
La multi ani!
In această zi de mare 

praznic ce deschide șirul 
sărbătorilor de iarnă, Re
dacția ziarului “Cuvântul 
liber” adresează tuturor 
celor ce poartă numele 
de Nicolae, Nicoleta, 
Niculăieși, Niculiță un 
călduros “La multi 
anii”, bucurii, sănătate 
că-i mai bună decât 
toate. Și nu uitați să 
citiți ziarul nostru, în 
fapt ziarul dv!
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•2 luni, cu DOBANDA 
de 57% pe an 

•3 luni, cu DOBÂNDA 
de 58% pe an 

prin unitățile sale din Deva, 
, Hațeg, Praștie și Brad

Cadouri dc Crăciun
■ ■ " " <

Programul național “Drumuri de pământ”
Suntem către sfârșitul anului, 

mai avem aproape o lună până 
la Crăciun și ca orice creștin ne 
gândim la cadourile pe care le 
vom face celor apropiați (dacă 
punga ne-o va permite) sau la 
cele pe care le vom primi. Bucuria 
sărbătorilor de iarnă ne cuprinde 
pe nesimțite. Așa se întâmplă nu 
numai la noi ci pretutindeni în 
lume. Chiar și în Congresul SUA. 
Acești congresmeni, care după 
dispariția 
URSS au 
preluat grija 
întregii lumi, s- 
au gândit să 
fericească România pregătindu- 
i încă un cadou de Crăciun, acum 
în preajma reuniunii de la Helsinki 
care, după cum se știe, ar 
intenționa să invite și România la 
negocierile de aderare la 
Uniunea Europeană. Am spus 
„încă un cadou” pentru că au 
mai fost și altele în trecut. încă în 
timpul celui de-al ll-lea război 
mondial americanii ne-au promis 
că vor veni la noi, aducându-ne 
drept cadou libertatea dar n-au 
mai ajuns. Au fost mai iuți rușii 
care ne-au adus libertatea lor, 
care era cât pe ce să ne înăbușe 
definitiv. Am sperat că măcar 
după perioada regimului 
comunist vor veni totuși 
americanii. Și au venit. Nu toți, că 
n-ar fi avut loc în țară, dar a fost 
destul domnul congresmen 
Lantos, care e drept, n-a venit 
cu investițiile pe care le 
așteptam, dar ne-a adus saci 
întregi de sfaturi, care mai de 
care mai ademenitoare și multe 

în curând-------------M—

începe vânzarea 
pomilor de Crăciun

După cum ne-a relatat dl loan Bonta, șeful Adminis
trației Pieței din Deva, vânzarea pomilor de Crăciun se va 
face în Piața Mihai Viteazul, în apropierea pieței centrale. 
Semn bun, se apropie ziua când moșul este așteptat cu 
mare bucurie, după datina străbună. Depinde care va fi 
bogăția din sacul lui Moș Crăciun. (S.C.)

promisiuni, între care și aceea 
de a ne susține aderarea la 
NATO și ne-a susținut, în 
dragostea lui față de România, 
atât de mult încât a reușit să 
nu fim invitați alături de cehi, 
polonezi și unguri la Madrid 
pentru începerea pregătirilor 
de aderare. în schimb, după 
Madrid am avut marea onoare 
de a fi vizitați de însuși 
președintele SUA, Bill Clinton, 

care a 
plâns 
alături de 
români 
pentru că 

n-au fost admiși în NATO (de 
parcă nu SUA s-au împotrivit 
invitării României la Madrid) și 
în compensație ne-a adus un 
cadou - Parteneriatul strate
gic cu SUA. Ce să zic, un 
cadou nemaipomenit. Ne 
gândeam că fiind parteneri 
strategici cu cea mai 
dezvoltată și puternică țară din 
lume, ne-a pus Dumnezeu 
mâna pe cap. Și într-adevăr 
acest cadou a fost 
nemaipomenit. Toți românii, cu 
mic, cu mare, inclusiv 
minoritățile naționale l-au simțit 
și îl simtîn permanență. Ce mai, 
parteneriatul strategic; cu SUA 
e o fericire. Și dacă va mai 
dura nu știm cum vom mai ieși. 
Nici chiar frigul iernii și 
gigacaloriile gratuite nu ne vor 
mai scoate din această stare 
euforică.

Gheorghe PAVEL

(Continuare în pag. 2)

Când se conferențiază despre 
civilizație se uită în general că 
dincolo de “sound”-ul elevat al 
termenului, ce dă bine în orice 
discurs academic, conceptul se 
bazează pe niște prozaice 
infrastructuri de țevi și cabluri ce 
mijlocesc accesul societății la 
roadele dulci ale progresului, apă 
curentă, confort termic, telefonie, 
energie electrică, apă caldă și, 
într-un registru puțin aiferit, 
drumuri modernizate.

Nu e nici un secret că și la 
acest ultim, dar vital, capitol al 
“cartei” civilizației, drumurile, 
România e în urmă, aproape 
ruptă de plutonul țărilor 
europene. Vorbind despre căi de 
acces, clasificarea se poate 
extinde și spre interior, existând 
în România o civilizație rutieră a 
orașului și, pe un palier inferior, 
una rurală, necrcscută mult peste 
nivelul pământului.

SFÂNTUL IERARH

tNICULAE

(Luni, 6 decembrie 1999)
Intre sfinții părinți, care 

prin sfințenie și curăția vieții lor 
au împodobit bolta edificiului 
creștinismului, este și sfântul și 
marele ierarh Nicolae. S-a 
născut în localitatea Patara din 
provincia Lichia din Asia Mică 
pe la anul 260 din părinții 
Teofan și Nona. De mic copil a 
fost crescut în frica lui 
Dumnezeu și în duhul 
învățăturii creștine: întrecea pe 
toți cei de-o seamă cu el prin 
bunătatea inimii sale și mila 
către săraci. încă de tânăr i s- 
a încredințat conducerea 
mănăstirii Sionului din Mira.

In dorința de a se 
desăvârși în viața monahală, 
Sf. Nicolae a făcut o călătorie 
în Palestina. In drumul de pe 
mare a avut prilejul să-și arate

Despre aceasta din urmă a 
fost vorba la consfătuirea zonală 
organizată la Deva de Asociația 
Profesională Drumuri și Poduri, 
filiala Hunedoara. Tema întâlnirii 
a constituit-o programul național

“0 problemă cu o moașă și-un 
copil cu trei burice”

V_____ _✓
“Drumuri de pământ”, o 
generoasă inițiativă menită a 
asana, sistematic, glodul 
drumurilor dc țară prin pietruirea 
acestora. Partea științifică a 
manifestării a fost susținută de 
distinse personalități ale lumii 
universitare, care, pe specialități, 
au invocat în scurte prezentări 
parametrii tehnici necesari 
realizării unor drumuri pietruite 
de calitate. Dacă know-how-ul 
părea să fie la el acasă în ceea ce

puterea și trecerea înaintea lui 
Dumnezeu, scăpând de la 
înec, prin rugăciunile sale, 
corabia cu toți călătorii. La 
revenire a fost ales ca 
arhiepiscop al Mirei Lichiei, 
iar poporul, care-l cunoștea 
pe Sf. Nicolae, a primit cu 
multă bucurie alegerea și 
toate neînțelegerile au 
dispărut.

Sfântul ierarh Nicolae 
și-a început păstorirea ca 
un bun păstor într-o vreme 
când creștinii treceau prin 
cele mai grele încercări, 
împărații păgâni Dio- 
clețian și Miximian, care 
stăpâneau în acea vreme,

Dr.Pr.l.O.RUDEANU
(Continuare în pag. 2) 

privește construirea de drumuri, 
problemele par să apară la nivelul 
celor care decid și organizează la 
nivel macro destinul drumurilor 
românești.

Se pare că profesionalismul 

acestora din urmă Iasă de dorit, 
atâta timp cât programele 
adoptate, deși binevenite și 
necesare, sunt cvasiinoperabile 
din motive ce țin de proasta 
concepție a lor. Programul 
național “Drumuri de pământ” 
este unul dintre acestea. In 
România dintr-un total dc 
200.000 de kilometri dc drumuri 
publice, 61.000 de kilometri, 
adică peste 30 la sută, sunt 
drumuri de pământ. Dorind să

în 4 decembrie minerii își 
pomenesc ortacii care au 

plătit tribut - viața - 
trudind în adâncuri

în anul 306, la Heliopolis, în 
Egipt a murit sf. Mucenițâ 
Varvara care este ocrotitoarea 
celor care lucrează sub 
pământ, a minerilor și care în 
rugăciunea ei cea de pe urmă a 
zis: „O împărate ascultă pe tot 
omul care mă va pomeni pe 
mine și patimile mele. Să nu se 
apropie de acela boală 
năprasnică și moarte 
neașteptată să nu-l răpească 
pe el, că știi Tu Doamne că trup 
și sânge suntem și lucrul 
preacuratelor mâinilor tale."

Astfel în fiecare an minerii 
din Valea Jiului și de 
pretutindeni în ziua a 4-a a lui 
Undrea o pomenesc pe sf. 

schimbe aceste proporții, 
autoritățile au demarat un pro
gram menit a transforma în patru 
ani de zile drumurile de pământ 
românești în drumuri pietruite, 
în opinia drumarilor angrenați 
în astfel de lucrări, cei patru ani 
stabiliți pentru finalizarea 
programului reprezintă un in
terval temporal total nerealist. 
în stabilirea acestui interval 

MLPAT, cel care a programat 
lucrările, n-a ținut cont de 
configurarea terenului, 
acordând aceeași viteză de 
derulare și pentru un kilometru 
de drum dc șes cât și pentru un 
drum de munte. Lipsește o 
documentare în teren și o 
colaborare cu cei care 
administrează drumurile. 
Această sincopă informațională

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

muceniță Varvara.
Doresc să vă spun că în 

dimineața zilei de 3 
decembrie 1999 la ora 5 am 
participat și eu la slujba de 
pomenire a Sf. Varvara și a 
celor care și-au dat viața 
trudind în adâncurile minei 
Lonea din Valea, Jiului.

La această mină în sala 
de apel, locul unde pentru o 
jumătate de oră se întâlnesc 
ortacii cu maiștrii lor, înainte de 
a intra în șut, cei 360 de 
mineri veniți pentru schimbul I 
au asistat, acordând o atenție

___________ M. FĂGAȘ 
(Continuare în pag. 2)

Cu ocazia sărbătorii creștine 
„Sfântul Nicolae"

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR
lanseazâ, în perioada 3-8 decembrie 1999, 

un nou produs bancar 
„CERTIFICAT de SFANȚUL NICOLAE" 

cu DOBÂNPÂ FIXĂ de 62% pe an 

si scadenta la 35 de zile
• t

• Valoarea minima este de 500.000 lei
• La cumpărarea certificatului, precum și la 

răscumpărarea la scadentă nu se percepe comision.
—.. - -  - -

La Turdas,

Primele efecte ale reformei 
sanitare sunt deziluzia și... șomerii

O clădire părăginită ai 
cărei pereți stau să cadă și 
care la prima vedere părea 
nelocuită s-a dovedit a fi ... 
Dispensarul medical al 
comunei Turdaș. Imaginea 
exterioară a clădirii s-a 
dovedit apoi o aparență 
destul de înșelătoare, 
întrucât interiorul
dispensarului era cât de cât 
decent (curat, încălzit etc). 
Totuși, dacă clădirea ar 
putea fi acceptabilă ca și 
casă de locuit, ea nu se prea 
poate ridica la „rang" de 
dispensar.

„Spațiul este închiriat de 
la Biserica reformată și 
pentru a fi pus la punct ar fi 
nevoie de ceva reparații. Dar 
Biserica - proprietara clădirii 
- nu dispune de fonduri, iar 
bugetul nostru de practică 
medicală nu ne permite 
efectuarea unor astfel de 
investiții” - ne spunea dna 
dr. Gabriela Gliga, medicul 
coordonator al instituției.” 
Din cei 1800 de locuitori ai 
comunei doar 1000 s-au 
înscris pe lista medicului de 
familie. Acest număr relativ 
mic de pacienți are drept

efect un buget de salarii 
subțire și unul de practică 
medicală la fel de sărac. 
Prin urmare, reforma 
sanitară ne-a obligat să 
reducem personalul, o 
asistentă și îngrijitorul 
rămânând în șomaj. 
Această decizie este 
legală, întrucât dis
pensarul din Turdaș nu are 
contract de comodat 
pentru spațiu și aparatură 
cu spitalul, situație care nu

Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)
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Bâlciul nationalr
Înainte de '89 românii erau 

uniți de aceeași suferință. Nu prea 
mai conta cine ești în anii 
premergători Revoluției, erai 
român și sujereai împreună cu alți 
20 de milioane de semeni. Ce-i 
drept erau și atunci câțiva pentru 
care regula numită anterior nu se 
aplica. Fără a face în vreun fel 
concesii acelui regim care, de 
altfel, era unul de teroare psihică 
și fizică, susținem doar că atunci 
eram cu adevărat uniți, că eram 
un popor omogen. Dincolo de 
fastul atât de fals al epocii, 
românii erau fără doar și poate 
mai uniți decât sunt acum.

Au trecut 10 ani de când 
România a devenit, după cum 
spun unii, liberă. Sunt 10 ani de 
când încercăm fără prea mult 
succes să fim un popor omogen, 
un popor care ține la istoria și la 
tradițiile sale. Din păcate, mizeria

(Urmare din pag. 1)

deosebită, la slujba oficiată de 
un sobor de 6 preoți care au 
reprezentat religiile din zona 
Văii Jiului, întru pomenirea celor 
care au plătit tribut viața pentru 
a scoate la lumină huila Văii.

Câțiva mineri, retrași îi 
primeau pe ceilalți și-și 
spuneau: „Niciodată nu a fost 
atâta liniște în sala de apel. 
Moartea ortacului nostru Iepure 
Constantin i-a făcut pe mulți 
să-și aducă aminte de 
Dumnezeu. De obicei în Valea 
Jiului în preajma sărbătorii Sf. 
Varvara (4 dec.) sunt jertfite 
vieți de miner. Anul trecut la 
mina Petrila, iar acum la noi."

La finalul slujbei, după ce 
fiecare miner a primit un 
colăcel și a gustat din colivă, 
toți și-au îndreptat pașii spre 
colivia ce urmă să-i coboare în 
adâncuri și pe unii chiar i-am 
auzit fredonând ultima strofă 
din imnul minerilor, varianta

Șomaj ridicat
în urma disponibilizărilor masive din minerit, 

oficialitățile locale din Ghelar au întocmit 
documentația necesară conform căreia și 
această comună să facă parte din categoria 
zonelor defavorizate. Cu toate că rata șomajului 
din comună este foarte ridicată, respectiv 55 la 
sută, una din cele cinci condiții obligatorii 
declarării ca zonă defavorizată nu a fost 
îndeplinită. Primarul comunei, loan Toplician, era 
de părere că nu doar în minerit s-au produs 
restructurări, ci la această măsură au aderat și 
puținii agenți economici din comună.

Ajutoarele sociale
Cu aproximativ doi ani în urmă, în comuna 

Ghelar existau nu mai puțin de 85 de asistați 
social. Odată cu apariția HG nr. 125/ 1997 care 
impunea o seamă de condiții pentru acordarea 
ajutoarelor sociale, numărul beneficiarilor s-a 
redus considerabil. Astfel că la ora actuală mai 
sunt în plată doar 18 dosare. Spre deosebire de 
alte comune, la Ghelar ajutoarele sociale s-au 
acordat întotdeauna la timp și datorită faptului 
că suma alocată se ridică la doar 2 milioane de 
lei. (Cristina CÎNDA)

(Urmare din pag. 1)

persecutau în chipul cel mai 
sălbatic pe toți cei care își 
însușeau învățătura lui 
Hristos. Toate acestea Sf. 
Ierarh Nicolae le-a înfruntat 
cu un adevărat eroism 
creștin.

în sinodul ecumenic de 
la Niceia din anul 323, 
convocat de împăratul 
Constantin cel Mare, pentru 
înlăturarea învățăturilor

(Urmare din pag. 1) 

obligă păstrarea per
sonalului. Oricum, chiar în 
aceste condiții în care s-a 
redus personalul, asistenta 
care a rămas are un salariu 
mai mic, iar salariul 
medicului abia se menține 
la nivelul celui de dinaintea 
semnării contractului cu 
Casa de asigurări” - preciza 
interlocutoarea noastră. 
Dotarea dispensarului este 
minimă în afara 
stetoscopului medicului și a 
„aparatului de urgență”, 

cotidiană a împins undeva 
departe orice concept de acest fel. 
Am uitat parcă să fim români. 
Văzând momentul I Decembrie 
1999 la Alba-Iulia, ai impresia 
că parcă nu mai avem nimica 
sfânt. Luptele între politicieni, 
mizeria din noi și dimprejur ne- 
au târât pe noi împreună cu 
idealurile noastre în noroi. Cum 
poți să mai simți ceva înălțător, 
cum poți să te mai simți cu 
adevărat mândru că aparții 
acestui popor când chiar și 
sărbătoarea națională este 
transformată într-un bâlci 
comercialo-polițienesc? Cum 
poți să mai crezi în niște idealuri 
pentru care strămoșii tăi și-au dat 
viața, când tu nu ești în stare să 
depășești pragul spre civilizație?

Ce le vom spune copiilor 
noștri? Cum îi vom educa în lipsa 
valorilor care au dat naștere

în 4 decembrie minerii Iși 
pomenesc ortacii

cântată la greva de la Lupeni 
din 1929: „Și moartea vine tot 
mai des, / Să vadă ce-are de 
cules, / Din lumea noastră făr- 
de cer, / C-așa e viața de 
miner!" Și astfel lămpile le-au 
luminat drumul minerilor de la 
schimbul I de la mina Lonea într- 
o dimineață de decembrie în 
care iarna și-a arătat colții, în 
Valea Jiului începând să ningă.

Unul din liderii de sindicat de 
la mina Lonea, Bart Raul Robert, 
ne-a făcut următoarea 
declarație:

„Unii mineri spuneau: vine Sf. 
Varvara și trebuie să ia pe 
cineva din fundul pământului, nu 
aș putea spune că în fiecare an 
trebuie o jertfă de Sf. Varvara, 
însă cred că starea precară a 
utilajelor, poate lipsa banilor, 
deoarece munca minerului NU

SFÂNTUL IERARH 
NICOLAE

străine ce căutau să se 
strecoare în Biserica 
noastră, ierarhul Nicolae a 
avut un rol aproape 
hotărâtor, ca apărător al 
dreptei credințe. După cum 
o grădină este împodobită 
cu flori, așa și sufletul 
ierarhului a fost împodobit

Primele efecte ale 
reformei sanitare

neexistând nici un fel de 
aparatură de specialitate. 
’’Această situație nu are per
spective de a se schimba 
spre bine, întrucât nu văd 
cum ar putea să crească 
bugetul de practică 
medicală. Populația e 
îmbătrânită, noii născuți 
constituie apariții meteorice 
(luna trecută au fost trei 

acestui popor și care l-au ținut 
unit timp de 81 de ani? Ne 
doare pentru noi, dar ne doare 
mai mult pentru cei care vin 
după noi. Ne întrebăm cum am 
putea să-i explicăm unui tânăr 
elev care este importanța acelui 
1 Decembrie 1918, când el vede 
în 1 Decembrie 1999 doar 
momentul unui bâlci național? 
Întrebări fără răspuns.

Patriotismul vine odată cu 
civilizația, iar rolul bunăstării 
economice este incontestabil. 
Patriotismul și respectul pentru 
sărbătorile naționale se învață 
mai întâi acasă, în familie și 
apoi se aprofundează la școală. 
Noi ani uitat să fim patriotj; 
noi facem manuale de istorie 
unde proslăvim faptele de 
„arme" ale unor jurnaliști, 
uitând de marii voievozi ai țării. 
Să nu ne mirăm deci că nu mai 
știm ce înseamnă un moment 
ca cel de la 1 Decembrie.

Andrei NISTOR

este plătită la adevărata ei 
valoare, stresul, grija zilei de 
mâine îi fac pe mineri să nu se 
mai poată concetra asupra 
lucrului.”

Astăzi am văzut că 
oamenii nu și-au pierdut 
credința în Dumnezeu și 
liniștea deplină s-a așternut 
peste sala de apel de la mina 
noastră în momentul în care au 
fost pomeniți cei care și-au dat 
viața trudind în adâncuri în cei 
peste 126 de ani de minerit la 
Lonea.

în acest an la 4 
decembrie minerii din Valea 
Jiului vor participa la Hramul 
Bisericii Sf. Varvara, biserică 
ce a fost construită în 
Petroșani la inițiativa lui Miron 
Cozma pentru mineri și pentru 
toți locuitorii Văii.

cu alese flori ale virtuților 
creștine, și acestea au 
fost credința, blândețea, 
smerenia și milostenia. 
Pe toate el le-a pus în 
lucrare. Figura Sf. Nicolae 
o vedem așezată pe toate 
iconostasele Bisericii 
Ortodoxe.

decese și doar o naștere), 
astfel că numărul de 
pacienți e în scădere. Și 
colac peste pupăză și nor 
medicii abia ne dumirim în 
legislație și contabilitate” 
- concluziona dna dr. 
Gabriela Gliga asupra 
modului cum merge 
reforma sistemului sanitar 
la Turdaș.

(Urmare din pag. 1)

a făcut ca de la un an la altul să 
fie alocate fonduri pentru 
începerea de noi lucrări, deși 
era evident că nu se ajunsese la 
finalizarea lucrărilor începute 
cu un an înainte. Pe drumarii 
din direcțiile județene ale 
drumurilor îi mai roade și faptul 
că, prin punerea fondurilor 
alocate drumurilor comunale la 
dispoziția primăriilor, au 
început să aibă acces la lucrările 
cu caracter rutier un mare 
număr de societăți comerciale 
care, simțind mirosul banilor, 
și-au improvizat o specializare 
și în acest domeniu.

“0 problemă 
cu o moașă 

și-un copil cu 
trei burice”_ =_ Â

Un alt punct nevralgic îl 
reprezintă sursa de finanțare a 
lucrărilor de pietruire. în timp 
ce Ministerul Finanțelor 
stabilește că lucrările vor fi 
finanțate din fondul reparații 
curente pentru drumuri și 
poduri, Ministerul
Transporturilor aprobă 
Nomenclatorul activității de 
întreținere și reparații drumuri 
având capitolul “Pietruiri 
drumuri de pământ”, casă vină 
peste toate M.L.P.A.T. și să 
impună obligații specifice 
investițiilor, reclamând o 
incursiune anevoioasă în jungla 
birocrației românești. Așa cum 
remarca un vorbitor, cu cât 
pătrunzi mai în miezul 
problemei îți dai seama că ai 
de-a face cu “o moașă și un 
copil cu trei burice”. Nu e de 
mirare, iar fenomenul a devenit 
un fel de tradiție națională...

Cinci titani ai 
gândirii lumii

• MOISE: Totul este
Dumnezeu

*IISUS: Totul este iubire
• MARX: Totul este 

materie
6FREUD: Totul este sex
• EINSTEIN: Totul este 

relativ
Dr. Gh.Mării

✓-----------------------------------
(Urmare din pag. 1)

Acum, că România a fost 
nominalizată pentru președinția 
OSCE în anul 2001, în ciuda unor 
congresmeni americani care 
erau îngrijorați în legătură cu 
capacitatea țării noastre de a 
dispune de resursele necesare 
pentru a conduce OSCE, câțiva 
dintre partenerii noștri strategici 
s-au gândit să ne mai facă un 
cadou. România, cum spuneam, 
urmează să fie invitată la Helsinki 
în luna decembrie pentru 
începerea negocierilor de 
aderare la UE. Tocmai în vederea 
acestui eveniment și a apropierii 
Crăciunului, grupul de 
congresmeni americani a trimis 
o scrisoare secretarului de stat 
al SUA, dna Madeleine Albright, 
prin care îi cere să facă presiuni 
asupra României, pentru ca 
„îngrijorarea” lor de ceea ce se 
întâmplă în această țară să fie 
satisfăcută. Și de ce sunt 
îngrijorați cei cinci congresmeni 
americani, care nu mai pot adormi 
de grija pentru soarta României?

La Sala Sporturilor din Deva,

Tlirneu amical de
handbal feminin

încheind cu rezultate frumoase turul campionatului Ligii Naționale de 
handbal feminin, echipa Univ. Remin Deva și-a continuat pregătirile după 
o scurtă dar binemeritată vacanță. Până în acest moment echipa deveană 
aflată sub bagheta prof. I. Mătăsaru și prof. M. Șerban a participat la două 
jocuri bilaterale susținute la Sibiu în perioada 12-13 noiembrie a.c. în care 
victoria a fost de partea Reminului. în perioada 26-28 noiembrie, în cadrul 
turneului organizat la Cluj-Napoca, Univ. Remin Deva a realizat o victorie 
în meciul cu Rulmentul Brașov, un scor egal cu Ciserom Sebeș, fiind 
învinsă în întâlnirile cu CSM lași, Constructorul Baia Mare (în urma unor 
erori mari de arbitraj), precum și în meciul susținut cu gazdele, Univ. Ursus 
Cluj, care s-au detașat la 6 goluri diferență.

Până la data de 8 ianuarie 2000, când va avea loc prima etapă din 
returul Ligii Naționale, suporterii deveni își mai pot vedea și acum echipa 
favorită la treabă. Astfel, în perioada 6-8 decembrie a.c. Asociația Sportivă 
Universitatea Remin Deva va organiza la Sala Sporturilor din Deva un 
turneu amical de handbal feminin.

Programul jocurilor este următorul:

Luni (6.12.1999)
ora 9,00 RAT Antilopa Buc. - “U” Ursus Cluj

10.30 Fibrex Săvinești - “U” Remin Deva
12,00 Ciserom Sebeș - Oltchim Rm. Vâlcea 
16,00 “U" Ursus Cluj - Fibrex Săvinești
17.30 RAT Antilopa Buc. - Oltchim Rm. Vâlcea
19,00 "U” Remin Deva - Ciserom Sebeș

Marți (7.12.1999)
ora 9,00 Fibrex Săvinești - Ciserom Sebeș

10.30 RAT Antilopa Buc. - "U” Remin Deva
12,00 “U” Ursus Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea
16,00 Ciserom Sebeș - RAT Antilopa Buc.
17.30 “U” Ursus Cluj - “U” Remin Deva 
19,00 Fibrex Săvinești - Oltchim Rm. Vâlcea

Miercuri (8.12.1999)
ora 10,00 RAT Antilopa Buc. - Fibrex Săvinești

11.30 Ciserom Sebeș - “U” Ursus Cluj 
13,00 Oltchim Rm. Vâlcea - "U”-Remin Deva

Cristina CÎNDA

Ion Moldovan, antrenorul naționalei de tineret
Comitetul Executiv al FRF a votat pentru numirea noului 

selecționer al echipei naționale de tineret în favoarea lui Ion 
Moldovan, până acum antrenor la tineretul lui Dinamo. Victor 
Pițurcă, fostul favorit al federației pentru acest post, s-a retras 
fiindcă de serviciile lui se interesa și Steaua. Urmează ca în zilele 
următoare să fie numiți și secunzii lui Ion Moldovan.

Victor Pițurcă va fi iniocuitorui lui lenei la 
Steaua

Joi, Consiliul de Administrație al Clubului Steaua a hotărât în 
unanimitate ca înlocuitorul lui Emeric lenei să fie Victor Pițurcă. 
Noul antrenor al echipei Steaua va’încheia un contract cu clubul 
din Ghencea pe 2 ani și jumătate, cu începere de la 1 ianuarie 
2000. în presa de specialitate a apărut că viitorul antrenor 
principal V. Pițurcă va încasa aproape 250.000 dolari pe an și 
are ca obiectiv prioritar ocuparea unui loc pe podium în actualul 
campionat și cucerirea titlului de campioană în viitoarea ediție a 
competiției 2000-2001.

Va pleca Lăcătuș la altă echipă?
înaintea numirii noului antrenor al Stelei, Lăcătuș - ce 

reprezintă legenda vie a unei perioade de 13 ani la echipa militară 
-, a lăsat să se înțeleagă că ar dori să preia ca antrenor pe 
Steaua după plecarea lui lenei la națională. în caz contrar s-ar 
gândi la părăsirea clubului din Ghencea, având posibilitatea să 
ajungă la Dinamo, FC Național sau FC Brașov. Interesant este că 
Viorel Păunescu s-â arătat surprins de declarațiile lui Lăcătuș, 
susținând că "...pentru Lăcătuș avem destule posturi în cadrul 
clubului. Sunt surprins de intenția lui, dar nu cred că e definitivă”.

Cadouri de Crăciun
Sunt nominalizate: încălcarea 
libertății mass-media (care, fie 
vorba între noi, aici au dreptate), 
încălcarea libertății religioase 
(inexistentă în România), starea 
comunității rrome și restituirea 
proprietăților (chestiuni 
discutabile).

Esența cadoului pe care ni-l 
fac îl constituie însă antisemitismul 
care s-ar manifesta în România și 
pe care nu-l combat nici 
guvernanții, nici partidele, nimeni. 
De unde această concluzie la care 
au ajuns cei câțiva congresmeni 
americani? în primul rând, după 
cum se știe, numărul evreilor în 
România s-a redus foarte mult, ei 
părăsind țara noastră în timpul 
regimului comunist. împotriva cui 
atunci, antisemitism? Că există un 
săptămânal „Atac la persoană” 
care este - după expresia unui 
confrate din Capitală - mai mult 
antiuman decât antisemit și că unii 
oameni sunt nostalgici după epoca 

Antonescu și vor să-i ridice 
statui, tragi concluzia că poporul 
român este antisemit? Este o 
concluzie cel puțin aberantă. 
Românii n-au fost și nici nu sunt 
antisemiți. Au existat grupuri și 
probabil mai există care se 
manifestă antisemit dar de aici 
până a spune că poporul român 
este antievreu e o distanță ca 
de la cer la pământ. Și în SUA 
se manifestă atitudini de rasism, 
care uneori îmbracă forme 
violente, dar noi n-am spus 
niciodată, nici măcar n-am gândit 
că poporul american este rasist.

Să sperăm că dna Albright 
cunoaște mai bine situația din 
România decât cei cinci 
congresmeni americani. Oricum, 
noi le mulțumim că, încă o dată, 
în momente grele pentru 
România, acum și în preajma 
Crăciunului - 1999, n-au uitat 
să ne trimită cadoul lor.
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POEZIA (11)
Știindu-I pe Nicolae Sze- 

kely un real talent poetic, de
votat unui lirism în care o anu
mită individualitate s-a făcut 
simțită încă de la începuturile 
sale artisiticc, această carte este 
pentru mine o surpriză cel pu
țin interesantă. In primul rând 
nu sunt prea convins că autorul 
atras de mrejele eseistice a tră
dat în totalitate poezia; dim
potrivă, îmi asum riscul să 
spun că există o permanentă 
intercondiționare între această 
încercare analist-filozofică și 
actul în sine al creației poetice, 
chestiunea nefiind, nici într-un 
caz, un punct vulnerabil al 
cărții. Neapărat din acest unghi 
trebuie văzută și discutată pro
blema. Aflați acum sub inci
dența... zonei în cauză, mă voi 
folosi de un citat care ne face 
intrarea, aproape spectaculoa
să, în conținutul cărții: “Totul 
este fals în aceste timpuri, înce
pând cu politica și terminând 
cu aproapele. Prietenia este 
foarte rară. Interesele primea
ză.” (p.5j. Mai în glumă mai în 
serios, am putea spune că ne 
aflăm mai aproape ca oricând 
de Apocalipsă...Afirmația auto
rului nu este doar de efect, ci în 
primul rând este gravă, mai 

\_____________________

ales pentru că se sprijină pe o 
realitate ignorată doar de către 
cei ale căror labirinturi psiho- 
morale ar zăpăci-o pe însăși 
Ariadna. De fapt, am impresia 
că Nicolae Szckely își începe 
periplul său analitico-eseist și, în 
mai multe locuri, chiar filozofic, 
tocmai de pe această poziție. Iar 
textul, în continuare, confirmă o

cumva alunecăm spre o oarecare 
doză de fanatism ? Numai că, 
două-trei rânduri mai jos, des
coperim o îndulcire a lucrurilor, 
Szekely devenind tolerant și, în 
orice caz, mai realist: “Totuși, 
spune el, dacă nimic nu te neli
niștește, nimic nu te tulbură, în
seamnă că ceva nu e în regulă.” 
(p.21). Ei, parcă altfel se vede

Nicolae Szekely: ALCHIMIA DIVINULUI 
Editura Emia, 1999<_____________ ___________ 7

strategie gândită și conturată dis
tinct într-un ansamblu din care 
nu lipsesc deloc, aș zice, des- 
invocatcle ajutoare divine. Acest 
concept - dacă nu sună prea pre
tențios - îi creează lui Szekely 
teren propice pentru afirmații 
categorice care, uneori, îi pot juca 
feste. Insă, baza la care se face în 
mod frecvent trimitere - Divi
nitatea - rămâne și, nu de puține 
ori, este salvatoare. “Când ești 
înarmat cu credință, spune au
torul la pagina 21, cu o anume 
credință, devine el mai îngădui
tor, poți citi, poți studia orice, 
nimic nu te poate influența în 
viața spiritual-religioasă.” Intr-un 
asemenea caz, cititorul poate să 
se întrebe absolut legitim: nu

lumea...Și altfel am putea judeca 
lucrurile dacă aceste rânduri nu 
ar avea doar rost de “semnal” al 
aparițiilor editoriale, pentru că 
Alchimia divinului este o carte 
care obligă la comentarii mai 
ample și, în orice caz, intrânde 
în detalii convergente sau diver
gente - oricare dintre variante 
neștirbind cu nimic valoarea scri
erii. Pentru că - și cartea nu ne dă 
voie să ne îndoim - Nicolae Sze
kely ne propune o interesantă și 
utilă aventură într-un ținut 
populat relativ puțin cu scrieri 
care măcar să stârnească o oa
recare curiozitate. Fiindcă, mai 
toți analiștii - și numai de lipsa 
acestora nu ne putem plânge dc- 
o vreme încoace - se aventurează

în teritorii în care se pierd sau 
sunt mâncați pur și simplu de 
înghițitoarele haite ale lipsei de 
cunoaștere. Abia ici și colo 
câte unul scapă spre... consa
crare, spre o integrare într-o 
lojă ocupată de puținii aleși 
dintre mulții chemați. Cu 
Alchimia divinului, Nicolae 
Szekely face primul pas - și, 
zic eu cu îndrăzneală justifi
cată, totuși, - că acest pas este 
înspre aleși. Și mă bucur: un 
analist lucid și un eseist bine 
garnisit cu știința construirii 
unui sistem conceptual oare
cum inedit ne prinde bine 
chiar dacă el mai are unele... 
suferințe sau protuberanțe ca
re fac notă discordantă cu în
tregul. Dar, folosindu-mă de o 
zicere drăguță: “a accepta 
perfecțiunea înseamnă a eli
mina aprioric elementele de 
posibile comparații”, închei 
aceste rânduri cu invitația la 
lectura unei cărți al cărei me
saj, în multe locuri, ne îndeam
nă la reflecții, dar mai ales să 
ne întrebăm odată cu autorul: 
“Ce este infinitul decât 
limbaj? Ce este infinitul fără 
exprimare?” (p.69)

Dumitru HURUBĂ

lui Dumitru Hurubă 
Lentilă care îngroașă lumina interioară 
care se mărturisește înflorind cum mărgăritarul 
în starea de veghe, sub ochiul 
triangular 
lentilă de febră a Roiului Auriu sub 
timpul care suspină - 
sigiliu rupt prin sărut, poezia, poezia! 
eroarea pe care Veghetorul 
precum un pumnal a scăpat-o din privire

Noi, cei odinioară tulburi
sub toamnele care sfâșie inima regilor 
Nu avem voie să pierdem ceea ce 
nu e al nostru
însă ne ține în lume
Noi nu mai avem a-nvăța ci avem,
a ne aminti
: - într-o zi vom deveni vizibili.

Eugen EVU

Trebuie sâ existe...
Trebuie să existe undeva un loc 
unde un bărbat și o femeie se iubesc, 
într-un sunet îndepărtat, 
într-un fruct interzis...

Trebuie să existe și un timp 
unde un bărbat și o femeie se iubesc 
dincolo de realitatea brutală a zilei, 
dincolo de carnea destinului...

Trebuie să existe, mai ales, un bărbat și o femeie, 
iviți pe lume asemeni păsărilor.
dintr-un singur ou,
pe coaja lui albă și fragilă
să putem scrie istoria
și tot restul acestui vis
care iese afară din timp și din univers 
și care atârnă pe firul de iarbă...

Constantin STANCU
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"ARDEALUL LITERAR 
ȘI ARTISTIC"

APARIȚII EDITORIALE

Doar cine nu a urmărit 
apariția revistei “Ardealul 
literar și artistic”, editată de 
grupul de publicații și edi
tură “Călăuza”, nu-și poate 
da seama de evoluția as
cendentă pe care a cunos
cut-o această publicație, 
răspândirea sa în spațiul 
ardelenesc și nu numai. 
Prin orientarea imprimată 
de directorul revistei, scrii
torul Valeriu Bârgău, “Ar
dealul literar și artistic” și-a 
oferit spațiul tipografic pro
movând creatori consacrați 
și, deopotrivă, tinere ta
lente din țară și străinătate, 
cu precădere aparținând 
diasporei românești, arti
cole de analiză semnate 
de critici și istorici literari, 
eseuri, cronici...

Ultimul număr apărut 
de curând se deschide cu 
editorialul “Iarăși despre 
rezistență și valoare" de 
Adrian Dinu Rachieru. în 
cadrul “Centenarului Geor
ge Călinescu", criticul Eu
gen Măicăneanu scrie des
pre “Obiectivitatea și su
biectivitatea judecății de 
valoare în critica post-căli- 
nesciană". Dumitru Dem 
lonașcu realizează un in
terviu cu scriitorul Con
stantin Cubleșan care mai 
este prezent și cu poezie 
în paginile revistei. Cartea

fLansare de carte
Ieri, la ora 15,30, la 

sediul Grupului de publi
cații “Călăuza” din Deva, a 
avut loc lansarea volumului 
de versuri “Ninsoarea 
dintre pleoape” semnat de 
Elena Monda. Cartea a 

, apărut la Editura “Călăuza”. 

lui Valeriu Bârgău “Gene
rația '80" precursori și ur
mași, apărută la Editura 
“Călăuza", este comentată 
de Ion Conac. Criticul Vic
tor Isac semnează articolul 
“Premise între statuarea 
ontologică și valorile spiri
tuale". Un grupaj de splen
didă poezie semnează po- 
eta Mariana Pândaru, dar 
și Traian T. Coșovei ș.a.

Nume însemnate ale li
teraturii noastre sunt pre
zente și în celelalte pagini 
ale revistei: Mircea Cărtă- 
rescu, Dumitru Dem lo
nașcu, Ionel Amăriuței, Ion 
Mureșan, Nicolae Băciuț...

Minei BODEA

Concert coral 
“Co noi este 
bomnexeo”
Sâmbătă spre seară (ora 

16) și duminică la prânz (ora 
13), în Catedrala ortodoxă "Sf. 
Mihail și Gavril” din Orăștie 
are loc o nouă ediție a con
certului coral de muzică sacră 
“Cu noi este Dumnezeu”, or
ganizat de Inspectoratul Ju
dețean pentru Cultură, Centrul 
Județean Hunedoara al Crea
ției Populare și Consiliul Local 
Orăștie. Participă cunoscute 
formații corale din întreaga 
țară care au în repertoriul lor 
piese de muzică sacră. Re
velația și splendoarea acestei 
întâlniri vor fi concertele de 
colinde prezentate în preajma 
marilor sărbători ale Crăciu
nului și Anului Nou.

' Veniți la Orăștie spre a ne 
pătrunde de bucuria și fru
musețea fără margini a colin
delor străbune, de aroma săr
bătorii Nașterii Domnului ce 
se apropie! (M.B.)

r
La Editura “Eubeea" din 

Timișoara a apărut un vo
lum de dialoguri semnat 
de scriitorul Dumitru Hu- 
rubă. Cunoscutul prozator, 
poet, eseist realizează ex
trem de interesante inter
viuri cu Nina Ceranu, Ni
colae Breban, Radu Cio- 
banu, Mihai Sin, Traian Di- 
norel Stănciulescu, Cornel 
Udrea, Iv Martinovici, Vlad 
Mușatescu, Ion Cârjoi.

Doar în această parte a 
doua a anului merituoasa 
Editură “Călăuza” a reușit 
să scoată mai multe cărți, 
între care menționăm tipă
rirea poemului “Luceafărul" 
de Mihai Eminescu în lim
ba engleză (carte de format 

-

Un dascăl valoros
Printre colegii care au contribuit la creșterea pres

tigiului Liceului Pedagogic “Sabin Drăgoi” și a Muzicii în 
general, este meritorie activitatea regretatului profesor 
IONEL MUNTEANU. A realizat numeroase prelucrări 
corale pe teme de folclor ardelenesc. Dintre acestea 
amintim: Suitele Hunedorene, prelucrări pentru grupuri 
vocale și neuitatul “Imn al învățătorului", cântat de multe 
generații de elevi la manifestările.de absolvire.

Rodnică activitate a avut și ca dirijor al corului Sindi
catului din învățământ al fostei Regiuni Hunedoara; cu 
acest cor, la care numeroase cadre didactice participau 
cu plăcere, s-au obținut distincții la Lugoj, Suceava etc. S- 
a aflat în fruntea a numeroase jurii de specialiști orga
nizate la nivelul județului, contribuind la promovarea și 
afirmarea talentelor hunedorene, la afirmarea cântecului 
popular hunedorean în general.

Aceste succese se explică prin atitudinea calmă, 
încurajatoare a acestui iscusit dirijor. Aleasa sa noblețe 
sufletească s-a reflectat atât în dragostea sa pentru cei ce 
participau la activitățile muzicale din școală, cât și pentru 
personalul didactic cu care a lucrat.

Soț devotat familiei, prof. IONEL MUNTEANU a cres
cut doi băieți care au ales tot cariera muzicală: Dorel la 
Brașov, Ionică la Cluj. La numai 60 de ani colegul nostru 
ne-a părăsit; acum își doarme somnul de veci la 
Bucerdea, vegheat de vrednica sa soție și de copii.

Memoria sa va dăinui peste timp în amintirea foștilor 
săi colegi, precum și a tuturor celor care l-au iubit.

Prof. Ovidiu VLAD
\_ _____________ /

liliput), o realizare exce
lentă. Acestei cărți i se ală
tură cărțile “Ninge peste 
amintiri” scrisă de profe
soara Marioara Lupulescu, 
“Ninsoarea dintre pleoape" 
semnată de Elena Monda- 
Liubka. O carte de specia
litate, apărută la aceeași 
editură, este “Bancruta fra
uduloasă” (Aspecte de te
orie și practică judiciară 
privind infracțiunea de 
bancrută frauduloasă) 
scrisă de Valeriu V. lukas.

O splendidă carte de sa
tiră socială realizează scrii
torul Dumitru Hurubă, de 
data aceasta publicată la 
Editura “Corvin”. Frumoasă 
și ținuta grafică. (M.B.)

DiferenteA
complementare

Vernisat la sfârșit de no
iembrie și deschis publicului și 
în decembrie, lună cu nume
roase sărbători cărora le este 
dedicat, Salonul de iarnă 1999 
este o manifestare tradițională 
a artiștilor plastici deveni. Ac
tuala ediție a salonului, orga
nizat de Uniunea Artiștilor 
Plastici din România - Filiala 
Deva, se bucură “de o destul 
de numeroasă participare a 
artiștilor":

Ca de obicei pictura este 
cel mai bine reprezentată în 
cadrul expoziției. Și tot ca de 
obicei, între expozanți figu
rează pictori foarte cunoscuți 
iubitorilor de artă, cum este 
losif Mâtyâs, căruia Primăria 
Deva i-a conferit titlul de "cetă
țean de onoare”. Alături pe si
nteze, dar cu stiluri diferite, pot 
fi văzute în salon lucrările 
semnate de Mircea Bâtcă, Ion 
Tengheru, loan Herman, losif 
Tellman, Doina lonescu Reghiș, 
Ion Cârjoi, Torino Bocănici, 
Adriana Emilia Popa sau Elena 
Rad. Secția de sculptură este 
dominată de exponatele lui 
loan Șeu, iar cea de grafică de 
lucrările în alb și negru ale 
Evei Suto. Cu artă decorativă 
este prezentă Maria Miertoiu.

Florescu Dana - Csiri - “Peisaj”
Foto: Traian MÂNU

Au fost invitați la salon și 
membri ai cercurilor de arte 
plastice din municipiul 
Hunedoara.

Marea varietate a acestui 
salon este dată de faptul că el 
reunește pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă, că 
lucrările expuse aparțin unor 
generații diferite. Și chiar în 
cadrul aceleiași generații exis
tă diferențe care țin de tratarea 
subiectelor, de modalitățile de 
exprimare artistică. Privind 
expoziția nu poți să nu remarci 
cromatica foarte diferită, mer
gând de la culori tari și con
traste puternice, la nuanțe dis
crete ca o mângâiere. De ase
menea, se poate remarca deli
catețea și căldura operelor 
realizate de artiști-femei.

Chiar dacă lipsa unor com
partimentări ale Galei de Artă 
“Forma” din Deva, a unor lumini 
speciale împiedică punerea în 
valoare a fiecărei lucrări așa 
cum și-ar dori artiștii, organi
zatorii au reușit să alcătuiască 
astfel salonul încât operele 
expuse “să se completeze re
ciproc", cum aprecia dl Mircea 
Bâtcă la vernisaj.

Viorica ROMAN

manifest%25c4%2583rile.de
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AL DOILEA AÂZBOi MONDIAL ESTE, 
PENTRU AMERICANI. CEL MAI 

IMPORTANT EVENIMENT AL SECOLULUI 20
Al doilea război mondial a fost evenimentul cel mai important 

al secolului 20, potrivit unui sondaj Gallup efectuat în Statele Unite 
și publicat de cotidianul american USA Today, citat de AFP. Cele 18 
răspunsuri posibile la întrebarea chestionarului au fost propuse 
de institut. 71 la sută dintre persoanele care au răspuns au 
considerat că cel mai important eveniment al acestui secol a fost 
al doilea război mondial. Două alte evenimente legate de război 
au fost consemnate de sondaj: explozia primei bombe atomice la 
Hiroshima (66 la sută) și Holocaustul (65 la sută).

Printre celelalte evenimente menționate s-au numărat obți
nerea dreptului la vot de către femei (66 la sută), legea privind 
drepturile civile ale americanilor (58 la sută), primul război mondial 
(53 la sută), primii pași pe lună (50 la sută) și asasinarea lui John 
Kennedy (50 la sută).

Subiectelte care au fost menționate mult mai puțin sunt 
procedura de destituire a președintelui Clinton, citată de numai 15 
la sută dintre cei chestionați, războiul din Golf, cu 18 la sută și 
afacerea Watergate, cu 14 la sută.

Encyclopaedia Britannica poate fi 
consultată gratuit pe Internet

Cele 32 de volume ale cu
noscutei lucrări Encyclopaedia 
Britannica, ce conțin peste pa
tru milioane de cuvinte, vor pu
tea fi consultate gratuit pe In
ternet, transmite AFP. De ase
menea, versiunea clasică pe 
hârtie a celebrei enciclopedii, a 
cărei primă ediție apărută la 
Edinburgh datează din 1768, 
va fi disponibilă prin comandă. 
Noul site Internet, www. brita- 
nnica.com, va oferi acces neli
mitat și astfel numărul cititorilor 
lucrării va crește, a explicat

directorul editurii. “Avem 230 
de ani de experiență editorială 
și ne-am gândit că Internetul 
ne poate permite să ajungem 
la cât mai mulți oameni, chiar și 
până la 200 de milioane de 
persoane", a adăugat el.

Compania Britannica speră 
să înregistreze profituri din 
reclamele ce vor fi plasate pe 
site-ul ei. Editorii Enciclopediei 
Britanice au anunțat recent că 
în primul an al noului mileniu, 
2001, va apărea o ediție 
specială a lucrării.

Spitalele spaniole pregătesc stocuri 
de urgență în așteptarea trecerii în 

anul 2000
Spitalele publice spaniole 

își vor pregăti stocuri de ur
gență din medicamente, apă, 
hrană deshidratată și carbu
ranți, pentru a putea face față 
timp de 15 zile unei eventuale 
crize generate de virusul anu
lui 2000, transmite AFP. Spi
talele spaniole “sunt gata pen
tru întâmpinarea anului 2000", 
a declarat ministrul spaniol al 
Sănătății, Alberto Nunez. El a 
afirmat că cele 60.000 de echi
pamente medicale electronice 
din spitalele țării au fost ana
lizate. 52. 500 nu vor fi afecta
te de virusul anului 2000, 5.500

au necesitat modificări minore 
și 2.000 schimbări importante.

Planul anti-Y2K pregătit de 
Ministerul spaniol al Sănătății 
prevede o "perioadă critică" 
între 31 decembrie și 7 ianu
arie, în cursul căreia echipa
mentele medicale vor fi su
pravegheate în permanență. 
Spitalele au realizat, de altfel, 
copii de siguranță ale fișie
relor informatice privind ur
gențele, listele de așteptare 
pentru intervențiile chirurgi
cale, antecedentele medicale 
ale pacienților și fișele de 
personal.

Tigrul de Sunrnaitra aur 
putea diisipaureai în 
uimăitcriii dloii airi

Tigrul de Sumatra, care 
nu există decât în această 
insulă din Indonezia, âr pu
tea dispărea în următorii 
doi ani, în cazul în care nu 
se face nimic pentru pro
tecția celor 400 de ultime 
exemplare ale speciei, 
foarte căutate de braconi
eri, informează AFP.

Potrivit directorului aso
ciației Wildlife Forum din 
Padang, Rahmadi, cel pu
țin 14 tigri de Sumatra au 
fost masacrați în cursul ulti
melor trei luni și cel puțin 
50 alte exemplare au fost 
ucise în ultimii zece ani. 
Cei 14 tigri au fost otrăviți 
sau împușcați de braco
nieri, care au vândut ani

malele cu prețuri între 740 
și 1.111 dolari. Specialiștii 
estimează că dacă nu se 
va face nimic pentru pro
tecția acestei specii, ea va 
dispărea în următorii doi 
ani. Rahmadi a afirmat că 
are dovezi că persoane din 
armata și poliția indone- 
ziană sunt implicate în 
acest trafic.

Pielea, carnea și anu
mite părți ale corpului tigru
lui de Sumatra, care au ca
lități curative și afrodisiace, 
sunt vândute la prețuri foar
te mari pe piața neagră. Cei 
mai mulți tigri au fost uciși 
în parcul național Kerinci 
Sabat, care acoperă o zonă 
de 1,3 milioane de hectare.

» ■" ............................................ ■ ■ ■*

VÂNZAREA BILETELOR 
PENTRU JO DE LA 

SYDNEY...
r

Gabriel Garcia fYlarquez - 
“Columbianul secolului al XX-lea" 

Laureatul Premiului Nobel 
pentru literatură din 1992, Ga
briel Garcia Marquez, a fost 
desemnat de compatrioții lui 
“Columbianul secolului al XX- 
lea”, printr-un vot organizat de 
cotidianul El Tiempo, transmite 
AFP. “Garcia Marquez este co
lumbianul care s-a bucurat de 
cea mai largă recunoaștere la 
nivel mondial, în ultima sută de 
ani", subliniază editorialiștii 
cotidianului, precizând că ale
gerea lui Marquez este rezul
tatul unei "vaste consultări" la

Un desen al lui Paul Gauguin, 
descoperit la un particular, în Franța

Un desen-încercare al lui Paul Gauguin a fost regăsit la 
Bayeux, printre cartoanele unui particular, care era convins că. 
este vorba de o copie, transmite AFP. Lucrarea, a cărei originalitate 
a fost certificată de o expertiză, datează din 1896 și este estimată 
între 80.000 și o sută de mii de franci (15.000 euro). Desenul a fost 
descoperit de un expert al unei case de licitații, chemat să 
evalueze mai multe obiecte pe care proprietarul dorea să le vândă.

Este vorba de un carton gălbui, desenat pe ambele părți, care 
poartă inițialele “G.P.” Pe o parte a desenului este reprezentată o 
tahitiană cu ochii întredeschiși, iar pe cealaltă, două feline, care ar 
putea fi lei, și o fetiță mâncând un fruct. Acest personaj figurează într- 

jjn colț al celebrului tablou “Zile delicioase", expus în prezent la Lyon.

✓----------------------------------------------------------------------------

Despre smerenie
Din Sfânta Scriptură aflăm 

că Dumnezeu l-a făcut pe om din 
țărână și a suflat spre el suflare 
de viață și astfel a devenit ființă 
vie, fiind cea mai desăvârșită 
ființă de pe pământ, deoarece pe 
lângă partea fiziologică pe care o 
deține, mai își însușește de la 
Dumnezeu și partea spirituală 
prin suflet și prin cele trei calități 
ale acestuia și anume: rațiune, 
voință și sentiment.

Dumnezeu i-a îngăduit ființei 
umane și liberul arbitru sau 
libera alegere, spunând în Sfânta 
Scriptură a Vechiului Testament 
la Denteronom următoarele: 
"Astăzi am pus înaintea ta viața 
și moartea, binecuvântarea și 
blestemul, alege viața ca să tră
iești tu și urmașii tăi". Prin acest 
verset Dumnezeu l-a creat pe 
om nu ca pe o mașină care tre
buie să-i urmeze comenzile celui 
pe care o conduce, ci l-a creat 
pe om liber pentru a alege atât 
viața veșnică cât și moartea 
veșnică. 

care au participat “mii de 
cititori".

El Tiempo își consacră su
plimentul literar duminical lui 
“Gabo", cum îl numesc colum- 
bienii pe autorul romanului “Un 
veac de singurătate". Paginile 
suplimentului includ și texte 
inedite, semnate de mexicanul 
Carlos Fuentes și de fostul pre
ședinte columbian Alfonso Lo
pez, dedicate scriitorului sep
tuagenar, care este în prezent 
în convalescență, în urma unor 
probleme de sănătate din iunie.

Jl 

x

Este știut faptul că ființa umană 
este expusă greșelii și că nu 
există om care să nu fie fără de 
păcat, precum ne spune și cân
tarea bisericească de la slujba 
înmormântării: "că nu este om care 
să nu fie viu și să nu greșească, 
numai Tu singur ești fără de păcat, 
dreptatea Ta este dreptate în 
veac, iar Cuvântul Tău este ade
vărul.” Pentru a afla milă și iertare 
din partea lui Dumnezeu, noi, creș
tinii, trebuie să avem în vedere 
exemplul Mântuitorului care, măr
turisește Sfânta Scriptură, "uitați- 
vă la Mine că sunt blând și smerit 
cu inima".

Prin smerenie se înțelege recu
noașterea și mărturisirea păca
telor noastre la preotul duhovnic și 
promisiunea fermă că nu le vom 
mai săvârși atât în fața lui 
Dumnezeu cât și a preotului care 
nu este altceva decât interme
diarul între oameni și Dumnezeu. 
Astfel, prin recunoașterea stării de 
păcătoșenie, noi nu facem altceva 
decât să ne smerim și să lăsăm

Stema de lemn folosită la
Congresele PCR va Fi scoasă 

la licitație
leștile sau săniile pe care le 
folosea Nicolae Ceaușescu. 
“Avem două călești la Castelul 
Peleș și câteva sănii la Scro- 
viștea, pe care sperăm să le 
vindem în viitor", a menționat 
Aurel Vlaicu.

Licitația din decembrie, ca
re va avea loc la Sala Palatului 
din București, va aduce și o 
statuie din bronz reprezen- 
tându-i pe părinții lui Nicolae 
Ceaușescu. “La licitația din oc
tombrie, bustul de bronzai lui 
Ceaușescu s-a vândut pentru 
480 de milioane de lei și cre
dem că și această statuie va fi 
căutată", a explicat Vlaicu.

După licitația de la sfârșitul 
anului, la Sala Palatului va fi 
organizată și o consignație, 
care va cuprinde obiecte care 
nu s-au vândut la licitație sau 
care nu au fost scoase la vân
zare: costume purtate, stofe 
etc. Taxa de intrare în magazin 
va fi situată între cinci și zece 
mii de lei.

Stema Republicii Socialiste 
România, care trona, până în 
1989, în spatele tribunei ofi
ciale la Congresele PCR de la 
Sala Palatului, va fi scoasă la 
licitație în luna decembrie, a 
anunțat într-o conferință de 
presă Aurel Vlaicu, director 
general al Regiei Autonome 
Administrația Patrimoniului de 
Stat (RAAPPS). “Am găsit 
stema, care este sculptată în 
lemn, în depozitele Sălii Pala
tului. Sperăm să obținem un 
preț destul de bun prin vânza
rea ei. Nu am făcut încă o eva
luare, dar probabil va porni de 
la aproximativ o sută de mili
oane de lei”, a declarat Aurel 
Vlaicu. “Obiectul nu se înscrie 
în categoria celor confiscate în 
1989, deci banii vor reveni 
regiei”, a mai spus directorul 
RAAPPS.

Tot în luna decembrie va fi 
scoasă la vânzare una din ca-

............... 1 
harul Sfântului Duh ca să conlu
creze cu ființa noastră și să ne 
schimbăm radical sau să ne 
transfigurăm prin dezlegarea pe 
care o primim de la preotul du
hovnic în taina sfintei spovedanii 
sau a mărturisirii. Evanghelistul 
Luca în capitolul 18, versetul 14, 
ne spune: "Tot cel ce se înalță pe 
sine se va smeri, iar cel ce se 
smerește se va înălța".

Contrar virtuții smereniei 
este păcatul mândriei care i-a 
scos din grădina Edenului pe 
proto-părinții noștri Adam și Eva 
pentru că a încolțit în mintea și în 
inima lor gândul acesta că dacă 
vor mânca din acel pom oprit li 
se vor deschide ochii și vor fi 
asemenea cu Dumnezeu.

Smerenia odinioară a 
înălțat pe vameșul ce a strigat 
cu plângere către Domnul: "mi- 
lostivește-te" și l-a îndreptat. 
Lui ca să ne asemănăm toți 
cei ce am căzut în adâncul 
răutăților și să strigăm 
Mântuitorului din adâncul inimii: 
"Greșit-am, milostivește-te 
Unule iubitorule de oameni!"

Preot Valentin CIOARĂ

Vânzarea biletelor pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Sydney, din anul 2000, va 
face obiectul unei anchete 
a celei mai importante or
ganizații australiene de 
protecție a drepturilor con
sumatorilor, informează 
AFP. Conducerea Comisiei 
Australiene a Concurenței 
și Consumului (ACCC) a 
anunțat că intenționează să 
afle dacă responsabilii Co
mitetului de Organizare a 
Jocurilor Olimpice de la 
Sydney (SOCOG) au încăl
cat legile comerțului. Pre
ședintele ACCC, Alan Fels, 
a declarat că SOCOG pare 
să fi recurs la publicitate în
șelătoare, pentru a vinde 
mai multe bilete. El a cerut 
SOCOG să instituie diverse 
măsuri, printre care și ram
bursarea sumei plătite de 
anumiți consumatori.

X.....  ,,, _________

Sluma paginii
- Știi cum se recunosc bărbații bolnavi de 

SIDA?
- Mor femeile după ei...

Am “ascuns" în 
integrantă 4 cabane 
din Munții Făgăraș.

La o dezlegare 
corectă, sigur le găsiți.
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SOCOG a recunoscut 
că numai 10% dintre cele 
mai bune locuri la probele 
cele mai populare din ca
drul Jocurilor Olimpice au 
fost puse la dispoziția pu
blicului. SOCOG a promis, 
în numeroase rânduri, că 
52% dintre cele 9,6 mili
oane de bilete vor fi vân
dute la casele australiene.

Majoritatea australie
nilor care au solicitat bilete 
au obținut, în final, locuri la 
disciplinele mai neintere
sante. Tichetele la cele 
mai importante evenimen
te ale Jocurilor Olimpice 
de la Sydney au fost rezer
vate sponsorilor, Comitetu
lui Internațional Olimpic, 
personalităților, sportivilor, 
federațiilor internaționale și 
organizațiilor care au plătit 
o sumă triplă pentru un bi
let, față de prețul inițial.
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Reflecția sĂptĂrMârm l

“Nimic nu este mai de temut decât un prost”.
Andre Gide

(J.u.cje.hă’ii fxanazzz

• "A fi incapabil de entuziasm este un semn de mediocritate”.
Balzac

• “Absența slăbește pasiunile mărunte și le intensifică pe 
cele mari, așa cum vântul stinge lumânările și întețește focul".

La Rochefoucauld
• “A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe altul, ci a privi 

împreună în aceeași direcție”.
Antoine de Saint-Exupery

• “Pământul nu este decât un grăunte de nisip în deșertul 
infinit al lumilor. Dar dacă nu există suferință decât pe pământ, 
atunci el este mai mare decât tot restul lumii".

Anatole France
• "Pentru orice rău sunt două leacuri: timpul și tăcerea".

Al. Dumas - tatăl
• “Nu exagera necazurile vieții și nu-i disprețui bunurile, 

dacă vrei să trăiești fericit”.
J. Joubert

+ PULBERE DE STELE
* * * * ★

Mulți ani MICHELE MORGAN 
a fost prima "Doamnă" a ecra
nului francez; totdeauna maies
tuoasă și frumoasă, așezându-și 
cu cochetărie bascul. Dar și-a 
cucerit popularitatea datorită 
ochilor săi frumoși și expresivi. A 
aparținut acelei perioade de 
"belle epoque” și a “romantis
mului tragic" al 
anilor '30- 40, ai 
căror promotor 
au fost scena
ristul Jacques
Prevert și regizorul Marcel Came.

S-a născut la 29 februarie 
1920 în suburbia pariziană 
Neuilly sur Seine. La 15 ani își 
“încearcă” norocul cu un rol de 
figurație în filmul "Mademoiselle 
Mozart” - 1935, în regia lui Yves 
Noe, protagonistă fiind Danielle 
Darrieux.

Remarcată de secretara de 
platou a regizorului Marc 
Allegret, aceasta o "propune” 
pentru rolul titular din “Gribuilles" 
(Crima Nataliei Roguin) - 1937, 
regia Marc Allegret, alături de un 
“monstru sacru” al scenei și 
ecranului francez, Raimu. Suc
cesul dobândit de Michele 
Morgan îl determină pe același 
regizor să o alăture lui Charles 
Boyer în puternica dramă 

k“Orage" (Veninul) - 1997.

f------------------------------ -
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Cei tmaî frumoși ochi
La rândul său, Marcel Carne 

o titularizează alături de Jean 
Gabin în celebra melodramă 
"Quai des brumes" (Suflete în 
ceață) - 1938, film ce a cucerit 
toate ecranele europene. Pe toa
tă durata războiului s-a aflat la 
Hollywood, unde a turnat patru 
filme cu conținut patriotic - 

printre care 
“Two Tickets to 
London” (Două 
bilete pentru 
Londra)

1943, regia Edward L. Marin, cu 
Paul Henreid și “Passage to 
Marseilles" (Drumul spre Marsilia) 
- 1944, regia Michael Curtiz, cu 
Humphrey Bogart.

Obține - după reîntoarcerea 
acasă, un succes absolut cu 
drama “La symphonie pastorale” 
(Simfonia pastorală) - 1946, re
gia Jean Delannoy, cu Pierre 
Blanchard și Jean Dessailly, obți
nând “Palme D'Or” la Cannes - 
1946. Premiera în România în anul 
1946.

în continuare apare alături 
de celebritățile anilor '50, precum 
Jean Marais, Henri Vidai (soțul 
său) sau Bourvil în “Le miroir a 
deux faces” (Oglinda cu două 
fețe) -1958, regia Rene Clair.

Ur. .Dr^r'
O Un bărbat 

telefonează unui cunoscut. îi 
răspunde soția care-i spune 
că cel căutat lipsește din oraș, 
îndrăzneț, bărbatul întreabă:

- N-ați dori să ne întâlnim 
astă seară, să bem o cafea, să 
stăm puțin de vorbă?...

- Vai, domnule, mă credeți 
o femeie ușoară?!

- Dar cine v-a pomenit de 
bani, doamnă?

© - Dragă, cum poți să
te întâlnești cu străinul ăla? 
Nici nu-i cunoști limba.

- Nu-i nevoie. Eu știu ce 
vrea el, iar el îmi cumpără ce 
vreau eu...

© - Am auzit că te măriți
cu Napoleon Hopuț.

- Exact.
- Cum e posibil? Un om atât 

de bătrân...
-...și bogat!
- Nu-i suficient ca să-ți pe

treci toată viața cu el!
- Toată viața lui, nu a mea!

© Dialog conjugal:
- Gogule, am auzit că aseară 

te-ai plimbat cu o femeie drăguță...
- Minciuni, Mioaro... Eram 

cu tine.

© - Vecine, de ce tot tragi
frânghia aia după dumneata?

- Am încercat s-o împing, dar 
nu merge...

© - Chelner, in paharul
meu cu lapte este o muscă!

- Și ce, pentru numai 3000 
de lei voiați să fie o libelulă ?

© - Eu, dragă, îi tratez pe
vecini ca și când ar face parte 
din familie.

- Eu, dimpotrivă, îi tratez poli
ticos și cordial.

© - Mai doriți ceva, dom
nule? întreabă recepționerul, 
după ce perechea și-a ocupat 
camera.

- Mulțumesc! Nimic! îi răs
punse bărbatul.

- Poate doriți ceva pentru 
doamna?

- A, da, ai dreptate! Adu-mi 
te rog o ilustrată!

© - Despre Coca poți
spune orice, dar că ar fi necre
dincioasă - nu.

- Pe ce te bazezi când spui 
asta?

- Uite, este deja la al pa
trulea bărbat și tot amantul ăla 
îl are!

Adrian CRUPENSCHI________ _J________/
A

?»

Din înțelepciunea japoneză 
“Dacă ești grăbit, fă 

un ocol".
a “Câinele aleargă de- 

șelăndu-se, iar șoimul apucă 
prada”.

< “Chiar dacă înțeleptul 
ți-e dușman, nu-ți face din 
prost un prieten".

“Nimic mai scump 
decât ceea ce primești pe 
gratis”.

ti “Cel care fură un blid 
de mâncare ajunge la spân
zurătoare, cel care fură o țară 
ajunge împărat”.v_.___
f

“Din prea multă iu- 
face lesne ură însu-

"Dacă ți-ai ales o 
necinstită, recoltele

“Vorbind de anul 
viitor, râde diavolul".

ti 
bire se 
tită”.

ti 
femeie
tale-s pierdute pe sute de 
ani".

“După ce am scăpat 
cu viață, iată-ne numărând 
farfuriile sparte”.

“Cel care vrea să 
spună adevărul găsește por
țile închise".

Jf X.

Legile comportării 
animalelor, ale lui 
Fish

1. Probabilitatea ca o pisică 
să-ți mănânce cina nu are ni
mic de-a face cu prețul mân
cării ce i se pune în față.

2. Probabilitatea ca un ani
mal din casă să stârnească 
zgomot, intrând sau ieșind, 
este direct proporțională cu 
numărul și importanța invitaților 
la cină.

Postulatul lui Britt
Speranța de viață a unei 

plante din casă este invers 
proporțională cu costul ei și 
direct proporțională cu 
urâțenia ei.

Principiul bananei
Dacă ai cumpărat banane, 

înainte să fie coapte, nu va mai 
rămâne nici una în momentul în 
care ar fi trebuit să fie coapte; 
dacă le iei coapte se strică până 
când ajung să fie mâncate.

Legea relativității, a 
lui Ballance

Durata unui minut depinde 
de care parte a ușii de la baie 
te afli.

Legea programelor TV, 
a lui lones

Dacă sunt numai două 
spectacole care merită să fie 
văzute, vor fi programate la 
aceeași oră.

>
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ORIZONTAL: 1) Consemnat 
cu un efect copleșitor; 2) Tra
tată de evenimentul zilei; 3) Caz 
de nesimțire, ajuns la pălmuire 
- O fugă... allegro ma non 
troppo; 4) Numit într-o funcție 
de stat - Termen de punere în 
posesie; 5) Inițiator în muzica 
preclasică - Surghiunit din lu
mea gândului curat; 6) Supus 
unui apel nominal - Comandă 
pentru reluarea unor faze; 7) 
Consemnat într-un act de înfiin
țare - Specific românesc în tra
ficul rutier - începătoare în ale 
scrisului; 8) Soluții diplomatice 
pentru rezolvări în timp; 9) 
Câștig suplimentar la masa 
verde - Previzibil înaintea 
cursului; 10) întreținerea del
finilor pentru mulți franci.

© - Mămico, ce este un
sclav?

- E un om de acum 1000 
de ani, pe care stăpânul său îl 
trata ca pe un animal.

- Cum? Tata are o vârstă 
așa mare?

© - Aseară, la cinema
tograf, a trebuit să-mi schimb 
locul de vreo patru ori.

- De ce, dragă, s-a dat un 
bărbat la tine?

- Da - în cele din urmă...

© - Dragă, tu de ce nu
te sfătuiești cu noi, prietenele 
tale, când îți cumperi o nouă 
rochie?

- Doar n-o să întreb duș
manul cum să câștig răz
boiul...

Culese și prelucrate de 
llie LEAHU

Gloanțe de c^tîfe<3
De la cine se laudă că știe totul, nu vei învăța nimic.
Marioneta se consolează cu gândul că și cel care îi 

trage sforile nu e altceva decât o marionetă nițel mai mare.
»■ La unii, din cauza minciunilor, se uzează urechile, la alții, 

gura.
' Nici o construcție n-o poate duce până la capăt. Mereu își 

amintește de ruine.
,lr Mister feminin: Oare mai există femei cu adevărat 

blonde?
Singura lui nemulțumire este că a întâlnit și proști mai 

mari decât el.
Alaltăieri am fost nefericit, ieri fericit. Astăzi sunt nefe

ricit, mâine, probabil, voi fi fericit. După cum vedeți, duc o viață 
extrem de echilibrată.

Mediocritatea are avantajul că-și este suficientă, 
întotdeauna când mă gândesc la infinit, parcă mă fac mai

Femeia e întotdeauna jumătatea bărbatului. Jumătatea mai 
mică sau jumătatea mai mare.

Nu te baza pe inteligență fără cei șapte ani de-acasă.
Când prinzi gustul justificărilor, conchizi că nu are rost 

să mai întreprinzi nimic.

• De reflectat: “Eu nu cred, 
ci știu că Dumnezeu există. 
Cum mi-l reprezint, în ce ra
porturi mă aflu cu el, aceasta e 
o chestiune atât de intimă, încât 
prefer a nu o discuta public. A 
întreba pe cineva dacă crede în 
Dumnezeu este o grosolănie. 
Asupra credinței religioase e 
decent a păstra aceeași discreție 
ca asupra experiențelor ero
tice” (Carl Gustav Jung - 1875- 
I96l, psihiatru elvețian). •Tot 
fac cercuri - cu compasul meu 
“Richter”! - în speranța că într- 
o zi va ieși un pătrat; tot gust 
din lămâi în speranța că voi 
găsi una dulce... • La începutul 
acestui an, un sondaj, în An
glia, îl desemna pe Shake
speare ca fiind cel mai impor
tant englez al tuturor timpurilor. 
Așadar, nu un rege, nu un om 
politic etc., etc., - ci un SCRII-

VERTICAL: 1) Conducătorul echipei în 
deplasare; 2) Adversara declarată a 
corupției; 3) Himere urmărite cu ochii 
închiși - Colecție feminină de perle; 4) A 
face o comunicare oficială - Element de 
recuzită pentru figuranți; 5) Calcul rezolvat 
printr-o simplă operație (pl.) - Precursorul 
unui franc de altădată; 6) Sere consemnate 
pe arii restrânse! - Simbol sus-pus al unor 
indici de calitate; 7) Cutare sub ochii noștri 
- Exponentul unor piste false; 8) Cortină 
trasă peste scena vieții - Rețeaua 
întreprinderilor piscicole; 9) Ieșită din gura 
lumii - Broderie pe o catrință de lut; 10) 
Indubitabil apte pentru revenire.

î/as/Ve MOLODEȚ
Dezlegarea careului “MONDOVISION" 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) STALAGMITE; 2) CAVAL-AVAL; 3) ACUT- 

SLABI; 4) NATURA-RAC; 5) T-ERATA-CO; 6) 
EL-ARAMA-P; 7) IOC-INELAT; 8) EDICT-TURE; 
9) RENI-DINAR; 10) ENERGETICE.
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GAVCO

TOR... •Privesc cu stupoare 
armata de jucători la “Te uiți și 
câștigi” care nu cred în inte
ligență, ci cred în noroc... *O 
replică dintr-un film: “Eu și cu 
Dumnezeu suntem majoritatea. 
Restul miliardelor sunt în mi
noritate”. *Mă gândesc la Ilic 
Ilașcu. Ce mamă a născut un 
asemenea om! Intâlnindu-sc în 
închisoare cu fiul său, mama a 
spus: “Băiatul meu să mergi 
înainte. Pentru nimic în lume să 
nu renunți...” •Deseori, mama 
mea îmi dădea de înțeles că are 
cea mai vastă vecinătate: divi
nitatea. Regăsesc - peste ani - 
ideea la Petre Țuțea. • Un 
“NOR”: “Doi îngeri mari cu 
pletele de fum limpezesc rufe 
albe în golful acela albastru cu 
apele reci bătute lin de soare”.

llie LEAHU

Maxime de ... sezon
1. Puterea actuală a reușit să ne scape de grija zilei de 

mâine. De acum avem grija zilei... de azi.
2. Dialog la Cotroceni, după colindat:
-... ne dați ori nu ne dați?
- Vă dăm, dar nu aici în casă, vă dăm ... afară!
3. în ultimii ani fotbalul românesc nu mai are arbitri de 

centru, s-a constatat că toți sunt de ... centru - stânga.
4. La un meci important cu un singur gol poți să-ți faci | 

plinul.
5. Apropo de taxa Băsescu.

■ - Din punctul de vedere al fiscalității România ocupă un 
loc de frunte, la noi găsești taxe pe ... toate drumurile.

6. Soția actorului Mălaimare a născut un ... Mălaimic.
7. Dialog în magazinul de confecții:
- Nu vă supărați, n-aveți o scurtă ceva mai... lungă?
8. Dialog politic:
- Puterea actuală are foarte mulți fani.
- Ai putea să-mi numeri măcar doi?
- Da, Fane Spoitoru și Fane Căpățână.

Prof, loan BACIU
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\fc/ Sâmbătă 
(j'U4 decembrie 
"ROMÂNIA!

9.10 Ursulețul Winnie (d.a)
10.30 Vă place filmul? 11.00 Art- 
Mania 12.45 Muzica da capo al 
fine 13.30 Lumea și noi 14.00 
Arca Marinei 16.15 Handbal 
feminin CM din Norvegia: 
România - Austria 18.10 Mare 
schimbătoare (s, ep. 5) 19.00 
Perechea potrivită 19.30 Carol 
și compania (s) 20.0 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.30 Surprize, 
surprize (div.) 22.30 Dr. Quinn 
(s, ep. 10)

TVR 2
9.00 Osia lumii 10.30 Curier 

de ambe sexe 11.15 Quasimodo 
(d.a) 11.40 Muzică populară 
12.00 TVR TimiȘbara 13.30 
Cronica Amazoniei (s) 14.30 
Atlas. Mozaic internațional 15.00 
Roadele mării (s, ep. 7) 16.00 
Obsesia (s, ep. 98) 16.45 Santa 
Barbara (s) 18.30 Personalități 
18.35 Documentar Național 
Geographic: Africa, paradis al 
spinilor 19.30 Divertisment 20.20 
Teatru TV prezintă: “Lewis și

Duminică 
decembrie 

Români ât
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)

9.30 Kiki Riki Miki... 11.00 Viața 
satului 12.30 Concert folcloric
13.30 De luni până duminică
14.15 Festivalul național al 
cântecului de dragoste 15.50 
Infocomercial Connex 16.05 Haz 
cu lumea televiziunii (p. I) 16.30 
Auto Club 16.55 Handbal feminin. 
CM din Norvegia: România - 
Ucraina 18.30 Trupa de șoc 
19.00 Perechea potrivită 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Fotbal Info 
21.50 Lista neagră (dramă SUA 
1991) 23.40 Jurnalul de noapte

TVR 2
9.00 Orizont spiritual. Insula 

Paștelui (do) 9.30 Giacomo 
Casanova (do) 10.25 
Personalități 10.30 Quasimodo 
(d.a) 11.00 Arca lui Noe 11.30 
TVR lași 14.30 Mapamond 15.00 
Roadele mării (d. Franța, ultimul 
ep.) 16.00 Obsesia (s, ep. 99)
16.45 Santa Barbara (s) 18.35 
Timpul trecut: Dovada vikingilor

W~ Luni 
ti-' 6 decembrie

ROMÂNIA 1
12.00 Surprize, Surprize (r) 

14.00 Jurnal 14.15 TVR Craiova 
16.00 Em. în limba maghiară 18.05 
Jumătatea ta 19.00 
Avanpremieră Știri 19.05 
Comandați și condamnați 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 583) 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo 
20.55 Felicity (s, ep. 11) 21.40 Cu 
ochii’n4 22.10 F.B.I. C-16 (s, ep. 
11) 23.00 Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Integrale: Kadja Nin și 

Midnight Oil (r) 13.00 Tribuna 
partidelor parlamentare 13.30 Din 
cele mai frumoase melodii 
populare 14.00 Conviefuiri 15.00 
Obsesia (s, ep. 100, 101) 16.30 
Santa Barbara (s) 17.15 Curier 
de ambe sexe 18.00 Care pe 
care (cs) 19.00 Videoclipuri
19.15 Călătorind prin țară 20.55 
Oameni și măști 21.25 E dreptul 
tău! 21.55 Personalități 22.00 
Fotbal Meci din Campionatul 
Angliei: Tottenham Hotspur - 
West Ham United (d)

Alice” 22.00 Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei (d)

ANTENA 1
9.00 Hochei (rezumat) 10.00 

Casa de piatră 11.00 Orient 
Expres (talkshow) 12.59 Decen- 
nium 13.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
Ceahlăul - Rapid (d) 15.00 Cu 
Țopescu de la A la infinit (mag.) 
16.40 Fashion Club 17.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: Steaua - FC 
Brașov 19.00 Observator 20.00 
Proiectul Pandora (f.a SUA ’98)
21.45 La mulți ani, Vouă! 22.00 
Observator 22.30 Pe urmele lui 
Anderson (dramă SUA 71)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule (s) 10.00 

Lois și Clark (s, ep. 51) 11.00 Pro
motor 11.30 www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, cultura 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Prietenii tăi (s, ep. 98) 13.30 
Dharma și Greg (s) 14.00 
Generația PRO (div.) 15.00 Clubul 
condamnaților (s) 15.45 Xena, 
prințesa războinică (s, primul ep.)
16.30 Fete de bani gata (s) 17.00 
ProFashion (mag.) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Vacanța Mare la 
PRO TV 21.00 Distrugătorul (f.a 
SUA 1996) 22.55 Știrile PRO TV 

(do) 19.35 Retrospectiva 
Premiilor APTR, 1994 20.50 
Integrale: Kadja Nin și Midnight 
Oil 21.50 Leon Morin (dramă 
Franța ’90) 23.25 Personalități

ANTENA 1
9.00 Desene animate 10.00 

Godzilla (s, ep. 23, 24) 10.45 
Aventurile lui Sindbad (s) 11.30 
Buni prieteni 12.15 Seria Stan șl 
Bran: Musafiri nepoftiti (co. SUA 
1932) 13.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Oțelul-Petrolul (d) 15.00 
Duminica în familie 18.00 
Dragostea învinge (s, ep. 66,67) 
19.00 Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

11.00 Destine celebre 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 14.00 Chestiunea zilei
14.15 Echipa mobilă 15.00 
Monstrul apelor (thriller SUA 
1996, p. I) 16.30 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Cupidon (s, ep. 14) 21.00 Richie 
Rich (co. SUA ’94) 23.00 
Procesul etapei

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Colivia de aur 
(s) 11.00 Muntele curajului 
(dramă Franța 1989) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Pretender (s) 14.00 
Decepții (s) 15.00 Luz Maria (s, 
ep. 171, 172) 17.00 Știri 17.25 
Dragostea învinge (s, ep. 68,69) 
19.00 Observator 20.00 Pericol 
iminent (s, ultim, ep.) 20.50 Dublă 
identitate (s, ep. 14) 21.40 
Prezentul simplu 22.00 
Observator 22.30 Marius Tucă 
Show

pro rv
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! (mag. matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 Richie 
Rich (r) 12.30 O căsnicie 
perfectă (s) 13.50 Ani de liceu 
(s, ep. 65) 14.15 Miracolul tinereții 
(s) 14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s) 
16.10Tânărși neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Spitalul Chi
cago Hope (s, ep. 30) 18.30 Doi 
polițiști și jumătate (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Pachetul 
(thriller SUA 1989) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Chestiunea zilei 

23.00 OZ - închisoare federală 
(s, ep 14)

ACASĂ
8.15- 12.35 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Casa cărților (d.a.) 16.00 
Fotbal II Calcio (d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 Jackpot 
mortal (f.p. SUA, 1991) 21.45 
Nevestele de la Hollywood 
(f.SUA, 1985) 23.30 Motown 
Live 1999

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

11.00 Povești pescărești 11.30 
Sport magazin 13.00 Motor. 
Emisiune auto 13.30 Apel de 
urgență (r) 14.00 Real TV (r)
14.30 Dosarele Y (r) 15.30 
Camera ascunsă (div.) 16.00 
Comisarul Rex (r) 17.00 
Celebri și bogați (s) 18.00 Știri 
18.35 Popular (div.) 21.00 
Decizia (dramă SUA 1988) 
22.50 Știri 23.00 Show-ul de 
noapte

HBO
10.00 Franklin: „Franklin în 

întuneric" (d) 10.30 Războinicii

8.00 - 10.00 Filme și seriale 
(reluări) 11.00 Acasă la Laura 
Stoica cu Ruxandra Săraru 11.30 
Doctorul casei 12.00 J.Collins 
Hollywood 14.15 Viata noastră 
(s) 16.00 Fotbal II Calcio (d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 Floare 
de aur (s) 20.00 Acasă la români
21.45 Identitatea lui Bourne 
(f.SUA, 1996, p.l) 23.15 Motown 
Live 1999

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

12.00 Vacanță a la Petrișor 12.30 
Tradiții 13.00 De colo colo 
(magazin turistic) 13.30 Chic (em. 
de modă) 14.00 Cinemagia 14.30 
Lumea celor liberi (dramă Anglia 
’66) 16.00 Detectivi de elită (s) 
17.00 Celebri și bogați (s) 18.00 
Știri 18.30 Clip Art 18.35 Film ar
tistic 20.00 Film artistic 22.20 Știri
22.45 Revista presei

10.00 Steaua nordului (f.a. 
SUA 1995) 11.30 Răpirea (co. 
SUA 1996) 13.00 Absent 
nemotivat (dramă SUA ’96) 14.30 
Un polițist cu explozie întârziată

AGASA
7.15 - 12.10 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (s) 16.30 Luz 
Clarita (s) 17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s) 19.30 Acasă la 
bunica 19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu (s) 22.30 
Cinemateca de acasă: Cleopatra 
(dramă, SUA, 1963)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Celebri și bogați (r) 13.00 Politica 
de mâine (r) 15.00 Chic (em. de 
modă/r) 15.30 Cinemagia (r) 
16.00 Nadine Show (r) 17.00 
Celebri și bogați (s) 18.00 Știri. 
Sport. Meteo 19.00 Frontal 
(talkshow) 20.00 Dosarele Y 
21.00 Brooklyn South (s) 22.05 
Știri. Sport. Meteo 22.30 Revista 
presei 23.35 Politica de mâine

HBG>
10.00 Graba strică treaba (co. 

SUA 1997) 11.45 Prizonieri în 
școală (psihologic SUA ’97)
13.30 Goana după sex (co. SUA 
1997) 14.45 Muppets și Insula 

stelari (s) 11.00 Vântul printre 
sălcii (co. SUA ’97) 12.30 
Febra aurului (f.a. SUA 1998) 
14.00 Șantaj (thriller SUA ’95)
15.45 Sabrina (co. SUA ’95)
17.45 Stargate SG-1 (s) 18.30 
Crimetime (thriller SUA ’96)
20.30 Pacientul englez (dramă 
SUA ’96) 23.15 Paradisul 
crimei (thriller SUA ’96)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.10 Dintre sute 

de ziare (r) 9.00 Țara 
spiridușilor 10.00 Știrile locale 
(r) 10.15 Deva Mix (r) 11.00 
Aventuri în aer liber 11.30 
Lumea în clipa 2000(r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 18.00 
Rendez-vous la Tele 7 19.00 
Globetrotter 20.00 Telejurnal
20.45 Film artistic 22.30 
Magazin de week-end 0.00 
Știri

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?” talk-show , 

33 1/3 (co. SUA 1994) 16.00 Ap 
cincilea element (f. SF Franța/ 
SA 1997) 18.15 Forrest Gump 
(dramă SUA 1994) 20.30 
Ucigași de schimb (f.a. SUA 
1995) 22.00 Tango (dramă 
Spania ’98) 0.00 Pasiune 
incendiară (co. SUA ’91)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.30 La izvorul 

dorului 9.20 Film (r) 11.10 
Globetrotter 12.00 îți mai 
aduci aminte Doamnă 13.00 
Ora unu a venit 15.45 Drumuri 
printre amintiri 16.15 Cutia 
muzicală 17.00 Forța des
tinului 18.00 Portretul unui art
ist 19.00 Dincolo de anul 2000 
20.00 Telejurnal 21.00 Dintre 
sute de ziare 21.50 Film ar
tistic 0.00 Știri 0.25 Dumuri 
printre amintiri

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!”

Comorilor (f. 1996) 16.30 
Vulcanul (f.a. SUA 1997) 18.15 
Pret-A-Porter (co. SUA ’94)
20.30 Jackie și Dawn (co. 
Anglia/SUA ’98) 22.15 Totul 
despre sex (s) 22.45 Spawn - 
arma dreptății (d.a)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța destinului (r) 
10.00 Info Matinal 10.30 Dintre 
sute de ziare (r) 11.15 Balul 
Bobocilor (r) 13.00 Ora unu a 
venit 15.15 Post meridian 17.30 
Sport magazin 18.00 Știri 18.10 
Lou Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Telejurnal 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.Q0 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală 00.00 Știrile 

' locale 0.30 Ora H -emisiune de
confesiuni

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 "Bună dimi

neața, PRO TV e al tău!" 
(coproducție) 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

Heteseep
Perioada 4-6 decembrie

O BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Gândiți-vă dacă n-ar trebui 
să faceți cumva o schimbare 
tactică la locul de muncă și a 
stilului de lucru. Luni începeți 
schimbarea și toți vor fi uimiți, 
dar până la urmă vor 
recunoaște că ați avut dreptate, 
în altă ordine de idei, nu vă 
gândiți înainte de a vorbi și nu-i 
de mirare că-i supărati pe cei 
dragi.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Vă surprinde chiar și pe dv. 
pofta subită de a cheltui 
Dimineața veți fi foarte 
vulnerabili, lucru observat și de 
cei care nu vă vor tocmai 
binele. Sunteți victimele unor 
intrigi, din care puteți ieși cu 
fața curată doar dacă vă 
folosiți cea mai puternică armă: 
siguranța de sine. Luni veți 
obține rezultate remarcabile.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Acest weekend pornește 
bine și continuă excelent. Cei 
născuți la începutul zodiei vor fi 
mai cumpătați. Dacă ați început 
ceva, veți duce lucrurile până la 
capăt și veți avea rezultate 
frumoase. Duminică veți fi mai 
sensibil decât de obicei. Luni 
situația va fi tensionată în 
special la serviciu.

Z> RAC
(22.VI - 22.VII)

Atenție, atmosfera de 
acasă nu este prea bună. 
Oameni noi vor să profite de dv. 
deoarece cunosc capacitatea 
de înțelegere pe care o aveți, 
iar ei tocmai de asta au nevoie, 
încercați să evitați capcana. 
Luni vă ieșiți ușor din pepeni la 
serviciu. Aveți grijă totuși să nu 
jigniți persoanele care vă stau 
alături.

O LEU
(23.VII -22.VIII)

Doamnele se vor scălda în 
fericire astăzi. Bucurați-vă de 
influența favorabilă a lui Venus 
și de afecțiunea cu care sunteți 
tratată. Nu e exclusă nici 
posibilitatea unei noi relații 
amoroase sau a unui flirt. 
Duminică fericirea bate la ușă; 
deschideți-i și păstrați-o...Mai 
ales că de luni începe agitația 
de zi cu zi.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

V-ați asumat prea multe 
sarcini, dar nu vă dați bătuți. 
Rezolvați-vă problemele în 
funcție de importanța lor. Sunteți 
plini de viață și de energie. 
Dragostea, norocul și sănătatea 
țin cu greu pasul cu dv. Luni vă 
puteți aștepta la o zi 
capricioasă, nu aveți chef de 

Uucru, vă scade entuziasmul.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Azi e o zi liniștită, cum n- 
ați avut de mult. Dar nici nu 
doriți altceva decât liniște și 
înțelegere în familie. Duminică 
veți fi într-o dispoziție foarte 
bună, dar nu uitați de 
promisiunile făcute. Luni nu 
puteți scăpa de obligațiile 
familiale. Fiți atenți la trafic și 
aveți grijă de bani...

O SCORPION 
(23.X - 21.XI) 

încercați să vă planificați 
fiecare pas. Nu vă bazați 
prea mult pe sprijinul zeiței 
Fortuna în aceste zile...Dacă 
vreți să ieșiți în evidență, să 
fiți în centrul atenției, aveți 
ocazia potrivită, tot timpul se 
întâmplă ceva neașteptat și 
dacă știți să fiți pe fază nu e 
nici o problemă.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 

în această perioadă pe 
prim plan se situează eroticul, 
frumusețea carnală. Vă irită 
confesiunile, în timp ce țineți 
bine ascunse propriile 
sentimente în interiorul dv. Ați 
dori să vă modificați stilul de 
lucru, însă nu sunteți convins 
care este varianta cea mai 
bună. în rest...numai de bine.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Dacă vă aflați în căutare 
de parteneri de afaceri, sunt 
recomandate persoanele din 
Leu sau Săgetător. 
Labilitatea sentimentală și 
starea de nesiguranță vă pot 
afecta viața personală. 
Jucați-vă rolul cu 
convingere, nu-i amestecați 
pe cei de acasă în 
problemele de la serviciu.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Acum vă dați seama că v- 
ați risipit fără rost încrederea. 
Dacă până acum nu ați reușit 
să rezolvați problemele 
sentimentale, familiale, acum 
puteți ajunge la un consens 
cu propria persoană și chiar 
cu partenerul. Moș Niculae vă 
va vizita, însă va fi cam 
sărăcăcios. Luni se anunță o 
zi norocoasă.

3 PEȘTI 
(19.11 ■ 20.III)

Azi nu e o zi tocmai 
favorabilă, dar nu e cazul să 
vă impacientați, până la urmă 
totul se va termina cu bine. 
Duminică feriți-vă mai ales de 
persoanele născute în Rac și 
Vărsător și fiți în general mai 
atenți, nu dați crezare tuturor! 
Aveți nevoie de mai multă 
răbdare în viața personală, 
pentru a evita certurile sau 
supărările.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând microbuz VW, cu 
motor de rezervă Skod 
Forman Combi și piese 
Mercedes Diesel. Tel. 
713886, zilnic 9-16. (6358)

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine fri
gorifice, congelatoare in
dustriale, rafturi frigorifice, 
utilaje frig, cuptor de pati
serie. Se decontează 
transportul în intervalul 15 
noiembrie-31 decembrie. 
Pentru fiecare vitrină achi
ziționată se acordă gratuit 
o ladă congelator. Tel. 059/ 
433352, 058/733796, 056/ 
291495. (7744)

• Cumpăr cazan mare din
fontă, deschiderea 60-80 
cm. Tel. 213761, orele 16- 
18.(7923)_______________

• Vând vitrină frigorifică, 
congelatoare, rafturi, tejghele,

• Mai este o lună și veți 
completa o fișă fiscală. 
Sunteți pregătiți? DUAL vă 
oferă programul de salarii 
cu fișele fiscale și noile 
state de plată. Relații tel. 
230449. (7854)

• Firma ALTEX anga
jează șofer categoria B. 
Condiții: studii medii, cu
noștințe mecanică auto, 
experiență în domeniu, 
vârsta maximă 35 ani, 
domiciliul stabil în Deva. 
Acte necesare: CV, copie 
după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin 
fax: 033/230817 sau prin 
poștă, str. Ștefan cel Mare, 
6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la 033/210671, șef 
birou personal.

• Societate comercială 
angajează gestionar depozit 
piese auto, studii medii, 
vârsta 25-35 ani. Informații 
tel. 216252, între orele 10-20. 
(20655)

COMEMORĂRI
navete sticle 1/2,1/1, frigider 
și boiler 15 litri, nou. Tel. 
626752. (20583)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092258121. (20580)

•Vând, decodez și repar, 
pe loc și foarte ieftin celu
lare GSM. Tel. 094859958. 
(7950)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere, 

pentru firme, apartament două 
camere, parter, ultracentral, 
Deva. Tel. 213503. (20578)

OFERTE DE SERVICII
• Reparații tinichigerie 

auto, preț negociabil, Aurel 
Vlaicu, 63, tel. 217106 (0653)

• Amintim celor care l-au 
cunoscut că au trecut 6 luni 
de la trecerea în neființă a 
celui care a fost un bun soț 
și tată

ILIE I0VAN
Dumnezeu să-l odih

nească. Familia. (4351)
z -.

• Acum un an a plecat j 
pe drumul fără întoarcere 
dragul nostru soț, tată și 
bunic

ANGHELBURZA
din Câmpuri-Surduc. Hăr
nicia mâinilor tale se simte 
peste tot și sunt de neîn
locuit. “In călătoria lungă/ 
Cea fără de-ntors în veci/ 
Din ce strângi o viață- 
ntreagă/ Nu mai iei nimic 
când pleci/Zboară-n slăvile 
senine/ Numai sufletul din 
tine”. Parastasul de po
menire duminică, 5 decem
brie 1999. Dumnezeu să te 
odihnească. Familia. 
(20654)

DECESE
• Părinții Nicolae și Vio

rica, soția Gabriela și fiul 
Alexandru anunță cu pro
fundă durere dispariția 
prematură a bunului lor fiu, 
soț și tată

dr. GREC DORIN
înmormântarea va avea 

loc duminică, 5 decem
brie 1999, la Cimitirul 
Ortodox din Birtin. îi vom 
păstra veșnică amintirea. 
Dumnezeu să-l odih
nească. (0585)

«I

PUBLICITATE

(

fotbal pe micul ecran
Etapa a 20-a, ultima din această stagiune fotbalistică 

în Divizia A, ediția 1999-2000, a fost deschisă ieri cu 
partida FCM Bacău - FC Național, transmisă și de TV 
Antena 1. Sâmbătă, 4 decembrie, de la ora 13, se 
transmite partida Ceahlăul - Rapid, iar de la ora 17, 
Steaua - FC Brașov. Duminică, de la ora 13, ultimul meci 
al etapei, Oțelul Galați - Petrolul.

VREMEA
Vremea va fi 

schimbătoare. Cerul 
va prezenta înnorări 
accentuate spre sea
ră și în cursul nopții, 
când pe arii extinse 
vor cădea ploi ce vor 
avea și caracter de 
aversă. Izolat, can
titățile de precipitații 
vor fi însemnate. 
Vântul va sufla mo
derat din sector ves
tic. Temperaturile 
maxime vor oscila 
între 6 și 10 grade, 
iar minimele între 0 
și 4 grade Celsius. 
(A. Iursicsin)

Tragerea Super 
Loto 

“5/40” din 2.12.1999 
28-8-6-24-36-21

Agenția Județeană 
pentru Ocupare și 

Formare 
Profesională 
Hunedoara, 

prin Centrul de Formare 
Profesională Deva, în 

colaborare cu Fundația 
pentru o Societate 
Deschisă România, 
organizează curs de 

secretar birotică informa
tizat, începând cu data de 
17.12.1999.

Informații la telefon 
217048, int. 221 sau 094 
935145 și la sediul 
AJOFP, Piața Unirii, nr. 2, 
et. II, camera 14.

• Socrii Petruș Pavel și 
Rusalina, cumnata Dana, 
nepoata Lorena deplâng 
dispariția prematură a celui 
care a fost un minunat 
ginere, cumnat și unchi

dr. GREC DORIN
Fie-i țărâna ușoară! (0585)

• Cu regret în suflet de
plângem dispariția prema
tură a nașului nostru

dr. GREC DORIN
și suntem alături de familia 
îndoliată. Dumnezeu să-l 
odihnească! Finii Retnus și 
Camelia Sabău. (0584)

• Colegii de la Dispen
sarul Medical Vața aduc un 
ultim omagiu dragului lor

dr.GREC DORIN
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate

• Familia Mircea și Sanda 
Oprișa deplânge dispariția 
fulgerătoare din viață a ne
potului drag

dr.GREC DORIN
Suntem cu tot sufletul 

alături de familia greu încer 
cată. Dumnezeu să-l odih
nească! (8347)

• Familiile Betea David și j 
Patrafina Betea Dorm și 
Pușa, nepoatele Caria și 
lulia sunt alături de familia - 
greu încercată în marea 
durere pricinuită de pier
derea dragului lor

dr. GREC DORIN
Nu te vom uita niciodată! 

•| (20585)_________________

• Părinții, soția Rozica, fiul 
Ovidiu, fiica Liliana, nora Anca 
și nepoata Ana Maria mulțu
mesc tuturor rudelor, vecinilor, 
prietenilor, colegilor de serviciu 
de la CFR care au fost alături 
de ei la greaua încercare prici
nuită de decesul celui care a 
fost un bun fiu, soț, tată și bunic

VIDIU ISTRATE
Dumnezeu să-l odihneas

că! (6462)

Tragerea “Expres”
din 2.12.1999

28-41-4-18-25-38

Oferta Mileniului!
Aboncaza-tc la Conncx pana la 31 decembrie 1999!

Vei beneficia de conectare si primele 3 luni abonament gratuit! 
Vei participa la Marele concurs ^lissan !

Te vei bucura de surprizele pregătite de iXOfllDUSIDCSS.
Si toate acestea la un preț de sarbatoare: 

Telefoane GSM de calitate inccpandfcujj 1,“^ 4^1 
Nokia 3210 la 165$* '

BUSINESS CENTER
Bdul 1 Decembrie Bl.C parter 

Tel/Fax 054 - 233637/233638 CONNEX
* Far a TVA. ia limita st acului diipanibil si numai cu i bonzmeat Ccanex: X

SC Farmaceutica Remedia SA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR de la SC Far

maceutica Remedia SA Deva întrunită în ședință extraordinară în 
data de 28.10.1999 a adoptat Hotărârea nr. 10 prin care s-a 
stabilit organizarea concursului de selecție a administratorului/ 
administratorilor și componența nominală a Comisiei de selecție, 
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Gu
vernului României nr. 49/1999.

Selectarea administratorului/administratorilor se va face în 
conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind 
încheierea contractelor de administrare aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 364/1999 și a Procedurilor aprobate de 
către Comitetul Director al Fondului Proprietății de Stat prin 
Hotărârea nr. 52/11.06.1999.

Ofertele se vor transmite, de către candidați, în plic închis și 
vor conține documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 
minime obligatorii prevăzute la art. 9; art. 13, lit. a), b) și d) sau, 
după caz, la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit 
c) și e) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999.

Ultimul termen de depunere a ofertelor va fi 4 ianuarie 2000, 
ora 15.

Prezenta CERERE de OFERTĂ, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a) până la g) din 
Normele Metodologice menționate mai sus se pot procura de la 
sediul societății, Compartimentul juridic, începând cu data de 
05.12.1999.

Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se va 
desfășura la sediul SC Farmaceutica Remedia SA Deva, în data 
de 10 01 2000 ora 12

Bankcoop Hunedoara
i
: anunță vânzarea prin licitație a următoarelor imobile

II) Apartament cu 2 camere situat in 
Hunedoara, Bdul Dacia, nr. IO, bl. B3, sc. B, 
i et. 4, ap. 94.
Preț de pornire: 30.000.000 lei.
2) Casă + curte situată in Hunedoara, 

sat Peștișu Mare, nr. 177 A.
Preț de pornire: 50.000.000 lei.
3)Casă + curte + grădină + anexe 

situată in Hunedoara, str. Vasile Pârvan, 
nr.12.

Preț de pornire: 240.000.000 lei.
Licitația va avea toc în data de 10.12.1999,

i ora 10.00, la Judecătoria Hunedoara.

■'1" • 1 • ..........

ȘC APOLLO Sa ©fVA 
cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37A 

organizează
petrecerea Revelionului, în incinta 
Complexului Hotelier ’’Decebal”.

Meniu deosebit, divertisment, antren ți surprize.
Informații ți detalii la sediul firmei sau la telefoanele:

054/214296, 054/212413, fax 054/219245.
............... .......... ........................................

Teatrul de Revistă Deva
Organizează CONCURS pentru ocuparea postului vacant de 

CONTABIL ȘEF
Condiții de participare:
3 studii superioare (vechime minimă 3 ani) sau studii 

medii (vechime minimă 5 ani);
O vârsta maximă 50 de ani.
Concursul va avea loc în data de IO decembrie 1999, ora IO.
Informații suplimentare la tel. 215344 sau 211811.

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR 
SI PESCARILOR SPORTIVI HUNEDOARA »

Deva, str. Q. Coșbuc, nr. 21
în atenția candidaților

Urmare aprobării MAPPM examenul pentru 
obținerea calității de membru vânător a fost sta
bilit pentru data de 13.12.1999, ora 12.00. Can- 
didații se vor prezenta la sediul AJVPS Hunedoara 
din Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21, la ora 11.00.
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Foarte puțini dintre 
noi am avut șansa să 
pătrundem într-o bibliotecă 

europeană. Camera video 
însă poate compensa un ase
menea “neajuns”, aducând 
pe micul ecran al fiecăruia 
imagini convingătoare din 
locuri mai mult sau mai pu
țin îndepărtate, inaccesibile 
românului de rând. Așa se 
face că am reușit să ne lămu
rim cam Ia ce standarde func
ționează o bibliotecă publică 
din Franța, Anglia, Italia ș.a. 
(începând de la stocarea tutu
ror informațiilor - și ce in
formații! - pe computer, conti-

--------------- ------- .---------------- > 
rale ori a identității comu
nitare. Bunăoară, cu puțin 
timp în urmă, politicieni im
portanți și strategi din nu mai 
puțin de 20 de țări europene 
au avut o astfel de întâlnire, 
unde a fost discutată misiu
nea vitală a bibliotecilor pu
blice în cadrul Societăților 
Informaționale în curs de 
constituire. La sfârșitul 
întâlnirii cei prezenți au 
elaborat un comunicat 
considerat a fi o adevărată 
declarație de intenție pentru 
viitorul bibliotecilor publice 
de pe întregul continent 
european. Astfel, afirmând

Biblioteca publică 
în strategia 

europeană
nuând cu dotarea tehnică ce 
asigură fiecărui cititor con
diții optime de lectură, și 
până la “servirea” operativă și 
cu maximum de eficiență a 
“clientului”). Astfel prezen
tate, nu e prea greu de reali
zat cum stau lucrurile prin 
alte părți, mai bine-zis ce im
portanță se acordă unei astfel 
de instituții.

Pentru noi e cu atât mai 
frustrant, ca să nu zicem du
reros, cu cât cunoaștem 
prea bine situația bibliote
cilor noastre publice, multe 
dintre ele rămase la chere
mul unor anemice bugete 
locale, ba chiar la cel a) 
“chefului” câtorva consilieri 
care nu dau doi bani (la pro
priu și la figurat) pe cărți... 
La urma urmei, nici nu-i de 
mirare că se întâmplă așa, 
atâta timp cât nu există o 
strategie națională bine con
turată, reglementată cores
punzător printr-o lege ce se 
lasă cam de mult așteptată.

In schimb, “oficiali” din 
țări europene - unde astfel de 
instituții nu ridică probleme 
decât din perspectiva creșterii 
rolului pe care-l au în cadrul 
societății - nu ezită să se în- 
tâlnescă pentru a dezbate la 
nivel înalt aspecte privind 
rolurile pe care le dețin deja 
multe biblioteci publice euro
pene în încurajarea dezvol
tării economice, a învățării 
continue, a divcnitâții cultu-

sprijinirea rolurilor amintite 
în rândurile de mai sus, 
semnatarii declarației solicită 
atât Comisiei Europene, cât și 
guvernelor naționale și 
federale o serie de acțiuni: 
“să pregătescă o politică 
națională privind informația 
pentru a dezvolta și coordona 
toate resursele relevante, în 
interesul public”; “să creeze 
o infrastructură în rețeaua 
corespunzătoare pentru a 
spijini dezvoltarea unei 
politici naționale a infor
mației în Era Informațio
nală"; “să implementeze un 
program de dezvoltare pentru 
bibliotecile publice care să 
asigure atât standarde mini
me de acces fiecărui cetățean 
incluzând informațiile și 
tehnologiile de comunicație 
corespunzătoare, cât și nivele 
adecvate de investiții pentru 
a face față acelor standarde"; 
“să facă lobby bibliotecilor 
publice în Parlamentul Euro
pean astfel încât acestea să 
ocupe un rol de frunte pe 
agenda socială a Parlamen
tului”; “să depună eforturi 
pentru a asigura un echilibru 
echitabil între drepturile 
creatorilor de informație și 
drepturile cetățenilor de a 
avea acces la informațiile care 
le-ar permite o viață mai 
bună” etc.

are urechi de

✓ X

Concert
Corala “Camerata 

Academica Timisiensis” 
a Facultății de Muzică din 
cadrul Universității de 
Vest Timișoara susține 
sâmbătă (4 decembrie) 
un concert de colinde și 
cântece sacre din reper
toriul autohton și inter
național. Concertul are 
loc ia Catedrala Orto
doxă din Deva, începând 
cu ora 18. (G.B.)

Cu ce mergem 
la școală?

Una dintre problemele ele
vilor este și că nu au cu ce să 
se deplaseze la școlile unde 
învață. Vara se mai descurcă 
și folosesc biciclete ca să 
parcurgă kilometrii de acasă 
și până la unitățile școlare. 
Iarna însă nu se mai poate 
astfel. De o săptămână SC II- 
votrans și-a întrerupt servi
ciile de transport pe raza co
munei Gurasada. Motivul? Ne- 
rentabilitatea. Din această ca
uză s-ar putea ca tot mai puțini 
elevi să frecventeze școala 
pe perioada anotimpului rece.

' AbonatHiă la “Cuvântul liber”'
»

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră, IAR ABONAMENTULeste calea 
cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.

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

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

De reținut că de la 1 ianuarie 2000, datorită creșterii 
dramatice a prețurilor la hârtie, energie electrică, 
combustibili, redacția ziarului “Cuvântul liber” este 
obligată să crească prețul abonamentului lunar la 15.000 
de lei, plus taxele poștale; prețul pe un trimestru este de 
45.000 de lei, pe semestru de 90.000 de lei, iar pe un an 
de 180.000 de lei, la care se adaugă taxele poștale. 
Chiar în aceste condiții, abonamentul rămâne cea mai 
economică cale de intrare în posesie a ziarului nostru.

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

RĂMÂNEȚI CU NOU 
RĂMÂNEM A! DUMNEAVOASTRĂ

Cooperativa Horea^rad z>
organizează CONCURS pentru ocuparea 

postului de SECRETAR-DACTILOGRAF.
Condiții: studii medii - experiență in 

domeniul muncii de secretariat-dactilografiat. 
Relații la telefoane 655583, 655582, între 

orele 7-15.

Zyz titayia țji/ei fie itațfcte a /tenăionă tti, 
co/etfii-ttltfe mnmti <ttiiiiiik ii tfin cfuhul 
(fno/te ut fiwi-f!'oîea diitatf tfu’ayt tfomim/tii 
y/t’l'ani fJaf im' mttffă'.uhidfi/t1,jeaciietp an 
iim-et “(J’a muf/i HJtf .

Direcția de Sănătate Publică 
a Județului Hunedoara 

/

organizează CONCURS, in conformitate cu 
Legea 154/1998 și HGR nr. 281/1993, pentru 
ocuparea postului de Registrator Medical in 
cadrul Laboratorului de Microbiologic.

Dosarele de participare la concurs se depun 
la Serviciul RUN0S până la data de 16.12.1999.

Concursul va avea loc la Sediul Direcției de 
Sănătate Publică Hunedoara-Deva, in data de 
20.12.1999.

Informații suplimentare la telefon 231255.

Licitație
Bankcoop - Banca Generală de Credit și Promovare 

SA - Agenția Orăștie, scoate la LICITAȚIE:
- Apartament 4 camere situat în Orăștie, str. Mureșului, 

bl. 15, ap. 3, Andrieșan Toader;
Preț de pornire 50.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 07.12.1999, ora 10, la 

Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc.
Informații suplimentare la Bankcoop - BGCP Orăștie, tel. 

247565 șl 247456.

Consiliul de administrație al 
SC CRIȘBUS SA Brad 

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR în data de 18.12.1999, ora 10.00, la 

Autogara Brad, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1) Aprobarea programului de restructurare;
2) Diverse.
în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi 

statutară, aceasta se amână pentru data de 19.12.1999 la 
ora și locul menționate mai sus.

Procurile de reprezentare se depun la sediul so
cietății până la data de 17.12.1999.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, 
str. Goșa. nr. 44.

I CC EUKO S0WEN1K
anunță deschiderea punctelor de lucru în Deva:

• Importator direct Europa și Asia pentru 
papetărie, jucării, birotică.

• Prețuri deosebit de avantajoase, promoționalc 
pentru luna decembrie.

• Distribuție en gros.
Toate acestea le puteți procura la sediul firmei din 

Deva, Bdul Dccebal, bl. K. parter, tel. 093/246251.
■T

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au avut și 
pentru perioada 22-28 noiem
brie 1999 valori medii și ma
xime care s-au încadrat în li
mitele admise prevăzute de 
STAS-ul de calitate a aerului 
12574/1987. Valorile maxime 
au fost înregistrate pe zona 
Hunedoara în datele de 22 și
28.11.1999 pentru dioxidul de 
azot, în 22.11.1999 pentru 
dioxidul de sulf și în data de
26.11.1999 pentru amoniac și 
fenoli.

Pulberile în suspensie au 
prezentat valori medii care s- 
au încadrat în limita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24 h la toate 
punctele de control din județ. 
Valoarea maximă la acest indi

cator a fost identificată pe zona 
Teliuc în data de 23.11.1999 și 
depășește limita admisă.

Pulberile sedimentabile înre
gistrează depășirea limitei ad
mise de 17,0 g/mp/lună doar pe 
zona Chișcădaga și anume de 
1,26 ori pentru valoarea maximă. 
Față de perioada 5 -12.11.1999 
cantitatea de pulberi sedimen
tabile emise în atmosferă de SC 
CASIAL SA s-a redus cu 75,4 
g/mp/lună pentru valoarea me
die și cu 103,7 g/mp/lună pentru 
valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absor
bite se menține în limitele de va
riație ale fondului natural de ra
dioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. în comparație 
cu valoarea de atenție de 2,0 

Bq/I stabilită pentru factorul de 
mediu “apă”, în această peri
oadă s-au obținut valori medii 
de 0,28 Bq/I pentru apă brută 
recoltată din râul Mureș și de 
0,17 Bq/I pentru apa recoltată 
din rețeaua de apă potabilă a 
municipiului Deva.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite de la unitățile 
de extracție și preparare a 
cărbunelui și accidental de la 
CTE Paroșeni au avut pentru 
această perioadă o valoare 
medie de 920,0 mg/l și o va
loare maximă de 1494,0 mg/l, 
valoare înregistrată în data de 
23.11.1999. Raportând valorile 
la perioada anterioară se con
stată o reducere a cantității de 
materii în suspensie pe râul Jiu 
cu 2114,0 mg/l pentru valoarea 
medie și cu 3470,0 mg/l pentru 
valoarea maximă.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE 30.11.1999

agent comercial 2
agent pază și ordine 15
arhitect 2
barman 4
biolog șef secție, laborator 1 
brutar 2
confectioner tricotaje 

după comandă 10
confecționer - asamblor 

articole din textile 91
cosmetician 2
croitor 4
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 9
cusător piese din piele și 
înlocuitori 4

cusător piese la încălțăminte 8 
economist în industrie 2
electrician auto

x____________________________ /

Informații despre locurile de muncă vai ante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 -12.30X z

electronist 2
frezor universal 1
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 1
inginer constructor instalații 2 
inginer de cercetare 

în calculatoare 1
inginer de industrializarea 
lemnului 1
inginer electromecanic 1
inginer electronist, transporturi, 

telecomunicații 2
inginer geodez 1
inginer hidroenergetică 1
inginer instalații pentru 

construcții 4
îngrijitoare la domiciliu 1
măcelar 2
\____________________________________ z

maistru instalator în construcții 1 
mecanic auto 1
muncitor necalificat 2
operator calculator

electronic și rețele 1
patiser 5
programator 10
secretară 1
spălător vehicule 3
sudor autogen 1
tehnician în protecția mediului 1 
tehnician instalații în construcții 1 
vânzător 30
vânzător de ziare 10
vopsitor industrial 1 

tot locuri de muncă vacante 245<_____ __ _____)


