sunt de părere că în • Anotimpul fiind rece, ea nu este 
vremea anotimpului alb activita
tea de gospodărire a cartierelor 
și străzilor încetează, că ordi
nea șl curățenia nu mai trebuie 
efectuate, că oricum covorul alb 
de zăpadă acoperă totul. Buna 
întreținere șl ordinea sunt însă - 
ori ar trebui să fie - preocupări 
permanente, la ordinea zilei, ale 
bunilor gospodari, dar și ale ce
lor care, în virtutea meseriei, au 
această responsabilitate.

L-am Invitat pa dl inginer Vir
gil Davidascu, șef Serviciu salu
britate - zone verzi din cadrul 
Primăriei Deva, să ne spună ca
re au fost preocupările din ulti
mele săptămâni ale salarlațllor 
acestui serviciu, ce se face în 
prezent pentru menținerea cu
rată a străzilor municipiului?

- Activitatea se dasfășoară 
normal - spunea dumnealui.

prea bogată, o parte din personal 
fiind în concediu. Cu toate aces
tea am avut în ultima perioadă câ
teva acțiuni menite să aducă un 
plus de frumusețe unor zone ale 
orașului. în preajma Crăciunului, 
pentru a marca această sărbă
toare, echipe ale noastre au ame
najat Orășelul Copiilor în parcul 
de la poalele Cetății, au amplasat 
și decorat brazii din fața primăriei 
și în stația Uzo Balcan din Micro 
15, au decorat cu ghirlande și be- 
culețe fântâna arteziana de la 
"Ulpia"

Curățenia este o activitate 
permanentă. Sunt golite coșurile 
de gunoi, se adună reziduurile de 
pe străzi, zone verzi, parcuri șl 
trotuare.

- Zăpada de pe trotuare este 
curățată - sau ar trebui să fie - de 
către iucuitori, fiecare în fața ca-

sei sau sediului unde lucrează. 
Dar curățirea străzilor cui îi 
revine?

- Nouă ne revine și suntem 
pregătiți, pentru a interveni în 
situații deosebite cu echipe de 
lucru, cu utilaje și material anti
derapant. Avem întocmit un tabel 
nominal, pe zile, cu cei care tre
buie să acționeze la deszăpezire 
dacă este cazul. în asemenea 
situații Intervenim mai întâi pe 
traseele autobuzelor, la intersecții 
șl apoi pe străzi. Am organizat în 
mod aparte acaastă activitate de 
intervenție ca și aceea de cură
țenie generală șl pentru zilele de 
Crăciun șl An Nou.

- Acțiunile premergătoare 
sărbătorilor, acelea care au în
semnat un oraș înveșmântat în 
lumină și culoare, presupun co
laborarea și cu alți agenți eco
nomici, cu alte servicii.

- într-adevăr. Am colaborat 
bine cu Sucursala de Distri
buție (fostul IRE), cu colegii de 
la Biroul administrația și între
ținerea drumurilor, circulație 
rutieră și iluminat public. Cola
borăm de asemenea în același 
scop al efectuării și menținerii 
igienei cu SC Salubritatea SA, 
societate căreia îi revine 
transportul reziduurilor me
najere și care lucrează după 
un grafic pe care îl respectă.

- Se lucrează și în ser? 
pentru pregătirea plantelor de 
ornament, a florilor ce vor de
cora scuarurile?

- Da. Serele sunt încălzite, 
activitatea se desfășoară nor
mal. Sunt pregătite răsadurile ce 
vor fi plantate în sezonul cald.

Discuție realizată de 
Estera SÎNA

Revenim mai pe larg asupra cazului gardianului public 
care a fugit din serviciu din Uricani. Așadar, în dimineața zilei 
de 09.12.1998, Grupa Gardienilor Publici din orașul Uricani a 
sesizat poliția că Augustin Tăbăranu, de 28 de ani, angajat al 
unității, a părăsit postul de pază de la “Romtelecom" Uricani, 
unde a fost de serviciu, având asupra sa pistolul din dotare, 12 
cartușe și stația de emisie-recepție. înainte de părăsirea

postului, a sustras suma de 659.000 lei șl 5 cartele magnetice 
telefonice din incinta unității. Tăbăranu a mai fost condamnat 
la 1 an închisoare pentru abandon de familie.

în seara zilei de 24.12.1998, bănuind că este urmărit de 
poliție, l-a vizitat pe fratele său la SC "Tăbăranu" SRL 
Lupeni, unde acesta este administrator, l-a lăsat pistolul și 
cele 12 cartușe cu indicația să le predea la poliție și a afirmat 
că în zilele următoare se va preda singur.

Acest lucru s-a întâmplat în 28.12.1998, când s-a pre
zentat la Poliția municipiului Petroșani. Aici a declarat că după 
ce a părăsit postul s-a deplasat în mai multe localități din țară, 
iar la Craiova a aflat dintr-un ziar că este urmărit de poliție. 
Stația de radio emisie—recepție a pierdut-o în împrejurări 
necunoscute. Pentru a nu fi depistat de poliție, și-a schimbat 
fizionomia prin raderea mustății și tunderea părului.

La poliția Petroșani s-a prezentat împreună cu mama sa.
Organele de parchet au emis mandat de arestare pre

ventivă împotriva lui Augustin Tăbăranu pentru săvârșirea 
infracțiunilor de furt calificat și nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor.

El riscă o pedeapsă între 3-15 ani închisoare.
Lt.coi. Mircea NEGRU, 

Valentin NEAGU
J)- - - - - - - - - - - - - - - - - !
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Amărăciune și dezgust

rural

V. NEAGU

ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Am primit în ultima perioadă la redacție mai multe scri
sori de la cititorii noștri prin care aceștia exprimă păreri și idei 
privind situația economică și politică a țării în prezent, 
privind felul în care românul de rând își duce traiul de pe o zi 
pe alta.

Gheorghe Moise, de 88 de ani, din Nojag, comuna Cer- 
teju de Sus, se adresează bunăoară președintelui României, 
Guvernului și parlamentarilor. întrebările și opiniile dânsului 
vizează promisiunile electorale de la teorie la realitate, soarta 
românilor din interiorul țării și de dincolo de granițe, sărăcia 
tot mai cruntă care atinge un număr tot mai mare de cetă
țeni, incompetența parlamentarilor etc. “Rog pe Dumnezeu 
să ne ajute la fiecare după faptele și intențiile sale" - încheie 
pensionarul minier din Nojag.

O altă scrisoare plină de amărăciune și dezgust față de 
ceea ce se întâmplă în aceste vremuri în România ne-a venit 
de la Hunedoara. Tot un pensionar ne scrie. Este vorba de 
Ghelar loan Alic, de 73 de ani. Am reținut o opinie comună a 
ambilor bătrâni:"... ca președinte al PNȚCD, Ion Diaconescu 
se consideră acum în România un al doilea Ceaușescu.” în 
cea de-a doua scrisoare se mai spune: "Poporul s-a săturat 
de vorbe goale și minciuni. Vrem un trai decent pentru toți, 
nu unii să moară de foame, iar voi politicienii să aveți salarii 
de zeci de milioane de lei.”

Turism Se extinde

[ VIAȚA MȘRGEÎNAINTS
Cum bine se știe - ziarul 

nostru a consemnat acest fapt - 
comuna Brănișca n-are de o 
bună bucată de vreme primar, 
dl Cornel Cornean fiind sus
pendat din funcție. Locul său a 
fost preluat de dl viceprimar 
loan Bedea.

- Cum activează primăria 
fără primar?, l-am întrebat 
pe dl I.Badea.

- Bine. Au continuat lucrările 
ce se aflau în desfășurare.

- Asfaltarea drumului 
spre Boz, de pildă?

- Da. Am avut însă puțini 
bani așa că s-a turnat asfalt 
doar pe o lungime de 100 m în 
anul trecut.

- Ar mal fl distanță mare 
de asfaltat?

- încă vreo 250 de metri lini
ari până la căminul cultural din 
sat.

- în ce stadiu a ajuns apli
carea Legii fondului funci
ar? întrebăm fiindcă, după 
câte știm, s-au refăcut une
le măsurători.

- S-a încheiat în satele Tîr- 
nava, Brănișca, Rovina și Tîr- 
năvița. Mai avem de lucru în Boz.

- La Boz au fost multe 
probleme cu pământul. 
Care este situația astăzi?

- Sunt mai puține necazuri. 
Este vorba mai ales de neînțe
legeri între rude apropiate, unele 
dintre acestea ajungând în fața 
instanțelor de judecată.

- Cu ce gânduri a început 
Primăria din Brănișca 1999?

- Am'vrea să terminăm as
faltarea drumului dintre satul 
de reședință a comunei și 
Boz. Am început anul trecut 
reparația căminului cultural 
din Boz căruia vrem să-i dăm 
altă destinație.

- Ce anume?
- După părerea mea cămi

nele culturale nu-și mai au 
rostul, acela de a forma un om 
nou, cum se zicea pe vremea 
comunismului. Ele au devenit 
sau tind să devină locul unde 
se adună oamenii satului la 
anumite evenimente cum ar fi 
nunți, botezuri ș.a. Tocmai de 
aceea la căminul cultural din 
Boz punem la punct beciul, se 
sapă o fântână, se amenajea
ză o bucătărie șl o sală unde 
să se acorde asistență medi
cală oamenilor în zilele când 
medicii de la dispensarul co
munal se deplasează în loca
litate. Tot aici se amenajează o 
sală pentru instalarea unei 
centrale telefonice. Sigur 
avem pentru acest an și alte 
planuri în gând pe care le vom 
împlini în măsura posibilităților.

- Deci la Brănișca chiar șl 
fără primar viața merge îna
inte.

- Sigur că da. Nici nu se 
poate altfel.

Traian BONDOR

Executivul a adoptat nu 
cu multă vreme în urmă un 
proiect de lege privind asis
tența socială a persoanelor 
vârstnice. Prin acest proiect 
de lege se reglementează și 
se îmbunătățește asistența 
acordată acestei categorii 
de populație, în ce privește 
îngrijirea la domiciliu prin 
asigurarea de servicii soci
ale și. socio-medicale spe
cializate, cât și prin îmbună
tățirea confortului și a îngri
jirii complete în cămine.

Obiectivele principale ale 
proiectului de lege au în ve
dere: dezvoltarea și diversi
ficarea formelor de asisten
ță socială pentru vârstnici, 
precum și asigurarea de 
servicii diversificate la do
miciliu sau în cămine, acor
darea de sprijin material 
pentru un trai decent; defi
nirea modului de stabilire și 
plată a contribuției lunare de 
întreținere datorată de aceș
tia sau de susținătorii lor le
gali; îmbunătățirea confortu
lui și îngrijirii complete a 
persoanelor vârstnice, în pri
mul rând la domiciliul aces
tora, în familie și în cămine 
numai după utilizarea ce
lorlalte forme de asistență 
socială. Măsurile de asisten-

ță socială avute în vedere sunt 
complementare celor regle
mentate prin sistemul asi
gurărilor sociale de stat și 
pentru agricultori.

De prevederile acestui 
act normativ beneficiază 
persoana în vârstă de cel 
puțin 60 de ani care nu are 
familie sau nu se află în în
treținerea unei persoane 
obligate la aceasta; nu are 
locuință și nici posibilitatea 
de a-și asigura condițiile de 
locuit pe baza resurselor 
proprii; nu realizează venituri 
proprii sau acestea nu sunt 
suficiente pentru asigurarea 
îngrijirii necesare; nu se 
poate gospodări singură sau 
necesită îngrijire speciali
zată; se află în imposibilitate 
să-și asigure nevoile socio- 
economice și medicale, da
torită bolii ori stării fizice sau 
psihice. Nevoile persoanelor 
vârstnice se evaluează prin 
anchetă socială. Nevoile 
persoanelor vârstnice aflate 
în situație de pierdere totală 
sau parțială a autonomiei, 
care pot fi de natură me
dicală, socio-medicală, psiho- 
afectivă, se stabiiesc pe baza 
grilei naționale de evaluare, 
care prevede criteriile de înca
drare în grade de dependență.

Consiliul local al comu
nei Peștișu Mic a împărțit lo
cul numit Valea Roatei în 
mai multe parcele pe care 
le-a oferit - prin licitație - ce
lor care vor să-și ridice aici 
case sau căsuțe de vacanță. 
Solicitanții s-au grăbit să con
cesioneze terenul și mulți au 
început lucrările de construc
ție a ceea ce vor să facă.

teBefonia
într-o încăpere a cămi

nului cultural din satul Boz, 
comuna Brănișca, “Romte
lecom" a instalat o centrală 
telefonică modernă. Mulți ce
tățeni ai satelor din jur și-au 
manifestat intenția - și au de
pus cereri în acest sens - de 
a se conecta la rețeaua tele
fonică.

Traian BONDOR

Proiectul de lege prevede 
și tipurile de servicii ce se vor 
acorda persoanelor vârstnice, 
precum și organizarea aces
tora de către consiliile locale, 
direct sau pe baza convențiilor 
încheiate cu reprezentanți ai 
societății civile. O parte dintre 
servicii se asigură fără plata 
unei contribuții persoanelor 
vârstnice care nu au venituri 
sau ale căror venituri sunt mai 
mici decât de 5 ori nivelul ve
nitului net lunar, pentru o per
soană singură, luat în calcul 
la stabilirea ajutorului social.

Pentru asigurarea îngrijirii 
la domiciliu a persoanei vârst
nice aflate în situația de de
pendență socio-medicală, sta
bilită potrivit grilei naționale 
de evaluare, consiliile locale 
pot angaja personal de îngri
jire. De asemenea, soțul și 
rudele care au în îngrijire o 
persoană vârstnică depen
dentă pot beneficia de pro
gram lunar redus de lucru de 
1/2 normă, cu suportarea 
drepturilor salariale pentru 
cealaltă 1/2 normă din buge
tul local,.corespunzător sala
riului brut lunar al asistentului 
social debutant cu pregătire 
medie.

Accesul unei persoane 
vârstnice în cămin se face

avându-se în vedere: nece
sitatea îngrijirii medicale 
permanente deosebite, care 
nu poate fi asigurată la do
miciliu; nu se poate gospo
dări singură; este lipsită de 
susținători legali sau aceștia 
nu pot să-și îndeplinească 
obligațiile datorită stării de 
sănătate sau situației econo
mice și sarcinilor familiale; 
nu are locuință și nu reali
zează venituri proprii.

Finanțarea serviciilor de 
asistență socială și a pres
tațiilor prevăzute în acest 
proiect de lege se asigură 
pe principiul repartizării 
responsabilității între stat 
și consiliile locale. De la 
bugetul de stat se alocă 
fonduri peruru transferuri 
acordate în condițiile legii 
pentru unele activități de 
asistență socială desfășu
rate de către asociații și 
fundații române, precum 
și de unitățile de cult recu
noscute în România; chel
tuieli de investiție și repa
rații capitale pentru unități 
de asistență socială din zo
ne defavorizate; alte chel
tuieli stabilite prin legile 
bugetare anuale.

Valentin NEAGU
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Credințe și obiceiuri de Bobotează
De Bobotează “umblă 

popa cu crucea". E un adevăr 
cunoscut până și de copii. Tbt 
legată de această sărbătoare 
este și credința că se schimbă 
vremea, în sensul că dacă e 
ger “îl ia", dacă nu este "îl ■ 
pune".

Dar semnificațiile acestei 
sărbători creștine sunt mai 
profunde, unele fiind 
precreștine. Bobotează 
încheie ciclul celor 12 zile ale 
sărbătorilor de iarnă și 
“cuprinde motive specifice 
tuturor zilelor de renovare a 
anului", cum scrie Ion Ghinoiu 
în “Vârstele timpului". Practica 
zilei de Bobotează e menită să 
alunge spiritele rele în 
lăcașurile lor subpământene, 
să purifice văzduhul prin 
zgomote, să protejeze, prin 
stropire cu apă sfințită, vitele, 
casele, construcțiile anexe, 
fântânile. In perioada 

t sărbătorilor de iarnă spiritele

Colindători, oaspeți ai ziarului nostru.
Foto: Traian MÂNU

Focul nu iartă pe nimeni

Aproape 2 miliarde de lei pierderi materiale!
în anul 1998, în zona de 

responsabilitate a Grupului 
de Pompieri “lancu de 
Hunedoara” al județului s-au 
produs 305 incendii. Cele 
mai multe au avut loc în 
sectorul gospodăresc- 
cetățenesc -181. Urmează 
cele din silvicultură - 37, 
industrie - 31, transporturi - 
11, instituții publice - 21.

Toate aceste incendii s- 
au soldat cu pierderi 
materiale de peste 
1.967.000.000 lei. Grav este 
faptul că în anul 1998, ca 
urmare a incendiilor, s-au 
înregistrat 18 victime, dintre 
care 9 au decedat. în princi
pal, incendiile s-au datorat 
focului deschis ■ 73,
instalațiilor electrice defecte 
- 28, fumatului - 22, Jocului 
copiilor cu focul -19.

Regretabil este că în anul 
1998 s-a înregistrat o 
scădere a preocupărilor 
conducerilor societăților 
privind organizarea șl 
desfășurarea activităților de 
PSI șl în mod deosebit 
executarea controalelor 
privind respectarea nor
melor, implicarea con
ducătorilor în soluționarea 
operativă a stărilor de 
pericol, cauzelor de incendiu 

morților sălășluiesc printre cei 
vii, conform credinței. Pentru a 
le câștiga bunăvoința în 
proorociri de Anul Nou, 
acestea sunt venerate și 
ospătate (de Crăciun se dă de 
pomâhă de sufletul morților, se 
tămâiază mormintele, de toate 
sărbătorile de iarnă se lasă în 
permanență mâncare pe 
masă).

Dar la Bobotează spiritele 
trebuie alungate. In această zi 
încep riturile practicate peste 
an cu scopul de a apăra 
oameni, animale, gospodării și 
culturi. Din căldărușa cu care 
preotul “vine cu Iordanul" 
gospodarii iau apă sfințită 
(aghiazmă) păstrată pentru 
cazuri de boală în familie, 
pentru a stropi cu ea vite și 
acareturi. Tot în această zi în 
zona pădurenilor la mânuțele 
copiilor se lega un fel de 
brățară, făcută din ață roșie pe 
care se înșirau mărgele din

și a altor deficiențe care 
afectează nivelul de 
protecție împotriva 
incendiilor. Astfel, numărul 
deficiențelor constatate și 
sancționate în anul 1998 a 
fost de 520. Valoarea totală 
a* amenzilor a fost de 
1.371.400.000 lei.

Având în vedere toate 
acestea, precum și 
concluziile rezultate din 
analiza situațiilor operative, 
pentru viitor Grupul de 
Pompieri “lancu de 
Hunedoara" al județului a 
stabilit următoarele direcții 
de acțiune:

• Intensificarea activi
tăților de prevenire a 
incendiilor la obiectivele 
Industriale, societăți 
comerciale, transporturi 
etc., cu accent pe îndru
marea șl controlul asupra 
modulul de îndeplinire a 
obligațiilor privind protecția 
împotriva incendiilor.

• Găsirea formelor și 
metodelor de acțiune 
necesare diminuării 
numărului de incendii la 
gospodăriile cetățenești. în 
acest sens pentru sezonul 
rece se recomandă câteva 
măsuri pentru apărarea 
împotriva incendiilor. în 

coajă de drimoc (arbust cu 
lemnul moale). Acest talis
man, purtat până se rupea 
singur, avea rostul de a-i 
apăra pe copii, ca să nu fie 
mușcați de șerpi vara. 
Fetele de măritat fură 
busuioc de la cel care 
poartă căldărușa cu apă 
sfințită și îl pun sub pernă 
ca să-și viseze alesul.

Păstrate unele, uitate 
altele, obiceiurile de 
Bobotează au avut șl mai au 
rolul de a-i face pe cei care 
cred în ele să se simtă mai 
curați și mai apărați, li fac 
pe oameni să se despartă 
de atmosfera de fast și 
poveste a sărbătorilor, căci 
după 7 ianuarie, când e 
Sfântul loan (Săntionul), e 
momentul ca toată lumea să 
se apuce de lucru, odihna 
și petrecerile să fie lăsate în 
urmă.

Viorica ROMAN

primul rând se interzice 
depozitarea furajelor, 
paielor și altor materiale 
combustibile în apropierea 
caselor, cuptoarelor și 
magaziilor. Se cere apoi 
verificarea, repararea, 
izolare? termică și curățirea 
mijloacelor de încălzire și 
gătit, precum și a coșului de 
evacuare a fumului; 
neutilizarea afumătorilor 
improvizate (care prezintă

Incinta Amfiteatrului roman de la Sarrnliegttusa.
Foto: Traia» MÂNU

Mulțumită domnului director Dumitru Velea, de la Teatrul 
I.D.Sârbu Petroșani, în preajma Crăciunului, Asociația Ariti- 
SIDA “Raza Soarelui” din Valea Jiului a organizat un spectacol 
la care au participat 73 de familii cu copii infectați cu virusul 
HIV, care au urmărit evoluția artistică a Cercului de Muzică 
Instrumentală și Teatrului de păpuși din cadrul Clubului copiilor 
și elevilor din Petrila. Sub coordonarea dlui profesor A.D. 
Coroian Săvulea, au fost prezentate două piese de teatru de 
păpuși care au încântat sufletelș micilor participanți.

Au mai evoluat pe scenă, într-o manieră cu totul

In sprijinul unor 
copii nevinovați !

excepțională, opt copil seropozltlvl care, pregătiți de Nlcoloța 
Strugariu și lulia Ureche (membri voluntari ai asociației), au 
prezentat două piese de teatru scurt și mai multe colinde.

După aceste evoluții artistice, într-o atmosferă de 
sărbătoare, copiii participanți au primit cadouri de 'a Moș 
Crăciun.

Au răspuns invitației asociației domnul Constantin 
Alexandrescu, din partea Oficiului Prefectural Petroșani, și 
doamna Irina Ambruș, din partea Primăriei Petroșani, care 
au asistat la spectacolul copiilor seropozitivi și au adus cadouri 
pentru toți copiii bolnavi de SIDA din Valea Jiului.

Asociația a reușit realizarea acestei acțiuni și mulțumește 
pentru sprijinul acordat și aportul la procurarea cadourilor 
oferite tuturor firmelor din Valea Jiului care s-au implicat; în 
mod cu totul deosebit Asociației Alter Ego - Deva, Asociației 
Noica - Deva, Asociației Maranata • Hunedoara, Fundației 
Conexiuni - Deva, dnei Nicol Ebner de la Radio II - Deva și 
dnei Diana Spădaru de la Consiliul județean.

Asociația urează “LA MULȚI ANI” tuturor acelora care 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții acestor eonii 
nevinovății

Neiu AMARANDEi 
președintele Asociației Anti-SiDA 

“Raza Soarelui” Valea Jiului

Pâine bună și ieftină
în satul Sârbi, comuna 

ilia, s-a deschis recent o 
nouă brutărie particulară. 
Unitatea aparține diui Petru 
Suciu și coace o pâine 
foarte gustoasă care se 
vinde în toată zona. Tot o 
brutărie - dar și o 
carmangerie - a deschis și 
di Lase Adrian, în comuna 

KZam. în zona Mureșului

pericol de incendiu), în 
magazii, podurile caselor, 
șuri sau în apropierea 
materialelor combustibile; 
amenajarea unor gropj 
speciale pentru depozitarea 
cenușii. Se interzice, de 
asemenea, focul deschis 
sau folosirea mijloacelor de 
iluminat (cum ar fi lumânări, 
chibrituri aprinse sau lămpi 
de petrol cu sticlă) pe lângă 
furaje sau materiale 

inferior sunt multe 
brutării. Făptui acesta 
este benefic pentru 
consumatori în primul 
rând căci găsesc un 
sortiment larg de produse 
de panificație ia prețuri 
convenabile.

Traian BONDOR^

combustibile. Nu trebuie, 
scăpate din vedere 
educația copiilor și 
supravegherea lor, pentru 
a nu produce incendii; 
verificarea instalațiilor și 
aparatelor electrice având 
în. vedere o posibilă 
creștere a numărului de 
consumatori casnici în 
perioada de ia/nă

Cpt. ion NAS FA 
Valentin NEAGU

iBJumwiimii
Pilulă contra 

izolării
Satele comunei Balșa 

“urcate" pe dealurile din zona 
stațiunii Geoag'u-Băi sunt, 
prin amplasarea lor 
geografică, sate izolate. La 
această senzație de izo'are 
contribuie si numărul mic de 
abonați telefonici pe care ii 
are comuna și faptul că în 
zonă se recepționează un 
singur program da 
televiziune (TVR1). Mai mult 
decât atât după ce SC 
Coratrans și-a anulat curseie ; 
de pe traseul Balșa-Orăștie I 
pe motiv de nerentabiiitaie, 
satul e aproape rupt de lume, 
pe traseu mai circulând doar 
patru curse două dimineața 
și două seara. Astfel, una 
dintre puținele legături cu 
lumea a celor din comuna 
Balșa a rămas ziarul nostru, 
care prin grija factorilor 
poștali ajunge în fiecare zi la 
timp cu știri și informații din 
județ, țară și lume.

Oamenii de la 
tară nu au bani t
să-și țină copiii 

la școală în 
orașe

în ciuda dotărilor mai 
slabe, pretențiile și exigențele 
profesorilor față de elevii 
Școlii din Balșa sunt aceleași 
ca în orice altă școală din 
județ. Astfel, datorită calității 
cunoștințelor acumulate aici, 
toți absolvenții ar putea urma 
în continuare cu succes un 
liceu ori o școală profesională. 
Dar după cum mărturisea dl 
Roman Noja, directorul Școlii 
din Balșa, din cei șapte 
absolvenți de anul trecut doar 
patru își continuă studiile. Pe 
ceilalți trei nu i-au lăsat părinții 
să meargă mai departe, deși 
copiii dovediseră bune 
capacități intelectuale. Motivul 
invocat de părinți a fost lipsa 
posibilităților materiale, lipsa 
banilor nepermițându-le să-și 
întrețină copiii la școală la 
oraș.

Românii nu 
sunt conștiincioși 

Muncicorul român nu este 
'a fel de conștiincios ca și cel 

' german și asta se simte clar 
în situația economică a ceior 
două țări. Românul, în ge
nerai. nu este o peisoană 
conștiincioasă el transfor
mând proverbul “nu lăsa pe 
mâine ce poți tace azi" în “nu 

I lăsa pe mâine. .. iasă pe 
I poimâine’ . Se pare că 

aceasta deficiență de 
conștiinciozitate'1 se 
manifestă încă de pe băncile 
școlib Dl Roman Noja, 
directorul școlii din Balșa, ne- 

| a povestii în acest sens o 
| întâmplare plină de 
i semnificați': “într-o zi s-a luat 

curentul de la ora 13 la ora 
20,30. A doua zi, dinir-o clasă 
întreagă, doar un singur elev 
a venit cu tema făcuta, restul 
motivând că nu a fost lumină 
și nu și-au putut scrie 
temele”.

Bună strategia elevilor, 
nu?!

Ciprian MARiNUJ
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1999 - un an fierbinte pentru statele din Balcani
Anul 1999 va fi, după toate 

probabilitățile, un an fierbinte, din 
punct de vedere politic, pentru 
statele din peninsula Balcanică, 
se arată într-o prognoză reali
zată de BTA, citată de cores
pondentul MEDIAFAX la Sofia. în 
multe din țările din această re
giune se vor desfășura, în ur
mătoarele luni, alegeri parlamen
tare și locale, care vor aduce la 
putere noii coaliții. în Balcani, 
guvernele se schimbă des, iar 
acest lucru se datorează, în pri
mul rând, faptului că sunt alcă
tuite din mai multe formațiuni poli
tice. în 1998, s-au înregistrat 
remanieri guvernamentale în 
aproape toate statele din regiu
ne, cu excepția Bulgariei, Gre
ciei și Croației.

în Macedonia, România și 
Albania au venit la putere noi 
figuri politice, în Muntenegru 
“noii veniți" și-au consolidat 
pozițiile, în Serbia au revenit 
câțiva “foști” iar în Turcia “ve- 

v ..- . ---

chii" iarăși au învârtit ruleta, 
transmite BTA.

în toate aceste țări, coalițiile 
de guvernământ au fost puse în 
fața unor probleme serioase. O 
excepție ar fi Macedonia, unde 
coaliția de guvernământ a fost 
formată recent și nu au apărut 
încă primele probleme ale guver
nării.

Varianta românească arată 
că este foarte greu să se forme
ze un cabinet alcătuit, în același 
timp, din creștin-democrați, din 
liberali, social-democrați și un 
partid etnic. Din cauza diferențelor 
ideologice dintre aceste partide 
menținerea actualei coaliții de gu
vernământ din România este un 
lucru dificil, apreciază BTA.

în Albania, relațiile dintre gu
vernanți și opoziție s-au înrăutățit 
vizibil după asasinarea, în toamna 
trecută, a unui lider al Partidului 
Democrat. Incidentele soldate cu 
moartea a patru persoane și cu 
rănirea a altor 80 au creat mari

probleme premierului și liderului 
Partidului Socialist, Fatos Nano. 
Partenerii mai mici ai socialiștilor I- 
au silit pe Nano să-și dea demisia, 
fiind înlocuit în septembrie de mo
deratul Pandeli Maiko.

Serbia a preferat din nou să 
atragă în coaliția de stânga, de 
guvernământ, Partidul Radical 
Sârb, al naționalistului Vojslav 
Seselj, paratrăsnetul atitudinilor și 
politicilor naționaliste ale Belgra
dului. Lucru ce nu poate ascunde 
faptul că la Belgrad există un sin
gur centru de putere, constituit 
dintr-un singur om - Slobodan 
Milosevic.

Ideea autorităților muntenegre- 
ne de a fi cooptate la guvernare 
toate forțele care critică regimul 
de la Belgrad nu s-a bucurat de 
un succes deosebit. Lucru expli
cabil prin punctele de vedere dife
rite ale partidelor etnice ale alba
nezilor și musulmanilor în ceea ce 
privește rezolvarea situației din 
Kosovo și Bosnia.

în Turcia, ruleta politică a 
funcționat din nou. Premierul Me
sut Yilmaz, care a fost motorul 
înlăturării islamiștilor de la putere, 
în 1997, a fost înlăturat, la rândul 
său, în luna noiembrie. O nouă 
formulă a unei coaliții de guver
nământ este greu de găsit și, 
după toate probabilitățile, în pri
mele luni ale lui 1999 în Turcia 
va guverna un cabinet minoritar.

Cel mai stabil stat din regiu
ne pare să fie Bulgaria, unde si
tuația politică nu a cunoscut 
modificări importante.

în Grecia, programul de inte
grare într-un sistem monetar 
european unic a generat pu
ternice controverse, care s-au 
/nanifestat prin greve ale fer
mierilor, vameșilor, profesorilor, 
etc., fapt ce a dus-la scăderea 
încrederii în cabinetul lui Kostas 
Simitis. La alegerile locale, so
cialiștii greci, care nu aveau par
teneri de coaliție stabili, au sufe
rit o grea înfrângere.

Guvernul va subvenționa, în 1999, 
peste 60% din costurile 

transportului feroviar de călători
Guvernul va subvenționa, în 1999, 62% din costurile 

transportului feroviar de călători, populația plătind, prin 
biletul de tren, doar 38% din prețul real al călătoriei, a 
anunțat Răsvan Popescu, purtător de cuvânt al Guvernului. 
Guvernul a aprobat suplimentarea cu 3.000 de miliarde de 
lei a bugetului alocat anul viitor Ministerului Transporturilor, 
sumă destinată acoperirii subvenției suportate de stat la 
transportul feroviar de călători.

O mie de miliarde de lei pentru J 
închiderea și conservarea 

unor mine în 1999
Guvernul a alocat o mie de miliarde de lei pentru derularea, în 

1999, a programului de închidere și conservare a unor exploatări 
miniere nerentabile sau al căror zăcământ a fost epuizat, a declarat 
Răsvan Popescu, purtător de cuvânt al Guvernului. Programul 
Ministerului Industriei și Comerțului prevede închiderea a 140 de 
exploatări miniere nerentabile, de cărbune și de minereuri. La 
majoritatea acestor obiective-, activitatea a fost sistată în urma 
restructurărilor de anul trecut, când au fost disponibilizați peste 
80.000 de mineri. închiderea a 76 de mine a fost deja aprobată, prin 
hotărâre de Guvern, pentru alte 36 de mine actul normativ este în 
curs de elaborare, iar pentru ultimele 32 de exploatări va fi emisă, în 
scurt timp, o altă hotărâre.

A FOST PROMULGATA LEGEA 
PRIVIND REORGANIZAREA CEC

Președintele României, Emil Constantinescu, a promulgat Legea 
privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din 
România (CEC) în societate bancară pe acțiuni, prin care CEC 
dobândește calitatea de persoană juridică de drept privat cu acționar 
unic - statul român, se arată într-un comunicat al Președinției remis 
agenției MEDIAFAX.

Principalele activități ale CEC vizează: atragerea, păstrarea și 
fructificarea economiilor bănești ale populației, ale disponibilităților 
bănești ale persoanelor juridice, deschiderea de conturi, efectuarea 
de plăți și schimb valutar, precum și primirea sumelor spre 
consemnare; acordarea de credite persoanelor fizice pentru 
cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea, 
locuințelor proprietate personală și pentru cumpărarea de bunuri de 
folosință îndelungată; acordarea de credite agenților economici mici 
și mijlocii, pe bază de garanții; acordarea de credite statului și 
administrației publice; efectuarea de investiții în valori mobiliare 
emise de administrația publică centrală și locală; efectuarea de 
plasamente pe piața interbancară; negocierea participanților de 
capital la societățile comerciale/financiare, stabilite de consiliul de 
administrație al CEC.

în acord cu cerințele impuse de dezvoltarea unei politici 
prudente, legea asigură garantarea împrumuturilor acordate 
populației, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și alte împrumuturi. 
Conform legii, sumele depuse de persoane fizice la CEC spre 
economisire, precum și dobânzile și câștigurile cuvenite pentru 
acestea sunt garantate de stat. Aceste sume se restituie la cerere. 
Drepturile de creanță asupra sumelor depuse și a dobânzilor sunt 

^imprescriptibile.

Acostarea unei prostituate 
suedeze...

Suedia a devenit, înce
pând cu 1 ianuarie 1999, pri
ma țară din lume unde 
acostarea unei prostituate 
pe stradă este un delict pe
depsit cu închisoarea, trans
mite AFP,

O lege-cadru pentru pro
tecția femeilor, adoptată în 
iulie, pedepsește cumpăra
rea de “servicii sexuale” prin 
șase luni de închisoare. Cu 
toate acestea, legea nu in
terzice prostituția. în acest 
fel, persoanele care practică 
cea mai veche meserie din 
lume pot continua să-și ofere

serviciile pe străzi fără a co
mite un delict. Noua lege se 
va aplica peste tot, pe stra-. 
dă, în case, în cluburi private 
sau alte instituții, unde poli
ția va putea reține orice per
soană care va propune să 
plătească unei femei pentru 
“servicii sexuale”.

Poliția din Stockholm a 
anunțat că va exista o supra
veghere video a străzilor cele 
mai “calde" ale capitalei 
suedeze și simplul fapt că o 
mașină încetinește și șoferul 
vorbește cu o prostituată va fi 
reținut ca dovadă.

MONEDA UNICA EUROPEANA A 
INTRAT OFICIAL ÎN VIGOARE

i

Șapte țări și-au exprimat 
intenția de a candida la

J

organizarea Cupei Mondiale 
din anul 2006

Șapte țări, Germania, Anglia, 
Brazilia, Egipt, Ghana, Maroc și 
Africa de Sud, și-au exprimat 
intenția de a candida la organi
zarea Cupei Mondiale la fotbal 
din anul 2006, cu numai 24 de 
ore înaintea închiderii listei, se 
arată într-un comunicat dat pu
blicității de Federația Interna
țională de Fotbal (FIFA), citat de 
AFP.

Președintele Federației de 
Fotbal din Argentina, Julio Gron- 
dona, a declarat.într-o confe
rință de presă că țara sa s-a 
retras de pe lisța candidaților la 
organizarea C.M. 2006, în do
rința de a nu intra în competiție 
cu Brazilia, diminuând în felul 
acesta șansele continentului 
Americii de Sud, evitând, tot
odată, o “luptă fratricidă" la care 
s-au dedat, din păcate, două țări 
europene, Germania și Anglia. 
Grondona, care deține și funcția 
de vicepreședinte FIFA, a mai 
spus că Argentina nu a luat în 
considerație nici posibilitatea de 
a organiza, în comun cu Brazilia, 
Cupa Mondială, din anul 2006, 
așa cum vor proceda Coreea 

de Sud și Japonia, în anul 2002, 
întrucât responsabilitățile într-o 
asemenea competiție nu pot fi 
împărțite.

Directorul executiv al comi
tetului de candidatură al Africii 
de Sud, Danny Jordan, a afirmat, 
într-un interviu televizat, că sta
dioanele existente în țara sa, 
facilitățile de care ele dispun, 
mijloacele de transport moderne 
sunt la nivelul standardelor mon
diale, iar experiența căpătată în 
organizarea Cupei Mondiale la 
rugby din anul 1995, a Cupei 
Națiunile Africii la fotbal în 1996 
și a Cupei Mondiale la atletism în 
1998, care s-au desfășurat fără 
incidente, fac din Africa de Sud 
una dintre țările cu cele mai mari 
șanse de reușită în organizarea 
Cupei Mondiale-2006.

FIFA a făcut cunoscut că ță
rile candidate vor primi caietul de 
sarcini până pe data de 31 ia
nuarie, având dreptul să-și 
anunțe oficial candidatura până la 
data de 30 aprilie 1999. Desem
narea țării organizatoare a Cupei 
Mondiale din anul 2006 se va face 
în luna martie a anului 2000.

Moneda unică europea
nă - euro - a intrat oficial în 
vigoare la 1 ianuarie, deși 
primele bancnote și mone
de metalice vor fi emise abia 
în 2002, transmite CNN. 
Euro, care înlocuiește Ecu - 
un coș artificial de monede 
europene - va fi moneda de 
referință pentru 11 țări parti
cipante la Uniunea Monetară 
Europeană (EMU) - Germa
nia, Franța, Belgia, Luxem
burg, Irlanda, Italia, Spania, 
Olanda, Austria, Portugalia 
și Finlanda, care compun 
așa-numita zonă euro, sau 
“Euroland”. Această zonă 
are o populație de aproape 
300 de milioane de lofcuitori, 
realizează 20% din produc
ția mondială și 18% din co
merțul global.

Din cele 15 țări membre 
ale Uniunii Europene, patru 
țări nu participă la Uniunea 
Monetară: Marea Brîtanie, 
Suedia, Grecia și Dane
marca.

Ratele de conversie în 
euro a celor 11 monede na
ționale, stabilite pe data de 
31 decembrie, de Comisia 
Europeană, au intrat în vi
goare începând cu 1 ianua
rie 1999, odată cu lansarea 
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noii monede europene: 1 
euro = 6,55957 franci francezi; 
1 euro = 1,95583 mărci ger
mane; 1 euro = 40,3399 
franci belgieni; 1 euro = 
40,3399 franci luxemburghezi; 
1 euro = 0,787564 lire irlan
deze; 1 euro = 1.936,27 lire 
italiene; 1 euro = 166,386 
pesete spaniole; 1 euro = 
2,20371 florini olandezi; 1 
euro = 13,7603 șilingi aus
trieci; 1 euro = 200,482 escu
dos portughezi; 1 euro = 
^94573 mărci finlandeze.

Față de dftlar, paritatea 
pieței valutare londoneze pen
tru moneda europeană era, la 
31 decembrie, de circa 1,711 
dolari/euro, iar față de mone
da japoneză, euro se tranzac- 
ționa la circa 132,8 yeni/euro. 
De asemenea, un euro era 
echivalent, la aceeași dată, cu 
7,448 coroane daneze, 
329,689 drahme grecești, 
9,488 coroane suedeze și 
0,705 lire sterline. Anunțul pri
vind fixarea ratelor de conver
sie pentru euro a declanșat un 
week-end de activitate intensă 
printre operatorii de pe piețele 
financiare, care n-au întârziat 
să-și pregătească sistemele 
de tranzacționare și compu
terele pentru ședința de luni.

Companiile și persoanele 
particulare pot folosi euro ca 
unitate de cont pentru tranzac
ții bancare, cecuri, cărți de 
credit, conturi bancare, iar pri
mele tranzacții cu hârtii de va
loare denominate în euro au 
avut loc luni, 4 ianuarie. Cel 
mai târziu la începutul anului 
2002, bancnotele și monede
le metalice ale euro le vor în
locui treptat pe cele ale mone
delor naționale. Până la jumă
tatea acelui an, bancnotele și 
monedele naționale vor dis
părea. Afișarea dublă a prețu
rilor, în euro și în monede na
ționale, care este practicată 
chiar din primele zile ale lui 
1999, va pregăti opinia pu- 
bljcă pentru adaptarea la 
noua monedă.

Introducerea euro repre
zintă esența Tratatului de la 
Maastricht, din 1992, care a 
definit principiile integrării 
economice și monetare eu
ropene, “pentru a promova 
progresul economic și social 
în mod echilibrat și suste- 
nabil”. Tot Tratatul de la 
Maastricht definește și rolul 
Băncii Centrale Europene, 
ca instituție independentă 
care decide politica mone
tară în zona euro. Atribuțiile 

ei se referă la definirea și 
aplicarea politicii monetare 
comune, coordonarea ope
rațiunilor valutare, admi
nistrarea rezervelor valu
tare oficiale ale statelor 
membre.

Bancnotele euro vor avea 
pe avers imagini de ferestre 
și porți, simbolizând moște
nirea arhitectonică europea
nă; deși nu reprezintă nici 
un monument existent, ele 
ilustrează spiritul de deschi
dere și cooperare în Uniuj 
nea Europeană. Reversul 
bancnotelor prezintă un 
pod, simbol al comunicării 
dintre europeni și restul lu
mii. Monedele metalice euro 
vor avea pe avers un desen 
comun, reprezentând o 
hartă a Uniunii Europene pe 
fondul’unor linii transversale 
cu stelele drapelului euroV 
pean, iar pe revers un desen 
specific pentru fiecare țară 
membră a EMU în parte» 
Toate monedele pot fi foloj- 
site oriunde în interiorul ce
lor 11 state; de pildă, un ce
tățean francez poate cum
păra un snack la Berlin, plăr 
tind în monede metalice 
euro având pe revers simț- 
bolul regalității spaniole.

J)
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* Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 9685200 aparținând SC 
Persida SRL Deva. Se declară 
nul. (6063)

• Pierdut ștampilă rotundă 
aparținând firmei S.C.Exim Fla
mingo SRL. O declar nulă. 
(4468)

• La împlinirea a 25 ani părinții 
Măriți și Nicolae urează fiicei 
Lenuța Popa din Hărțăgani- 
Deva multă sănătate, noroc și 
tradiționalul “La mulți ani" I 
(6076)

• Pentru Petric Vasile Cristian, 
care astăzi împlinește 14 ani, 
părinții, fratele șl bunica îi doresc 
sănătate, bucurii și un sincer "La 
mulți anii".

VANZAR! 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă șl mobilă veche. 
Informații Pojoga, nr. 130. 
(4467)

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

• Vând BMW 313, avariat, 
pentru piese. Tel. 216483, 092 
712716 (6056)

• Vând și montez parbrize 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tet. 
225075 (3320)

• Vând tractor Brașov U320, 
I cu dublă tracțiune, fabricație

1996. Relații tel. 730041, între 
orele 8-13. (4943)

• Vând Mitsubishi Galant Die
sel, înmatriculat, fabricație 1987

' și căței și masculi Dog German, 
Crișcior, tel. 656018 (3372)

„ ■ Vând Skoda 100 MB pentru
piese de schimb, Curechiu, 
Jurca, Bucureșci. (3373)

• Vând Opel Ascona B sau 
talon, Baia de Criș, tel. 205

■ (3376)

• Confecționez jaluzele exte
rioare din plastic. Tel. 094/ 
637096 (5370)

• Societate comercială anga
jează distribuitor de produse 
alimentare, gestionar. Condiții : 
garanție materială solidă, ex
periență în domeniul auto. Tel. 
235800, 094 595595 (6074)

-S.C. INFOMINS.A. cuse- 
diul în Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37/A, organizează, înce
pând cu data de 11 ianuarie 
1999, cursuri de inițiere în utili
zarea calculatoarelor, cu durata 
de 5 săptămâni. Informații la tel. 
213915, fax 214718 sau la se
diul firmei. (6026).

DIVERSE

• S.C. Mercur SA Brad or
ganizează în data de 
15.01.1999, ora 10, la sediul 
societății, licitație pentru în
chirierea spațiului comercial 
situat în Brad, str. A.lancu, 
bloc 43, parter, în suprafață 
de 178 mp. Relații la tel. 
650968, 650958 (3374)

• S.C. Mercur SA Brad or
ganizează licitație publică cu 
strigare pentru vânzarea spa
țiului comecial situat în Brad, 
str. Republicii, bloc 6, parter, 
în suprafață de 100 mp. Li
citația va avea loc în data de 
15 01 1999, ora 10, la sediul 
societății. Relații tel. 650968, 
650958 (3375)

• Sofia, Tiberiu, Sorina, 
Viorel, Viorica, Mihai și lonuț 
anunță dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost

NISTOR FURȚIEA

ROMTELECOM 5 JI.
PRIN

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA
comunică modificările de tarife ce au intrat în vigoare începând cu data de 

01.01.1999
ABONAMENTE
a) Abonați în rețelele automate (atât persoane fizice cât și persoane juridice):
- linie individuală - 45.000 lei/lună
- linie comună la doi abonați - 25.200 lei/lună
b) Abonați în rețele manuale:
- linie individuală - 52.000 lei/ lună
- linie comună la doi abonați - 27.000 lei/ lună
CONVORBIRI TELEFONICE AUTOMATE
Palierele orare de tarifare rămân aceleași, respectiv:

TIPUL DE TARIF
Tariful I

• Vând ARO 10, pentru piese 
de schimb, Unirea, Livezi, fa
milia Groșan losif. (5789)

• Cumpăr telefoane celulare 
GSM, defecte, sparte, blocate, 
sau codate. Tel. 094 859958 
(6071)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
8666927 aparținând SC Bella 
Transport SRL Brad. Se declară 
nul. (6062)

de 86 ani. înmormântarea va 
avea loc în 6 ianuarie 
1999,ora 13, de la domiciliul 
din str. Griviței, 27, Deva. Nu 
te vom uita niciodată I (6073)

• îndurerați, soția Paras- 
chiva, fiica Angela, fiul Gigi, 
ginerele Petre, nora Olivia, 
nepoții Sorin, Carina și Sergiu 
anunță trecerea în neființă a 
dragului lor

GHEORGHE NITESCUi

în vârstă de 75 ani. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace I în
mormântarea are loc astăzi, 5 
ianuarie, ora 13, de la Casa 
Mortuară Deva, la Cimitirul 
Ortodox Bejan. (6066)

• Familiile Florea Sabin și 
Blaj loan sunt alături de fa
milia Nițescu la greaua pier
dere suferită prin dispariția 
celui care a fost un om 
deosebit

GHEORGHE NITESCU
Fie-i țărâna ușoară! (6066)

s.c. MOARA
CAPRICORNiLOR SRL

Tel: 094697007; 057-473312
Fox: 057-473327; 057^173164
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TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL 
“6/49” 

din 3.01.1999

13-12-18-38-25-33
Fond de câștiguri
16.366.791.920 lei

TRAGEREA 
NOROC 

din 
3.01.1999

8-1-2-7-3^-1
Fond de câștiguri
1.404.252.861 lei

SC ASIROM SA
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL 

"ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILI 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-f 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.___________

PERIOADA DE APLICARE TARIF/ZONĂ 
10:00'- 16:00
19:00-21:00
16:00-19:00
21:00-23:00
07:00-10:00
23:00-07:00

ZONA LOCALĂ - 1 impuls/ 1 minut 
ZONA INTERURBANĂ - 8 imp./ min.
ZONA LOCALĂ - 1 impuls/ 2 minute 
ZONA INTERURBANĂ - 6 imp./ min.

ZONA LOCALĂ - 1 impuls/ 4 minute 
ZONA INTERURBANĂ - 4 imp./ min.

Duminica și sărbătorile legale între orele 07.00 - 23.00 se aplică Tariful II, iar între 
orele 23.00 - 07.00 se aplică Tariful III.

în funcție de consumul total (local + interurban) pe o perioadă de facturare, tariful 
nou pentru impuls va fi:

Abonații persoane fizice:
- de la 0 la 100 de impulsuri gratuit
- peste 100 de impulsuri 310 lei/ imp. 
Abonații persoane juridice 310 lei/ imp.
Pentru fiecare post telefonic principal, pentru un consum lunar mai mare de 10.000 

impulsuri, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice, se acordă o 
reducere a tarifului pe impuls, astfel:

- peste 10.000 impulsuri 260 lei/imp.
CONVORBIRI TELEFONICE MANUALE
Pentru convorbirile telefonice manuale se definesc aceleași zone, cu deosebirea că 

traficul în cadrul centralei proprii este netaxabil. Intervalele de timp și tarifele 
corespunzătoare sunt următoarele:

Tarif normai
Zona centralei proprii
Zona locală 
Zona interurbană
Tariful normal se aplică în intervalul orar: 06:00 - 18:00 de luni până sâmbătă.
Tariful redus se aplică duminica și sărbătorile legale între orele 00:00 - 24:00 și în 

zilele de luni până sâmbătă în intervalul orar 18:00 - 06:00.
CONVORBIRI TELEFONICE INTERNAȚIONALE
Realizate prin operatoare sau automat, atât pentru persoane fizice cât și persoane 

juridice:
. Zona O (Republica Moldova) 

Zona 1 (Europa) 
Zona 2 (Algeria, Maroc) 
Zona 3 (Australia, SUA, Israel) 
Zona 4 (Africa, Brazilia, China, Japonia) 
Zona 5 (Sistem INMARSAT)

INSTALĂRI POSTURI TELEFONICE
Abonați persoane fizice și persoane juridice: 
Digital
Analogic
MUTĂRI POSTURI TELEFONICE
Abonați persoane fizice și persoane juridice: 
Digital 365.000 lei
Analogic 220.000 lei
POSTURI PUBLICE
a} Convorbiri locale 
cu monedă (clasice) 20 lei/ imp.
cu multimonedă 300 lei/ imp. 
cu cartelă 420 lei/ imp.
bj Convorbiri interurbane
cu monedă (clasice) 100 lei/ imp.
cu multimonedă 200 lei/ imp.
cu cartelă 420 lei/ imp.
Pentru convorbirile locale și interurbane se aplică numărul de impulsuri pe minut în 

funcție de tipul convorbirii și de palierele orare.
cj Convorbiri internaționale 
cu cartelă: 1.040 lei/imp.
Zona O (Republica Moldova)
Zona 1 (Europa)
Zona 2 (Algeria, Maroc)
Zona 3 (Canada, SUA)
Zona 4 (Japonia, Chile) 
Zona 5 (Sistem INMARSAT)
CABINA TELEFAX
Local
- pagină transmisă
- pagină recepționată 
Interurban
- pagină transmisă
- pagină recepționată 
Internațional
- pagină transmisă
- pdgină recepționată 
Transmisiuni telefax prin sistem INMARSAT
Predare corespondență fax la post restant: 490 lei 
Anunțarea sosirii corespondenței fax prin telefon: 270 lei

Tariful II

Tariful III

400.000 lei
340.000 lei

Tarif redus
netaxabil netaxabil
310 lei/ min. 155 lei/ min.
2.480 lei/ min. 1.240 lei/ min.

2.480 lei/ min.
7.600 lei/ min.
10.600 lei/ min. 
14.000 lei/min.
17.600 lei/min.
60.500 lei/ min.

3 imp./ min.
8 imp./ min.
12 imp./ min.
16 imp./ min. 
20 imp./ min.
60 imp./ min.

3.120lei/ min.
8.320 lei/ min.
12.480 lei/ min.
16.640 lei/ min. 
20.800 lei/ min. 
62.400 lei/ min.

3.500 lei
3.500 lei

5.500 lei
4.000 lei

16.000 lei
10.000 lei

55.000 lei/ pagină
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Cu ocazia Sfintelor Sărbători de iarna, a Botezului Domnului 
și a Soborului Sfântului loan Botezătorul, 
BANCA INTERNAT IONALĂ A RELIGIILOR S.A.

DONAȚIE

emite, 
in zilele de 6 și 7 ianuarie 1999, 

CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE DEPOZIT 
Cu o dobândă fixă de

62% ipe an, 
pe termen de 90 zile, 

numai câtre persoanele fizice.
Conturile de depozit vor avea scadența în zilele de 6 și 7 aprilie 1999, 

valoarea minimă fiind de 1.000.000 lei.

Impresionat de 
situația bibliotecii din 
Geoagiu Băi, care de 
multă vreme n-a mai 
primit cărți, scriitorul 
Radu Ciobanu a donat 
instituției 500 de volume 
și reviste literare. De 
acest dar se vor bucura 
iubitorii de lectură 
veniți în stațiune la 
odihnă și tratament, 
localnicii. (V.R.)

s_________________________ t

SC DECESAL SA DEVA f/NDUSTR/A CĂRNII)
cu sediul în Deva, str. Piața Unirii, nr. 8, județul Hunedoara, organizează:
a) licitație publică cu oferte închise in plicuri sigilate (cu plata in rate) conform Ordonanței de urgență nr.,88/ 

1997, aprobată prin Legea nr. 44/ 1998 și Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 55/1998, pentru vânzarea 
următorului activ:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

1. Abator sanitar Brad loc. Brad,
str. Avram lancu, nr. 53

tăieri necesități 261.505

b) licitație publică cu strigare (cu plata integrală), in aceleași condiții legale (Legea nr. 44 /1998 și HG nr. 55/ 
1998) pentru activul:_____________ _______________________________________________________________________________

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

2. Abatorul Vulcan loc. Vulcan, 
str. Abatorului, nr. 4, in conservare 32.000

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ut suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc in data de 22 ianuarie 1999, ora 10,00, la sediul SC DECEBAL SA Deva.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe data de 29 

Ianuarie 1999 la aceeași oră și adresă.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost (40.000 lei/ activ), zilnic de la sediul societății 

comerciale intre orele 8-14.
Valoarea terenului aferent activului de la punctul 1 este inclusă in prețul de pornire a licitației, iar in cazul 

activului de la pct. 2, urmează să se procedeze conform prevederilor legale in vigoare pentru dobândirea 
certificatului de atestare a dreptului de proprietate și vânzarea către cumpărător prin negociere directă.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la ing. Butea Romus la tel: 054-211760, Int. 
31 sau 054-212237, 054-213322, 054-233713.

Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății până in ziua licitației , ora 9, 
documentele prevăzute de legislația in vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarelor de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau in contul bancar 305520101 BCR Deva taxa de 
participare de 3.000.000 lei pentru flecare activ șl vor face dovada consemnării la dispoziția societății 
comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.
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Relația maestru-discipol
O întrebare care a 

măcinat energia lăuntrică a 
multor ființe este: “Avem sau 
nu cu adevărat nevoie de un 
ghid exterior pentru a par
curge un drum spiritual?1’. 
Multe din textele tradiționale 
sacre afirmă că ȘINELE, 
aspectul ultim al oricărei 
ființe, este de natură divină, 
el fiind călăuza dinlăuntrul 
fiecărui om.

Teoretic, omul este înzes
trat cu suficientă inteligență și 
destulă voință pentru a putea 
discerne-între adevăr și fals. 
Totuși, în această epocă a 
decadenței spirituale acest 
adevăr este de cele mai 
multe ori limitat în aplicarea 
sa, datorită maturității 
omenești. Prea puțini sunt azi 
capabili să-și asculte ghidul 
lor interior, majoritatea 
tinzând spre o cunoaștere 
superficială, obținută prin 
intermediul simțurilor îndrep- 
tate spre exterior.

-în domeniul spiritual, ca și 
în alte domenii, un ghid 
valoros (GURU), cu o 
cunoaștere autentică, pro
fundă, înzestrat cu o 
experiență bogată din care el 
ne oferă de fiecare dată

esențialul, ne poate ajuta 
imens să nu pierdem mult 
timp și să nu ne risipim 
eforturile zadarnic.

Odată stabilită relația 
MAESTRU-DISCIPOL, atât 
maestrul cât și discipolul 
trebuie să accepte anumite 
responsabilități. Prin inițierea 
pe care o realizează maestrul 
ne permite să ne transfor
măm posibilitățile latente de 
la virtualitate la act, ne va 
îndruma cum să ne folosim 
cât mai eficient forțele, 
prevenind astfel un eventual 
eșec, posibil în momentele 
dificile. Grație experienței 
sale uriașe, el ne poate arăta 
întotdeauna drumul cel mai 
scurt, în funcție de 
posibilitățile noastre. Maestrul 
va avea permanent grijă de 
discipol pe tot parcursul 
spiritual, arătându-i acestuia, 
atunci când este pregătit, 
tehnici și metode utile pentru 
a putea depăși obstacolele 
inerente care apar pe cale.

Discipolul autentic trebuie 
să accepte ghidarea spirituală 
a maestrului său pe întreaga 
durată a parcurgerii căii 
spirituale, folosirea simultană 
a mai multor ghizi pentru a

parcurge aceeași cale 
dovedește doar pripeală și 
prostie, fiind total 
contraindicată. în acest caz 
am fi ca și acel călător pe 
mare care pentru o mai 
mare siguranță stă cu 
fiecare picior într-o barcă - 
ce se va întâmpla este ușor 
de înțeles. De asemenea, 
discipolul nu trebuie să 
aștepte ca MAESTRUL să 
parcurgă calea în locul lui. 
Discipolul trebuie să 
urmeze exact calea indicată 
de ghid. Pe măsură ce în 
ghid intervine o reală 
evoluție spirituală, el devine 
autonom (aceasta arată 
întotdeauna dacă respectiva 
cale este autentică).

De ce beneficiază 
discipolul în urma acestei 
relații autentice este 
evident. Dar care este 
motivația maestrului în 
această angrenare?

Textele fundamentale 
YOGA afirmă că există un 
singur motiv: IUBIREA 
INFINITĂ Șl NECONDI
ȚIONATĂ, acest liant care stă 
la baza întregii manifestări.

Ovidiu STO/AN 
instructor YOGA

Satele 
vor 

redeveni •••
(Urmare din pag. 1)

Primarul comunei 
Gurasada, dl Petru Haneș, ne 
mărturisea:

- De la an la an scade 
numărul de copii școlari. Cred 
că la anul școlile din satele 
Vica și Boiu de Sus își vor 
înceta activitatea.

Este adevărat că am 
întâlnit și cazuri când orășeni 
- mai ales disponibilizați sau 
pensionari - s-au întors în 
satele lor, iar “Cuvântul liber" 
a scris despre astfel de 
cazuri. S-au întors în locurile 
natale, au reparat casa 
părintească și s-au apucat să 
lucreze pământul, să crească 
animale ș.a. Ceea ce 
înseamnă că a început 
mișcarea de la oraș spre sat. 
Fenomenul acesta este încă 
firav. Nu ne îndoim că se va 
întări, iar satele vor redeveni 
ce au fost cândva - oaze de 
muncă fără preget, de liniște 
sufletească și curățenie 
spirituală și morală.

(Urmare din pag. 1)

De SFINTELE SĂRBĂTORI 
DE IARNĂ ÎN CHINA

episcop catolic chinez din 
întreaga istorie a Diocezei 
Catolice din Beijing.

într-o altă zi 
premergătoare Crăciunului, 
preotul Rudeanu s-a întâlnit 
oficial cu Yu Hin Li, membru 
marcant în parlamentul 
chinez, președintele
Consiliului Creștin al 
municipiului Beijing, misiune 
ce s-a desfășurat într-o 
armonie deplină. în 
programul aceleiași zile (23 
decembrie 1998), a avut o 
întrevedere cu Rev. Kan Bao 
Ping, directorul Comisiei 
pentru educație teologică și 
relații internaționale a R.P. 
Chineze, convorbirile 
purtându-se în duhul unui 
ecumenism necesar la 
împlinirea nu peste mult timp 
a 2000 de ani de la Nașterea 
Domnului lisus Hristos.

în dimineața ajunului 
Crăciunului preotul Rudeanu 
a oficiat slujba de sfințire a 
sediului ambasadei țării 
noastre la Beijing, după care 
a sfințit și un loc din grădina 
ambasadei unde se va înălța 
Sfânta Troiță, loc de rugăciune 
și pentru aprinderea unei

lumânări pentru cei morți 
și cei vii de acasă. Această 
Sfântă Cruce va fi realizată 
de către Asociația de 
prietenie româno-chineză 
cu sediul în Deva.

în seara de ajun al 
Crăciunului părintele i-a 
spovedit pe membrii 
ambasadei și familiile 
acestora, a oficiat un Te 
Deum pentru elevii și 
studenții români aflați la 
învățătură în China, iar în 
ziua de Crăciun a oficiat 
Sfânta Liturghie în sala 
mare a ambasadei.

De asemenea, cu 
prilejul șoderii sale la 
Beijing a sfințit și sediul 
Companiei TAROM din 
Beijing, la care au asistat 
membrii agenției și ai 
echipajului. între
obiectivele și locurile pe 
care le-a vizitat, a 
menționat și Parcul Lumii 
din Beijing unde va fi 
construită la scara 1/1 re
plica mănăstirii Prislop. 
De amintit că vizita a 
reliefat bunele relații 
româno-chineze, precum 
și dorința ca acestea să fie 
amplificate.

Preotul Ioan Octavian Rudeanu alături de
• • • • « *personalul și familiile din cadrul ambasadei 
române la Beijing.

•
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