
/'n tradiția festivalu- I 
rilor consacrate mu

zicii ușoare, mai cu seamă a 
celor de interpretare, festi
valul devean “Stelele Ce
tății" și-a câștigat un loc 
distinct pe parcursul anilor, 
prin cele 16 ediții de până 
acum. După cum au decurs 
lucrurile anul acesta, când 
în țară unele festivaluri au 
dispărut efectiv, devine me
ritorie însăși existența festi
valului în sine, ca șansă 
acordată tinerilor soliști de a 
se lansa în muzica ușoară 
românească.

"Stelele 
Cetății" 
încă mai 
laminează 
pe cerat 
mazicii 

așoare,,,
Consemnăm și noi ca 

atare eforturile organiza
torilor locali (Consiliile ju
dețean și municipal. Cen
trul de Conservare și Valori
ficare a Tradiției și Creației 
Populare al județului și 
Casa de cultură Deva) de a 
nu lăsa “Stelele Cetății" să 
se stingă, festivalul conti
nuând eu cea de-a XVII-a sa 
ediție, desfășurată la sfâr
șitul săptămânii trecute. 
Asta pe de o parte. Pe de alta, 
cel puțin la fel de meritorie 
a fost și străduința tinerilor 
participant din diferite 
părți ale țării de a ajunge la 
Deva în condițiile în care în 
(ară nu circula practic nici 
un tren. De altfel, pentru a 
le răsplăti oarecum aceste 
eforturi, juriul concursului, 
de comun acord cu organi
zatorii, a hotărât să treacă 
peste obișnuita fază a pre- 
selecției, dând posibilitatea 
tuturor (adică 25 de inter
pret) să participe în calitate 
de concurenți la festival.

Cu excepția câtorva voci 
promițătoare, actuala ediție 
nu s-a deosebit prea mult de 
cele anterioare. Și ne referim 
în primul rând la repertoriul 
în ansamblu, care variază 
aproape insesizabil de la un 
an la altul: “Tinerii vin cu 
aceleași piese, cu aceleași 
negative pe care noi le 
știm de ani de zile, asta și 
pentru că foarte puțini 
dintre ei reușesc să ajungă 
la compozitori renumiți 
pentru a comanda piese 
speciale pentru ei”, ne de
clara după concurs preșe
dintele juriului, Titus 
Andrei (redactor muzical la 
Radio România). Mișcarea 
scenică a concurenților, la 
rândul ei, lasă în continuare 
de dorit, situație întrucâtva 
motivată de predominanta 
pieselor lente (unele chiar 
vechi) pe care ei le abordea
ză. Au fost însă și prestații 
convingătoare, care au ob
ținut cele 7 premii acordate 
de juriu, pe “podium" situ
ând u-se: Ramona Ambrozi’ 
(Galați) - locul 111; Lidia 
Manca (Buzău) - locul II; 
Ana Maria Popa (Bucu- 
rești) - locul I; câștigătorul 
trofeului “Stelele Cetății 
’99" este Romeo Zaharia 
(Vaslui), recompensat și cu 
1,5 milioane de lei.

K Georgeta BÎRLA

COTIDIAN INDFPFNDFNT\J A. A U A Zii i 111 U Lj L Lj 1i U L* 111 APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL 
LIBER Fondat

22 decembrie 1989

ANUL XI ■ Nr. 2544 ■ Joi, 16 decembrie 1999 8 pagini ii 1000 LEI

X

S-a scris mult, se va 
scrie încă și mai mult despre 
Revoluția Română din de
cembrie 1989. Continuăm 
s-o numim așa. Dar proba
bil că adevărul despre eve
nimentele tragice de atunci 
nu se va afla curând sau 
poate nu se va afla nicio
dată, în ciuda promisiunilor 
demagogice ale celor doi 
președinți post-decembriști 
că vor face lumină în ches
tiune. Nu numai că n-au fă
cut, dar prin modul în care 
au condus destinele tării,

~ - —— —
Pe fondul unor crize grave

Intram debusolati în anul 2000
Gravele crize politice, 

economice și sociale care 
ne bântuie de mai multă 
vreme nu prevestesc nimic 
mai bun pentru anul elec
toral 2000, când eforturile 
vor fi canalizate spre aca
pararea puterii. Deși se cre
dea că momentul Helsinki 
va mărea o orientare mai 
clară spre strategii de in
tegrare europeană, iată că 
ne trezim în fața unor situații 
care sunt de natură să 
adâncească disensiunile, 
să perpetueze o stare de 
haos și de neîncredere în 
politicieni, în guvernanți și 
chiar în puterea noastră de 
a mai reveni la normalitate.

SEARA RE 
CC’JNDE
Azi, 16 decembrie 

a.c., ora 18, în piața din 
fața Prefecturii județene 
din Deva, atât de feeric 
împodobită și luminată, 
are loc o seară de colin
de, manifestare devenită 
tradițională, atât de aș
teptată de iubitorii de fol
clor, acum în preajma săr
bătorii Crăciunului.

Participă formații de 
colindători: dubașii din Fe- 
regi, Almaș Săliște, Corul 
Liceului "Sigismund To- 
duță" Deva, Corul și fan
fara Regimentului de geniu 
Deva, Corul Catedralei 
Ortodoxe Deva ș a. So
liști: Drăgan Muntean, 
Lenuța Evsei, Veta Biriș, 
Mariana Anghel, Mariana 
Deac, Ana Almășana. în 
final vor avea loc focuri 
de artificii. (M.B.)

Să nu uităm 
Timisoara

generând instabilitate poli
tică și economică (iar criza 
guvernamentală și lovitura 
de Palat din ultimele zile 
confirmă această realitate) și 
amplificând sărăcia și dez
nădejdea populației, au in
dus în oameni, măcinați de 
griji și de nevoi cotidiene, 
uitarea tristelor evenimente 
de acum 10 ani.

Dar nu trebuie să uităm. 
N-avem dreptul să uităm că 
niște oameni curajoși, înde
osebi tineri, și-au pus piep
turile scut în fața terorii co

Pentru ca la noi toate să 
fie mai cu moț, să ne dăm în 
spectacolul lumii, am ajuns 
să avem un guvern cu doi 
premieri, unul revocat, dar 
fără ca el să-și prezinte de
misia și altul interimar. Pe de 
altă parte este contestată de 
unii specialiști în materie și 
decizia președinției privind 
revocarea premierului Radu 
Vasile, invocându-se necon- 
stituționalitatea ei. De ase
menea, ca formă de protest 
față de încălcarea Consti
tuției de către președintele 
Constantinescu, vedem că 
unele partide parlamentare 
din opoziție s-au retras de la 
dezbateri.

Prin specialiștii agricoli se 
distribuie

De la conducerea Direcției ge
nerale pentru agricultură și industrie 
alimentară a județului Hunedoara am 
fost informați că au fost primite bo
nurile valorice pentru motorină. 
Acestea au ajuns deja la specialiștii 
de la centrele agricole locale, de 
unde vor fi distribuite producătorilor 
agricoli; deocamdată, numai pentru 
înființarea culturilor de cereale pă- 
ioase în Joamna anului 1999.

Pentru cei ce au cultivat supra
fețe de 0,5-0,99 ha valoarea bonului 
este de 100000 lei; de la 1,0-1,49 ha 
de 200000 lei; de la 1,5-1,99 ha 
300000 lei, rata crescând după 
același model pentru suprafețele ce 
se multiplică. Distribuirea bonurilor 
se face până la 31 ianuarie 2000. 
Preluarea motorinei se face după 1 
ianuarie 2000 numai de la stațiile 
Petrom sau de la depozitele Petrom. 
Se așteaptă să fie primite și bonu
rile pentru arăturile de toamnă. (N.T.)

V

muniste, și-au riscat viața 
pentru ca noi toți să putem 
spera, să putem visa mă- 

•car în liniște. Și doar asta 
facem de un deceniu - spe
răm, visăm, credem în pro
misiunile noilor cârmaci, 
care ne flutură arogant pe 
la nas fericirea, dar ne afun
dă și mai mult în mizerie.

Și mai ales nu trebuie 
să uităm Timișoara. Acest 
oraș devenit martir prin

______ Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Văzându-se fără nici un 
sprijin la guvernare, ba și cu 
niște sancțiuni din partea 
BCCC al PNȚCD, Radu 
Vasile se pare că s-a re
semnat, declarând că în 
continuare va lucra ca un 
senator conștiincios, dar 
nu-și va prezenta demisia 
din funcția de premier. în 
același timp el dorește să 
formeze un grup reformator 
în partidul țărăniștilor după 
modelul occidental.

Consecințele încrânce
nărilor politice, guverna
mentale și de oricare altă

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

“Călușerul 

transilvănean”

La Căminul cultural 
din Romos sâmbătă (ora 
17) și, respectiv, la Casa 
de cultură din Orăștie du
minică, (ora 10) are loc 
ediția a XXXI-a a Festiva
lului "Călușerul transil
vănean”, manifestare or
ganizată de Inspectoratul 
Județean pentru Cultură și 
Centrul Județean al Crea
ției Populare. Participă for
mații de călușeri din ju
dețele Alba, Arad, Bistrița- 
Năsăud, Brașov, Caraș- 
Severin, Mureș, Sibiu, Ti
miș. Invitată special este o 
formație din județul Olt. Din 
județul nostru participă 
formații de călușeri din 
Balșa, Beriu, Boșorod, 
Bretea Română, Geoagiu, 
Mărtinești, Rapoltu Mare, 
Grid, Romos, Orăștioara 
de Sus, Turdaș. (M.B.)

Prin restructurarea sectorului minier
Nu trebuie urmărită închiderea minelor 

și disoonibîlizarea personalului
Ieri, la sediul CNH - Petroșani s-a desfășurat o conferință de 

presă susținută de directorul general al acestei Companii, ing. Ilie 
Bălănescu, în cadrul căreia au fost prezentate problemele ridicate de 
reprezentanții CNH - Petroșani la întâlnirea de săptămâna trecută cu 
reprezentanți ai Guvernului României. în cadrul acestei întâlniri a fost 
expusă poziția administrației privind restructurarea sectorului 
minieresc, care constă în faptul că prin aceasta nu trebuie vizată 
numai închiderea minelor și disponibilizarea personalului, ci trebuie să 
se urmărească modernizarea activității de exploatare a cărbunelui, 
mai ales prin alocarea unor fonduri pentru investiții.

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 8)

La Orăștie

Primăria este 
alături de oamenii

nevoiași

Municipiul Orăștie, la fel că 
multe alte centre urbane hune- 
dorene, a fost puternic afectat 
de recesiunea economică. 
Tranziția spre capitalism a

«I HUNEDOARA 
LA GRANIȚA 

DINTRE MILENIU*
Camera de Comerț și In

dustrie a județului Hune
doara a renăscut în urmă cu 
nouă ani, după o perioadă de 
întrerupere de peste 40 de 
ani. în acest timp, s-au 
pierdut tradițiile, experiența, 
baza materială, dar și 
mentalitatea de întreprinzător 
a populației. Camera proas
păt reînființată a sprijinit 
apariția primilor investitori din 
județul nostru, apoi a purces 
la realizarea menirii sale 
adevărate, conform celor trei 
funcții ale sale:

• de sprijin și 
promovare a comunității de 
afaceri din județ, a produselor 
și serviciilor realizate în 
teritoriu.

• de reprezentare și de 
apărare a intereselor între
prinzătorilor din județ în fața 
autorităților locale și centrale, 
din țară și din afara țării.

• de înregistrare și evi
dență a operatorilor economici 
din teritoriu.

Internapi».^ 
a Religiilor 

oferă persoanelor 
fizice

“DEPOZITE PE 
TERMEN" de 

•2 luni, cu DOBANDA 
de 57% pe an 

•3 luni, cu DOBÂNDA 

de 58% pe an 
prin unitățile sale din Deva, 

Hațeg, Orăștie și Brad< _ _ _ _ _ _ _

adus cu ea reducerea activității 
unor întreprinderi; a adus să
răcie și șomaj. Problemele so
ciale sunt foarte grave, cu toate 
că instituțiile abilitate încearcă 
din răsputeri să le facă față. 
Inițiativa privată, întreprinderile 
mici și mijlocii au fost “îngro
pate" de sistemul fiscal împo
vărător, așa că posibilitatea 
apariției unor noi locuri de 
muncă este foarte redusă. în 
aceste condiții doar primăria 
mai poate face câte ceva pen
tru cei extrem de nevoiași. De 
altfel, așa după cum am aflat, 
dl primar personal s-a implicat 
activ pentru a sprijini această 
categorie socială.

Andrei NISTOR

(Continuare în pag. 2)

Fidelă misiunii sale, Ca
mera acționează fără înce
tare în toate cele trei di
mensiuni ale sale. Astfel, 
sunt bine cunoscute cursu
rile organizate în cei nouă 
ani, și care continuă sub di
ferite forme și în diferite do
menii. Considerăm că aici tre
buie să se acționeze atât 
pentru formare'a profesio
nală propriu-zisă, cât și pen
tru accelerarea procesului 
inevitabil de schimbare a 
mentalităților.

Au fost și sunt or
ganizate acțiuni de pro
movare a produselor reali
zate de către firmele din 
județ pentru căutarea de noi 
piețe de export.

Au fost organizate și se 
organizează permanent 
diferite manifestări comerciale,

Griin Gheorghe, 
director general

(Continuare în pag. 2)
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Primăria este alături de
oamenii nevoiași (Urmare din p?g 1)

iiesescep

y.
(Urmare din pag. 1)

Rep.: - Die primar, cum ați 
reușit să-i ajutați pe acești 
oa_meni?

I.B.: - Vreau să vă mărtu
risesc că nu a fost prea simplu 
să găsim resursele financiare.

Știți și dumneavoastră că 
resursele bugetare sunt limi
tate, însă trebuia să-i ajutăm 
într-un fel. Astfel că înainte de 
apariția Ordonanței de Urgență 
nr. 162/’99 și a Hotărârii nr. 
958/23 noiembrie 1999, am luat 
decizia de a acorda din fon
durile noastre un ajutor bănesc 
familiifor nevoiașe. Ajutorul 
constă în plata unei sume de 
200.000 de lei fiecărei persoa-

«I HUNEDOARA LA
GRANIȚA DINTRE 

MILENIU**
(Urmare din pag. 1)

târguri și expoziții, din care 
câteva au un excelent renume 
și o tradiție în domeniu. Stăm 
permanent la dispoziția între
prinzătorilor cu informații de 
afaceri din întreaga țară dar și 
din străinătate. Acest serviciu 
trebuie să se dezvolte pe mă
sură ce va crește volumul afa
cerilor realizate, odată cu gra
dul de profesionalism al inves
titorilor. Informația este de fapt 
adevărata-hrană a omului de 
afaceri modern și dacă dorim 
să dezvoltăm afacerile, 
aceasta nu se poate face fără 
informații recente, corecte și 
din surse diferite.

De asemenea, avem ser
vicii de consultanță bine puse 
la punct și este păcat că mulți 
investitori vin la noi doar după 
ce au comis o serie de greșeli 
să întrebe cum să le repare. 
Este mult mai ieftin și mai fa
vorabil să nu le comită. Pentru 
aceasta ar trebui să vină să 
întrebe înainte și atunci pot 
afla cum să procedeze ca să 
nu greșească.

Toate aceste acțiuni, rea
lizate în cadrul primei funcțiuni 
a instituției camerale, sunt 
strict pragmatice, practice, 
oferite ca sprijin direct oame
nilor de afaceri pentru a le 
mări șansele de succes în 
afaceri.

în acest context, regret po
ziția inelegantă a colegilor de 
la Centrul Master, exprimată 
într-un recent interviu acordat 
cotidianului “Cuvântul liber", în

SIP HUNEDOARA A PĂRĂSIT FEDERAȚIA EDUCAȚIEI
9 9

lată că spectacolul politic 
din aceste zile nu rămâne fără 
epigoni. Și de ce ar rămâne 
singular și ne-ar lăsa ca spec
tatori în fața unei singure 
scene? Un spectacol în paralel 
se desfășoară și în viața sin
dicală din învățământ, luându-și 
și el cota de “aplauze".

Am scris, într-o declarație 
dă presă, apărută în Cuvântul 
liber din 11 decembrie 1999, 
că liderii SIP Hunedoara pregă
tesc o mutare de anvergură, o 
redirecționare a sindicatului 
spre o altă federație, pe motiv 
că ar fi mai democratică, cu un 
statut mai convenabil (cui?!). 
De acest pas-hotărâtor au știut 
doar liderii de la vârf, masa de 

ne. în schimbul acestor bani 
aceste persoane au prestat 
diverse servicii publice, câte 
40 de ore pe lună; au curățat 
parcurile, trotuarele, șanțurile 
și au efectuat diverse alte acti
vități de întreținere și înfru
musețare a orașului.

Rep.: - Fondurile au fost 
în întregime din bugetul local?

I.B.: - Da, fondurile nece
sare au fost alocate din bu
getul local.

Este vorba despre apro
ximativ 30 de milioane. Bdnii 
sunt destinați compensării 
unei părți din cneltuielile cu 
energia termică. Știm cu toții 
că întreținerea va costa foar

care, ignorând destul de nepo
liticos oferta de colaborare fă
cută de Cameră (de altfel ex
trem de avantajoasă pentrg 
dânșii), afirmă că se află în 
concurență cu Camera de Co
merț. Să fie foarte clar, Camera 
nu concurează cu nimeni, ea 
își îndeplinește rolul de sprijin 
al economiei, în colaborare cu 
toți cei implicați și dacă cineva 
poate să acorde sprijin eco
nomiei, va fi sprijinit și de Ca
meră. Pe de altă parte, se pare 
că încă nu e clar pentru toți ca
re este diferența între-o acti
vitate non profit a unui ONG și 
o activitate comercială orien
tată spre profit.

De asemenea, Camera "nu 
se insinuează modificării le
gilor" (expresia este neclară și 
nepotrivită în context...), ci în
cearcă să-și îndeplinească 
funcția a doua, de reprezen
tare și apărare a intereselor 
comunității de afaceri a jude
țului. Astfel, până acum am re
ușit ca, împreună cu autoritățile 
locale și centrale, să propu
nem și să obținem Legea Zo
nelor Defavorizate, dar și 
abrogarea unor acte norma
tive care blocau viața econo
mică. în colaborare cu orga
nele descentralizate ale sta
tului, am reușit ca pe teritoriul 
județului nostru să fie puse în 
aplicare facilitățile acordate de 
Legea IMM-urilor și am lămurit 
multe situații neclare, recla
mate de oamenii de afaceri. în 
prezent, luptăm pentru elimi
narea numărului aberant de 

NAȚIONALE
sindicaliști nefiind consultată. 
O astfel de decizie trebuia 
luată printr-un referendum și 
printr-o conferință județeană 
extraordinară. Suntem, din nou, 
o masă de manevră, la che
remul unor lideri, grăbiți să-și 
urmeze fostul șef, dat afară 
din funcția de președinte exe
cutiv al FEN, din motivele’in- 
vocate în declarația sus-men- 
ționată? Am aflat că și dum
nealui a trecut cu o parte a 
sindicatului din Sectorul I Ca
pitală, tot la "Spiru Haret". Așa 
ca tovărășiile să nu se rupă. 
Ce contează dacă sindicaliștii 
vor sau nu continuarea unei 
cârdășii, în altă federație?! S-a 
uitat atât de repede că datorită

te mult, așa că 200.000 de lei 
pe lună pot fi un ajutor im
portant.

Rep.: - Câte persoane 
sunt implicate în acest pro
gram?

I.B.: - Până acum avem 
în jur de 80 de persoane, dar 
cererile sunt mult mai nu
meroase. Qpcum. noi dorim 
să ajutăm pe cât mai mulți 
orăștrăni fiindcă suntem con- 
ștfenți că nu le este deloc 
ușor. Programul a început în 
luna noiembrie și sperăm să-l 
menținem pe durata anotim
pului rece.

Rep.: - Die primar vă 
mulțumim.

avize și autorizații cerute pen
tru orice investiție, măruntă 
sau importantă, pentru o nouă 
fiscalitate clară, simplă, co
erentă, stabilă și favorabilă 
dezvoltării economice, precum 
și pentru alte programe și ac
țiuni care să sprijine dezvol
tarea economică a județului 
nostru și, implicit, a oamenilor 
de afaceri din teritoriu.

in fine, în cadrul funcției de 
evidentă a operatorilor eco
nomici din teritoriu, Camera 
Hunedoara a fost printre pri
mele camere de comerț din 
țară informatizate. în prezent, 
suntem la dispoziția tuturor 
întreprinzătorilor pentru înre
gistrarea operațiunilor de re
gistru într-un timp foarte scurt, 
la solicitare, chiar și într-o zi.

Camera caută să-și înde
plinească cât mai bine cu pu
tință rolul de sprijin al vieții 
economice, de apărător al ei și 
este permanent în serviciul tu
turor celor care doresc să 
investească, astfel ca județul 
Hunedoara să devină un județ 
cu oameni de afaceri și cetă
țeni prosperi.

în acest moment deosebit, 
doresc din partea Camerei de 
Comerț și Industrie a județului 
Hunedoara, tuturor membrilor 
săi, întreprinzătorilor, tuturor 
celor care ne-au sprijinit de
mersurile în acțiunile între
prinse, și tuturor cetățenilor 
județului

SĂRBĂTORI FERICITE și 
LA MULȚI ANI în sănătate, 
fericire și prosperitate.

FEN am obținut în aproape 
zece ani cât s-a putut obține: 
titularizarea suplinitorilor, 
concursuri de ocupare de pos
turi, bilete de odihnă, un con
cediu de 78 de zile, sporuri 
salariate, sporuri de izolare, un 
contract colectiv de muncă (pe 
care îl vom pierde odată cu 
plecarea din federație)? Dar, în 
loc să ne vedem de proble
mele reale și triste din învă
țământ, să rămânem uniți în bă
tălia pentru’salarii decente, 
pentru o reformă reală, ne-a 
prins gustul răzmeriței, închi- 
puindu-ne subit că suntem ac
torii principâli și decisivi într-o 
luptă a iluziilor, cu iz balcanic și 
aâmuovițean.

Să nu uităm
tributul de viețf omenești 
dat ca prolog pe altarul li
bertății noastre. Acolo, la 
jumătatea lunii decembrie 
’1989, mai exact spus în 

seara de 15, spiritele au în
ceput să se agite. A doua zi 
evenimentele s-au preci
pitat. Se aprindea focul re
voluției române. Valurile de 
manifestanți au umplut . 
străzile. Au intrat în joc se
curitatea, armata, miliția. 
Vâlvătaia lua amploare. 
Forțe de la centru s-au de
plasat pe câmpul de luptă. 
A început să se tragă din 
toate părțile. Măcelul înce
puse. Aproape nimeni nu 
mai știe sau nu mai spune 
astăzi cine pe cine a îm
pușcat. Iar dacă spune 
cine-l mai crede? S-au 

| șters urme, s-au distrus do-
................... ............ -

Intrăm debusolatiînanul 
2000

(Urmare din pag. 1)

natură nu pot să aibă de
cât influențe rțegative în 
anul 2000 asupra întregii 
vieți economico-sociale. 
Faptul că nu prea are par
teneri credibili de dialog a 
determinat ca FMI să 
amâne acordarea tranșei a 
doua de împrumut,. iar 
amânarea alcătuirii buge
tului pe anul viitor complică 
și mai mult poziția țării 
noastre în fața organisme
lor financiare internaționa-

C/NEMA
“PATRIA” DEVA: Tarzan (17-23); “FLACĂRA” HUNE

DOARA: Fiica generalului (17-23); "PARÂNG” PETROȘANI: 
Bowfinger (17-20); Capcană pentru părinți (21-23); “DACIA” 
HAȚEG: Frumoasa venețiană (17-20); Bowfinger (21-23); 
“ZARAND” BRAD: Star Trek - insurecția (17-20); Elisabeth - 
regina virgină (21-23); “PATRIA” ORĂȘTIE: Capcană pentru 
părinți (17-19); Capcănă pentru hoț (21-23); “LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Capcană pentru hoț (17-29); A sosit poșta (21-23).

“Caravana Moș Crăciun”
Asociația Alter Ego - Deva, împreună cu Prefectura 

Județului Hunedoara, Consiliul Județean și Primăria 
Municipiului Deva, în spiritul tradiției sărbătoririi Cră
ciunului în Municipiul Deva - organizează azi, 
16.12.1999, ora 18, "Caravana Moș Crăciun” cu plecarea 
din fața Prefecturii. Sâmbătă 18.12.1999 - "Caravana 
Moș Crăciun” va poposi la Petroșani, întâlnindu-se cu 
copiii seropozitivi aflați în evidența Asociației Anti-Sida 
"Raza Soarelui”. (M.B.j

Așadar, liderii noștri și-au 
luat jucăriile (adică pe noi, das- 
’călii) odată cu bunurile sindica
tului (inclusiv banii) și au plecat 
la altă grădiniță, care le-a 
promis că vor fi lăsați să se 
joace în voie, "democratic". Dar, 
de jucat cu jucăriile este doar 
apanajul liderilor, nouă 
rămânându-ne, ca sarcină de 
joc, aplauzele, la comandă.

Ce-ar fi să schimbăm "re
gula” lor de joc? Să-i obligăm să 
nu facă de capul lor! Să cerem, 
cum spuneam, o conferință ju
dețeană extraordinară și un re
ferendum. Și cum vom hotărî 
noi, așa să fie! Nu cum vor ei!

Prof. Aurelian SÎRBU 
Prof. Silviu ȘTEFANOVICI 

cumente, oamenii s-au în
chis în ei, iar cei cu musca 
pe căciulă își ascund cu di
băcie și poate cu complici
tatea unora dintre puternicii 
zilei nemerniciile comise.

Era 16 decembrie 
1989, la Timișoara. Să nu i 
uităm. Frumosul oraș de I 
pe Bega a fost și va rămâ
ne pilda, începutul și ecoul i 
Revoluției Române din de- Ș 
cembrie 1989. în numai j 
șase zile, culminând cu 22 | 
decembrie, regimul tota
litar din România fusese 
spulberat. Țara se elibe
rase de chingile comunis
mului. Un gând pios de 
aducere aminte și de recu
noștință pentru Timișoara 
și pentru bravii ei luptători.

Cât privește libertatea, 
demnitatea, democrația, via
ța la care năzuiam... Amare 
speranțe. Cumplite deziluzii.

_ ______ z

le. Ba mai mult, incertitu
dinile în care ne zbatem îi 
țin departe și pe potențialii 
investitori străini. Nici pri
vatizarea nu se scaldă în 
ape mai limpezi.

Dacă sfârșitul de an
1999 ne găsește dezbinați 
și îngrijorați de prea multe 
probleme generate de să
răcie, nici începutul de an
2000 nu se arată a fi mai 
încurajator și aducător de 
bine, rămânându-ne doar 
speranța că vom rezista la 
toate.

Vremea va fi în 
general închisă, cu 
cerul mai mult no- 
ros. Local se vor 
semnala ploi, care 
izolat se vor 
transforma în lapo- 
viță și ninsoare. 
Vântul va sufla slab 
la moderat din sec
tor vestic. Tempera
turile minime vor fi 
cuprinse între -2 și 
+2 grade, iar maxi
mele între 2 și 6 gra
de Celsius. (Andrei 
lursicsin)

Joi,
16 decembrie 1999

O BERBEC
Sunteți triști și aveți motive. 

Din cauza sensibilității puneți 
totul la suflet. Aveți impresia 
că lucrați prea mult pentru 
banii pe care-i luați. Chiar 
așa?

3 TAUR
Doamnele se simt din ce în 

ce mai bine, trec ușor peste 
obstacole la locul de muncă. 
Urmează să primiți o ofertă 
avantajoasă. Profitați de 
ocazie.

O GEMENI
Pentru dv începe un nou 

ciclu de viață, vor avea loc 
mari schimbări în condițiile de 
lucru și în afaceri.

O RAC
Obstacolele întâlnite Je 

depășiți mulțumită relațiilor 
bune, puteți recupera și chiar 
obține un mic avans. Apoi 
aveți timp și de plăceri.

O LEU
Sunteți mai activi și energici 

decât de obicei, în relații 
excelente cu cei dragi. Vă 
crește interesul pentru 
programe culturale. Vă puteți 
aștepta la o schimbare 
pozitivă neprevăzută.

O FECIOARĂ
Uneori puteți greși cu prima 

impresie, deci nu vă exprimați 
gândurile pe loc. Doamnele 
mai ales ar avea de câștigat 
în relațiile cu colegii.

O BALANȚĂ
Puteți scăpa ușor de cei 

care vă fac necazuri si de 
problemele din familie. Cu 
viața sentimentală stați mai 
rău, nu puteți scăpa de cineva 
care vrea doar să se laude 
cu dv.

O SCORPION
Starea materială se 

îmbunătățește simțitor. Sunteți 
geloși și partenerul e gata să 
vă înșele ca să aveți motiv de 
gelozie, în care să consumați 
energie.

O SĂGETĂTOR
în prima fază evenimentele 

se derulează conform 
dorințelor dv. Profesional, 
atingeți obiectivele stabilite în 
afaceri. Vă așteaptă o după- 
amiază liniștită.

3 CAPRICORN
Obstacolele încep să cadă, 

iar pe dușmani, dacă nu-i 
învingeți, cel puțin îi țineți la 
distanță. Nu vă pierdeți timpul 
cu clarificări și împăcări.

O VĂRSĂTOR
Aveți de lucru până peste 

cap. Cu răbdare duceți totul la 
capăt. Nu vă considerați 
dezavantajați dacă alții își 
câștigă pâinea mai ușor. 
Bucurați-vă de îmbunătățirea 
situației dv.

O PEȘTI
Cei tineri evitați să vă 

enervați, ca să nu vă îngreunați 
situația. Adulții au noroc 
financiar dacă știu să valorifice 

^oportunitățile apărute.
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OMUL CAniSMATIC
Iritat oarecum de folosi

rea tot mai necontrolată a cu
vântului “carismă" și, îndeo- 

' sebi, de ambiguitățile pe care 
| acesta le lasă de fiecare dată 
11 în urma lui, un prieten apro- 
î piat m-a rugat să-i fac puțină
ordine printre nedumeririle 
sale din ultima vreme, l-am 
spus că termenul este de 
origine greacă și că el de
semna la început fie o do
nație de bani pe care noul 
rege o făcea cu prilejul înco
ronării sau al zilei de naștere, 
fie o proprietate obținută în 
dar, spre a fi deosebită de 
cea dobândită prin cumpă
rare. După apariția crești
nismului, cuvântul “carismă” 
și-a pierdut înțelesurile sale 
inițiale, prin el subînțelegân- 
du-se acum harurile pe care 
omul le primește de la pu
terea divină. Treptat însă ter
menul a ieșit din spațiul strict 
religios, adăugându-și sferei 
semantice o conotație nouă - 
aceea de calitate ori însușire 
superioară prin care un om 
se impune în fața semenilor 
săi. Economistul german Max 
Weber a fost cel dintâi care a 
preluat această noțiune și a 

^introdus-o în domeniul știin-

țelor sociologice cu sensul de 
autoritate, putere de influen
țare, înrâurire. El deosebește 
chiar două tipuri de “carismă", 
unul care decurge din fondul 
nativ al personalității și altul 
care se naște dintr-o efemeră 
poziție socială privilegiată.

^entități. ii

Cea dintâi este o carismă a 
valorii individuale și ea anga
jează voința, sensibilitatea și 
emotivitatea noastră, toate 
acestea manifestându-se în 
deplină libertate și cunoștință 
de cauză, iar cea de a doua 
este o carismă a unor atribute 
exterioare care țin adeseori de 
jocul surâzător al hazardului, 
al șansei nesperate. în zilele 
noastre persistă această con
fuzie semantică și de fond, 
nefăcându-se deosebirea 
dintre carisma dobândită prin 
efectul meritelor personale 
reale și carisma instituită prin 
exercitarea vremelnică a unei

funcții. în esență, omul caris- 
este acela dintre semenii noș„ , . x

'a care autoritatea și răspunde., . . \
■ unctiei sunt acoperite și sus». .

. . \ ’->te integralde o înzestrare nan, 3 
perioară, de calități înnak^' 
sau dobândite prin munc< 
îndelungată și recunoscute 
de cei din jur. A spus acest 
lucru și Blaise Pascal cu mai 
bine de trei secole în urmă, 
adresându-se ducelui De 
Luynes: “Nu este necesar să 
vă stimez pentru că sunteți 
duce; voi stima pe acel duce 
care posedă nu numai mă
rirea numelui, dar și pe cea 
naturală, a însușirilor spiri
tului"^ în chip similar am 
putea și noi să ne adresăm 
oricărui demnitar de astăzi: 
Nu vă faceți iluzii, nimeni nu 
vă va respecta pentru simplul 
motiv că îndepliniți o funcție și 
că reprezentați vremelnic o 
autoritate în planul vieții so
ciale, dacă acestea nu poartă 
mereu în jurul lor nimbul stră
lucitor al unor merite pe care 
să le fi avut dinainte și dacă 
nu v-ați afirmat ca spirite su
perioare în viața de toate 
zilele.

Sabin SELAGEA

INTR-O COMUNA CU STATUT
DE ZONA DEFAVORIZATA

Așa după cum aflăm de 
la loan Vințan, primarul 
comunei Certej, șomajul 
foarte ridicat a adus în co
mună enorm de multe pro
bleme sociale. Rata șoma- 

i depășește 25%, iar 
..... itatea celor dispo- nibiliză . .

locuri de a-Și găsi noi
te redusă. Cu t oar_ 
statut de zonă derS." . 
zată, comuna Certej nu sa 
a bucurat de un aflux in- 
vestițional deosebit. 
“Sunt câteva firme - ne 
spune dl primar, - dar ele 
sunt doar înregistrate aici, 
activitatea desfășurându-

se la Deva sau în altă par
te. în aceste condiții buge
tul local nu beneficiază de 
nici un ban din partea a- 
cestor societăți”. Printre 
societățile care sunt înre
gistrate la Certej sunt și 
unele care își desfășoară 
activitatea acolo, dar care 
și-au adus proprii oameni. 
Localnicii nu au fost luați în 
calcul pentru a fi angajați.

Conform afirmațiilor 
^>- mar zona Certejului 

în prei“i£Pent™ inv®stiî" 
chiar pe7t?».^rnnului 
Din nefericire m5^^risri1' 
mulți acei investitonX^

resați de așa ceva. Situa-1 
ția socială rămâne, așadar, 
incertă, viitorul fiind des
tul de sumbru pentru 
locuitorii Certejului.

Primăria a încercat să 
ajute atât cât s-a putut, dar: 
cu un buget mic nu se pot: 
face prea multe. Aju-, 
toarele sociale nu au mail 
putut fi plătite și, oricum, 
numărul celor aflați în 
nevoie este tot mai ridicat. I 
Nu se prea știe ce se va 
întâmpla la Certej și nu se 
știe nici câtă răbdare maiț 
au oamenii.

Andrei NiSTOR !
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Agenția Județeană pentru Ocupare și Formafc 

a județului Hunedoara 
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE IC

* *

PROGRAM DE 
PROTECȚIE SOCIALĂ 

f

AL UNIUNII EUROPENE
Aproximativ 55.000 de persoa

ne disponibilizatc ca urmare a re
structurării unor unități economice 
vor beneficia de protecție socială, 
în cadrul unui plan de măsuri în 
valoare de o sută de milioane de 
curo, finanțat de Uniunea Europea
nă, o cincime din această sumă 
urmând a fi folosită pentru acor
darea plăților compensatorii, a 
declarat, pentru MEDIAFAX, 
Eugen Maniac, directorul general al 
Agenției Naționale pentru Ocupare 
și Formare Profesională (ANOFP). 
Programul Uniunii Europene, 
denumit Ricop și având ca scop 
înlăturarea efectelor sociale ale re
structurării și privatizării unor socie
tăți comerciale vizează, pe lângă 
acordarea plăților compensatorii, și 
măsuri active de combatere a 
șomajului, precum și acordarea de 
credite unor întreprinderi mici și 
mijlocii pentru derularea unor mici 
afaceri. Astfel, peste 20 de milioane 
de curo vor fi folosite pentru com
pensațiile bănești acordate dispo
nibilizărilor, peste 14 milioane de 
curo vor fi cheltuite pentru lucrări 
publice, în jur de zece milioane de 
curo vor fi folosite pentru inițiative 
de promovare a ocupării profesio
nale. Derularea cursurilor de rccon- 
vcrsic prin centre sociale va costa 
zece milioane de curo, iar creditarea 
în vederea apariției întreprinderilor 
mici și mijlocii se ridică la peste 30 
de milioane de curo. Aproape zece 
milioane de curo vor ft cheltuite 
pentru asistența tehnică a. 
proiectului.

Potrivit specialiștilor, măsuri le de 
protecție socială vor fi concentrate în 
zonele în care există centre industriale 
unde restructurarea și privatizarea 
unoragenți economiei importanți vor 
avea un impact social major. Planul 
RICOP va fi derulat în principal în 
cinci zone ale țării (trei dintre acestea 
fiind deja identificate în județele 
Brașov, Galați și Hunedoara)

Directorul ANOFP a mai spus 
că din împrumutul de la Banca Mon
dială. de S,5 milioane de dolari, 
pentru măsurile active de combatere 
a șomajului au fost cheltui ți aproape 
șapte milioane, aproximativ l,7 
milioane rlc dolari urmând a fi folosiți 
în același scop în cursul anului viitor.l

Laureații celei de-a XVII-a ediții a festivalului - concurs 
“Stelele Cetății”.

.Foto Traian MÂNU

agent comercial 
arhitect 
barman 
biolog șef secție, laborator 
brutar 
confecționer tricotaje

după comandă 
confectioner - asamblor

articole din textile 
cosmetician 
croitor 
cusător piese din piele

și înlocuitori 
cusător piese la încălțăminte 
economist în industrie

2
2
6
1
4

10

105
2
4

4
8 

'1

z---------------------------------------------\
electrician auto 1
electronist 2
fochist ia căldări pentru încălziri

3
1

ională

centrale 
frezor universal 
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 
inginer de cercetare 

în calculatoare
inginer delectronist, transporturi, 

2 
1

1

1

telecomunicații 
inginer hidroenergetica 
inginer instalații pentru 

construcții
________________________

4

1
4

10
1

măcelar
maistru instalator în constructing, 
operator calculator.

electronic și rețele 
patiser 
programator 
secretară școală
șofer autoturisme și camionete 4 
tehnician în protecția mediului 1 
tehnician instalații în construcții 1 
vânzător 27
vânzător de ziare 14
vopsitor industrial 1

I tot loc. de muncă vacante 232 
k__________ __________/

Informații despre locurile de muncă vacante 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 - 12.30

PAGUBE DE ZECI DE MILIOANE LA
SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE DEVA» »

La IUG Hunedoara încep 
disponibilizările de personal

Peste 40% din personalul întreprinderii de Utilaj Greu 
Hunedoara va fi disponibilizat începând cu data de 11 decembrie 
1999. Astfel din 263 de angajați vor fi concediați 104 salariați în 
baza OG nr. 98/1999. Aceștia vor beneficia, în funcție de vechimea 
în muncă, de 6, 9 sau 12 salarii compensatorii din partea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale. La aceste sume, dat fiind 
faptul că în municipiul Hunedoara se înregistrează o rată a 
șomajului ridicată, se adaugă încă un salariu compensatoriu oferit 
tot de MMPS, prin intermediul Agenției de Ocupare și Formare 
Profesională Hunedoara. De asemenea, pentru fiecare persoană 
concediată, IUG Hunedoara va acorda câte un salariu prevăzut în 
contractul colectiv de muncă.

Metania iSCRU

Secția Drumuri Naționale 
Deva are în administrare a- 
proape 400 de kilometri de 
drum pe care sunt ampla
sate peste 4000 de marcaje 
rutiere.

Odată cu modernizarea 
drumurilor naționale, secția 
din Deva se confruntă cu un 
fenomen greu de stăpânit, 
respectiv acela al furturilor și 
distrugerilor voluntare de 
marcaje și indicatoare 
rutiere. Conform celor spuse 
de șeful secției Drumuri 
Naționale Deva, Gheorghe 
Brânzan, se fură de la stâlpi 
metalici de susținere a mar
cajelor până la dale

prefabricate din beton pentru 
șanțuri, plasă de sârmă și 
parapeți pentru poduri. De 
asemenea, se distrug bor
nele, foliile reflectorizante de 
pe indicatoare și mobilierul 
din parcări.

Cele mai multe furturi și 
distrugeri de marcaje rutiere 
sunt, semnalate pe drumul 
național 66 între localitățile 
Sântămăria Orlea - Livadia și 
în zona Bradului pe DN 74 
între Zdrapți și Buceș-Vulcan. 
,,Noi informăm din timp atât 
primăriile cât și posturile de 
poliție locale despre zonele în 
care se întâmplă aceste 
fenomene și unele rezultate

avem, dar nu este suficient, 
consider că aceasta este o 
problemă legată de educația 
și bunul simț al celor care 
comit astfel de fapte", spune 
dl Gheorghe Brânzan.

Echipele secției de dru
muri efectuează zilnic revizia 
drumurilor aflate in adminis
trare și dacă este cazul înlo
cuiesc marcajele distruse. 
Toate acestea însă costă, iar 
banii provin de unde altun
deva decât din buzunarul 
contribuabilului. Iar pagubele 
nu sunt de neglijat. în numai 
6 luni ele au depășit 50 de 
milioane de lei.

Melania ISCRU
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UN ANIMATOR AL VIEȚII SPORTIVE ȘCOLARE
în preajma aniversării a 

130 de ani de existență a 
Liceului Pedagogic Deva, 
evocăm personalitatea unui 
mare animator al vieții 
sportive școlare și extra- 
școlare. Este vorba de pro
fesorul Popescu Stelian, 
născut la Sălcuța, în județul 
Dolj. Fiu de învățător, pă
rinții au fost considerați 
chiaburi. Aceasta i-a adus 
mari necazuri în terminarea 
studiilor: cu perseverența 
care îl caracteriza, Stelică 
(cum îi spuneau prietenii) a 
reușit să învingă opoziția 
regimului comunist și a ter
minat. cu greu studiile 
liceale și apoi Facultatea de 
Educație Fizică la Craiova 
ca student la fără frecvență.

A venit în Deva în 1952 ca 
profesor necalificat pentru 
specialitatea baschet, pentru 
ca până în anul 1980 să 
obțină și gradul I în 
învățământ.

»
îndrumat lucrări pentru ob
ținerea gradului I în învă
țământ, efectuând și nu
meroase inspecții specia
le pentru diverse grade 
didactice.

refăcut terenurile de sport, a 
contribuit la dotarea sălii de 
sport cu mingi, schiuri și alte 
materiale sportive.

Mulți dintre cei care I- 
au cunoscut își amintesc

130 de ani de la înființarea Liceului
9

Pedagogic Deva
Nu a aparținut nici unui 

partid, iar meritele sale 
profesionale au fost apre
ciate. A condus mai mulți 
ani Cercul Pedagogic al 
profesorilor de educație 
fizică. A funcționat un timp 
și la Școala Sportivă. A 
fost utilizat ca metodist de 
specialitate pentru profe
sorii de educație fizică. A

Mulți dintre elevii săi i-au 
urmat exemplul devenind 
profesori de educație fizică. 
Cu echipele pe care le-a an
trenat a obținut numeroase 
medalii și diplome. Calitățile 
sale de bun gospodar s-au 
evidențiat prin grija pe care 
a purtat-o pentru continua 
îmbunătățire a bazei didac- 
tico-materiale a liceului. A

cu plăcere de competițiile 
pe care le organiza în tim
pul liber: meciuri de fotbal 
între profesori și elevi, 
între elevi și elevi.

Frumoase au fost mo
mentele când organiza de 
Ziua Internațională a Copi
lului meciuri de fotbal între 
elevii din învățământul pri
mar de la Școala generală

nr.1 și cei de la liceul 
nostru.

Tot în Deva a cunos- 
cut-o pe soția sa Lenuța, 
care a servit și ea liceul 
întreaga viață deținând 
funcția de pedagogă. în 
ultimii ani ai vieții s-a re
tras la Nojag nu numai 
pentru a se odihni, ci 
pentru a-și ajuta copiii, un 
băiat și o fată, precum și 
nepoții.

A decedat la numai 69 
de ani în aprilie 1999.

Popescu Stelian va ră
mâne în amintirea foștilor 
elevi, a colegilor și a tu
turor celor care l-au 
cunoscut, un simbol de 
sinceritate și omenie.

Prof. Ovidiu VLAD
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DECEMBRIE 1

(s, ep. 14, 15)

MFranța

ANTE

Luni 20 decembrie
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
19.10 Sunset Beach (s, ep 591)
20.00 Jurnal. Știrea zilei.
Sport. Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 13)
21 40 Cu ochii’n 4
22.10 F.B.I. C-16 (s, ultimul ep.) •!“* 
23.00 Jurnalul de noapte

Marți 21 decembrie
8.00 TVR lași
9.05 Robin din Locksley (r)

11.05 TVR Cluj-Napoca
12.05 FBI C-16 (s/r)
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Lumea PC-ului
45.00 Oameni ca noi
15.30 Conviețuiri
16.00 Emisiune în limba maghiara
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră ȘtirLx». Meteo
19.10 Sunset Beach/^*marchais (dramă 
20.00 Jurnal. Știrji^
20.55 Teleciri^rtoapte
Franța înjuri 22 decembrie
23JxV&lași

20.000 de leghe sub mări (d.a)!
iD.40 Crăciunul ariciului Sonic (d.a)
11.05 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Ciberfan. Lumea Internet
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
17.00 Vatra satului
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 Samson și Dalila (dramă Germania/ltalia/ 
SUA, 1996, p. I)
22.35 în flagrant

Joi 23 decembrie
8.00 TVR lași
9.05 Vis înaintea Crăciunului (d.a)

10.50 TVR Cluj-Napoca
12.00 Pe față (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Comunicații
14.30 Destinul unei națiuni
15.00 Conviețuiri (mag.)
17.25 Casa mea
18.05 Jumătateăta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
22.00 Trezirea din vis v- Zece ani după Revo
luția din decembrie
23.00 Jurnalul de noapte

Vineri 24 decembrie
8.00 TVR lași
9.00 Fantasticul Pee-Wee (f.a. SUA 1987)

10.30 Detectivul Gadget salvează Crăciunul 
(d.a)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Moștenirea (s/r)
12.55 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Tribuna partidelor parlamentare
15.15 Colț alb (f.a. SUA 1991)
17.00 Emisiuni pentru copii
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 Program de colinde
21.25 Știrile de sâmbăta asta
21.55 Concert extraordinar
Andrea Bocelli
22.55 Jurnalul de noapte
23.10 Emisiune de varietăți
23.55 Cursa către succes
(co. SUA 1993)

Sâmbătă 25 decembrie
8.30 Hit the Ice (f. d.a)

10.00 Universul credinței
13.00 Documentar
14.00 Lumea și noi
14.30 Arca Marinei
16.55 Marea schimbătoare (s)
17.50 Gală sportivă
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, Surprize (div.)
22.30 Concert
23.30 Jurnalul de noapte
23.35 Arta de a iubi (co. SUA 1965)

Duminică 26 decembrie
8.00 Gingie Beli Rock (d.a)
9.00 Kiki Riki Miki...

12.30 Tezaur folcloric
13.00 Documentar
14.00 Marea harababură de Crăciun
16.50 Spectacolul lumii văzut de loan Grigo- 
rescu (do)
18.15 Trupa de șoc
19.15 E m. de divertisment
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Concert cu mari vedete
21.30 Urmașul lui Moș Crăciun (co. SUA 1991) 
23.00 Jurnalul de noapte

Luni 20 decembrie
13.00 Globul dragonului (d.a)
13.30 Vatra cântecelor noastre
14.00 Toți, împreună
14.45 Santa Barbara (s)
15.30 Știri
17.15 Curier de ambe sexe
18.00 Care pe care (cs)
18.40 1989-zece ani după
18.45 Se întâmplă acum
19.30 Știri
21.30 E dreptul tău! ,
22.00 Fotbal Imagini din meciul România - Cai^

Marți 21 dece"
9.15 Care pe care (r)

10.10 Limbi străine.
10.25 Veni, videțx.
13.00 Globul djjra (s)
14.00
1445 

re pe care (cs)
.45 Se întâmplă acum

19.15 Știri
19.40 Căsuța cu povești
19.45 Pagini din istoria teatrului românesc (p. IX)
20.45 Tradiții: tăierea porcului
21.15 Puls 2000
22.00 Alfred Hitchcock prezintă: Jucătorii (thriller SUA ’62)

Miercuri 22 decembrie
10.00 Limbi străine. Franceză
10.25 Veni, video, viei (do)
11.15 Puls 2000
12.00 Documentar National Geographic
13.00 Globul Dragonului (d.a)
13.30 La izvorul dorului
14.00 Toți. împreună
14.45 Santa Barbara (s)
15.00 Știri
15.45 Trupa DP2
18.00 Care pe care (cs)
18.45 Se întâmplă acum
19.15 Știri
19.35 Căsuța cu povești
19.40 Ultima noapte de dragoste (dramă România ’80)
21.45 Alfred Hitchcock
22.30 Mituri și istorie

Joi 23 decembrie
8.30 Curier de ambe sexe (r)

10.00 Limbi străine. Germană
10.25 Veni, video, viei (r)
10.40 E dreptul tău
11.15 Mituri și istorie
12.00 Documente culturale
13.00 Globul dragonului (d.a)
13.30 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Toți. împreună
14.45 Santa Barbara (s)
15.30 Știri (s)
15.40 Trupa DP2
18.00 Care pe care (cs)
18.45 Se întâmplă acum
19.15 Știri
19.35 Căsuța cu povești
19.45 Cinematograful de artă: Păienjenișul (thriller SUA 1962)
23.10 1989 - zece ani după

Vineri 24 decembrie
8.30 Curier de ambe sexe (r)

10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 Născuți printre animale sălbatice (do) ■
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP'2 (mag. muz.)
13.00 Ultimul tren
14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.00 Atmosferă de Crăciun la Universal Studios (f. SUA ’95)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care (cs)
18.40 Personalități
18.45 Se întâmplă acum
19.45 Clepsidra cu imagini
20.00 în voia sorții la New York (co. SUA 1994)
22.15 Personalități
22.20 Lumea sportului

Sâmbătă 25 decembrie
8.30 Curier de ambe sexe
9.15 De la lume adunate..
9.45 Lumea de mâine (mag.)

12.00 Osia lumii. Decalogul
12.30 Tradiții
13.00 Quasimodo (d.a)
13.50 Un înger adolescent (s)
14.10 Călătorind prin tară
14.30 Atlas
15.00 Santa Barbara (s)
15.50 Primul val (s)
16.00 Obsesia (s)
17.00 Documentar National Geographic
17.40 Muzică ușoară
18.25 Documente culturale
18.30 Personalități
19.10 Integrale muzicale
20.00 Perdeaua de sequoia (dramă SUA 1995)
22.00 Cel de-al 19-lea festival intern, de circ de la Monte Carto

Duminică 26 decembrie
9.15 Orizont spiritual (do)
9.25 Crăciun cu vedete (do)

10.00 Timpul trecut: Momirea ursului (do)
10.40 Quasimodo (d.a)
11.00 Arca lui Noe
11.30 TVR lași
13.00 Autostop
13.30 Tip-Top, Mini-Top
14.00 Un înger adolescent (s)
14.30 Mapamond
15.00 Film serial
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.40 Spărgătorul de nuci (muzical SUA 1993)
18.30 Un secol de cinema: Shirley Temple, micuța 
prințesă a Hollywood-ului
19.30 Dezacord în șase puncte (dramă SUA 1993)

Luni 20 dece-1’
8.00 Dimineața devretjy"

10.00 Știri
10.10 Animal (f. d.a. Belgia/Franța 1967)
10.50 Astepx^opriu
12.00 amiezii
13 Qv'fetender (s) 13 nff'retenaer (: 
-«Kt Decepții (s) 

■*?.00 Răsfățata (s
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ultimul episod)
18.10 Capcanele destinului (s, ep. 1)
19.00 Observator
20.00 Lawless (ep. 1)
20.50 Dublă identitate (s, ep 16)
21'.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 21 decembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Animal Show (s)
10.50 Asterix și Cleopatra (f. d.a. Belgia/Franta
1968)
12.00 *
13.00
13.15
14.00
15.00 Răsfățata (s, ep. 16, 17)
17.00 Știri
17.25 Capcanele destinului (s, ep. 2, 3)
19.00 ‘
20.00
22.00
22.30

Pe cont propriu (s) 
Știrile amiezii 
Pretender (s) 
Decepții (s)

Observator
Proprietăreasa (dramă SUA ’96) 
Observator
Marius Tucă Show

Miercuri 22 decembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Animal Show
10.50 Cele 12 munci ale lui Asterix (f. d.a. Belgia/ 
Franța 1976)
12.00 Pe cont propriu (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
1Ș.00 Răsfățata (s, ep. 18, 19)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 4, 5)
19.00 Observator
20.00 La înălțime (f a. SUA 1997)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Joi 23 decembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Vof cuceri Manhattan-ul (s, ep. 4)
10.50 Asterix contra lui Cezar (f. d.a. Franța 
1985)
12.00 Pe cont propriu (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 20, 21)
17.00 Știri
17.25 Capcanele destinului (s
ep. 6, 7)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s, ep. 16)
20.50 Air America (s)
21.40 “
22.00
22.30

Brigada mobilă 
Observator 
Marius Tucă Show

Vineri 24 decembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Animal Show
11.00 Bună dimineața Moș Ajun! 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Un altfel de Crăciun (dramă SUA 1996) 
15.00 Răsfățata (s, ep. 22, 23)
17.00 Știri
17.25 Capcanele destinului (s, ep. 8, 9) 
19.00 Observator
20.00 Nopți albe în Seattle (co. SUA 1993) 
22.00 Observator
22.30 Vitamina V... Veselia Clanul Popeștilor 
23.00-0, ce veste minunată!

Sâmbătă 25 decembrie
8.00 Spre,Bethleem treceau păstorii (do)
8.45 Pastorala de Crăciun
9.00 Darul cel magic al omului de zăpadă (f. d.a.) 

10.00 Nick și Noel (f.da)
10.30 Primul Crăciun al lui Spunky (f. d.a.')
11.00 Băiatul care a salvat Crăciunul (pentru 
copii, SUA ’97)
13.00 Buni prieteni - ediție specială de Crăciun 
16.00 ConcertCrăciunul la Viena, 1998 
18.00 Capcanele destinului (s) 
19.00 Observator.
20.00 Mirii anului 1999
23.00 Scrisori către Cel de Sus (co. SUA 1996)

Duminică 26 decembrie
8.00 Spiritualitate și credință
9.00 îngerul Crăciunului (f. da SUA 1996) 

10.00 Aventurile magice.de Cră
ciun ale lui Dot și Pot (f. d.a.) (s) 
11.00 Prieteni pe viată (dramă 
SUA 1997) 
12.00 Buni prieteni - ed. specială 
12.15'Seria Stan și Bran: La 
pescuit (co. SUA 1932) 
13.00 Duminica în familie
17.30 Capcanele destinului (s) 
19.00 Observator
19.50 TeleEurobingo Show

0.00 Moș Crăciun cu mușchi (co. SUA 1996)-

Luni 20 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. matinal) 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 în numele tatălui (f/r)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 88)
13.50 Ani de liceu (s. ep. 75)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Gustul succesului (s, ultimul ep.)
18.50 Chestiunea zilei
19.00 Știrile PRO TV
19.50 Chestiunea zilei
20.00 Hook (fant. SUA 1991)
21.55 Știrile PRO TV

Marți 21 decembrie
'7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. matinal) 
10.00 Tânăr și- neliniștit (r)
10.45 Orașul judecății de apoi (co. SUA ’91)
12.30 Superman (d.a, ep. 5)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 89)
13.50 Ani de liceu (s. ep. 76)
14.15 Miracolul tinereții (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
18.30 Dăruiești și câștigi!
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Nikita
21.00 Melrose Place
22.00 Chestiunea zilei

Miercuri 22 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Ultima frorftieră (s, ep. 5)
11.45 Pensacola - forța de elită (s, ep. 5)
12.30 Superman (d.a, ep. 90)
12.55 Știrile PRO.TV
13.50 Ani de liceu (s, ep. 84)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Visul puterii (s ultimul ep.)
18.50 Chestiunea zilei
19.00 Știrile PRO TV 
20.00 Academia de politie 6 (co. SUA 1988)
21.55 Știrile PRO IV
22.00 Chestiunea zilei

Joi 23 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. matinal) 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Academia de poliție 6 (r)
12.30 Superman (d.a, ep. 7)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 91)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 78)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Visul puterii (s, ep. 2)
18.50 Chestiunea zilei
19.00 Știrile PRO TV
20.00 A doua șansă (psihologic SUA ’95)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Vineri 24 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. matinal) 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 A'doua șansă (r)
12.30 Superman (d.a . ep. 8)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 92)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 79)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânâr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Visul puterii (s, ep. 3)
18.30 Dăruiești și câștigi!
19.00 Știrile PRO TV
19.50 Chestiunea zilei
20.00 Gravidul (co: SUA ’94)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Chestiunea zilei
23.30 Concertul de la Vatican

1.00 Singur acasă 2 - Pierdut în New York (co. SUA 
1992)

Sâmbătă 25 decembrie
9.00 Singur acasă 2 - Pierdut în New York (r)

11.00 Tărâmul uitat de timp (s. da SUA 1988, p. I) 
12.00 Benny Hill
12.30 Prietenii tăi (s. ep. 103)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Concert de prânz
14.00 Colindă de Crăciun (f. da
SUA 1994)
15.30 Flăcările dansului
16.30 ProFashion (mag.)
17.00 Te uiți și câștigi! (cs)
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Vacanta mare la PRO TV
21.00 Idila (f. SUA 1994)
22.55 Știrile PRO TV
23.00 Greu de ucis II (f.a. SUA 1990)

Dumiiiică 26 decembrie
9.00 Super Abracadabra
9.30 Lassie II (ep. 23)

11.00 Tărâmul uitat de timp (d.a. SUA 1988. p. II) 
12.00 Benny Hill
12.30 Prietenii tăi (s, ep. 104)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Echipa mobilă
13.30 Prețul corect
14.00 Amintire de Crăciun (dramă SUA 1997)
15.30 Concert: Pavarotti și prietenii, 1999
16.30 Super Bingo (d)
19.00 Știrile PRO TV
19.30 Tare-n clanță. Spectacol cu Doru Octavian Dumitru
20.30 Fiicele doctorului March (dramă SUA ’94)
22.30 Uite cine vorbește! (co. SUA 1989)

magice.de
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PRIMA TV ACASĂ
Luni 20 decembrie

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 Telenovelă 
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

Marți 21 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Motor. Emisiune auto (r)
15.30 Real TV 
16.00 Viața în direct 
17.00 Telenovelă 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Dulce amăgire (dramă SUA 1996) 
22.05 Știri
22.30 Revista presei

Miercuri 22 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Bilanț (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Telenovelă 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Karaokș Show 
20.00 Comisârul Rex (s) 
21.00 CI5: Profesioniștii (s)
21.30 Apel de urgență 
22.05 Știri
22.35 Revista presei

Joi 23 decembrie
8.00 Dimineață cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Apel de urgență (r)
15.30 De colo colo (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Telenovelă 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Aripi de înger (co. SUA ’90) 
22.05 Știri
22.30 Revista presei
22.35 Politica de mâine

Vineri 24 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politică de mâine (r) 
15.00 Exploziv (r)
15.30 Tradiții (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Telenovelă 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Nadine Show 
20.00 Alegeți filmul!
21.30 Real TV 
22.05 Știri 
23.00 Minele Regelui Solomon (f.a. SUA ’85)

Sâmbătă 25 decembrie
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 Telenovelă
18.00 Știri. Sport. Meteo
18.35 Popular (div.)
21.00 Luptătorul (dramă SUA 1993) 
22.50 Știri 
22.00 Show-ul de noapte

Duminică 26 decembrie
7.00 Emisiune pentru copii

12.00 Vacanță a la Petrișor
1-2.30 Tradiții
13.0 De colo colo (magazin turistic)
13.30 Chic (mag. de modă)
14.00 Cinemagia
14.30 Dispărută în noapte (f.p. SUA 1996)
16.00 Detectivi de elită (s)
17.00 Telenovelă
18.00 Știri. Sport. Meteo
18.35 Vecinii (dramă SUA ’94)
20.00 Reacție în lanț (dramă Canada 1990)
22.20 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Nadine Show (r)

luni
7.30 - 12.30 Filme

14.15 Viața-noastră (s)
15.00
15.30
16.30
17.30
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30
22.30
1992)

J^țembrie
(gj^e (reluări) 

Dragoste și putere (sj^x, 
iubire sfântă (s)
l.uz Clarita (s)
Pentru iubirea ta (s)

Sânge din sângele meu (s) 
Crăciun în Conneticut (co. SUA

Dragoste și putere (s) 
Iubire sfântă (s) 
Luz Clarita (s) 
Pentru iubirea ta (s)

Marți 21 decembrie
7.15 - 12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s) 
15.0'
15.30
16.30
17.30
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 Băiețelul care iubea Crăciunul 
(dramă SUa’’9O)

Miercuri 22 decembrie
7.15 - 12.30 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 Pentru iubirea ta (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 Poveste de Crăciun (dramă .SUA 
1994)

Dragoste și putere (s) 
Iubii
Luz
Pen

sfântă (s) 
arita (s) 
iubirea ta (s)

’ (s)

Luni 20 decembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța destinului (r) 

10.00 Știri
12.30 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri 
"5.30 Post Meridian

8.tjyiedici la datorie (s)
20.00 T&mj și natura (s)
20.30 F'lm a<ai
22.00 Dincolo de^tar
23.30 Cutia muzicala-.

Marți 21 dece».
7.10 Bună dimineața, România "• 
9.00 Omul și natura (r)

10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri

' 15.30 Post Meridian
17.00 Medici la datorie (s)
18.00 Omul și natura (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Joi 23 decembrie
7.15 - 12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)
15.00
15.30
16.30
17.30
18.30 Ang
19.30 Aca~a la bunica
19.45 Cai.- t cărților (d.a)
20.30 înge, sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Magazinul de după colț (co. SUA 
1940)

Vinari 24 decembrie
7.15 - 12.30 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 Pentru iubirea ta (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica 
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 Înger sălbatic (s)
21.30 Darul de Crăciun 
(extragerea apartamentului)
22.30 Invitații dui Kenny 
Rogers
23.30 S-a născut pruncul lisus (f. religios 
SUA 1978)

Sâmbătă 25 decembrie
7.15 - 12.30 Filme și seriale (reluări)

13.30 Concert extraordinar - Pavarotti 
Mexic
15.30 Crăciun fericit (d.a)
16.00 Visul Annabellei (f.d.a.SUA 1997)
17.45 Jucării (f.«SUA 1992)
19.30 Moș Crăciun
20.30 Acasă la români
22.00 Doamna Moș Crăciun (f. muz. 1996)

Duminică 26 decembrie
7.30 - 13.45 Filme și seriale (reluări) 

15.00 Darul de Crăciun (d.a) 
16.00 Colindul de Crăciun (f. Anglia/SUA 
1984)
18.00 Annie (f. muz. SUA 1982)
20.30 Acasă la români
22.00 Tot acest jazz (f. muz. SUA 79)

0.15 Motown Live 1999

în

Miercuri 22 decembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Omul și natura (r)

10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (s)
13.30 Film documentar
14.00 Globetrotter (s)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 Medici la datorie (s)
18.00 Omul și natura (s, ep. 125)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Reporter Tele 7
22.45 Derrick (s, ep. 97)

Joi 23 decembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Omul și natura (s/r)

10.00 Știri
11.10 Practic la Tele 7 (r)
12.3C 24 din 24 (s)
13.00 Drumuri printre amintiri
13.30 Film documentar
14.00 Portretul unui artist (s)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 Medici la datorie (s)
18.00 Omul și natura (s, ep. 19)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Linia întâi
22.45 Derrick (s, ep. 98)

Vineri 24 decembrie
7.10 Bună dimineață, România
9.00 Omul și natura (r)

10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (s)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Film documentar
15.00 Știri
15.30 Domino
17.00 Medici la datorie (s)
18.00 Omul și natura (s, ep. 20)
19.00 în justiție
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Lumea în "Clipa 2000"
23.20 Tentații

Sâmbătă 25 decembrie
9.00 Țara spiridușilor

11.00 Aventuri in aer liber
11.30 Lumea în "Clipa 2000"
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s, ep. 132)
19.00 Globetrotter
20.00 Telejurnal
20.30 Legenda regelui Wenceslas (dramă SUA 
1994)
22.30 Club ABC

Duminică 26 decembrie
8.20 Țara spiridușilor (r)
9.30 Domino (r)

11.00 în justiție (r)
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 destinului
J8.00 Portretul unui, artist
i9.00 Dincolo de anul 2000
20.0i Telejurnal
20.30 Film documentar
21.00 Dintre sute de ziare
21.45 Pentru dragostea lui Aaron (dramă SUA 1994)

Luni 20 decembrie
10.00 Cei mai buni (dramă SUA 1996)
11.30 Evadare din Absalom (f.a. SUA ’94)
13.30 Filmul lui Goofy (f. da SUA 1995)
14.45 Paradisul crimei (thriller SUA ’96) 
17.00 Drumul spre Hollywood (dramă SUA 
1997)
20.30 Frica de întuneric (dramă fant. SUA 
1991)
22.00 Totul despre sex (s)
22.45 Spawn - arma dreptății (d.a)
23.00 Șantaj (thriller SUA ’95)

0.45 Mai bine nu se poate (co. SUA 1997)

Marți 21 decembrie
0.00 Lacul lebedelor (f. da SUA 1994) 
’’•O Steel (f.a SUA 1997)

?,'*ra aurului (fa. SUA 1998) 
(thrHlerSUAei(thrillerSUA 1996) 

■18.45 Prizonieri n> 
(co. SUA 1994)
20.30 Forrest Gump (cC. 
SUA 1994)
22.45 Pulp Fiction (f.a. SUA
1991)

1.15 Creatorul de umbre (dramă SF SUA 
1989)

Miercuri 22 decembrie
10.00 Dracula: un mort iubăreț (co. SUA
1995)
11.30 Războinicii stelari (s)
12.00 Trenul cu bani (f.a SUA ’95)
13.45 Forța de reacție (f.a. SUA ’98)
15.15 Avionul groazei (thriller SUA 1997)
16.45 Totul despre sex (s)
17.15 Yanni Tribute Concert
18.45 Mary Reilly (dramă SUA 1996)
20.30 Spawn - arma dreptății (f. SF SUA ’97)
22.15 Stargate SG-1 (s)
23.00 Surorile Abbott (dramă SUA 1997)

0.45 Războiul siliconului (co. SUA 1995)

Joi 23 decembrie
10.00 Absent nemotivat (dramă SUA ’96)
11.30 Turnul terorii (f. a. SUA ’99)
13.00 Un polițist cu explozie întârziată 33 1/ 
3 (co. SUA ’94)
14.30 îngerii și echipa de 
fotbal (dramă SUA 1997) 
16.00 Mizerabilii (dramă 
Franța ’95) 
19.00 Asediați la domiciliu 
(thriller SUA ’98)
20.30 Avocatul diavolului 
(dramă SUA 1996)
22.30 Emma (co.SUA
1996)

0.15 Vulcanul (f.a. SF SUA 1997)

Vineri 24 decembrie
10.00 în pași de dans (co. SUA 1995)
11.45 Răpirea (co. SUA 1996)
14.45 Spawn (s): “Viziuni"
15.15 Con Air - Avionul condamnațiior 
(thriller SUA ’97)
17.15 Cavaleri de onoare (f.a. SUA ’97)
18.45 Zborul spre casă (f. pt. copii SUA ’96)
20.30 Goana după cadou (co SUA 1996) 
22.00 Steaua Nordului (f.a. SUA 1995)
23.30 Al cincilea element (f. SF SUA 1997)
1.30 Unde ne sunt bărbații? (co. SUA 1995)

Sâmbătă 25 decembrie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Renul lui Moș Crăciun (f.pt. copii SUA ’98)
12.30 Muppets și Insula Comorilor (f.a. 
SUA 1996)
14.15 Ucigași de schimb (f.a. SUA ’95)
15.45 Sunchaser (dramă SUA 96)
17.45 Soluții extreme (thriller SUA 1996)
19.45 Stargate (s)
20.30 Bărbații în negru (co. SF SUA 1997)
22.15 Un bacșiș de 2.000.000 $ (co. SUA ’94)

0.00 Congo (f.a SUA 1995)

Duminică 26 decembrie
10.00 Vântul prin sălcii (co. SUA ’97)
11.30 Omul care știa prea puțin (co. Anglia 
1994)
13.00 Pacientul englez (dramă SUA ’96)
15.45 Ziua Independenței (f. SF SUA 1996)
18.15 Mai bine nu se poate (co. SUA 1997)
20.30 Poștașul (f. SF SUA ’986)
23.30 Ostaticii ostili (co. SUA 1994)

1.15 Febra aurului (f.a SUA 1998)

Apel.de
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Sidnadr Olimpia Dumitru, și dna asistentă Victoria Barna 
sunt mame Au turnat în viețile pe care le-au plămădit căldură 
abilitate cinste, capacitate de dăruire pentru cauze 
oneroase Acuip fiicele lor sunt studente: Nana - anul Ma 
'stomatologie; Maria-Cristina. la arhitectura ‘
la a doua facultate, după ce a făcut inginerie fie ■
engleză, relații publice. Le este greu mamelor? Cum sa nu Icfic. 

Dnarștim ce vremuri trăim!
în cabinetul medical al Școlii generale nr.6 Deva a trecutele 

mult ora prânzului, dar nu-i vreme de privit spre ceas. Un elev 

ollul UUrU. A/<„ o
elevii de clasa a'VlII-a. Dar s-a continuat și tnaju 

epidemiologie.

r
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LEGI (AMERICANE) 
tată în orășelul Dyesburg: fenv 
ile nu au dreptul să ia initi?‘tre- 
relatiile lor cu bărba*^1 r®’ 
. • U „a octonTf* ss le invite buind sa aștepm _ _ 

o cina in oraș, semnate, C” f
, .eaza, oare, femeile,la o ’ li*^_ Strei de legi său preferă 
.?și simplu să plece, să tră

iască într-un mare oraș?... Greu 
de spus...

Persistența vechilor 
mentalități, conform cărora fe
meile nu sunt chiar egale în 
drepturi cu bărbații, este 
ilustrată, în statul Wyoming, de 
făptui că reprezentantele se
xului frumos nu au voie, prin 
lege, să se apropie de vreOj. 
tejghea din barurile din ar 
stat, la o distanță ma1 
1,5 metri! jmplu - din 

^jne - este repre- 
<• tradiția încă respec-

❖ O lege aflată încă în 
vigoare în orașul Baltimore glă- 
suiește următoarele: buzele a

! “Mfosro
[AJUTA TOAUJfcî-

elevilor de la casa de
" . n " E vorba de pediculoza -

- De fapt este un retriaj. Doa . .ui. . atru. Aici, in Micro 15, e un
facem în urma sesizări or^urj apă fără căldură, fără 
copii care învață aici n m petrol pen(ru a le ungg părul 
precizează dnaf^ pecJicui()zei
cartiei maf cu mupe probleme. îl cunosc de peste un sfert 
luminpcănd lucram la oh stetrică și ginecologie și mi s-a 
Ilîzat ca muncă de teren acest cartier. Aveam vreo 800 de 

gravide anual. Acum, nepoții acestora sunt elevii noștri, așa eă- 
l cunosc pe fiecare unde locuiește și în ce condiții - recunoaște 
dna asistentă Victoria Barna.

Medicul de școală are în preocupare activitatea medicală 
preventivă - vaccinările și triajele epidemiologice și asta face de 
peste 20 de ani dna dr. Olimpia Dumitru și aici, la Școala 
generală nr.6 (înfiecare miercuri și vineri), și la Școala "Andrei 
Mureșanu ” din Deva - în zilele de luni, marți și joi.

Cum o face? Cu profesionalism, cu pasiune, cu acea iubire 
pentru copii pe care numai o mamă o poate avea. Iar Olimpia 
Dumitru are această iubire în fibrele ființei sate de când a 
cunoscut bucuria maternității. Și nu s-a stins cu anii, dimpotrivă. 
Când sănătatea i-a pus viața în pericol, această iubire s-a 
consolidat.

- Am fost o luptătoare, o ambițioasă. Așa am reușit să înving. 
Prin mine m-am realizat. In urmă cu 12 ani, prof.dr. Radu Deac 
de la Tg. Mureș, care îmi este ca un frate, mi-a făcut o operație 
pe cord deschis, înlocuind valva mitrală cu o proteză din metal. 
Și, iată, eu sunt tot eu! Nu e ușor, dar am fost și sunt o optimistă. 
M-a ajutat să lupt pentru viață. Parcă după operație mi-a fost și 
mai dragă viața. Luptătoare sunt de mult, de când fiica mea 
Nana (o cheamă Ana-Maria, dar ea și-a pus numele acesta când 
era mică și Nana a rămas) avea doar 9 luni și m-am operat 
prima oară - o comisurotomie pe cord închis, făcută la Fundeni 
de dr.prof. Pop D. Popa. De atunci am luptat cu mine însămi. 
Cornel (soțul) nici n-a știut că are o soție bolnavă. Am muncit 
cât șapte sănătoase și aici și acasă. Peste 2 ani, când termină 
Nana stomatologia, vom aniversa 30 de ani de căsnicie. Poate 
atunci vom putea sărbători - cu întârziere de 5 ani - nunta de 
argint. Dar, să știți, nu sunt singura luptătoare din acest cabinet. 
Dna Victoria, cu care lucrez de 10 ani, dar are o vechime în 
profesie de aproape trei decenii, e o luptătoare de admirat. A 
trecut printr-un accident grav de circulație și priviți cu câtă viață 
muncește.

- Intr-adevăr, din cauza acelui accident de acum 27 de ani am 
avut un traumatism cranio-cerebral deschis, cu lipsă de 
substanță osoasă, urmat de o hipoacuzie la urechea stângă. Dar 
am învins. Lucrez ca un om sănătos, ca orice soție și mamă. 
Munca, ea mi-a dat putere, prin ea am răzbit.

Două doamne, două cadre medicale care își iubesc micii 
pacienți ca pe fiicele lor, două mame ce rămân vasale rodului lor 
pentru a cărui împlinire luptă cu boala, cu opreliștele, cu 
vremurile, dobândindu-și statutul ce le onorează.

Lucia LICIU

2000 - JUCUL 
MUGONUU»

După zodiacul chinezesc 
anul în care vom intra nu peste 
mult timp, 2000, este al Dragonului. 
Dacă cel pe care-l încheiem, al 
Iepurelui, a foșt relaxat și relaxant, 
anul viitor va marca o revenire 
magnifică. Trebuie să ne pregătim 
pentru tot felul de proiecte gran
dioase, vesele, extrem de ambi
țioase și îndrăznețe. Spiritul Dra
gonului va însufleți totul, ne vom 
afla într-o stare de euforie și plini 
de energie. Dar e bine să nu ne 
supraestimăm pe noi înșine sau 
potențialul de care dispunem în 
acest an arzător.

Lucrurile apar și ne par mai 
bune în acest an decât sunt ele 
în realitate. Afacerile merg bine, 
banii pot ft obținuți ușor. Cheltu
ielile masive și planurile costisi
toare sunt l^ordinea zilei. Puter
nicul Dragon își bate joc de omul 
prea prudent și strângător. El 
joacă pe o singură carte, totul 
sau nimic. Anul e bun pentru 
călătorii, nașterea copiilor, dema
rarea unei afaceri, căci Dragonul 
aduce noroc și fericire. Dar tre
buie să fim prudenți, căci în ca
zul în care greșim, noi plătim, nu 
el. Succesele ca și insuccesele

cp
uf îndrăgostiți care se sărută 

pe stradă nu trebuie să se 
afle în contact mai mult de o 
secundă, altfel riscă să audă o 
“predică" stufoasă de la re
prezentanții legii, la secția de 
poliție cea mai apropiată!

❖ în statul Colorado 
este considerată hărțuire se
xuală sărutarea femeilor care 
dorm, cei care fac acest lucru 
riscând câțiva ani buni de 
temnită...

Grupaj de llie LEAHU
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Sa râdem
Da, e foarte bine să râ

dem. Și e specific românului să 
facă haz de necaz pentru a 
mai uita de necazuri. Dar râsul 
face bine nu numai la sănătate 
ci și la frumusețe. Un râs din 
toată inima vă dă imediat o 
stare de spirit pozitivă, vă face 
să străluciți. Ca sâ puteți râde, 
căutați anturajul unor oameni 
veseli, cumpărațî-vă cărți și 
casete video hazlii, chicotiți 
fără jenă. Râsul are efectul 
unei pastile de fericire. Și pot fi 
urâte persoanele posomorâte, 
niciodată cele fericite.

I
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Sucul dc bămuic

Ce-o fi av&nd tanti ■ doctor cu 
mine?

Foto: Tralan MÂNU

Lămâia este folosită în 
scopuri terapeutice în anotim
pul rece pentru că are multă 
vitamina C. De asemenea, e re- 
corrfandată și celor care au ul
cer căci deși e acră nu pro
duce aciditate. Dar ea poate 
avea și alte “aplicații" în diverse 
tratamente naturiste: sucul de 
lămâie picurat în urechi are 
efect calmant în otită; pus pe 
tampoane de vată și introdus în 
nări oprește hemoragia nazală;

diluat cu apă este bun pentru 
gargară In caz de amigdalită; 
împreună cu apă distilată (în 
părți egale) se pune în ochi și 
vindecă blefaritele; rondele de 
lămâie puse pe frunte ajută la 
dispariția durerilor de cap.

La acestea se adaugă di
versele mâncăruri,'prăjituri, 
băuturi care se prepară ori se 
servesc cu lămâie. Și gama 
utilizării sucului de lămâie în 
gospodărie e mult mai mare.
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Prăjituri
• Cornulețe cu borș. Cantități: 250 g margarină, 250 ml ule* 

250 ml borș, făină cât cuprinde ca să facem un aluat care să se 
poată întinde și drojdie cât o nucă (înmuiată în puțină apă călduță 
și o lingură de zahăr).

Mod de preparare: Din cele de mai sus se face un aluat care 
se pune într-o pungă de plastic și se ține la frigider cam 12 ore. 
Se întinde apoi și se taie pătrate care se umplu cu gem și se coc. 
Cât sunt calde încă, se tăvălesc prin zahăr pudră în care am pus 
zahăr vanilat.

• Prăjitură cu morcovi. Cantități: 2 pahare de 250 ml cu 
morcovi rași pe răzătoarea fină, un pahar de ulei, unul de zahăr, 
1 praf și jumătate de praf de copt stins cu oțet sau Helas, coajă 
de lămâie sau altă aromă (vanilie, portocală), puțină sare, făină 
cât cuprinde pentru a face un aluat care se poate întinde. Mod 
de preparare: Din cantitățile menționate se face un aluat care se 
frământă bine. Se ia din el cam trei sferturi și se întinde, se pune 
într-o tavă unsă cu ulei. Peste ea se pune orice umplutură care 
poate fi de post (mere, nucă, gem). Deasupra se pune cea de-a 
doua foaie din aluatul rămas și se înțeapă cu furculița. Se dă la 
cuptor. După ce s-a copt se pudrează cu zahăr și se taie.

N.R. Pentru aceste rețete mulțumim dnei Verona Pârva din 
Deva. Așteptăm și altele. Și nu numai din partea dumneaei.

S Suc de fructe cu 
vin cald pentru copii. Peste 
100-150 ml de suc de mere 
(sau mere plus morcovi, pere, 
căpșună) se pune coajă de 
lămâie, cu grijă să nu capete 
un gust prea amar. Sucul e fiert 
câteva minute și strecurat. 
Peste el se pune puțin vin și 
se bea cald, înainte de ieșirea 
afară.

® Cacao cu gălbenuș. 
Pentru copiii și adolescenții 
care practică sportul în aer 
liber este recomandată cacao 
cu gălbenuș. Se prepară o ca
cao obișnuită și se amestecă 
apoi cu gălbenuș frecat bine 
cu zahăr. Amestecul se pune 

^la foc până se înfierbântă, fără

vor fi extraordinare, bogățiile și 
norocul ca și dezastrele vor veni 
în valuri masive.

Anul e marcat de numeroa
se fenomene naturale violente 
și surprinzătoare, de mânia care

să clocotească. Se amestecă 
bine cu telul și se bea foarte 
caldă, imediat înaintea ieșirii în 
frig. Și cafeaua se poate pre
para cu gălbenuș: la 600, ml ca
fea fierbinte sunt necesare 
100 g zahăr tos și două 
gălbenușuri.

B Ceai cu vin, pentru 
toate vârstele. Tăria ceaiului 
cât și a vinului, proporțiile 
amestecului diferă în funcție 
de vârstă. Se pot pune la fiert 
împreună, cu scorțișoară și 
cuișoare sau se pot fierbe se
parat, amestecându-se înainte 
de servire (vinul se toarnă 
peste ceai). Amestecul pro
voacă o puternică dorință de a 
urina.

va fi moderat fericit și foarte, 
ocupat; Dragonul - an foarte 
bun, cu promovări și progrese 
fantastice; Șarpele - unul dificil 
în care trebuie să aibă grijă de 
bani; Calul - un an amestecat,

acțiuni nebunești, de pasiuni clocotitoare, ei fiindu-i specifice 
seriozitatea, loialitatea, profunzimea. La femeia Capricorn se
exacerbează stilul activ, încrâncenat, ea concepe fericirea ca

va cuprinde întreaga lume împo
triva constrângerilor de tot felul. 
Atmosfera "electrizantă” creată 
de puternicul Dragon ne va 
afecta pe toți, dar în mod diferit. 
Șobolanul are un an excelent 
în afaceri și în dragoste; Boul - 
unul modest, cu multă muncă; 
Tigrul - tot modest cu probleme 
financiare și în iubire; Iepurele

cu probleme de sănătate din 
cauza grijilor; Oaia - unul agitat 
dar sobru; Maimuța - cu multe 
griji și renunțări, cu probleme 
dacă riscă; Cocoșul - un an 
foarte bun și prosper; Câinele 
- unul dificil, cu probleme în rela
țiile cu alții și de sănătate; Mis
trețul - unul liniștit, în care câș
tigă recunoaștere și respect.

Salate <lc cartofi
• Salată cu varză. Se taie fideluță o varză mică și se freacă 

cu sare, lăsându-se 2 ore. Se fierb 4-5 cartofi roz, se curăță și 
se taie cubulețe. Din 3-4 linguri de muștar cu ulei se face o 
maioneză care se pune peste cartofii amestecați cu varza. Se 
condimentează cu piper, după gust.

« Salată cu măsline și castraveciori. Cartofii fierți și tăiați 
se amestecă apoi cu castraveciorii murați tăiați felii, cu măsline și 
cu ceapă tăiată rondele. Pentru a scăpa de iuțeala cepei o tăiem 
în timp ce fierb cartofii și o ținem în apă, schimbând mai multe ape, 
sau punem pe ea sare și oțet. Cantitățile le apreciem după gustul 
nostru și firește după numărul de persoane. Dacă o facem din 
cartofi albi îi putem adăuga puțină apă caldă spre a nu fi înne- 
căcioasă. Cine vrea o poate asorta cu maioneză de ou sau de 
muștar, cu verdeață'tocată, cu mujdei de usturoi, ceapa (albă sau 
roșie) poate fi înlocuită cu praz, castraveții cu altă murătură. 
După fantezia gospodinei și, normal, după ce are la dispoziție, se 
pot prepara mai multe feluri de salate de cartofi, gustoase și 
hrănitoare.

Femeia Capricorn
Nativa acestei zodii are o figură cu 

trăsături fine dar neliniștite, cu o expresie 
melancolică, privirea fixă, gesturile scurte,

Studiate și exprimarea răspicată. Nu e capabilă de

echivalent al ocupării complete a timpului, iar liniștea spirituală ca 
urmare a securității materiale. Aparența rece și distantă 
subliniază interesul către laturile intelectuale, ordinea din
sentim nte, importanța majoră acordate înțelegerii depline, 
ignorarea calităților exterioare. în realitate, comportamentul ei 
ascune e frica de iubire și nevoia de certitudine, ce își are 
origine,- în lupta interioară între protecție și dorința de a fi iubită. 
Va răn âne o singuratică independentă ce-și va conduce 
singure viața, fiind extrem de puternică în lupta volitivă. E 
parten ra ideală pentru tipul ambițios, care caută mai multă 
înțelegere spirituală și susținere morală decât căldura emoțională. 
Cuvinte le-cheie ale zodiei sunt: ambiție, perseverență, strategie, 
prudentă, realism, stoicism, egoism.

I 
I 
J
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ANIVERSĂRI. MULȚUMIRI
• Colectivul din cadrul Direcției de Telecomunicații

Hunedoara-Deva, cu ocazia pensionării domnului Păcurar 
loan, îi urează viață lungă, multă sănătate, împlinirea tuturor 
dorințelor alături de cei dragi și tradiționalul “La multi ani’’! 
(1010)__________________________________________ '

• Cu ocazia aniversării zilei de naștere urez viață lungă, 
sănătate și un călduros “La mulți ani", dnei Șovăială Anișoara. 
Cu dragoste Nuți. (7991)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră, parter, 
Geoagiu Băi, ocupabilă ime
diat, tel. 054/247919 (6422)

• Vindem tractor U 650, 
remorcă 5 tone, remorcă va
gon transport persoane, po
rumb boabe, porumb pop 
corn, motor tractor U 650. 
Informații tel. 214770 sau 
093285122. (7994)

• Vând autoturism Dacia 
1310 nou, neînmatriculat, preț 
convenabil. Tel. 669248. 
(8000)

• Vând Opel Omega 20 CD, 
an fabricație 1988, înma
triculat persoană fizică, preț 
6700DM. Tel. 092258454.’ 
(1001)

• S.C. Decebal S.Â. Deva 
vinde prin licitație publică în 
ziua de 17 decembrie 1999, ora 
10, la sediul din Piața Unirii, nr. 
8, Deva, furgon frigorific de 10 
tone. Informații suplimentare la 
tel. 054/211760, 054/211761, 
interior 36. (1012)

• Vând VW.LT.28 Diesel, 
1981, înmatriculat, avariat 
față. Informații tel. 054/ 
223950, 094/644178 /OP)

• Vând Skoda Favorit, 
1991, neînmatriculată. Infor
mații tel. 054/223950, 094/ 
644178. (OP)

•Vând urgent Dacia 1310, 
fabricație 1991. Informații la 
tel. 715952, după ora 18. 
(6372)____________________ I

• Vând Mercedes Cobra. 
Informații la tel. 247397, Orăș- 
tie, preț convenabil. (6421)

• Vând telefoane celulare, 
noi, Bosch, Motorola, Pana
sonic, Nokia, Philips, Sie
mens. Decodez GSM. Tel. 
092258121. (20580) .

• Vând două chioșcuri alu
miniu de 16 mp fiecare, cu 
posibilități de modulare, vizi
bile Piața Gării Deva, stația de 
autobuz. Relații tel. 211500. 
(7963)

• Vând utilaje vulcanizare 
plus spălătorie auto. Tel. 057/ 
256829, 057266039. (7982)

• Vând două instrumente 
taragot (abanos), stare perfectă. 
Relații tel. 092297628. (1011)

• Vând dozator suc 5 capete, 
american. Tel. 092599487. 
(7987)

• Vând PAL Melaminat, im
port Ungaria. Deva, str. Depo
zitelor, nr. 1 (lângă benzinăria 
Mol). Tel. 054/235035,216748. 
(7996)

• Vând mobilă bucătărie, 
masă televizor cu vitrină. Tel. 
220443. (20676)

• Cumpăr disc pentru trac
tor 445. Tel. 281107. (20671)

• Vând 3 cavouri la intrare 
în cimitirul Bejan. Tel. 092/ 
328936. (20675)

• Vând 5 frigidere și ladă 
frigorifică marcă germană. Tel. 
092739284. (1007)

• Vând carne de porc la 
22.000 lei/kg. Tel. 667250. 
(1002)

• Vând convenabil sobă 
pentru încălzit, cazan baie 
Eltim, cu postament 90 litri, 
sobă teracotă, completă, 
arzătoare gaz de 600 și 
1000. Tel. 711839 (6367)

• Vând urgent chioșc (neta- 
lic, în piața Viorele, Hunedoa
ra, preț negociabil. Informații 
tel. 054/724196 sau 056/ 
360893 (6373)

• Vând armă vânătoare IJ- 
12. Tel. 714792, după ora 16 
(6271)

• EXCEPȚIONL! Copia '
toare noi și second hand (21 
milioane-8 milioane), impri-i 
mante,case marcaj fiscale, 
(7 milioane-12 milioane). 
Tel. 710259, 092/380613 i 
(6370)____________________

• Vând pluguri cu două 
brăzdare, made in Olanda. 
Informații Bretea Strei, tel. 094/ 
290150 (6475)

• Vând vin de coacăze 
negre. Telefon 054/623'473.

ÎNCHIRIERI
• Ofer de închiriat apar

tament două camere, chiria 
anticipată. Tel. 224292. 
(7992)

• Ofer de închiriat apar- 
fament două camere. Relații 
Deva, cartier Progresul, bl. 
88, ap. 43, et. 10. (7999)

• Ofer spre închiriere apar
tament 3 camere. Informații 
tel. 624767, după ora 16. 
(20677)

'Jr- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n
Tombola sărbătorilor de iarnă ' 

I TALON DE PARTICIPARE | |

Numele:__    |
I Prenumele:__________________________________ |
i Localitate:_______________________________ I

Telefon:_____________________ B.I._________ I
Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta 

I de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea kJ 
I concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participai 
I la extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999,1 
I putând câștiga unul din premiile puse în joc.

OFERTE SERVICII
• Angajez convenabil me

najeră. Tel. 211824.

• Mai este o iurta 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)____________________

• S.C. vinde PC 486 și mo
nitoare second hand. Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.14 (în 
curte). Tel. 092/929095.

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
600.000-700.000 lei/săptă- 
mână. Angajăm persoane fără 
experiență, studenți, șomeri. 
Tel. 621446, 092565828. 
(7979)

• Foto Chroma Ilia execută 
fotografii la minut pentru per
mis auto cu timbru, legitimații, 
diplome^ buletine de identitate, 
pașapoarte, reproduceri foto 
de orice fel. Program zilnic 14- 
15. Informații la tel. 094/ 
598046. (26) ’

• Produse naturiste pentru 
slăbit între 5-15 kg/lună, 
092371398. (20658)

DIVERSE
• Cabinet medical indi

vidual Omnimedica, dr. 
Grecu Emese, cu sediul în 
Deva, str. Zamfirescu, bl. 02/ 
33, a depus documentația 
pentru obținerea autorizației 
de mediu pentru obiectivele 
cabinet medical individual - 
medic de familie. Sesizări și 
reclamații se depun în 
termen de 10 zile, la sediul 
APM Deva, str. A.VIaicu, nr. 
25.

• S.C. Metal Expres S.A. 
Deva cu sediul în Deva, ștr. 16 
Februarie, nr. 3, a depus 
documentația pentru obți
nerea autorizației de mediu 
pentru obiectivele Restaurant 
Union, Deva, str. luiiu Maniu, 
bl.A/p. Sesizări și reclamații se 
depun în termen de 10 zile, la 
sediul APM Deva, str. A.VIaicu, 
nr. 25.

• S.C. Tenis peste Apă Anca 
S.R.L. cu sediul în Brad, str. 
■Vânătorilor, nr. 78, a depus 
documentația pentru obți
nerea acordului de mediu 
pentru obiectivele Piscină plus 
anexe aferente, Brad, str. Vul
turilor, F.N. Sesizări și recla
mații se depun în termen de 
10 zile, la sediul APM Deva, str. 
A.VIaicu, nr. 25.

PIERDERI
• Pierdut în zona gării Si- 

meria cățelușă 5 luni albă 
cu pete negre, răspunde la 
numele de Bursi. Ofer re
compensă. Tel. 261303.

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Stoia Claudiu. Se 
declară nul. (20678)

• Pierdut certificat absolvire 
curs special igienă, pe numele 
Cacio Margareta, cu nr. înre
gistrare 03415/11.12.1998, Se 
declară nul. (20678)

• Pierdut certificat trezorerie, 
în valoare nominală de un 
milion lei, seria A 1222835, 
eliberat pe numele Stoichița 
Alexandru, în data de 16 sep
tembrie 1999. îl declar nul. 
(6375)

COMEMORĂRI
• Fiica Adriana și ginerele 

Eugen mulțumesc tuturor 
celor care cu prezența sau cu 
gândul au fost alături de noi 
în momentul de grea încer
care la trecerea în neființă a 
celui care a fost

VASILE T. RUSU
și aduc la-cunoștința celor 
care l-au cunoscut că sâm
bătă, 18 decembrie 1999, 
ora 11, la cimitirul Ortodox- 
Călugăreni -Eroi-Deva va 
avea loc slujba de come
morare. Dumnezeu să-l 
odihnească. (7993)

DECESE
• Cu adâncă durere su

rorile, fiica, ginerele, nepoții 
și strănepoții anunță dis
pariția fulgerătoare a celui 
care a fost

OLARI NICOLAE
74 ani. înmormântarea are 
loc azi, 16 decembrie 1999, 
ora 15, de la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu să-i odih
nească în'pace.(1005)

• Organizația județeană 
Hunedoara a ApR deplânge 
dispariția prematură din viată 
a distinsului nostru coleg

IOSIFCRISAN*
viceprimar al Primăriei Lăpu
giu. Dumnezeu să-l aibă în 
pază. Președinte loan Rus. 
(1009)

• Prefectura județului 
Hunedoara este alături de 
directorul Agenției teri
toriale a taberelor și turis
mului școlar Hunedoara- 
Deva, domnul Dorin Cri- 
șan, în momentele dificile 
cauzate de decesul tatălui 
său. Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

• întregul personal al Pri
măriei din comuna Lăpugiu 
de Jos deplânge dispariția 
celui care a fost viceprimar 
și un om de aleasă omenie 
și noblețe sufletească

CRlSAN IOSIF
și exprimă familiei îndoliate 
condoleanțe și întreaga lor 
compasiune. Dumnezeu să- 
I odihnească în pace!

Transport Internațional 
persoane spre:

• Germania • Austria • Elveția • Italia 
Autocarele firmelor
• Double T * Schinlcer • Kessler • 

PLETL
Vă stau la dispoziție zilnic informații, 

rezervări bilete și plecări: Agenția 
Deva, Piața Gării, tel/fax 211411.

r---------------------------
Conecteaza-teacum 

. SI
castiga un telefon 
celular la tombola romcom !

Da sărbători totul este posibil!
Luna cadourilor poate să fină 3 luni!

$ Daca te abonezi la Dialog în decembrie, primești

3 luni de abonament gratuit,
la oricare tip de abonament Dialog!

6 Telefoane la prețuri excepționale!

® Poți gâștiga unul din cele 10 premii de câte

100 de milioane , cadou de la Dialog!

ROMCOM 
shop ■ ■ ■ ■ ■ 
phonal I I ■ 
accesorie* ■ Romcom Deva ■ reogoiin FLAMINGO

ABONAMENTUL LA "CUVÂNUJL UBER"

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este 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 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 NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

n______________________________________________________ /



Județul Hunedoara 
Consiliul local al municipiului Deva 

Hotărârea nr. 218/1999 
plivind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva, nr. 120/98 

Consiliul local al municipiului Deva
HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - După litera "e” a articolului 7, din Capitolul I al Normelor aprobate prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 120/1998, se va introduce litera "e indice 1”, care va avea următorul conținut: 

"Ocuparea abuzivă a locurilor de parcare cu plată - semnalate prin marcaje și indicatoare, pentru 
care există abonament sau contracte de concesiune, de către o altă persoană decât titularul 
contractului/abonamentului, eliberat de către Primăria municipiului Deva sau concesionarul parcării 
respective.

Neachitarea taxei corespunzătoare timpului de parcare, în parcările cu plată de pe raza 
municipiului Deva.”

Art. II. - După litera "e” a articolului 22 - litera A din Capitolul VI, al Normelor aprobate prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 120/1998, se introduce litera "e indice 1" care va avea următorul 
conținut, valabil atât pentru persoane fizice cât și juridice:

’’încălcarea prevederilor prevăzute la ari. 7 litera "e indice 1" se sancționează cu amendă de la 
100.000-150.000 lei”.

Art. III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 120/1998, așa cum a fost modificată prin Hotărârea 
nr. 159/1998, rămân neschimbate.

> Sport <»sport?• S|

Deva, 05 noiembrie 1999

SC Prelucrări Mecanice SA 
Călan

str. Furnalistului, nr. 17
Organizează în data de 28.12.1999, ora 10, licitație 

publică cu strigare conform Ordonanței de Urgență nr. 88/ 
1997 aprobată de Legea nr. 44/1998 modificată și comple
tată cu Legea nr. 99/1999 și HG 450/1999 pentru activul 
Atelier Mecanic Semlcocs în valoare de 900 milioane lei.

Dosarele de prezentare pot fi consultate contra cost la 
sediul societății. Relații privind activul ce urmează a fi 
vândut se pot primi la tel. 731870.

Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la 
sediul societății până în 27.12.1999 documentele prevăzute 
de legislația în vigoare, precum șl dovada achitării 
contravalorii dosarelor de prezentare a taxei de participare șl 
a garanției din prețul de pornire al licitației.

in caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza 
o nouă licitație în data de 04.01.2000 în același loc și 
aceeași oră.

Consiliul local al comunei

Scoate la LICITAȚIE in vederea închirierii 
spații comerciale din satele Peștișu-Mic, Josani, 
Nandru.

Licitația va avea loc in data de 5.O1.2OOO, la 
sediul Primăriei.

Informații și relații suplimentare la sediul 
Primăriei Peștișu-Mic.

Lucreția Unguroaica 
făcătoare de minuni

Vestita prezicătoare Lucreția 
Unguroaica, regina magiei albe 
făcătoare de minuni, a fost dată la 
PRO TV în direct, rezolvând multe 
cazuri. Rezolvă următoarele cazuri: 
boli de epilepsie, pe sistem nervos, 
amorțeli, mâncărimi și alte boli.

Prezicătoare, persoană seri
oasă, cu har și puteri divine, având 
la bază o vastă experiență, ghiceș
te în zodii, tarot, dezleagă cununi, 
farmece, vindecă epilepsia și beția, 
scoate argintul viu, ajută la reușita 
in afaceri, are talismane ce aduc 
noroc și prosperitate în afaceri.

Dacă și dumneavoastră aveți o 
astfel de problemă apelați cu încre
dere pentru programare și rezolvare 
la telefon 044/142198; 092.818520, 
Ploiești, la dna Lucreția Unguroaica 
și veți avea satisfacția reușitei.

Aduc mulțumiri deosebite dnei 
Lucreția Unguroaica pentru serio
zitatea și modul deosebit prin care a 
rezolvat problema căsniciei mele. Mă 
numesc Sabău loan, din Hunedoara. 
După ce am apelat la medici renumiți 
din Brașov, Târgu Mureș, Cluj și 
București pentru tratarea impotenței 
și a șocului psihic suferit în urma 
acesteia, fără a avea vreun rezultat, 
am devenit alcoolic, ajungând la 
situația de a fi părăsit de soție și 
copii. Am încercat o ultimă șansă. 
La sfatul unui prieten, am apelat la 
doamna Lucreția Unguroaica, căreia 
îi mulțumesc încă o dată și pe care 
o recomand cu căldură celor ce sunt 
în situația în care am fost eu. Puteți 
apela cu încredere, sunând la te
lefon 044/142198, 092/818520, Ploi
ești. Nu veți regreta.

Mă numesc Pop Mariana, din 
Jibou. îi aduc mii de mulțumiri dnei

Lucreția Unguroaica pentru binele 
făcut. Aveam un prieten, totul mer
gea foarte bine și trebuia să ne 
căsătorim. Dintr-o dată, totul s-a 
schimbat și mi-am dat seama că 
cineva ne-a făcut de urât. Aflând de 
dna Lucreția Unguroaica care a 
fost televizată la PRO TV m-am dus 
la ea. Eram disperată, îl iubeam 
foarte mult. Ducându-mă la dânsa, 
m-a rezolvat de la prima ședință. O 
doamnă care face minuni. Telefon 
044/142198, 092.818520, Ploiești.

Mucuțiu Vasile, din Alba lulia 
Cu stimă și respect, mulțumesc 
doamnei Lucreția Unguroaica, re
gina magiei albe, pentru binele făcut. 
De 2 ani nu mai puteam avea re
lație cu nici un fel de femeie. Nu se 
mai apropia nici una de mine. 
Aveam făcătură de urât și eram 
legat și impotent. Doamna Lucreția 
m-a dezlegat și m-a rezolvat. Tele
fon 044/142198, 092.818520, 
Ploiești.

Cu mulțumiri deosebite o reco
mand pe dna Lucreția Unguroaica 
pentru-seriozitatea și modul deo
sebit prin care a rezolvat problemele 
legate de sănătatea mea. Sunt Ma
riana Negrean din Cluj. După ce-am 
încercat tot ceea ce era omenește 
posibil pentru a mă vindeca de ma
ladia de care sufeream de mai bine 
de zece ani, disperată, am aflat de 
existența acestei minunate doamne 
Lucreția Unguroaica, înzestrată cu 
har și puteri divine. îi datorez viața 
și îi aduc mii de mulțumiri și pe 
această cale. O recomand cu căl
dură tuturor celor care au probleme. 
Pot apela cu încredere sunând la 
telefon 044/142198, 092.818520, 
Ploiești.

J

Nu trebuie
urmărită 

închiderea minelor 
și disponibilizarea 

personalului
(Urmare din pag.1)

După o întrerupere de 17 
ani, la Deva, DjTS și AS Minerul 
Aninoasa au reușit să reînvie 
Cupa Decebal la tir cu arcul. 
Competiția de tir s-a desfășurat 
pe parcursul a două zile, 11-12 
decembrie 1999, și au participat 
echipe de arcași de la cluburile 
CSM lași, AS MCM Internațional 
Rădăuți, AS Șoimii Lipova și AS 
Minerul Aninoasa. în seara pri
mei zile de întreceri au avut loc 
demonstrații de măiestrie la tir 
cu arcul. Urmașii și urmașele 
vestitului Robin Hood au tras la 
țintă la lumina lumânărilor, au 
spart baloane cu ajutorul să
geților, a fost o probă de ade
vărată măiestrie sportivă, ar
cașii lovind cu săgețile merele 
pe care le țineau la capătul unei 
sfori scurte câțiva colegi de 
echipă. Păcat că publicul spec
tator a fost puțin numeros, tri
bunele fiind aproape goale.

După două zile de întreceri, 
clasamentul se prezintă astfel:

Copii (fete) - 1. Uritescu 
Andreea (Minerul) - 440 p.; 2. 
Sârbu Luminița (Minerul) - 417 
p. Copii (băieți) - 1. Sărdaru 
Valentin (Minerul) - 467 p.; 2. 
Petrovicescu Bogdan (Minerul) 
411 p.; 3. Nica Tiberiu (Minerul) 
- 312 p. Cădeți băieți - 1. 
Franczali Zoltan (CSSR) - 537 
p.; 2. Enache lonuț (Minerul) - 
529 p.; 3. Cârstean Simion (Mi
nerul) - 474 p. Cădeți (fete) - 
1 Kuglis Amalia (Șoimii Lipova 
Arad) - 485 p.; 2. Uritescu Si
mona (Minerul) - 470 p. 
Juniori -1. Pauleț Cezar (CSM 
lași) - 552 p; 2. Custura Neculai 
(CSM lași) - 543 p.; 3. Skipor 
Doru (CSSR) - 488 p. Juni
oare - 1. Moleceniuc Mărioara 
(CSSR) - 503 p.; 2. Covaliu Mi- 
rela (Minerul) - 289 p. Seniori 
Open -1. Frai Constantin (CSM

lași) - 110/ 10/ 10; 2. Viorel 
Gabian (Minerul) - 110/ 10/ 8; 
3. Bocșa Gigi (Minerul) -109 p. 
Senioare Open - 1. Ana 
Maria Postelnicu (CSM lași) - 
104 p.; 2. Gherman Claudia 
(Minerul) - 99 p.; 3. Manolache 
Marioara (CSSR) - 94 p. Pe 
echipe: 1. Min. Aninoasa; 2. 
CSM lași; 3. CSS Rădăuți; 4. 
CSS Lipova.

La închiderea festivității 
de premiere a celor mai buni 
sportivi, au fost decernate 
de către dl primar al muni
cipiului Deva, dl Mircia Mun
tean, diplome și premii în bani 
(ce-i drept foarte modeste), 
iar fetele și băieții de la Style 
Models Agency au prezentat 
o frumoasă și interesantă 
paradă a modei din blănuri 
ecologice.

Traian MÂNU

Pe de altă parte, în vede
rea atragerii minerilor dispo- 
nibilizați, administrațiile Com
paniilor Naționale din minerit 
au solicitat guvernului ca 
aceste instituții să participe la 
înființarea unor societăți co
merciale în zonă care să aibă 
ca obiect de activitate redre
sarea zonei miniere, aceasta 
în ideea creării de noi locuri 
de muncă.

O altă problemă discutată 
la întâlnirea cu reprezentanții 
guvernului a fost cea legată 
de acordarea subvenției.

Reprezentanții compa
niilor miniere au mai solicitat 
guvernului să li se pună la 
dispoziție o strategie a ener
geticii românești (până în 
2005), pe tipuri de energie și 
surse, deoarece aceștia 
consideră că este bine să se 
știe de cât cărbune are ne
voie CONEL sau Siderurgica.

în final directorul general 
a făcut un bilanț al realizării 
programelor de reducere a 
pierderilor. Astfel, pe 10 luni 
din 1999 pierderea netă din 
exploatare este cu 45,5% 
mai mică decât în aceeași 
perioadă a anului trecut, iar 
cheltuielile la 1000 lei pro
ducție marfă au scăzut de la 
1852 lei la 1600 lei și costul 
unitar mediu de producție a 
scăzut de la 64,5 USD/tonă 
în 1998 la 42,5 USD/tonă în 
1999.

Steaua a apus, dar îți 
mulțumim “Steaua”

Scriu foarte rar despre 
sport și asta nu pentru că nu 
i-aș iubi pe sportivi, ci din cu 
totul alte motive. în noaptea de 
joi spre vineri 9/10 decembrie 
însă am avut insomnii. Ultima 
echipă de fotbal de club româ
nească părăsea competițiile 
europene intercluburi. Echipa 
se numește "Steaua". De 
aceea, metaforic am zis că 
Steaua a apus. Și totuși îți 
mulțumim “Steaua". într-un 
fotbal de club, teribil de să
rac, “Steaua” ne-a adus în su
flet mulțumirea câștigării o 
dată a trofeului european su
prem al competiției echipelor 
campioane naționale, bucuria 
unei semifinale și multe alte 
bucurii. în anul acesta greu 
pentru toți românii ne-a adus-o 
pe aceea de a fi singura

O DIVIZIA A
Un meci restanță, FC Argeș - Steaua 4-0

CLASAMENTUL
1. Dinamo 20 17 2 1 58-15 53
2. FC Argeș 20 13 3 . 4 31-15 42
3. Rapid 20 13 3 4 35-20 42
4. Ceahlăul P.N. 20 11 4 5 27-25 37
5. Gl. Bistrița 20 10 2 8 28-24 32
6. Astra PI. 20 9 3 8 31-24 30
7. Steaua 19 9 2 8 36-37 29
8. FCM Bacău 20 8 5 7 21-24 29
9. Univ. Craiova 20 8 4 8 25-19 28
10. Petrolul 20 7 4 9 24-31 25
11.Oțelul Galați 20 7 3 10 31-33 24
12. FC Național 20 6 4 10 27-26 22
13. Farul C-ța 20 6 4 10 24-34 22
14. FC Brașov 20 6 3 11 29-30 21
15. Rocar Buc. 19 7 0 12 24-31 21
16. FC Onești 20 6 3 11 24-44 21
17. CSM Reșița 20 4 5 11 24-45 17
18. FC Extensiv 20 4 2 14 15-37 14

echipă românească de club 
care a fost capabilă să depă
șească tururi suplimentare ale 
Ligii campionilor și turul doi al 
Cupei UEFA, eliminând în turul 
doi nu pe fitecine, ci o echipă 
englezească titrată.. S-a potic
nit în fața turului trei în fața 
unei echipe cehe pe care nu
mai noi, neofiții, o vedeam cel 
mai comod adversar pentru 
reprezentanta fotbalului nostru 
de club. Bunii meseriași știu că 
o (ară care a fost de două ori, 
dacă nu mă înșală memoria, 
vicecampioană mondială și o 
dată vicecampioană a Europei, 
nu poate avea un fotbal de club 
slab. Contrastul acesta flagrant 
între performanțele echipelor 
naționale și ale celor de club 
este valabilă doar pentru Ro
mânia și pentru oarece țări ale 
Lumii a Treia. Aici e durerea 
mare a fotbalului românesc. (A 
întregului sport românesc mi se 
pare o exagerare).

Am exportat la prețuri deri
zorii fotbaliști care dau va
loare și culoare unor echipe 
de club renumite în industria 
fotbalului european. Din 
această vânzare ca a vitelor în 
târg s-au pricopsit cumva ei, 
fotbaliștii, ei care timp de 90 
și mai mult de minute își dau 
sufletul pe gazon? Rar și doar 
excepțiile. S-au pricopsit fără 
un pic de transpirație sam
sarii care mișună cu zecile de 
mii pe lângă echipele de fot
bal. Clubul “Steaua” n-a făcut 
excepție. A vândut ieftin valori 
individi ale pe care cluburile 
bogate din industria fotbalului 
europe< n le revând pe multe 
milioan ■> de dolari. A făcut-o 
ca să c impere pe câteva mii 
de doi ri valori afirmate la 
alte cluburi din țară ca apoi 
circuiti să reînceapă. Trist 
darade ărat.

îmi amintesc afirmația 
unui reporter din presa scrisă 
centrală, delegat pentru cam
pionatul mondial din 1990 din 
Italia, făcută cu privire la cu
lisele acestei grandioase ma
nifestări fotbalistice care are 
loc o dată la patru ani. Zicea 
aeel reporter: “X îl întreba în 
șoaptă pe y: blondul e de vân
zare?" Blondul nu era altci
neva decât Florin Răducioiu, 
fost component al echipei 
Dinamo și al Naționalei Ro
mâniei. Un talent de talia lui 
Dumitrache sau chiar a lui 
Dobrin s-a pierdut pentru că I- 
au tot ‘‘comercializat” mana
gerii fotbalului de la cluburile 
mari ale Europei. Samsarul 
care l-a "tranzacționat" ca pe 
miel la târg a ajuns până la 
urmă în fața justiției. Dar câți 
ajung?

Fotbalul românesc de club 
nu e atât de sărac pe cât pare. 
E prea multă necinste în jurul lui 
de aceea pare atât de sărac. 
Bani se mai adună dar nu în 
buzunarul celui care își scuipă 
plămânii pe teren. Vi se pare 
mult ca un fotbalist de talent, 
care pune tot sufletul pentru 
echipa la care joacă, să fie plă
tit cu 5000 de dolari pe lună ? 
Mie nu mi se pare deloc mult 
echivalentul a 90 de milioane 
de lei atâta timp cât sute de 
manageri de societăți comer
ciale cu capital de stat sunt 
plătiți cu până la dublul acestei 
sume pentru “meritul" de a fi 
falimentat firma pe care au 
condus-o.

De aceea zic “mulțumim 
Steaua", chiar dacă nu ai 
ajuns în turul patru. Ești totuși 
singura echipă care a adăugat 
ceva puncte la zestrea săracă 
a fotbalului românesc de club.
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