
Vacanță
începând de astăzi, elevii școlilor generale 

și de liceu vor savura din plin cele trei 
săptămâni ale vacanței de sărbători (18 
decembrie ’99 - 9 ianuarie 2000). Fie că se vor 
afla la bunici, la rude sau acasă, ei îl vor aștepta 
cu nerăbdare pe Moș Crăciun și cadourile de 
sub brad, apoi trecerea în ultimul an al 
mileniului.

Pentru unii dintre copii această vacanță 
înseamnă chiar mai mult de atât; 
înseamnă întoarcerea acasă, alături de cei 
dragi (și-n primul rând de părinți). E vorba

plăcută!
de o parte dintre copiii din centrele de 
plasament, care își vor petrece sărbătorile 
de iarnă în mijlocul familiilor lor, 
reintegrarea în mediul familial fiind de 
altfel obiectivul prioritar al instituțiilor de 
ocrotire la ora actuală. Cei care n-au parte 
de un cămin vor participa Ia toate 
activitățile și serbările din cadrul 
unităților și din orașele în care se află, 
bucurându-se de darurile pe care cu 
siguranță le vor primi, la fel ca în alți ani, 
din partea semenilor generoși...(G.B.)
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Datorită supra

producției de cărbune, 
plitele electrice trec pe 
cărbune.

„Călușerul transilvănean”
Sâmbătă (ora 17.00) și 

duminică (ora 10), la 
Căminul cultural din Romos 
și, respectiv, Casa de 
cultură din Orăștie, are loc 
ediția a XXXI-a a Festivalului 
„Călușerul transilvănean”, 
manifestare organizată de 
Inspectoratul Județean 
pentru Cultură și Centrul 
Județean al Creației 
Populare. Participă formații 
de călușeri din județele

Alba, Arad, Bistrița- 
Năsăud, Brașov, Caraș- 
Severin, Mureș, Sibiu, 
Timiș.

Invitată special: 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.)

Seiraitai 
imuixiicaillâ

COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA

Sâmbătă, 18 decembrie, cu 
începere de la ora 18, în Sala 
de ședințe a Prefecturii 
județului, din Deva, va-avea loc 
o serată muzicală susținută de 
Studioul de Muzică Veche din 
București. în program vor 
evolua Georgeta Stoleriu, 
Anca larosevici, Robert 
Dumitrescu și Verona Maier.

Serata muzicală cuprinde 
piese din secolele IX - XI și 
colinde vechi românești.

Acțiunea este organizată 
de către Asociația Fradev, 
Biblioteca Județeană "Ovid 
Densusianu" și Prefectura 
Hunedoara.

Intrarea este liberă. (C P.)
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a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice 
“CERTIFICATE 

PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT” 

cu DOBÂNDA FIXĂ 
de 62% pe an 

și scadența la 35 zile 
prin unitățile sale din Deva, 

Hațeg, Orăștie și Brad

Se mai fac încă speculații

Formulă de 
compromis la 

guvernare
Manevrele politice 

pentru găsirea formulei de 
guvernare în anul 2000 nu 
s-au încheiat. Ele vor ocupa 
un loc important și pe 
agenda de lucru a 
Parlamentului. Dincolo de 
acceptarea, după
negocieri intense și dure pe 
alocuri, ca premier a dlui 
Mugur Isărescu apar multe 
nedumeriri și incertitudini 
legate de componența 
executivului. Președintele 
Constantinescu a spus clar 
ca guvernul va fi tot politic, 
adică își va păstra pe 
posturi aproape aceiași 
oameni, conform algo
ritmului. De asemenea, mai 
ridică unele semne de 
întrebare și formarea 
noului guvern, mai ales în 
privința componenței 
conducerii efective a 
executivului, în sensul că 
pe lângă premier vom mai 
avea parte de 4 sau 5 
vicepremieri, care vor fi 
desemnați de către 
partidele din coaliție.

Discuția din Parlament va 
clarifica, firește, și acest 
aspect, întrucât o 
asemenea formulă este 
inedită.

O limpezire a apelor se 
așteaptă și în legătură cu 
mișcarea preconizată a 
avea loc privind 
succesiunea la preșe
dinția Senatului, în cazul că 
dl Roman va pleca la 
guvernare. Aici s-ar putea 
să aibă câștig de cauză dl 
Radu Vasile, care a fost 
“reabilitat” de către 
PNȚCD, ridicându-i-se 
sancțiunile.

Viața scurtă a 
guvernului în anul electoral 
2000 nu va fi deloc ușoară, 
deoarece interesele 
politice domină de multe 
ori pe cele naționale. Se 
așteaptă totuși să ieșim 
cumva din gravele crize în 
care se află economia și 
țara, care marchează viața 
tuturor românilor.

Nicolae TÎRCOB

fost atât de 
frumoasă 

seara de joi încât cuvintele 
care s-o definească pălesc 
în fața realității. Au concurat 
la farmecul serii,parfumul 
inegalabil al colindelor, 
“dărnicia” iernii, decisă 
parcă să-și recupereze 
întârzierea, ambianța 
luminos colorată creată de 
edili. Pentru seara de 
colinde găzduită de

e/yiogen frumos 
peste colinde

balconul Prefecturii merită 
apreciate eforturile
organizatorilor: Prefectura, 
Consiliul Județean,
Primăria și Consiliul local, 
Inspectoratul de Cultură, 
Centrul Creației Populare și 
Cercul Militar. Și nu în 
ultimul rând merită 
remarcată rezistența 
publicului care a suportat 
umezeala de dragul 
colindelor timp de 4 ore.

Evocarea momentului 
nașterii Domnului când 
“pentru prima dată în istoria 
omenirii cerul și pământul s- 
au veselit împreună” a fost 
făcută de preoții ortodocși 
Lucian Popa, Miron Mateș și 

Mircea Farca. Apoi prin 
balconul transformat în 
scenă-patinoar s-au 
perindat ca să aducă 
vestea cea mare mai multe 
formații și soliști. Au 
deschis concertul dubașii 
din Almaș Săliște, urmați 
de grupurile vocal al Școlii 
Generale nr.3 și coral- 
cameral al Școlii Normale 
“Sabin Drăgoi” Deva. Au 
colindat corul și fanfara

Garnizoanei Deva, grupul 
de copii de la Școala “Sf. 
Maria”, corul mixt al 
Consiliului Județean, 
grupul de colindători al 
Inspectoratului Județean 
de Poliție, corurile din 
Cristur și al Catedralei 
Ortodoxe din Deva și 
dubașii din Feregi. Soliștii 
(în ordinea evoluției) care 
i-au încântat pe spectatori 
au fost: Cosmina Muntean 
și Valentin Crainic, însoțiți 
de un grup condus de Ionel 
Coza, Simona Bedea- 
Furdui, Viorica Brândușan,

Viorica ROMAN
(Continuare In pag. 2)

Dl Mugur Isărescu este 
noul prim-ministru 

desemnat al României
Președintele României, dl Emil Constantinescu, a 

desemnat pe noul prim-ministru al României în 
persoana lui Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii 
Naționale. Personalitate independentă politic, Mugur 
Isărescu a fost acceptat de majoritatea forțelor 
politice, fiind cel mai longeviv demnitar român, 
avându-se în vedere faptul că se află în funcție din 
anul 1990.

Noul prim-ministru desemnat este născut în anul 
1949, la Drăgășani, are doi copii, este doctor în 
economie, în el punându-se speranțele românilor dacă 
săptămâna viitoare va fi votat de Parlament, el și 
întregul său cabinet. (M.B.)

Ioan Bocșa, Drăgan Muntean și dubași din Feregi.
Foto: Traian MÂNU

La Rîu de Mori

După luni de zile de la 
inundații coșmarul apelor 

nu a trecut

SIP își motivează 
ieșirea din FEN

Apele s-au retras. Durerea și 
coșmarul nu au fost însă mișcate 
din loc. După luni de zile oamenii 
nu au uitat nenorocirile produse 
de ape. In câteva minute casc, 
animale, vieți omenești au fost 
nimicite. Până să se 
dezmeticească oamenii, apele își 
făcuseră damblaua. La câteva luni 
după potopul din vară am revenit 
în comuna Rîu de Mori. Acolo 
unde stricăciunile au fost din 
păcate importante.

Atunci au sărit în ajutor 
cncrgeticienii hunedoreni, 

polițiștii și alții. Autoritățile 
județene și cele de la București 
au încercat să domolească 
nenorocirea. Zeci de gospodării 
din comună au primit materiale 
de construcție la puțin timp după 
dezastru. S-a mai întrebat, de 
atunci, cineva dacă cei de aici au 
revenit la viața de dinainte de 
inundații? La aproape o jumătate 
de an de când furia apelor a făcut 
ravagii sunt voci care strigă după 
ajutor. Pentru că nu poți împăca 
chiar pe toată lumea, oamenii 
scriu reclamații peste rcclamații.

Nu s-au mulțumit să le aducă la 
primăria comunei. Au scris 
până și la Președinția României.

Ion Moș din Ohaba Sibișel 
este unul dintre sătenii care au 
făcut acest lucru. A primitși un 
răspuns. Președinția s-a spălat 
pe mâini și a aruncat pisica în 
ograda Prefecturii Hunedoarâ. 
Instituția din urmă i-a răspuns 
omului. Va primi 30 de milioane

Sorina POPA, 
Cristina CÎNDA

(Continuare in pag. 2)

La sediul Organizației 
județene a Sindicatului 
învățământului Preuniversitar 
(SIP), dl Paul Rusu, președinte, a 
organizat o conferință de presă. 
Două au fost problemele 
prezentate ziariștilor: conflictul 
de muncă din învățământ și mo
tivele pentru care SIP 
Hunedoara părăsește Federația 
Educației Naționale (FEN).

Referitor la primul subiect s- 
a precizat că în condițiile politice 
de acum s-a renunțat la 
acțiunile din Capitală, federațiile 
din învățământ declanșând alt 
conflict la începutul anului viitor. 
Dl Rusu și-a exprimat temerile

privind salariile dascălilor pe luna 
decembrie, date fiind condițiile în

care se face împrumutul în acest 
scop și ceea ce s-a întâmplat în 
lunile precedente.

Al doilea subiect în ordinea 
dezbaterii, dar primul ca 
importanță, a fost prezentarea 
poziției SIP din județul 
Hunedoara în ceea ce privește 
afilierea la federația națională. în 
comunicatul pus la dispoziția

ziariștilor se spune: “Ca 
urmare a neacceptării noului 
statut adoptat în congresul 
extraordinar al Federației 
Educației Naționale, Consiliul 
județean al SIP Hunedoara a 
hotărât dezafilierea de la FEN 
și afilierea la Federația 
Sindicatelor Independente din 
învățământ “Spiru Haret".

Comunicatul fiind lapidar dl 
Paul Rusu s-a simțit dator să 
detalieze motivele ieșirii SIP 
Hunedoara din FEN: primul 
motiv invocat. este

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)



18-19 DECEMBRIE 1999Cuvântul liber

CONEL cere scuze 
consumatorilor

Căderile masive de 
zăpadă ce au început din 
16 decembrie a.c. și au 
continuat până în 17 
decembrie au afectat 
puternic instalațiile electrice 
conducând la scoaterea lor 
din funcțiune. Mai precis e 
vorba de 11 linii de 20 kV, 
171 posturi de transformare 
din 78 de localități. 
Conducerea SC Electrica, 
Sucursala de Distribuție 
Deva cere scuze tuturor 
consumatorilor de energie 
electrică _și îi asigură că 
depune toată strădania

pentru a îmbunătăți nivelul 
calitativ al serviciilor 
prestate. Pentru zona 
Brad, Vața mai ales, unde 
au fost localizate în ultima 
perioadă multe defecțiuni, 
se derulează în prezent un 
program de ridicare a 
nivelului siguranței în 
alimentarea cu energie 
electrică (montarea unor 
separatoare teleco
mandate prin radio) care 
au ca efect o îmbunătățire 
în prestația CONEL.

Conducerea 
SC Electrica SA Deva

>■“ "■ ......
La Petroșani

Greva celor 32 de 
persoane disponibilizate 

s-a încheiat
Colindul, care este o tradiție a sărbătorilor de iarnă și 

care de obicei începe în ajunul Crăciunului, de data aceasta 
în municipiul Petroșani a debutat mult mai devreme în Țața 
Primăriei municipiului Petroșani, manifestat printr-un foc 
de tabără obținut prin arderea mai multor cauciucuri uzate, 
fără clopote, fără bice, purtat prin viu grai. Un număr de 32 
de persoane (inițial 42) disponibilizate și care se află în 
greva foamei în fața Primăriei Petroșani mai trag încă o 
dată semnalul de alarmă despre lipsurile și mizeria în care 
se trăiește în Valea Jiului, după cum declară liderul lor 
Frederic Cârlig, „foamea și disperarea nc-au scos în stradă 
din nou (și aș spune eu, nu pentru a colinda). PNȚCD, prin 
grija doamnei Norica Nicolai - care în urmă cu câteva zile 
a vizitat municipiul Petroșani, a făcut câteva cadouri 
familiilor nevoiașe ale 140 de disponibilizați din Petroșani, 
ofcrindu-le 4 kg de zahăr, 10 kg mălai, 10 kg făină albă.

Intr-adevăr un gest nobil și lăudabil, acest cadou seamănă 
cu o picătură aruncată în marc.

In disperarea lor disponibilizații bat la ușile Primăriei, 
ale Agenției de ocupare și formare a locurilor de muncă, 
ale Prefecturii, însă cum e și firesc li se explică de către 
angajații acestor instituții că nu au de unde să le ofere 
locuri de muncă. întâlnirea disponibilizaților aflați în greva 
foamei cu subprefectul luliu Winkler nu a dat roade. în 
final, intervenția prefectului, dl Nicolae Stanca, a făcut ca 
greva celor 32 de persoane disponibilizate din Valea Jiului 
să Fie stinsă.

Mihaela FĂGAȘ

După luni de zile 
de la inundații

(Urmare din pag. 1) 

de lei ca să-și repare stricăciunile. 
Totuși săteanul e îngrijorat. Pe 
hârtie toate-s frumoase și bune. 
“De atâta timp nu m-a ajutat 
nimeni. Și prin ce-am trecut atunci 
numai Dumnezeu știe. Apele s-au 
băgat în beciuri. Cu chiu cu vai am 
reușit să salvăm câte^ceva. Două 
holde de cartofi au fost luate de 
ape. Până la inundații aveam cartofi 
de vindeam și așa mai făceam un 
ban să trăim”.

Țiganii care locuiesc în satele 
din comună au avut, se pare, mai 
mult noroc, ne spune primarul 
Ionel Muntean: “Când venea câte 
un elicopter cu oficialități din 
Capitală, ateriza la capătul satului, 
acolo unde trăiesc țiganii. Casele 
lor sunt stricate nu din cauza 
inundațiilor. Dar au primit și ciment 
și cărămidă ca să le repare. Și ce au 
făcut ei? Au vândut materialele^

Și când a fost vorba să se 
împartă IO CEC-uri a câte IO 
milioane de lei, a fost greu. Cui Să 
le dai ca să-i împaci pe toți? Pe 
Mărioara Pușcă din Ohaba Sibișel 
am întâlnit-o la Primăria din R.îu 
de Mori. Străbătuse kilometri mulți 
pe jos ca să vadă dacă poate obține

un ajutor de aici. Cu o fată 
handicapată și un soț șomer, 
femeia spune că singurul venit 
al familiei este pensia fetei de 
aproape 200.000 de lei. Apele 
i-au luat și ei agoniseala. Acum 
așteaptă să primească o 
despăgubire oricât de mică.

Gospodăria primarului din 
Rîu de Mori a suferit rău de tot 
de pe urma inundațiilor. Dovadă 
că apele, în furia lor, nu au ținut 
cont de nimic. “Apa a intrat pe 
uși și a ieșit pe geamuri. A 
distrus tot în calea ei. îmi 

amintesc că totul a început pe la 
6 dimineața și până spre scară 
tot așa a ținut-o. Pe noi ne-au 
scos cu ajutorul funiilor din casă. 
Au venit jandarmii. în scurt timp 

curtea s-a umplut de bolovani 
de nu mai puteai trece pe acolo”, 
ne spune Mărioara Muntean, 74 
de ani, mama primarului 
comunei.

Cu siguranță vor mai trece 
ani până ce oamenii își vor uita 
din durere. Pentru că numai 
Dumnezeu știe ce a fost atunci 
în sufletele lor. Ei mai așteaptă 
și acum să le întindă cineva o 
mână de ajutor.

v/Vingeo frumos 
peste colinde

(Urmare din pag. 1)

Lenuța Evsei, Eugen Pistol, 
Ciprian Roman, frații 
Mariana și Marcel Anghel, 
Mariana Deac. Au participat 
oaspeți dragi: loan Bocșa, 
împreună cu mai mulți 
colindători, Radu Ciordaș, 
însoțit de un grup de studenți 
teologi, soții Cornelia și Lupu 
Rednic, ultimii trei ajungând 
în ultimul moment din cauza 
zăpezii. A cântat și Drăgan 
Muntean, care a fost și 
prezentator.

Copii și vârstnici, 
amatori sau soliști 
corisacrați au cântat în

românește sau în 
ungurește, s-au bucurat 
împreună cu spectatorii 
(chiar și atunci când 
iluminatul public a cedat) 
de superba seară în care 
și-a luat zborul spre 250 
de copii din județ și 
Caravana lui Moș Crăciun, 
organizată de Alter Ego. 
Devenii au ieșit cu copii și 
căței în Piața Prefecturii 
să asculte colinde, s-au 
încălzit cu ceaiul și vinul 
fiert oferit de PNL, cei mai 
curajoși așteptând și 
focul de artificii care a 
încheiat o seară de vis.

SIP își motivează 
ieșirea din FEN

(Urmare din pag. 1)

conducerea nedemocratică din 
cadrul federației. în 26 noiembrie 
s-a desfășurat un congres în 
urma căruia statutul FEN a 
devenit “din puțin democratic și 
mai nedemocratic”. Dl Cătălin 
Croitoru, președinte fondator, 
este în această funcție pe viață, 
neeligibil. în conducerea la vârf 
figurează și soția președintelui. 
Ca o noutate apare 
“angajamentul managerial” ce 
trebuie semnat de cei din 
conducere, care impune 
aproape un secret absolut, 
termenii în care e redactat 
amintind de vremuri ce le 
credeam apuse. ' Altă 
nemulțumire este generată de 
faptul că după 7 ani nu s-a 
prezentat o situație financiară. 
Organizația din județul nostru cu 
cei 5296 de membri este primul 
cotizant (ca pondere), fără a 
primi o justificare privind modul 
de cheltuire a banilor.

Nici orientarea politică a 
dlui Croitoru, de care s-au- 
delimitat în trecut, 'nici 
aroganța cu care-i tratează 
pe ceilalți nu au darul să-i 
mulțumească. Pe lângă aceste 
motive mai există și 
suspiciunile privind modul în 
care sunt gestionați banii (și 
nu puțini). Cotizațiile se 
virează la FEN, iar 
abonamentele pentru revista 
“Școala românească" (în care 
profesorii au fost luați peste 
picior de elevi) la SC "Simi 
Trading” SRL, firma familiei 
Croitoru, iar acestea au cont 
comun în bancă și sediul în 
același spațiu (al federației).

Din cauza celor enunțate 
Consiliul județean al SIP 
Hunedoara a decis să nu mai 
fie afiliat la FEN. Dar 
hotărârea definitivă va fi luată 
de către conferință județeană 
din februarie 2000, după ce 
sindicaliștii vor studia bine 
situația și statutul noi federații 
agreate la vârful organizației.

Hotărârea nr. 228/1999
privind modificarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Cimitirului „Bejan”, anexă la 

Hotărârea nr. 136/1998
Consiliul local al municipiului Deva, 

județul Hunedoara
Hotărăște:
Art. I. - După art. 21 din Capitolul VI - „Dispoziții cu privire la 

construcții, alte lucrări sau plantații”, se va introduce art. 31 indice 
1, care va avea următorul conținut:

,,Art.31’ - Executarea de către persoanele fizice sau juridice a 
lucrărilor de construcții funerare fără aprobarea concesionarului 
cimitirului atrage sancționarea contravențională cu amendă de la 
500.000 lei la 1.000.000 lei, funcție de importanța lucrării executate, 
prin grija proprietarului, în urma unei note de constatare întocmită 
de către concesionar.

Sancțiunea va fi aplicată de către proprietarul cimitirului, prin 
grija inspectorilor împuterniciți, în urma unei note de constatare 
întocmită de către concesionar."

Art. II - După articolul 31 indice 1, se va introduce articolul 31 
indice 2, care va avea următorul conținut:

“Art. 322- Pentru depozitarea pe o perioadă mai lungă de 48 de 
ore de materiale rezultate din lucrările de construcții funerare atât 
în interiorul incintei cimitirului, cât și pe terenul învecinat acestuia, 
aparținând domeniului public sau privat al municipiului Deva, se va 
percepe constructorului (executantului) taxa stabilită prin hotărârea 
anuală a Consiliului local, privind impozitele și taxele locale."

Art. III - Menține neschimbate celelalte prevederi ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a Cimitirului „Bejan".

Deva, 23 noiembrie 1999

Premiile concursului 
editurii EMIA

în atmosfera colindelor cu,,Steaua sus răsare"și,,Astăzi 
s-a născut Hristos", la Grădinița P.P. nr. 2 din Deva s-a 
efectuat tragerea la sorți a câștigătorilor concursului editurii 
Emia. Alături de doamnele educatoare Lidia Furdui și 
Marcela Dragoș, copiii s-au bucurat de atmosfera 
sărbătorească și de cărțile oferite. în acest fel editura Emia îi 
răsplătește pe cei mai fideli cititori. Câștigătorii concursului 
sunt: lie Anca-lulia din Oradea, Mihalcea Alice-Maria din 
Bacău, Jianu Georgiana-Bianca din Alexandria, Ciupuligă 
Oana din Arad, Bradu Octavian din Deva, Constantea Florin- 
Adrian din Turda, lanoș Timea din Deva, Heredea Claudiu din 

. Oradea.

PK1BB WATBRHOIISB COOPBI»
SC MINAG VAL SA Câlan 

(în lichidare)
Judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Hunedoara numit prin 

decizia nr. 176/1999 pentru administrarea falimentului SC MINAG 
VAL SA cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17/B, județul 
Hunedoara, pronunțat prin Sentința nr. 413/CA/1999 în dosarul 
6605, organizează licitație cu strigare în condițiile art. 80, alin. (3) din 
Legea nr. 64/1995, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 
pentru vânzarea de activ:

Denumirea activului: Bateria I de cocsificare și anexele de 
deservire

Obiectul de activitate: Producerea de cocs mărunt, cocs 
electrometalurgic și cocs metalurgic.

Adresa: Călan, str. Furnalistului nr. 17/b, județul Hunedoara
Prețul de pornire: 450.000 USD. Valoarea terenului aferent 

nu este inclusă în prețul de pornire a licitației. La prețul de 
adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător.

Licitația va avea loc în data de 13.01.2000, ora 10.00, la sediul 
SC Minag Val SA (în lichidare). în caz de neadjudecare la prima 
ședință, se va organiza cea de a doua ședință de licitație, în același 
loc, la data de 20.01.2000, ora 10.00. în caz de neadjudecare la cea 
de a doua ședință de licitație se va organiza o nouă licitație în data 
de 27.01.2000, ora 10.00, tot la sediul societății.

Dosarele de prezentare a activului pot fi procurate, contra cost 
(100.000 lei), zilnic de luni până vineri, de la sediul societății 
comerciale debitoare, între orele 07.00-15.00. Alte informații privind 
activul ce urmează a fi vândut se pot obține de la sediul societății 
comerciale debitoare la telefon/fax: 054/732065.

Vânzarea se va face de către lichidatorul desemnat de tribunal: 
Pricewaterhouse OooperS Management Consultants SRL 
București, reprezentat prin dl Viorel Bufan, telefon: 094.579125.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul 
societății până la data de 12.01.2000, ora 10.00, respectiv pentru 
cea de a doua licitație până în data de 19.01.2000, ora 10.00, iar 
pentru cea de a treia licitație până în data de 26.01.2000 ora 10.00, 
documentele prevăzute de legislația în vigoare, conform cerințelor 
din Dosarul de prezentare, precum și dovada achitării contravalorii 
dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune în contul nr. 1166658913 
deschis la Banca ING Barings Timișoara contravaloarea garanției 
de 10% din prețul de pornire a licitației.

Pricewaterhouse Coopers
SC Minas Val SA Câlan 

(în lichidare)
Lichidatorul Pricewaterhouse Coopers, desemnat prin 

Sentința nr. 413/CA/1999 în data de 21.05.1999 în dosarul nr. 
6605 pentru administrarea falimentului SC Minag Val SA Călan, 
str. Furnalistulu nr. 17/B, jud. Hunedoara, organizează licitație 
publică deschisă cu oferte în plicuri sigilate conf. art. 80 alin (2) 
din Legea nr. 64/1995, modificată și completată prin Legea nr. 
99/1999 pentru executarea Bilanțurilor de mediu de Nivel I și 
Nivel II și Raportul la bilanț în vederea autorizării societății.

La licitație pot participa, în calitate de ofertanți, persoane 
fizice sau juridice, române sau străine, atestate ca experți de 
mediu.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 12.01.2000, ora 
11.00, la sediul societății. Ofertele și dovada achitării caietului de 
sarcini se vor depune la sediul SC Minag Val SA (în lichidare) 
până la data de 12.01.2000 ora 10.00. în caz de neadjudecare la 
prima ședință de licitație, se va organiza o altă licitație în data de 
19.01.2000, ora 11.00, în același loc. în caz de neadjudecare și la 
cea de a doua ședință de licitație se va organiza a treia ședință 
de licitație în data de 26.01.2000, ora 11.00, tot la sediul societății.

Caietele de sarcini pot fi procurate de la sediul SC Minag Val 
SA (în lichidare) contra surdei de 1.000.000 lei, zilnic de luni până 
vineri, între orele 07.00-15.00.

Participanții la licitație vor depune în contul nr. 1166658913 
deschis la Banca ING Barings Timișoara sau la casieria 
societății contravaloarea garanției de participare la licitație de 
10.000.000 lei. Alte informații se pot obține de la sediul SC Minag 
Val SA (în lichidare), telefon/fax: 054/732065.

/................. . " ” 11 .. ......................... ......... ........ .. ........\
Banca Agricolă SA - Sucursala

Hunedoara-Deva
vinde la licitație publică imobilul aparținând SC Conicereal 

SA Deva, compus din clădire administrativă, magazie cereale, 
curte și teren in suprafață de 44356 mp., situat In Deva, str. 
Ardealului, nr. I.

Prețul de strigare al imobilului este de 780.000.000 lei.
Licitația va avea loc la data de 27 decembrie 1999, ora 

10,00, la sediul Judecătoriei Deva, biroul executorilor 
Judecătorești. Informații la telefon 054/213911 -int. 313, 

^Banca Agricolă. t
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MIHAI EMINESCU - 
MAI LA CENTRU

Scriitorul Gligor Hașa, președintele Comisiei ju
dețene de științe filologica Hunedoara, a adus recent în 
atenția Consiliului local Deva un eveniment important: 
Parlamentul și Guvernul României au decretat anul 
2000, când, la 15 ianuarie, se vor împlini 150 de ani de 
la nașterea celui mai mare poet al românilor, drept “Anul 
Eminescu’’. într-un discurs amplu, dar interesant și 

argumentat, Gligor Hașa a invocat personalitatea Lucea
fărului poeziei românești și obligația patriotică a nea
mului de a-l sărbători cum se cuvine, a relevat câteva 
dintre manifestările ce vor fi organizate cu acest prilej în 
județ, pe unde a trecut, în drumurile sale, marele poet, și 
a propus Consiliului local să analizeze și să adopte 
măsura mutării statuii lui Mihai Eminescu din parcul de 
la poalele Cetății Devei pe bulevardul Decebal, într-un 
spațiu generos, în apropierea cinematografului “Patria", 

‘ între busturile lui Traian și Decebal.
Consilierii locali, primarul Mircia Muntean au îmbrăți

șat ideea, urmând să-i acorde atenția cuvenită, prin 
susținerea demersului respectiv și a manifestărilor ce vor 
fi organizate în municipiu cu prilejul "Anului Eminescu", 
inclusiv prin sprijinirea cu o sumă de bani din bugetul 
local.

Dumitru GHEONEA J

CONEXIUNI
Noul număr al Buleti

nului Conexiuni, nr.16, 
apărut în această lună, are 
în atenție, cu prioritate, si
tuația copiilor, cum se poa
te vedea încă de pe co
pertă. Alături de această 
problemă tratată în artico
lul “Protecția copilului, di
leme, concepții și metode", 
în cuprins-figurează și alte 
teme, ca de pildă "Voluntari 
ai Corpului Păcii la Deva”, 
“Familia contemporană", 
"Sclavagismul modern - 
traficul de carne vie" sau 
“Turismul rural și dezvolta

rea socio-economică a sa
tului românesc".

în cadrul rubricii “Curier 

legislativ” sunt prezentate 
facilitățile legale acordate 
organizațiilor neguverna
mentale și dintre ONG-urile 
hunedorene Asociația 
umanitară VAAD Hunedoa
ra. Revista își mai infor
mează cititorii despre pro
gramele în desfășurare la 
Fundația Conexiuni și nou
tăți în biblioteca sa, despre 
“Forumul Național al orga
nizațiilor neguvernamen
tale 1999” ș.a. (V.R.)

Prezența României a 
căpătat o pondere mai 
mare, la începutul acestei luni, în 

World Heritage List, Lista moște
nirii culturale universale, realizată 
de UNESCO, care cuprinde acum 
Delta Dunării, ansamblul de sate 
cu biserici fortificate din Tran
silvania, Mănăstirea Horezu, bise
ricile din nordul Moldovei, cetățile 
dacice de la Orăștie, bisericile 
maramureșene din lemn și centrul 
istoric al orașului Sighișoara.

elemente sculptate, copipozițiile 
religioase, portretele votive și 
decorația pictată.

Foarte cunoscute în Româ
nia, cele șapte oiserici din nordul 
Moldovei au devenit vedete și în 
ghidurile de turism internațional 
din 1993, când au fost admise în 
Lista Patrimoniului Universal. Ch 
picturile lor exterioare, împodobite 
cu fresce realizate în secolele 
XV-XVI, aceste biserici au un 
caracter unic în Europa.

România intră în
universalitate

în urma reuniunii Comitetului 
World Heritage List, desfășurată 
la începutul lui decembrie, la 
Marrakech, în Maroc, pe listă au 
mai fost admise 48 de situri natu
rale și culturale din 33 de țări, 
stabilind un record în materie. 
Dintre acestea 11 sunt naturale, 
35 culturale iar două mixte.

România a intrat în această 
prestigioasa listă în 1991, cu 
Delta Dunării, apreciată drept cel 
mai bine conservată din Europa 
și considerată de valoare pentru 
cele peste trei sute de specii de 
păsări și peste 45 de specii de 
pești de apă dulce pe care le 
găzduiește.

în 1993 și 1999 au fost ad
mise pe listă satele cu biserici 
fortificate, de secol XIII-XVI, din 
Transilvania. Despre Câlnic, Prej- 
mer, Viscri, Dârju, Saschiz, Valea 
Viilor și Biertan s-a spus cu 
acest prilej că sunt exemplare 
pentru sistemul specific de ame
najare a teritoriului și organizarea 
de unități agricole șrfamiliale de-a 
lungul timpului, începând cu sfâr
șitul Evului Mediu.

Tot în 1993 a intrat pe listă și 
Mănăstirea Horezu, fondată în 
1690 de prințul Constantin Brân- 
coveanu, renumită pentru echili
brul în arhitectură, bogăția de

Centrul istoric al Sighișoarei 
este unul din siturile proaspăt 
intrate în listă, apreciat drept o 
mărturie remarcabilă a culturii 
germanilor din Transilvania.

Anul acesta a apărut pe listă 
și ansamblul celor opt biserici de 
lemn din Maramureș, exemple 
excepționale ale unei arhitecturi 
religioase și vernaculare, rezultat 
al interacțiunilor între ortodoxism 
și influențe gotice, într-o inter
pretare specială a tradițiilor 
construcției în lemn, care permite 
și dezvoltarea unui element arti
zanal potrivit.

Tot în 1999 a fost recunos
cută și valoarea excepțională a 
cetăților dacice din munții Orăș- 
tiei, Sarmizegetusa, Costești- 
Cetățuîe, Costești -Blidaru, Lun- 
cani-Piatra Roșie, Bănița și 
Căpîlna. A fost apreciată în acest 
caz fuziunea dintre elementele 
de arhitectură militară clasice 
dar și moderniste, care a dat 
naștere unui stil unic.

Din cele 630 de situri pe ca
re Comitetul pentru patrimoniu 
mondial le-a inclus pe World 
Heritage List, 480 sunt culturale, 
128 naturale și 22 mixte. Ele sunt 
situate în 118 țări.

PJJRA CAFȘ
MAGAZIN SPECIALIZAT

ÎN PRODUSE DE CAFEA ȘI DULCIURI
COMPLEX “ROMARTA" ETAJ 1 

BULEVARD DECEBAL

PENTRU CEI DRAGI OFERIM DE CRĂCIUN
CAFEA Șl DULCIURI IMPORT GERMANIA 

CAFE GRANDE, JACOBS; 
HIRSCH BOMBOANE FRUCTE, LAPTE ETC; 

CIOCOLATĂ RITTER PENTRU SPORTIVI;

MOȘ CRĂCIUN ȘI GLOBURI DE CIOCOLATĂ
WALDBAUR ȘI R1EGELE1N

CIOCOLATĂ GUL1AN, COTE d’OR , RAFAELLO,
ROCHER, MON CHER1 , SUCHARD, HEIDI, KENT . ..

VĂ AȘTEPTĂM !!!

ZILNIC ÎNTRE ORELE 9 - 19; SĂMBĂTÂ 9- 13

Centrul de Pedagogie Curativă și 
Terapie Socială Simeria

Anunță CONCURS pentru ocuparea următoarelor 
posturi: .

- 1/2 post îngrijitor
- 2 posturi paznici
- 1 post spălătoreasă
Concursul se va ține în 29 decembrie 1999. 

Relații suplimentare se pot obține la 
secretariatul școlii, telefon 261053.

De sărbători, visele
devin realitate I

TELEFOANE GSM
ÎNCEPÂND
Luna cadourilor poate sa tina 4 luni ! 
Daca te abonezi la DIALOG in decembrie primești 
3 luni de abonament^gratuit 
la oricare tip de abonament DIALOG

Poli câstig/unul din cele
10 premii de câte
100 milioane.

caaou de la DIALOG I

EUROTEL RADIO SAT 
prin: B-dul Libertății .bloc J, parter

Ă w
'Z A*

""'Poți săr^"

Știm că ești în căutarea unui TELEVIZOR.
Știm că ai fost în diverse locuri și că îți este greu să ici o 
hotărâre.
De unde știm ? Din faptul că le interesează anunțul nostru 
Și, pentru interesul arătat, noi te răsplătim cu un sfat. 
Indreaptă-ți atenția către oferta ORION.
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașteriUnt erna ț ionale.

Și, nu în ultimul rând, îți mai rămân bani și pentru a 
sărbători cu cei dragi.

ORICUM în avantajul tău
DEVA: ■ ALTEX - R-dul Decebal, BL 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROST2R - Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 87 

■ ELECIROS1AR - Sir. Avram lăncii Nr. 8, parter ■ ALTEX - Sir. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter.
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"Guinness book"
Scurt istoric privind 

faimoasa carte “Guinness 
book” (Cartea recor
durilor):

Prima ediție a apărut în 
27 august 1955 și avea 198 
de pagini.

Această carte este 
considerată numărul 1 ca 
“best seller” de la apariție 
și până în prezent (excepție 
fac anii 1957 și 1959 când 
nu a fost editat).

Primul birou al cărții s- 
a înființat la Londra în 
1954, ia inițiativa 
directorului fabricii de bere 
“Guinness”, sir Hugh 
Beaver.

In următorii ani au 
apărut și primele ediții ale

altor țări cum ar fi: SUA - 
1956, Franța' - 1962, 
Germania - 1963. Astăzi, 
“Guinness book” este 
publicată în aproape toate 
țările importante din 
Europa, existând și ediții 
în limbile japoneză, 
chineză, ebraică etc.

“Guinness book” în 47 
de ani a fost editată de 
aproximativ 200 de ori în 
24 de limbi, iar de Ia 
apariție până în prezent, s- 
au vândut peste 100 de 
milioane de exemplare, 
echivalentul a 180 de 
teancuri cât Muntele 
Everest.

Ilie LEAHU

Compania IBM va pune 
la punct un computer 
superperformant, Blue 
Gene, care va putea 
reproduce metabolismul 
uman, mai puternic de o 
mie de ori decât Deep 
Blue, cel care l-a învins în 
urmă cu doi ani pe 
campionul modial la șah, 
Gări Kasparov, informează 
AFP.

Un milion 
de operații

Blue Gene, care va 
costa o sută de milioane 
de dolari, va putea efectua 
un milion de miliarde de 
operații pe secundă, cu 
școpul ultim de a simula

de miliarde 
pe secundă 
formarea proteinelor în 
organismul uman, un 
proces de rutină pentru 
natură, dar extraordinar de 
complex.

Dacă acest computer

va descoperi “secretul” 
proteinelor, va marca o 
nouă etapă în evoluția 
medicinei. Acest lucru va 
permite mai buna 
înțelegere a anumitor 
boli, mai ales 
cardiovasculare, ca și 
interacțiunile dintre 
proteine și medicamente, 
pentru a găsi terapiile 
cele mai potrivite.

r

Cea mai mare avere din Europa 
aparține conducătoarei 

imperiului cosmetic L’Oreal 
Conducătoarea imperiului cosmetic L’Oreal, Liliane 

Bettencourt, este cea mai bogată persoană din Europa, cu 
o avere de 14,3 miliarde de curo, potrivit clasamentului 
celor mai bogați 400 de europeni, publicat de revista 
EuroBusiness, citată de AFP.

Potrivit clasamentului, în Europa există 165 de 
miliardari în euro, dintre care 47 în Germania, 25 în Franța, 
22 în Marea Britanie, 18 în Elveția și 16 în Italia. Doi 
dintre acești miliardari sunt adolescenți: Allegra Versace, 
de 13 ani, nepoata stilistului milanez Gianni Versace (1,85 
miliarde de euro, adică tot atâția dolari) și Athina Onassis, 
de 14 ani, nepoata magnatului grec Aristotel Onassis 
(1,275 miliarde).

Liliane Bettencourt, de 74 de ani, una dintre cele 42 
de femei care figurează pe listă, controlează firma fondată 
de tată] său, Eugene Schueller, în 1907. Ea este urmată în 
clasament de Theo Albercht (11,2 miliarde), foarte 
discretul proprietar german al lanțului de supermagazinc 
Aldi, și de conaționalul lui, Dictmar Hopp (11,1 miliarde), 
unul dintre cei patru fondatori ai companiei informatice 
SAP.

In acest clasament apar 26 de miliardari în sectorul 
de distribuție, 22 în sectorul finanțe-bănci și 13 din 
lumea media. De asemenea, se pot observa specialitățile 
fiecărei țări: patru miliardari din domeniul construcțiilor 
provin din Spania, patru din lumea modei sunt italieni și 
patru armatori sunt greci. în întreg topul 400, numai 176 

de persoane și-au câștigat singure averea, restul 
moștenind-o.

Familia regală din Liechtenstein este cea mai bogată 
din lumea aristocrației, cu cinci miliarde de euro. Ea este 
urmată de casa de Luxemburg, cu 4,6 miliarde și de familia 
Windsor din Marea Britanie, cu 4,1 miliarde.
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- din frumusețea și mțelepeiunea 
Bibliei

• ,, Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o 
deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte."

,,Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face 
ce este pine. ”

•, Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o 
nevastă gâlcevitoare într-o casă mare."

•,,Sufletul celui rău dorește răul; semenul lui n-are nici o 
trecere înaintea lui."

• ,,Cel neprihănit se uită la casa celui rău, și vede ce 
repede sunt aruncați cei răi în nenorocire."

• ,,Cine iși astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu 
va căpăta răspuns, când va striga."

• ,,0mul care se abate de la calea înțelepciunii, se va 
odihni în adunarea celor morți. ”

• ,,Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu, decât cu o 
nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. ’’

• ,,Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește 
viață, neprihănire și slavă.”

• ,,Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de 
multe necazuri."

Selecție de Ilie LEAHU
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0 capsula a timpului - Păstrată 
într-un muzeu american

O capsulă a timpului, cu 
obiecte simbolizând aceste 
vremuri, de la un telefon mobil la 
pastila Viagra, destinată celor 
din anul 3000, ce va fi 
adăpostită la Muzeul de Istorie 
Naturală din New York, a fost 
prezentată, în cadrul unei 
con.ferițe de presă, informează 
AFP. Coținutul capsulei de oțel în 
formă de floare, creată de 
arhitectul spaniol Santiago 
Calatrava, va fi ales de locuitorii 
din Fountain, un orășel “tipic” 
american din Colorado, un alt 
oraș din Brazilia și din Mantes-la- 
Jolie din Franța.

Americanii au ales o

verighetă, o telecomandă, un 
creion și mai multe jucării, cum 
ar fi păpușa Beanie și o 
consolă Nintendo. Francezii s- 
au decis pentru un exemplar 
din “Micul prinț”, al lui Antoine 
de Saint-Exupery, un tichet de 
amendă pentru parcarea în loc 
interzis și discuri cu Edith Piaf 
și Jacques Brel. Brazilienii au 
optat pentru o compilație cu 
muzică samba și o carte de 
bucate cu mâncăruri specific 
braziliene. Printre cărțile 
selectate spre a fi trimise 
posterității se numără unele 
semnate-de Arthur Miller și 
Michael Ondaatje.

Câinele, prietenul omului
în ultima perioadă tot mai mylți oameni au în locuința 

lor un animal. însă în clipa în care cineva își dorește cu 

adevărat un câine, mai întâi trebuie să se gândească că 
el nu este un obiect, ci o ființă cu un caracter aparte, cu 
emoții, bucurii și dureri. Ați devenit stăpânul unui câine, v- 
ați luat o responsabilitate ce nu trebuie neglijată, 
deoarece el nu este o jucărie de care vă plictisiți și o 
părăsiți după un timp. Atunci ați făcut ceî mai crud lucru 
din viața dumneavoastră.

înainte de a vă alege câinele trebuie să vă gândiți 

unde locuiți, la casă sau la bloc, cum este locuința, de ce 
mijloace financiare dispuneți. Dar un lucru important: care 
este programul dv, lipsiți timp îndelungat de acasă? Aveți 
atunci nevoie oare de un câine? De câine trebuie să vă 
ocupați în mod special, să nu îl lăsați timp îndelungat 
lipsit de mișcare. Rasele de câini mijlocii și mari au 
nevoie de mișcare de cel puțin două ore pe zi. în multe 

boli, dar mai ales în obezitate, medicii recomandă multe 
plimbări pe jos, același lucru se întâmplă și în bolile 
cardiace.

Câinii se vor alege în funcție de temperamentul 
stăpânului. Cei nervoși vor alege un câine calm, un 
Bulldog, și nicidecum un Fox Terrier. Cei care locuiesc la 
bloc trebuie să evite rasele Dobermann, Setter și Fox 
Terrier. Pentru aceștia sunt de preferat: Beagle, Airedale, 
Caniche, Pechinez, Chow-chow, Dalmatian, Teckel, 
Maltez, Cocker sau Mops.

Câini ghizi. Rasele folosite în dresaj sunt Labrador și 
Ciobănesc german. Ei trebuie să facă față oricăror 
obstacole ce apar în fața lor: trafic intens, canale; garduri, 
mașini, căi ferate etc. Cei care se folosesc de astfel de 
câini trebuie să aibă un auz bun și să urmeze câinele 
oriunde fără nici un obstacol.

Stejărel IONESCU

Despre comportarea creștinului 
și greșelile aproapelui

Mărturisește Sfântul 
Apostol Pavel într-alt loc 
spunând: “Fraților, de va cădea 
vreun om în vreo greșeală, voi 
cei duhovnicești îndreptați pe 
unul ca acesta cu duhul 
blândeților, păzindu-te pe tine, 
ca să nu cazi și tu în ispită” 
(Galateni, VI, 1). Aceasta este 
îndemnarea cea bună, o 
dovadă de cea mai mare 
îngrijire a Apostolului pentru 
noi.

Deci, când trebuie să 
sfătuim și să certăm pexinul 
din frații noștri, să facem 
tocmai așa cum zice Sfântul 
Apostol Pavel, totdeauna să 
zicem: “Și el este un om”, să ne 
aducem aminte de 
stricăciunea fjrii sale, prin 
aceasta să domolim mânia și să 
deșteptăm compătimirea.

Păzește-te pe tine însuți, 
zice Sfântul Pavei, ca să nu 
cazi și tu în ispită. Ispititorul sau 
diavolul nu are timp bine 
hotărât când are să 
năvălească asupra noastră și 
deseori ne prinde fără de 
veste, pe când noi dormităm și 
suntem ușori la minte.

Dacă de exemplu stomacul 
care este un organ al trupului 
ar ține pentru sine toate 
bucatele, atunci el ar ucide pe 
celelalte organe care 
alcătuiesc trupul în întregul lui 
prin slăbire, iar pe sine s-ar 
ucide prin îmbuibare. De aceea 
el ține pe seama sa numai cât 
îi trebuie lui și pe celelalte 
sucuri- hrănitoare le 
împărtășește celorlalte 
mădulare, așa se ține el pe 
sine și întreg trupul întru

sănătate. Tot așa este și cu 
noi creștinii care ne luptăm în 
fiecare zi pentru mântuirea 
sufletului nostru, neținând 
întru noi cuvântul mântuitor al 
Sfintei Scripturi, ci îl 
împărtășim și celorlalți de 
lângă noi pentru a face 
binele și nu răul. Și atunci 
când vedem că se 
săvârșește răul în preajma 
noastră, să luăm atitudine 
împotriva acestuia pentru ca 
să-l oprim la timp și nu mai 
târziu pentru a nu vătăma 
sufletele semenilor noștri din 
jur. .

în încheiere să mulțumim 
Domnului pentru învățătura ce 
el ne-a dat, căruia i se cuvine 
cinstea și slava în vecii 
vecilor! Amin.

Preot Valentin CIOARĂ

Discuție intre sultani:
- Ta scara cum alegi, din haremul 
de 3040 de femei, pe cea cu care

o sate culci?
- Simplu, arunc o găleată de apă

rece pe toate țio iau pe...

1
ARDEI •

IUTE (rag.) 1 1 PLĂTITĂ 
PE MUNCA 1

PILOT
JAțONEZ

FRUCTELE 
EYEI

CALEI
ȚARĂ 

AFRICANĂ*-► 1 1

REVENIT 
PE POZIȚII

CA3A 
FLORILOR

U- ULEI . 
SFÂNT

NU

♦

ATRASE DE 
MAGNET

1
TRAS PE ■ 
LÂNGĂ 1 FIRE .

NATURALE
►

SEMICON
DUCTOR LECUI!

♦ ARMĂSAR-

CUTIEI

► REGELE 
DEȘER
TULUI

AFLATĂ 
PE ROL •* ♦ SCULĂ DE

DESEN “ ► -

ABATE 
ÎNCET

NEVOR
BITOR

DÂNȘII -► MĂMICĂ- ► ♦
MICUL 

AVOCAT
CASĂ!

ODAIE .

CHEF 
DEJOACĂ

► ▼
SE 

PETRECE 
BRUSC

▼

L*
PÂNZELE 
CORĂBIEI ♦
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Reflecția săptămânii
“Ignoranța este cel mai mare dușman al sufletului. Ce f 

crezi când nu știi nimic? Ce iubești când n-ai văzut nimic?
Lacordalre 

ignozanță

• “Nimic în educație nu este atât de uluitor ca marea cantitate 
de ignoranță care se acumulează sub forma faptelor inerte."

Henry Adams
• “Teama ia întotdeauna naștere din ignoranță”

Ralph Waldo Emerson
• “Ignoranții care fac pe deștepții sunt cu mult mai prfejos

decât maimuțele."
Voltaire

• “Ignoranța e bezna minții.''
Hacob Paronian

“Ignoranța e mama tuturor relelor."
Rabelais

• "Un prieten ignorant e mai primejdios decât un dușman 
înțelept.”

La Fontaine 
Selecție de llie LEAHU

Gloanțe de catifea
• Când rostești vorbe 

prea mari, riști să fii pus în 
umbră de ele.

• îngerii noștri păzitori 
mai ațipesc și ei din când în 
când.

• Nu putem înțelege de
cât ceea ce vrem. Și, desigur, 
cum vrem.

• Incultura nu mă deran
jează decât dacă este afișată.

• Buruienile sunt buruieni 
doar din punctul nostru de 
vedere.

• Ca să ne menajeze, și 
adevărul ne minte uneori.

• Diferența dintre cel cu 
aripi și cel pe catalige este că 
ultimul e ușor de doborât.

• Cel care n-a greșit 
niciodată crede că e foarte 
singur. Cine îndrăznește să se 
apropie de el?

• Curajul se naște atunci 
când frica umple paharul.

• Când era tânăr, îi privea 
pe bătrâni cu milă. Acum, că e 
bătrân, așa îi privește pe tineri.

• Dacă am depăși gra
nițele cunoașterii, am avea o 
nouă perspectivă către alte 
granițe.

• Șansa minciunii este 
că, adesea, e mai de crezut 
decât adevărul.

© - Niciodată n-am ajuns
atât de repede la locul acciden
tului, spuse polițistul după ce 
intră cu mașina în copacul de 
pe marginea drumului...

- Cum ai putut, crimi- 
nalule, să-ți arunci nevasta pe 
fereastră?

- Nu știu. Dar am făcut-o 
fără să-mi dau seama.

- Și dacă în acel moment 
trecea cineva pe stradă?

■d> - Iubitule, hai să nu ne
mai certăm în public. O să crea
dă lumea că suntem căsătoriți!

© - Mioaro, cum a fost
la examen? Ai luat permisul de 
conducere?

- Nu știu.
- Cum adică nu știi? Ce-a 

zis examinatorul?
- N-a apucat să zică mare 

lucru, fiindcă l-a luat salvarea...

GAVCO

“Meditația domniței” - 
sculptură de loan Șeu 

(lucrare prezentă,în “Salonul 
..„•de iarQă. ț-jQ
Foto: Traian MÂNU

Legea Iul Shaffer
Eficacitatea unui politician 

variază invers proporțional cu 
principialitatea-lui.

Legea detaliilor, a Iul 
Nofziger

■ Dacă un candidat politic 
intră în amănuntele specifice 
ale unui program care 
afectează interesul
alegătorului, alegătorul devine 
interesat. Dacă propunerea 
are de-a face cu bani, el 
devine foarte interesat.

Formula supraviețuirii 
într-o funcție publică

1. Exploatează inevitabilul, 
însușește-ți orice este bun.

2. Nu deranja "perimetrul”. 
Nu fă scandal atâta timp cât 
nu ești sigur că rezultatul va 
fi în favoarea ta.

Legea de fler a 
distribuției, a Iul 
Wakfield

Cei care obțin - au.

FILIGRAN
1 2 3 4-5 6 7 8 9 10

2

3 ■ ■
4 ■
5 ■

|gg
■

iH ■
9

10

© - Cu mașina asta de
calcul poate socoti și un imbecil.

- Chiar? îmi dai voie să încerc?

© - Mioaro, unde ați fost
în concediu?

- La mare.
- Și v-ați distrat?
- Excelent. Mai ales băr

batul meu: A fost invitat la o 
partidă de vânătoare subac
vatică și a reușit să scoată 
două amfore...

- Dai? Și cum le-ai gătit, tu?...

© Cugeta - metafizic - 
Afrodela Scuturici:

“Există două perioade în via
ță când bărbatul nu înțelege fe
meia: înainte de căsătorie și 
după aceasta..."

SONSY OS ORAOlUN
Iubita mea, se-apropie Crăciunul
Și Anul Nou, și Sfânta Bobotează... 
în iesle se va naște Fiu de Vază,
Așa precum voit-a Domnul, Bunul...

Va lumina din centri OchiuPPază, 
Veghind egal pe bunul și ne-bunul, 
Și vor veni și Magii - unul câte unul 
Călăuziți pe dntm de Steaua - Rază...

... Vom aștepta și noi colindătorii, 
Cu două mere și vreo trei sarmale - 
Cadou - (și ele!) - al mătușii tale...

Și-mbolnăviți de virusul candorii,
Vom crede, sincer, într-o Sfântă Cale 
Pe care-o cam evită muritorii...!

Dumitru HURUBĂ

• Din colecția mea de 
imagini - paradox: a/ Cioran 
trăgând de o sforicică pentru 
a deschide sertarul biroului 
său: b/ țiganul analfabet diri
jând.descărcarea mobilei stil 
(de un alb ironic!), pe treptele 
de marmură (tot albă, albă, 
Doamne!) ale pompoasei lui 
vile... «Cu fiecare zi ce trece 
mi se întărește convingerea 
că în plan educativ mama 
mi-a dat ce n-ar fi putut s-o 
facă nici o școală din lume...
• Laureatul Premiului Oscar, 
actorul Roberto Begnini, ie 
era recunoscător părinților 
lui pentru sărăcie. Lâ fel - 
într-un alt context - a spus-o 
și Sophia Loren. Aș fi vrut s-o 
spun eu primul, acest gând 
urmărindu-mă prin timp.
• Un principiu de drept spu
ne: "A tăcea înseamnă a 
consimți”. Aviz amatorilor!

^•Am ridicat în juru-mi un Zid

ORIZONTAL: 1) Obiceiuri tra
diționale, scris și oral; 2) Che
mător în vârtejul plăcerilor înșe
lătoare; 3) Scrieri în curs de apa
riție! - Contestatari ai ordinelor 
impuse de sus - Sărutate în final 
cu tandrețe!; 4) Adept 
conjunctural al întunericului - 
Fentă cu care se marchează un 
gol; 5) Puști de calibru redus - 
Iesle pentru hrănirea cailor pu
tere; 6) Aspirant legendar la be
ția înălțimilor - Gen de afecțiune 
manifestată în picioare; 7) îți dă 
dreptul la proprietate - Mijloc 
obișnuit de circulație pe litoral; 
8) Nume uitat din istoria muzicii - 
Forme circulare pentru torturi - 
Debut în domeniul literelor; 9) 
Rivalii unor dansatori de step; 
10) Nedrept în judecată cu pa
tină borjuristă.

Chinezesc spiritual pentru a 
proteja frumusețea lumii 
mele de vulgaritate... «întâm
plarea face să mă întâlnesc 
cu mai multe pagini scrise 
de... Generalul Lebed. Re
produc două gânduri "lebe- 
diste”: "Sunt fatalist. Cred că 
un om care s-a născut pentru 
a fi spânzurat nu se va îneca 
niciodată" și: "Când violul es
te inevitabil, nu mai. e nimic 
de făcut decât sâ stai și să te 
bucuri." Numai șugubăț nu 
mi-l imaginam pe încruntatul 
general. «La ieșirea din 
labirint, un "NOR”: "Astăzi nu 
v-am văzut, dar vă salut în 
amintire, nori înalți, nobile 
întrupări de abur și lumină, și 
urmăresc, ca-n vis, trecerea 
linei voastre umbre peste noi, 
peste pământuri, peste ape, 
soră luminii și stăpână 
mortii.

///e LEAHU

© Un polițist amendează 
un șofer:

- Ce să fac cu chitanța, 
domnule polițist, că mai am o 
grămadă acasă?

- O puneți bine și când o 
să strângeți nouă veniți cu ele 
la secție și a zecea amendă 
v-o dăm gratis. .

© Sub cerul înstelat, un 
marțian și o pământeacă se 
plimbă, ținându-se de mână.

- Uite, acolo locuiesc eu - 
spune marțianul arătându-i un 
punct luminos pe cer.

- Bloc sau vilă?, întreabă 
pământeancă.

© - Iubito, nu vrei să ne
așezăm puțin la umbra unui 
copac?

- Nici nu mă gândesc!
- N-ai încredere în mine?
- Am încredere în tine, am 

încredere în mine, dar n-am în
credere în noi amândoi...

© - Visul soțului meu a
fost să se căsătorească cu o 
femeie frumoasă!

- Da? Păcat că nu și l-a 
îndeplinit!

© - De ce vă puneți vată
în urechi, domnule doctor?, 
întrebă pacientul de pe 
scaunul dentistului.

- Pentru că v-am recu
noscut! Nu sunteți dumnea
voastră polițistul care m-a 
amendat săptămâna trecută 
pentru că ziceați că am ma
șina murdară?

© ; Cum îți permiți să mă
pipăi, sunt o fată cuminte!

- Oh, îmi pare rău!

-Și mie...

Culese și prelucrate de 
llie LEAHU

,iaris *

mâXimE de iEzon
Definiții:

- Chiciură: - ură sub formă de ... chici.
- Psihopat: - patul în care zace un bolnav psihic.
- Torționar: - cel care poartă ... torța.

Uneori prezentului i-e mai ușor să schimbe trecutul decât 
să schimbe viitorul.
O în viața socială și politică, cine vrea să ajungă deasupra, 

trebuie să cunoască toate ... dedesubturile.
O El , țânțarul Rusiei și Elțîn, Țarul Rusiei, înțeapă încă destul 

de fire
La 22.12.1989 a fost consens și la 28.01.1990 a devenit 

nonsens.
rfjbtJnii când sunt puși la sapă zic că-i greu, iar când nu-i pui 

se ocupă tot de săpat. Sapă ... pe cine pot.
Dacă ți-ai tăiat singur craca de sub picioare ... ești în pom. 

^■Pe timp de secetă ne mulțumim și cu ... apă de ploaie, 

țy Fericit acela ce-a reușit să fie iertat pentru greșeala ce n- 
a săvârșit-o.

Cărămida, oricât de nevinovată ar fi, tot... la zid ajunge.
Din exclamațiile unui pictor: “O, tempera, o more!"
Dacă vrei să trăiești în pace, fii prieten cu toți dușmanii tăi.

VERTICAL: 1) Ridicate nemâncate de la 
masă; 2) Tip de soluție pentru limpezit; 3) 
Cale de legătură în vilegiatură! - A întreține o 
conversație la gârlă, - Marchează un nivel mai 
ridicat; 4) Tip sui-generis de verde crud - Tonul 
unui excelent stil de viață; 5) Parcurs conform 
unor semne grafice - Face ilustrații după 
natură; 6) Lipsă totală de inspirație la cursuri - 
Roman istoric de anticipație; 7) Expresie de 
manifestare a surprizei - Conectată la rețeaua 
lui Bachus; 8) Unitate autohtonă de cavalerie - 
Proclamă starea de necesitate (inf.) - Com
poziție clasică pentru tobă!; 9) Tipice pentru 
formarea unor râuri!; 10) Drum fără întoarcere 
în mersul evenimentelor.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului “NARCISISM’’ 1 ■ 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: I
1) PARAȘUTATA; 2) AFARA-APEL; 3) TITANI- 11 

ARI; 4) AN-TINERET; 5) L-CA-STANE; 6) ■■ 
AMARA-ET-R; 7) MARINAR-MA; 8) AGA- ! " 
A RĂCIT; 9) LARG-ATOM; 10) EREDOPATIE. • • 

--------...-..-.-..yv

MAT !N 2 MUTAM
Controlul poziției:
Alb: Rf8, Te4, Th6

Negru: Rh8,
Ng2, ph7

Soluția proble
mei din 
trecut:

1. Ta6!T~
2. C7#

1,...T:c6
2. b8D #

1.... Tb7
2. C;b#

1.... Tc8+
2. b:cC #

1. ...Td7 +
2. C:d #■

nr.

*

■
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\p-jZ Sâmbătă
18 decembrie

ROMÂNIA!
8.20 Odiseea (ep. 2,3) 10.00 

Acum, poți afla... 10.30 Vă place 
filmul? 12.45 Muzica de capo al 
fine 14.00 Arca Marinei 16.30 
Asasinate celebre (do) 17.20 
Teleenciclopedia 18.05 Mare 
schimbătoare (s, ep. 7) 19.00 
Perechea potrivită 19.30 Carol 
și compania (s, ep. 12) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (div.) 22.30 Dr. 
Quinn (s, ep. 12) 23.20 Jurnalul 
de noapte

TVR 2
9.15 De la lume adunate... 9.45 

Lumea de mâine (mag.) 13.00 
Quasimodo (d.a) 13.50 Un înger 
adolescent (s) 14.10 Călătorind 
prin țară 14.30 Atlas 15.00 Santa 
Barbara (s) 15.50 Primul val (s) 
16.00 Obsesia (s) 16.45 
Documentar 18.25 Documente 
culturale 18.30 Personalități 
19.10 Integrale muzicale 22.00

Duminică 
19 decembrie

ROMÂN! A1
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)

9.30 Kiki Riki Mi'ki... 11.00 Viața 

satului 13.30 De luni până 
duminică 16.00 Haz cu lumea 
televiziunii (s, Anglia 1998) 
17.00 Blankenese (s, ep. 11) 
18.20 Trupa de șoc 19.00 
Perechea potrivită 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.40 Zodia VIP 21.50 
Războiul (dramă SUA 1994)
23.50 Jurnalul de noapte

TVR 2
9.15 Orizont spiritual (do)

10.15 Ferma (s)11.00Tip-Top, 
Minitop! 12.00 Arca lui Noe
12.30 Autostop 13.30 Timpul 
trecut 14.25 1989 - zece ani 
după 15.00 Știri 15.50 Primul 
val (s) 16.45 Povestirile operei
17.45 Documentar 18.30 Un 
secol de cinema 19.15 Gala 
TVR 2 20.15 Alergând după 
amintiri (dramă SUA 1994) 
22.25 Știri

Luni

n' 1 20 decembrie
ROMÂNIA!
12.00 Surprize, Surprize (r) 

14.00 Jurnal 14.15 TVR Craiova 
16.00 Em. în limba maghiară 18.05 
Jumătatea ta 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 591) 20.00 Jurnal. 
Știrea zilei. Sport. Meteo 20.55 
Felicity (s, ep. 13) 21.40 Gu 
ochii'n 4 22.10 F.B.I. C-16 (s, 
ultimul ep.) 23.00 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
12.00 Povestirile operei (r) 

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 - zșce 
ani după 18.45 Se întâmplă acum
19.30 Știri 21.30 E dreptul tău! 
22.00 Fotbal Imagini din meciul 
România-Columbia, CM Franța 

Fotbal Meci din Campionatul 
Spaniei (d)

ANTENA !
9.00 Minunile naturii (do) 10.00 

Casa de piatră 11.00 Orient 
Expres (talkshow) 13.00 Cu 
Țopescu de la A la infinit (mag.)
17.50 Fashion Club 18.00 
Dragostea învinge (s) 19.00 
Observator 20.00 Operațiunea 
Delta Force 2 (f.a. SUA '97)22.00 
Observator 22.30 Nevasta șefului 
(co. SUA 1986)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule (s) 10.0Q 

Lois și Clark (s, ep. 53) 11.00 Pro
motor 11.30 www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, cultura 
12.55 Știrile PRO IV13.05 Prietenii 
tăi (s, ep. 101) 13.30 Dharma și 
Greg (s) 15.00 Ce se vede (mag.) 
16.00 Fete de bani gata (s) 16.30 
ProFashion (mag.) 17.00 Te uiți și 
câștigi! (cs) 19.00 Știrile PRO TV 
20.00 Vacanța mare la PRO TV 
21.00 încurcături sentimentale (co. 
SUA 1994) 22.55 Știrile PRO TV

ANTENA I
8.00 Spiritualitate și credință 

10.00 Godzilla (s, ep. 27, 28)
10.45 Aventurierul Sinbad (s)
11.30 Buni prieteni 12.15 Seria 
Stan și Bran: La pescuit (co. SUA 
1932) 13.00 Duminică în familie
17.30 Dragostea învinge (s)
18.45 Infomercial 19.00 
Observator 19.50 TeleEurobingo 
Show 22.30 Superpolițiștii din 
Miami (co. SUA 1985)

PRO TV
9.00 Super Abracadabra

9.30 Lassie II (ep. 23) 11.00 
Destine celebre 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Prietenii tăi (s, ep. 102)
13.30 Dharma și Greg (s) 14.00 
Prețul corect 14.45 Chestiunea 
zilei 15.30 Beverly Hills (s)
16.30 Super Bingo (d) 19.00 
Știrile PRO TV 19.30 în numele 
tatălui (dramă Anglia/lrlanda 
’93) 21.50 Armă mortală I (f.a. 
SUA ’87) 23.45 Fotbal Mag. Liga 
Camp.

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.10 Animal Show (s)
10.50 Asterix, galul (f. da. Belgia/ 
Franța 1967) 13.15 Pretender (s) 
14.00 Decepții (s) 15.00 
Răsfățata (s, ep. 14, 15) 17.00 
Știri 17.25 Dragostea învinge (s, 
ultimul episod) 18.10 Caj canele 
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

PRO TV
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 

23.00 OZ - închisoare federală 
(s, ultimul ep.) 23.45 1984 (SF 
Anglia ’84)

ACASĂ

7.15 - 12.25 Filme și seriale 
(reluări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Cartea cărților (d.a) 16.00 
Rugby Steaua - Ebbw Vale (d) 
18.00 Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 Vrabia din 
mână (f. p. SUA 1992) 21.45 
Nevestele de la Hollywood (f. SUA 
'85, p. III) 23.30 Motown Live 1999

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii

11.30 Sport, magazin 13.00 Mo
tor. Emisiune auto 13.30 Apel de 
urgență (r) 14.00 Real TV (r)
14.30 Dosarele Y (r) 15.30 Ca
mera ascunsă (div.) 16.00 
Comisarul Rex (r) 17.00 
Telenovelă 18.00 Știri. Sport. 
Meteo 18.35 Popular (div.) 21.00 
Cei mai buni dintre cei mai buni II 
(f.a. SUA '93)21.50 Știri 22.00 
Show-ul de noapte

HBG>
10.30 Războinicii stelari (s)

ÂCAoA
7.30-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.30 Desene animate: 
Cartea cărților 16.00 Fotbal II 
Calcio (d) 18.00 Micuțele doamne 
(s) 19.00 Floare de aur (s) 20.00 
Acasă la români 21.30 Sheena, 
regina junglei (dramă SUA 1984)

PRIMĂ TV
7.00 Emisiune pentru copii 

12.00 Vacanță a la Petrișor 12.30 
Tradiții 13.00 De cdlo colo 
(magazin turistic) 13.30 Chic 
(mag. de modă) 14.00 Cinemagia
14.30 Ne-am căsătorit? (co. 
Franța '91) 16.00 Detectivi de elită 
(s) 18.00 Știri. Sport. Meteo 
18.35 Un alt fel de înger (co. SUA 
’96) 20.00 Reacție în lanț (dramă 
Canada 1990) 22.20 Știri 22.45 

Revista presei 23.00 Nadine 
Show (r)

HBQ
10.00 Bogus (co. fant. SUA 

1996) 12.00 8 căpățâni într-un 
sac (co. neagră SUA ’97) 13.45

Chestiunea zilei 20.00 Hook (fant. 
SUA 1991) 21.55 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.30- 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 Crăciun în Connecticut 
(co. SUA 1992)

PRIMA
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Celebri și bogați (r) 13.00 Politica 
de mâine (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

HBG>
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) 

11.00 Un puști la curtea Regelui 
Arthur (f.a SUA ’95) 12.30 
Prima lovitură a lui Jackie Chan 
(f.a. Hong Kong ’96) 14.00 
Goana ascunsă (dramă SUA 
'96) 17.00 Cu orice preț (thriller 
SUA 1995) 18.45 Beverly Hills 
Cop III (co. SUA’94) 20.30 Pulp 
Fiction (f.p. SUA 1994)23 00 
Lupul (horror SUA 1994) 1.00 
Asediați la domiciliu (thriller 
SUA 1998)

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

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

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?” talk-show .

Vocile (dramă SUA ’95) 15.15 
Dragoste de vrăjitoare (f. fant. 
Franța .’97) 17.00 Alien: 
Renașterea (horror SUA 1997)
18.45 Tatăl miresei2 (co. SUA
1995) 20.30 Emma (co. SUA
1996) 22.30 Frankestein (hor
ror SUA 1994) 0.30 Dorința unei 
mame (dramă SUA 1997)

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

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

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!”

14.45 Paradisul crimei (thriller 
SUA ’96) 17.00 Drumul spre 
Hollywood (dramă SUA 1997)
20.30 Frica de întuneric (dramă 
fant. SUA 1991)23.00 Șantaj 
(thriller SUA’95)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)
7.10 Bună dimineața, 

România 9.00 Forța destinului 
(r) 10.00 Info Matinal 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 13.00 
Ora unu a venit 15.15 Post 
meridian 17.30 Sport magazin 
18.00 Știri 18.10 Lou Grant(s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Telejurnal 20.45 Știrile 
locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală 00.00 
Știrile locale 0.30 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 "Bună dimi

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

neseseev*
Perioada 18- 80 decembrie

Z BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Concentrați-vă pe problema 
începută deja și la modul în 
care o veți încheia. Ați "înflorit” 
în ultimul timp și ațâțați interesul 
acelora care până acum nici nu 
au luat în seamă existența dv. 
Vă cuprinde febra 
cumpărăturilor, dar vă sfătuim 
să nu stricați toate economiile. 
Luni nu vă lansați prea mult în 
afaceri.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Totul merge bine. Rezolvați 
o problemă grea cu forța dv. de 
convingere, ceea ce vă aduce 
o satisfacție deosebită. 
Duminică interesul arătat de o 
persoană anume vă face să vă 
simțiți bine. Să nu vă jucați cu 
focul, mai ales că femeile nu 
suportă amăgirile. Găsiți mai 
bine altceva de făcut.

5 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Din nou fericire și 
succese. Este momentul să 
treceți la acțiune și să vă puneți 
planurile în aplicare. Vă rămâne 
destul timp liber să vă distrați și 
să ieșiți în societate cu 
partenera. Totuși, duminică n-ar 
strica să mai încetiniți puțin 
ritmul și să vă odihniți în mijlocul 
familiei. Luni - o zi plină la 
serviciu.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Sâmbătă este ziua ideală 
pentru o discuție sinceră, pe 
îndelete, cu partenerul. Puteți 
clarifica acum neînțelegerile 
care au provocat tensiuni până 
acum. Duminică se întrevăd în 
general dificultăți în plan 
sentimental pentru nativii zodiei. 
Luni se anunță ziua cheltuielilor 
neprevăzute.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Veți avea parte de bucurii 
și neplăceri în egală măsură. 
Persoanele născute în prima 
decadă nu se înțeleg acum nici 
cu familia, nici cu prietenii. Nu 
vă speriați de schimbări! Azi se 
schimbă ceva în dragoste, 
mâine în afaceri, apoi în 
sănătate și în prietenii. 
Elaborați-vă mai multe strategii, 
ca să fiți pregătit.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX) 

înotați împotriva curentului.
Nu vă schimbați această 
atitudine, altfel veți deveni o 
persoană nepăsătoare, leneșă 
și mincinoasă. Sunteți altruist, 
vă preocupă soarta semenilor. 
Pe plan amoros încercați să 
mențineți echilibrul între 
dragostea platonică și cea 
senzuală! Luni trebuie să luați o 

y^decizie foarte importantă.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Nu vă puteți stăpâni 
imaginația, visați numai lucruri 
irealizabile, dar nu fără 
speranță.'Vă cam bate gândul 
să schimbați locul de muncă. 
Nu trebuie să vă grăbiți, mai 
reflectați...Căutați mai bine un 
partener de care să vă legați 
destinul! Luni veți face eforturi 
serioase la locul de muncă, 
nerecunoscute însă de ceilalți.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Nu trebuie să credeți tot 
ce vi se spune și prin urmare 
nu veți avea eșecuri sau 
deziluzii. Corespondența sau 
discuțiile profesionale 
rezolvați-le la începutul 
săptămânii, pentru că p.oziția 
astrelor vă favorizează. în 
sfârșit, luni realizați cine sunt 
aceia care vă stau alături și 
cine vă bagă bețe în roată...

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Nativele zodiei vor avea 
parte de tensiuni și neplăceri 
în viața particulară. Acum au 
nevoie mai mult ca oricând de 
ajutorul prietenilor. Principalul 
inamic îl constituie pierderea . 
încrederii în sine. Luni veți 
ajunge la concluzia că nu 
merită nimic sacrificat pe 
altarul locului de muncă...

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

O situație cgm nesigură 
se rezolvă favorabil și 
aceasta contribuie la 
reconsiderarea dv. în plan 
profesional. în următoarele 
zile însă veți întâmpina unele 
greutăți, dar cu răbdare și 
luciditate le veți putea depăși 
cu bine. Luni vă cam săturați 
de anumiți prieteni, dar nu știți 
cum să scăpați de ei.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Doamnele din Vărsător nu 
se prea omoară cu îndatoririle 
de familie, dar reușesc de 
fiecare dată să evite certurile 
cu partenerul, pentru că au un 
talent aparte în a aplana orice 
situație. Duminică va fi o zi 
schimbătoare, dar în general 
bună. Luni aveți toate șansele 
să obțineți niște venituri 
suplimentare.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Astrele vă prevestesc 
doar binele, de dv. depinde 
însă înfăptuirea planurilor pe 
care le aveți! Trebuie să 
rezolvați o sarcină grea în 
cadrul familiei și o veți rezolva 
rapid, cu succes. La serviciu, 
manifestați mai multă grijă cui 
și cât vorbiți. în ciuda 
ghinioanelor, este uimitoare 
voința dv. de a învinge. y
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boilere (gaz) Tel. 719797ANIVERSĂRI, 
MULȚUMIRI

• Grupul Școlar Crișan - 
Criscior urează dlui Stan 
Dorel cu ocazia pensionării 
multă sănătate, fericire și “La 
mulți ani” alături de familie. 
(3707)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, patru ca
mere, două băi, garaj și 
grădină. Informații tel. 
711052(6377)

■ • 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)
• Vând VW.LT.28 Diesel, 

1981, înmatriculat, avariat 
față . Informații tel. 054/ 
223950,094/644178 (OP)

• Vând Skoda Favorit,
1991, neînmatriculată. In
formații tel. 054/223950, 
094/644178. (OP)________

• Vând Dacia 1310, nouă, 
preț avantajos, tel. 092/ 
772974(6425)

• Vând Dacia 1300, 
1981, ușor avariată, carte 
identitate, numere noi, 
Brad, 094/920801, 054/ 
655463(3708)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit, 092368868. 
(MP)

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

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

(6364)

• Vând urgent cuier mare 
cu dulap pentru încăl
țăminte. Preț avantajos. Tel. 
215988.

•EXCEPȚIONAL! Copia
toare noi și second hand (2 
milioane-8 milioane), im
primante,case marcaj fis
cale (7 milioane-12 mili
oane). Tel. 710259, 092/ 
380613(6370)___________

• Societate comercială 
vinde făină tip 500. Informații 
tel. 243144 sau 092/607.686 
(6426)

• Vând țuică de prună, 34 
grade, preț 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869(6378)

• Vând motor 55 KW, 
transformator trifazic 160 
kVA, compresor 15 atmos
fere, șopron metalic 60 x 10, 
tel. 094/794076 (6476)

ÎNCHIRIERI
• Ofer pentru închiriat ate

lier auto sau comerț, hală 100 
mp, dotat cu trifazic, apă, 
canal, vad excelent. Tel. 
625388. (20683)

OFERTE DE SERVICII
• Angajăm URGENT vân

zători bilete BINGO, pentru 
tot județul. Tel. 234048.

• Societate de producție 
angajează contabilă cu 
experiență, salariu nego
ciabil, tel. 092/538874, 
241115(6424)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc patru ani 
de la trecerea în neființă a 
dragei noastre soție, mamă, 
bunică și soacră

ALEXANDRINA 
IONESCU (DINEL)

Comemorarea religioasă 
va avea loc la Biserica Orto
doxă Sf. Vasile, cimitirul din 
sti Eminescu, Deva, în ziua 
de 18 decembrie a.c. Bunul 
Dumnezeu să o odihnească 
în bace. Ticu, Ileana, Adrian, 
Mircea și Alexandru.

DECESE
• Copleșiți de durere, fiii 

Dorina și Dorin, nora Tatiana, 
nepoții Anca și Adelin mulțu
mesc din suflet tuturor celor 
care ne-au fost alături la 
greaua încercare pricinuită de 
recerea în eternitate a iubitu
lui nostru tată, socru și bunic

IOSIF CRIȘAN

Dumnezeu să-l ierte. 
(1023)

• Cu adâncă durere 
anunțăm împlinirea a 6 
săptămâni de la trecerea în ș 
neființă a celui care a fost 
soț, tată și bunic

Donație
Nu cu mult timp în urmă 

consemnam în paginile zia
rului nostru situația Biblio
tecii Municipale din Orăștie, 
aliată în ultimul timp '‘sub 
semnul revirimentului”.
Apreciere motivată de numă
rul consistent de volume noi 
și importante intrate pe raf
turile bibliotecii în acest an, 
provenite atât din fondurile 
bugetului local, cât și din 
donații - fie ele de la Minis
terul Culturii sau de la per
soane particulare.

Recent biblioteca a mai
intrat în posesia a 67 de 
volume (majoritatea repre
zentând literatură bele
tristică), donate de unul 
dintre pensionarii Orăș-

de cejrte
tiei, Lucian Zaharie, care - 
după cum mărturisea - a pre
ferat să le aducă bibliotecii 
decât să le vândă. între aces
tea predomină cărțile în lim
ba maghiară, avându-i ca au
tori pe Jokai Mor, Gârdonyi 
Geza ș.a., precum și romane 
celebre din literatura uni
versală (în limba română) 
semnate de Jack London, 
Alexandre Dumas etc.

Astfel, totalul donațiilor 
din acest an la biblioteca 
din Orăștie ajunge la 157 de 
volume, o zestre însemnată•
dacă ne gândim la modestia, 
ca să nu zicem sărăcia, ce 
caracterizează în general in
stituțiile de cultură 'de 
astăzi. (G.B.)

Veniți să degustați băuturile 
TARES”

In cadrul Târgului de cadouri deschis la Casa de Cultură 
din Deva se va desfășura și “Ziua Fares’’. Ce înseamnă acest 
lucru? Luni, 20 decembrie ’99, începând cu ora 16 se va 
produce degustarea de brandy și lichioruri produse de firme 
FARES. Așadar nu pierdeți ocazia de a vă satisface poftele 
în ceea ce privește băuturile de la FARES. (S.P.)

SC SIDERMET SA CALAM

• Ieftine și Dune! Vând
televizoare color, conge
latoare, frigidere, toate 
second hand, marcă și 
calitate germană. Ga
ranție un an. Brad, lângă 
autogară. Tel. 092639025. 
(20615)_________________

• Vând frigider și mașină 
de spălat. Tel. 624595. 
(1020)

Consiliul ae Administrație al SC SIDERMET SA CĂLAN
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIO

NARILOR la sediul societății, str. Furnalistului, 
nr.5.17, în data de 4 ianuarie 2000, ora 10, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului de restructurare 
conform HG nr.978/1999 și Ordonanței nr.98/1999.

2. Diverse.
în dazul în care nu se îndeplinesc condițiile 

legate pentru desfășurarea Adunării Generale a 
Acționarilor, aceasta va avea loc a doua zi, la 
același ordin și aceeași oră.

Informații suplimentare la telefonul 054- 
730303.

REȚEAUA LIBRĂRIILOR BIBLIOFOR S.A. 
TIPOGRAFIA BIBLIOFOR

2700 DEVA, PIAȚA UNIRII nr.io, jud. HUNEDOARA - ROMĂNIA 
1 Pentru comenzi fi detalii sunați la:

Tel. 215237, 214455 Tel/fax 2fl 597

TRIFI0AN

Veșnic vei rămâne în 
amintirea noastră. Slujba 
de pomenire, 19 decem- 
briel 999 la Biserica Bisca- 
ria, Șimeria. (7995)

Vă oferă servicii de calitate într-un segment 
care în general este cu probleme - TIRAJELE MICI.

Cele mai bune prețuri la tiraje între 50 și 1000 
de exemplare, pentru o gamă largă de produse: coli cu 
antet, cărți de vizită, imprimate tipizate personalizate, 
multiplicări diverse, cârti, reviste, ziare, fluturași, 
etichete, materiale promoțlonaie; la cerere se asigură și 
servicii de editare și tehnoredactare computerizată.

1 
I 
I 

Numele:______________________________________  h
Prenumele:____________________________________ |
Localitate:____________________________________ |

> Telefon:________________________ B.I.__________ |
| Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta j 
| de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la| 
| 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.
I________________ — - —_____ —______________ I

Tombola sărbătorilor de iarnă 
TALON DE PARTICIPARE

Mult mai ieftin și cu spor 
Tipăriți la BIBLIOFOR I

Coperativa Horea Brad
Organizează în fiecare zl de luni, la ora 10, la sediul 

cooperativei din Brad, str. Avram lancu, nr.30 
LICITAȚIE pentru închirierea spațiului situat 

în Deva, str..Andrei Mureșanu, nr.3, bl.B1, 
parter, în suprafață de 50 mp.

Informații la telefon 054/655583, între orele 
7-15.

Ministerul Finanțelor
Direcția Generală a Finanțelorț 9

Publice și Controlului Financiar de 
Stat Hunedoara-Deva

TREZORERIA județului Hunedoara pune la dis
poziția persoanelor fizice CERTIFICATE DE TREZO
RERIE CU DOBÂNDĂ PENTRU POPULAȚIE cu valori 
nominale de 1 milion, 5 milioane, 10 milioane, 20 
milioane, 50 milioane, cu scadență la 90 de zile și 
180 de zile.

Vânzarea CERTIFICATELOR DE TREZORERIE se 
face zilnic, între orele 8-13, la sediile trezoreriilor 
teritoriale din Deva, Hunedoara, Petroșani, Orăș
tie, Brad, Călan, Hațeg, Lupeni, Simeria și Vulcan.

în cazul subscrierii de sume importante la certi
ficatele de trezorerie, operațiunea poate fi efec
tuată și prin virarea sumelor din contul bancar al 
persoanei fizice în contul unităților trezoreriei 
statului.

Emisiunea de certificate de trezorerie pentru 
populație prin trezoreria statului protejează eco
nomiile bănești ale populației de riscurile inflației 
și contribuie la consolidarea încrederii în moneda 
națională, garantând rambursarea la scadență a 
sumelor subscrise și plata dobânzilor aferente.

TREZORERIA STATULUI vă așteaptă și vă oferă 
* dobânzi atractive.

A-  r'miTTi—

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL 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 NOU 
RĂMÂNEM A! DUMNEAVOASTRĂ.

s._________________________________________ y

Tragerea Super 
Loto

“5/40” din 16.12.1999
3-19-4-12-36-32<_______

Tragerea “Expres” 
din 16.12.1999

12 -22 -21 -42 -33 -29
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Praznicul Nașterii Domnului 

și apropierea Anului Nou

2000 ne oferă plăcutul prilej 

de a adresa cele mai sincere 

urări de sănătate și prosperitate 

angajaților noștri, familiilor 

acestora, colaboratorilor, 

precum și tuturor partenerilor 

noștri de afaceri 

La mulți ani !
Director general, 

ec. Florian Nica

/ ' " -------\
Compania Națională a 
Cuprului, Aurului si 

Fierului MINVEST DEVA
Inii fac o datorie din a exprima cu prilejul 

sfintelor sărbători ale Crăciunului și Anului Nou 
2000 mulțumiri întregului personal al Companiei 
Minvest Deva pentru modul în care, pe parcursul unui 
an nu lipsit de greutăți, și-a pus în valoare priceperea 
și dorința de reușită în scopul bunului mers al 
activității de extracție și prelucrare a minereurilor. 
Faptul că în anul 1999 am fost în măsură să depășim 
destule dificultăți, că programele de restructurare sunt 
în faza de finalizare, ne permit să fim optimiști și să 
pășim cu încredere spre nou! an.

Tuturor salariaților și colaboratorilor companiei 
le adresez și pe această cale 

urări de sănătate, fericire 
si prosperitate.

La mulți ani!

X

Ing. Septimiu
CÂMPEAN,
director general

sc DEVIE SA
-------------- Deva --------------

J "J) Sărbătoarea Nașterii 
) Domnului și Noul 

An 2000 ne oferă 
plăcutul prilej de a

felicita^ clienții, producătorii de 
lapte/ /an gajații și familiile 
acesțora, precum și partenerii 
noștri de afaceri, urându-le 
tuturor sănătate, fericire și 
prosperitate.

Consiliul de Administrație 
Prin Patron,

Dorel Depcea
Director general, 

Cornelia Boboc

$♦<♦ APATERM $<A<
DEVA

Sfintele sărbători sunt un prilej de a ura 
angajaților, clienților și partenerilor de 
afaceri să fie înconjurați de dragoste și 
bunăstare. Anul 2000 să ne aducă tuturor 
bucurii și multe împliniri. Pentru toți cei 
care au încredere în noi, alese gânduri de 
sănătate și succese în realizarea

dorințelor.

Crăciun fericit!
La mulți ani!

Director general, 

ing, Liviu ANTAL

Deva

Sfintele Sărbători ale 
Crăciunului și Anului Nou 2000 

ne oferă prilejul să adresăm 
onoratei clientele, furnizorilor, 
colaboratorilor, partenerilor 
de afaceri, salariaților 
proprii și familiilor acestora calde 
urări de sănătate, bucurie, fericire 
și tradiționalele urări

Sărbători fericite și 
La multi ani!

Director general,
Ludovic Soos

COMAT 
DEVA SA

Cu ocazia sfintei sărbători a 
Crăciunului, la încheierea încă a 
unui an de colaborare, Consiliul de
Administrație al Socie
tății COMAT DEVA f
SA adresează sala
riaților, acționarilor 
și partenerilor de afa
ceri, cu cele mai 
alese gânduri, calde 
felicitări, urări de 
sănătate deplină 
și împliniri în
Anul Nou 2000, alături de cei dragi.

Sărbători fericite! La mulți ani!

Cu ocazia sărbătorilor de
Crăciun adresez locui- 

k torilor județului 
Hunedoara urări de 
bine și sănătate cu 
împlinirea speran
țelor în Noul An 

2000. Un gând aparte 
păstrez pentru familiile cele mai afectate 
de transformările din economie sau de 
calamitățile naturale care au lovit județul 
nostru în ultimii doi ani. Pentru acești 
oameni, prin funcțiile ocupate în Guvern, 
m-am opus lichidării în întregime a 
siderurgiei hunedorene. Doresc ca în noul 
an să avem liniștea și puterea de a 
schimba viața în mai bine.

La mulți ani!

Sorin DIMITRIU, 
deputat PNTCD de Hunedoara

Filiala “Distrigaz - 
Nord”, Tg. Mureș 

Sucursala Deva

Cu prilejul Sărbătorilor de 
Crăciun și al Anului Nou, avem 
deosebita plăcere să vă urăm tutu
ror consumatorilor de gaze naturale 
din județul Hunedoara multă 
sănătate, fericire și tradiționalul 
“LA MULȚIANI!n

Conducerea și Sindicatul
Sucursalei Gaz Deva


