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COUNDÂMD INTR'lfN GLAS
Acum, în preajma 

sărbătorilor de Crăciun, când 
tot omul se pregătește să se 
purifice spiritual înălțând un 
cânt de slavă pentru Nașterea 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, Primăria orașului 
Simeria (în frunte cu dnii 
primar I. Rovinaru și 
viceprimar N. Matieș), în 
colaborare cu Biserica 
Baptistă din același oraș și cu 
Corul Catedralei Ortodoxe 
din Hunedoara au organizat 
recent o seară de colinde.

Fiind invitată de către 
familia Jeler Adela și Daniel, 
care mi-au sponsorizat copiii 
de la Grădinița cu Program 
Normal Nr.2 Deva, am avut 
prilejul să particip la acest 
concert și să trăiesc momente 
cu adevărat divine, 
înălțătoare, ascultând predica 
serii, urmată de minunatul 
program de colinde susținut de 
corurile celor două biserici, de 
o ridicată ținută interpretativă.

Pe această cale țin să felicit 
organizatorii pentru

inițiativa de a reuni 
credincioși de rituri diferite 
spre a prbslăvi împreună 
Nașterea lui Iisus. Ar fi 
extraordinar dacă aceste 
colinde din repertoriul 
național și universal, într-o 
asemenea interpretare, ar 
putea fi ascultate și de către 
cei care nu pot participa la 
acțiuni de acest gen, prin 
intermediul unor casete 
audio.

Doina Moldovi, 
educatoare

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

Moș Crăciun
Moș Crăciun cu sacul plin a venit la copiii 

Asociației HandicapațilorNeuromotori, zona Deva. 
Ca în fiecare an între darurile lui s-au numărat 
alături de dulciuri și alte lucruri îndrăgite de cei 
mici și un program artistic cu cântece vesele, cu 
colinde și cu poezii. A fost atât de antrenant 
programul susținut de Horvat Aladarși elevul său 
Robert Nistor, de Emanoil Constantin și Mihai Feier 
încât fețele de obicei crispate de suferință și 
însingurare străluceau de bucurie. A fost un mo
ment în care copiii cu probleme s-au simțit 
înconjurați cu dragoste și atenție de toată lumea.

în cuvântul de bun venit dra Felicia Bedea, 
șefa zonei Deva a AHN, a mulțumit sponsorilor, 
începând cu Asociația de Sprijin pentru România 
,,Frăția” din Olanda ai cărei președinte și 

^vicepreședinte, împreună cu soțiile, au adus și de

CU
această dată pachete de sărbători. De asemenrel 
a exprimat recunoștința pentru Filiala de Cruce 
Roșie care le-a găzduit serbarea de Crăciun. Dna
Berey Elisabeta, vicepreședinta comitetului 
județean al AHN, și Marius Boldor, șeful 
organizației de tineret, i-au menționat pe sponsorii 
care au pus daruri în sacul Moșului: patroanele 
Lucia Popa - SC Leconfex și Simona Suciu -
Simal Exim SRL, firmele McDonald's, Coca-Cola,
Marișca și UZO Balcan.

Primiit cu aplauze, cum numai Moșul mai 
fusese întâmpinat, a fost primarul Mircia Muntean, 
un vechi prieten al persoanelor cu handicap, ca 
și dl Virgil Boca, și el prezent la manifestare. Din 
partea Consiliului local primarul le-a dăruit bonuri 
pentru ‘‘happy-meal” de la McDonald’s, în valoare 
de 3 milioane de lei. (V.ROMAN)
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Revoluția Româna -10 ani

Fii bun creștin!

9

eclanșată în seara 
zilei de 15 decembrie 

1989 la Timișoara și 
desăvârșită în 22 decembrie 
în Capitală, Revoluția 
Română a ajuns, iată, la 10 
ani. Forțele fidele 
dictatorului Ceaușescu s-au 
împotrivit cu puterea 
armelor dezlănțuirii 
populare, secerând sute de 
trupuri omenești și 
schilodind mai multe mii în 
toată țara. Dar furia și 
amploarea revoltei n-au 
putut fi oprite. Armata a 
fraternizat cu poporul și 
revoluția a învins. După fuga 
dictatorului, în acea zi de 22 
decembrie, românii își 
luaseră rația de libertate, 
prin vărsare de sânge și 
tribut de vieți, își făureau 
visuri îndrăznețe.

Ce a urmat, cum s-a 
învârtit de atunci roata 
istoriei pentru poporul 
român nu oferă prilej de prea 

jnultă bucurie. în primul rând 

pentru că adevărul despre 
revoluție nu se cunoaște. 
Pentru că autorii măcelului, 
cei care au curmat vieți 
nevinovate au rămas în 
anonimat. Pentru că 
speranțele în zile mai bune 
au devenit iluzii. Pentru că 
toți cei care s-au succedat la 
putere au fost/ sunt 
incapabili să conducă acest 
popor curajos și talentat pe 
drumul spre o societate 
modernă și prosperă, pe 
care și-o imaginaseră 
românii în 1989.

Că a fost revoluție, sau 
revoltă populată, sau lovitură 
de stat contează mai puțin. 
Că impulsul a fost exclusiv 
al românilor sau l-au grăbit 
“agenturili” străine, că au 
fost ori n-au fost teroriști, 
de asemenea interesează în 
mai mică măsură pe 
cetățenii de rând. Istoricii, 
specialiștii, politicienii n-au 
decât să-și bată capul cu 
asemenea lucruri, să scrie 

și să vorbească. Și s-a 
scris, s-a vorbit mult de 10 
ani încoace despre eve
nimentele din decembrie’ 
1989. însă asta nu îi 
încălzește pe oameni. Ei 
constată că trăiesc din ce 
în ce mai rău, că 
protipendada huzurește, 
că mai marii zilei le promit 
marea cu sarea, dar țara se 
afundă tot mai mult în 
sărăcie și deznădejde, că 
sacrificiile celor sus-puși 
sunt vorbe în vânt. Ei se 
lăfăie în cabinete și mașini 
luxoase și sunt echipați 
până în dinți cu tehnică 
modernă, scumpă - până la 
ultimul deputat de 
provincie -, învârt afaceri 
oneroase, stimulând 
corupția să se întindă ca o 
pecingine peste țară, în 
timp ce bătrâni 
neputincioși mor cu viață,

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

De trei ani de când sunt în 
componența Consiliului local 
Deva, am găsit oameni în 
municipiu care au înțeles să-i 
ajute pe cei sărmani. Și cine 
sunt aceștia? în special 
pensionarii. Oameni care au 
muncit o viață și acum au o 
pensie atât de mică de nu-șipot 
asigura un trai decent. Ca 
urmare, am făcut apel la 
primarul Mircia Muntean și la 
loan Avram, președintele 
organizației Deva a Partidului 
Pensionarilor, ca să-i ajute pe 
cei în vârstă. Astfel, agenții 
economici din municipiu au 
înțeles să-i ajute pe pensionari. 
De aceea, în numele celor ce 
au beneficiat de un asemenea 
ajutor, acum în prag de sărbători 
le mulțumesc pentru ceea ce au 
făcut. Pentru că sunt și oameni

„Călușerul transilvănean”
Spuneam într-un articol 

anterior ce aborda cea mai 
importantă manifestare 
folclorică hunedoreană, 
..Călușerul transilvănean”, 
aflată la a XXXI-a ediție, că 
vom reveni asupra desfășurării 
sale în ceea ce privește 
interpreții, costumul popular, 
vătafii cetelor călușerești, 
muzica care le însoțește.

Și cu această ocazie, 
specialiștii prezenți, ca și 
publicul spectator din 
așezămintele culturale din 
Romos și Orăștie, au constatat 
numărul mare de interpreți, 
copii și tineri, dovadă că lumea 

E vremea călușerilor și a 
sărbătorilor de iarnă. 

Foto: Traian MÂNU

9 - Tăticule, ce înseamnă “alegător"?
- Dragul meu, alegătorul e o persoană 

care crede că votează...

de vârsta a treia care au rămas [ 
singuri și nu are cine să aibă 
grijă de ei. Apoi sunt mulți copii 
ai străzii. Dar un lucru este 
clar: românii au învățat să-și 
ajute semenii.

Atâta timp cât voi fi 
consilier local împreună cu 
primarul Mircia Muntean și cu 
colegii din partid voi căuta să 
le facem viața măcar puțin mai 
frumoasă pensionarilor și 
copiilor din casele de copii, 
încercați și voi cu toții, să le 
faceți o bucurie, cât de mică, 
copiilor orfani, astfel încât să 
poată și ei să crească 
civilizat.

loan Răcoiu, consilier 
local, vicepreședinte al

Organizației Deva a I 
Partidului Pensionarilor J

satului hunedorean nu este 
peste tot una îmbătrânită. Și o 
altă constatare - tinerii 
domiciliați în oraș, dar plecați 
de la sat, se întorc cu drag pe 
meleagurile străbune pentru a 
practica și trăi obiceiurile care 
le-au legănat copilăria și care 
le-au intrat în sânge.

Cel mai mult spune despre 
trăinicia jocului și obiceiului 
călușeresc preluarea lui de 
către copii atât la Boșorod, 
cât și la Orăștioara, Geoagiu, 
Mărtinești ș.a. în fruntea lor se

________ Minei BODEA
(Continuare în pag. 2)

înregistrând, în 1999, o creștere economică notabilă

FORICON SR dă cu tifla
recesiunii generale

Oamenii de afaceri 
avertizează

REP.: Die director, din 
semnalele ce ne parvin din 
toate direcțiile se 
conturează concluzia că, 
din punctul de vedere al 
investițiilor, anul 1999 a 
marcat un recul pronunțat. 
Bani puțini pentru drumuri, 
construcții și în general 
pentru întreaga infra
structură. De aceea v-aș 
ruga să ne spuneți cum 
apreciați activitatea 
Foricon în acest an ținând 
cont de această ostilitate a 
mediului investițional în 
România?

O.M.: în acest an Foricon a 
avut un rezultat economic, ca 
să zic așa, contra curentului 
general, înregistrând o 
creștere notabilă în termeni 
reali. Sunt cel puțin două 

motive care au generat 
această stare de fapt 
îmbucurătoare. Unul ar fi că

Dialog cu dl ing. 
Octavian Mihâilâ, 
director general 
la SC Foricon SA 

Deva

zona noastră de acoperire 
cuprinde arealul a patru județe: 
Alba, Arad, Bihor și 
Hunedoara. Lucrările câștigate 
în aceste zone, cumulat, ne-au 
creat un front de lucru corect 
calibrat pentru potențialul 
nostru de producție. Singure, 
investițiile adjudecate în 
județul Hunedoara nu cred că 
ne-ar fi permis evoluții peste 
pragul minim de rentabilitate. 

Un alt motiv al creșterii 
economice a fost faptul că 
am evoluat într-o zonă 
privilegiată a investițiilor, în 
care o bună parte din banii 
derulați au avut ca sursă 
fonduri PHARE, precum și 
Fondul de Dezvoltare 
Socială al Comunității 
Europene. Acești bani au 
fost alocați pentru lucrări 
specifice ale direcțiilor 
silvice, lucrări de construire 
a drumurilor forestiere și de 
corecții făcute la torenți. 
Aproape jumătate din 
veniturile noastre pe 1999 au 
venit pe această filieră.

REP.: Care au fost 
principalele lucrări din

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 2)

9 Dacă până la 
sfârșitul acestei luni 
(decembrie 1999 - n.n.), 
Guvernul României nu 
adoptă Ordonanța de 
Urgență care să facă 
aplicabilă Legea 133, 
măsură promisă de mai 
multă vreme de către 
ministrul Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, în 
luna ianuarie 2000, toate 
IMM-urile din țară vor intra 
în grevă fiscală.

în urmă cu câteva zile, 
Asociația Oamenilor de 
Afaceri din județul 
Hunedoara (AOAH) i-a 
invitat pe ziariști la o întâlnire 
la sediul său din Deva. 
Scopul? De a le înfățișa 
dificultățile cu care se 
confruntă întreprinzătorii 
particulari din țară, inclusiv 

prin faptul că Legea 133/23 
iulie 1999 privind 
stimularea IMM-urilor este 
inaplicabilă.

Președintele AOAH, 
Marius Vărgaș, a adus la 
cunoștința presei pro
blemele dezbătute și
hotărârile adoptate la
Convenția Națională a 
Consiliului Național al
întreprinderilor Private Mici
și Mijlocii din România 
(CNIPMMR), care a avut loc 
în urmă cu 10 zile la Brașov, 
și la recenta întâlnire de la 
București a reprezentanților 
federațiilor, organizațiilor 
patronale, asociațiilor 
oamenilor de afaceri din 
întreaga țară, precum și 
poziția întreprinzătorilor 
privați hunedoreni față de 
aceste documente - poziție 
de aprobare și angajament.

Amăgiți ani de zile cu 
promisiuni din partea 
guvernanților, dar
împovărați într-un cres
cendo halucinant cu taxe 
și impozite, cu biruri de 
toate felurile, care au făcut 
ca, în ultimii trei ani, 
jumătate din numărul IMM- 
urilor din țară să 
falimenteze, iar din cele 
rămase doar jumătate să 
mai fie viabile, liderii 
federațiilor, organizațiilor 
patronale, asociațiilor 
oamenilor de afaceri au 
adoptat în ultima vreme 
hotărâri importante în 
apărarea drepturilor ce li 
se cuvin.

între acestea și cele de 
la Convenția Națională a

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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din lipsa medicamentelor, 
mor de foame și de frig, 
copiii sunt răpuși de boli, 
oamenii de inițiativă sunt 
sufocați de biruri, minciuna 
stă cu regele la masă.

Retrăim filmul Revoluției 
Române transmisă în direct 
pe micile ecrane. Ce 
descătușare de forțe, de 
furie împotriva dictaturii 
comuniste. Cât elan și curaj 
tineresc. Câte visuri 
îndrăznețe. Vedem an de an, 
la vremea remerporării 
tragicelor evenimente,

manifestările ce se 
organizează. Aceleași fețe, 
aceleași promisiuni, 
aceleași iluzii. De aceea au 
dreptate adevărații eroi ai 
revoluției - nu cei mulți 
contrafăcuți - să-și strige 
indignarea: păcat, păcat de 
sângele vărsat. îi va auzi 
oare cineva? îi va înțelege? 
Le va atenua disperarea? 
Se va sacrifica altcineva în 
locul lor? E greu de spus că 
o vor face mâine puternicii 
zilei. Ei au altceva de făcut. 
Pentru punga și sufletul lor. 
Națiunea? E liberă...

FORKON SR dă c<i tifki 
recesiunii generale

(Urmare din pag. 1) 

portofoliul Foricon în acest 
an?

OM.: într-o enumerare 
succintă aș aminti doar o parte 
din lucrările cuprinse într-o 
clasă a valorilor din intervalul 
1-20 de miliarde de lei. Pentru 
județul Hunedoara amintesc 
refacere dig Lăpușnic, 
înlăturare efecte calamități la 
amenajarea hidroenergetică 
Rîu Mare-Retezat, cu 
construirea unei căi de acces 
peste Barajul Gura Apelor, 
precum și o lucrare de 
refhcere a unui drumoalamitat 
de pe Valea Streiului. Tot în 
acest an am mai lucrat la -un 
sediu de Poștă la Ineu, un 
complex administrativ la Sebiș 
și o alimentare cu apă în 
comuna Vîrfurile, județul Arad, 
în Bihor am modernizat un 
drum comunal la Holod. am 
executat un drum forestier la 
Valea Finisului, precum și 
corecții de torenți la Vîrtop- 
Cîmpeni-Ștei. în fine, în județul 
Alba sunt în derulare, printre 
altele, un centru de comandă la 
“Hidrocentrala’’ Sebeș, o 
refacere de drum calamitat 
între Rîu Mare și Cugir și o 
corecție de torenți pe Valea 
Recea

REP.: Cine vă sunt 
principalii beneficiari și 
cum a decurs fluxul 
financiar între Foricon și 
aceștia?

O.M.: în proporție de 90 la 
sută, lucrările efectuate de noi 
sunt plătite din fonduri publice. 
Colaborăm cu Conel, direcțiile 
silvice și unități ale 
administrației publice locale. 
Punctul nevralgic al acestor 
legături de afaceri l-am avut 
în relația cu consiliile locale,

unde bugetele au fost extrem 
de reduse în acest an, 
provocând restanțe în 
achitarea prestațiilor 
noastre. La ora actuală 
Foricon are un nivel al 
creanțelor de 15 mjliarde de 
lei. Evident că această 
blocare de fonduri se reflectă 
în restanțe la plată către 
anumiți furnizori pe care-i 
avem. Totuși, per total, 
suntem într-o situație 
economică bună, realizând o 
cifră de afaceri de 50 de 
miliarde de lei la o rată a 
rentabilității de 9-10 
procente. Prin dotările de 
mică mecanizare, am reușit 
să creștem productivitatea de 
la 58 de milioane de lei per 
salariat la 92 de milioane de 
lei per salariat. Acest lucru 
se va oglindi în dublarea în 
acest an a valorii 
dividendelor pe care le vom 
plăti.

REP.: D-le director, ce 
așteptați de la anul care 
vine ?

O.M.: Dată fiind
multivalența noastră în 
domeniul construcțiilor, fiind 
capabili să abordăm o .mare 
diversitate de luorări, 
începând cu construcții de 
drumuri forestire și terminând 
cu sedii de bănci, Foricon 
are acoperit pentru 2000 
portofoliul de lucrări. 
Valoarea totală a investițiilor 
pe care le mai avem de 
executat, în continuare, se 
ridică la peste 100 d.e 
miliarde de lei. Și sperăm că 
declinul se va opri, iar acest 
aflux de investiții pe care noi 
l-am simțit în acest an 
rămâne doar vârful 
icebergului.

Oamenii de afaceri 
avertizează

(Urmare din pag. 1)

CNIPMMR de la Brașov și 
de la întâlnirea organis
melor patronale de la 
București. Este vorba 
despre o Rezoluție, un 
Protest • împotriva 
Ordonanței de Urgență 
privind plafoanele de casă 
de un milion de lei/zi și 
utilizarea numerarului de 
către agenții economici, un 
Apel către ambasadele 
străine din România 
referitor la soluțiile de 
facilitare a vizelor pentru 
oamenii de afaceri români, 
și mai mult stabilirea 
condițiilor de declanșare a 
unei greve fiscale a IMM- 
urilor. O motivație în plus 
pentru aceste avertismente, 
poate cea mai importantă - 
faptul că mai mult de 50 la 
sută din veniturile la bugetul 
statului provin din zona 
întreprinzătorilor privați, a 
căror activitate statul mai 
mult o strangulează decât o 
încurajează.

între altele, l-am întrebat 
pe-Marius Vărgaș când și 
cum vor pregăti IMM-urile 
greva fiscală. în termenii 
stabiliți, având în vedere 
criza guvernamentală gravă 
din ultima perioadă, 
încheiată cu revocarea/ 
demisia primului ministru 
Radu Vasile și desemnarea

în funcția de premier a lui 
Mugur Isărescu și 
parcurgerea sărbătorilor 
Crăciunului și sfârșitului 
de an.

- Nu dorim cu orice preț 
să facem grevă, și încă 
una fiscală, care ar 
paraliza întreaga
economie naională. însă 
ne-am săturat de 
promisiuni și de așteptare. 
Tot mai multe IMM-uri se 
sufocă, unele abia mai 
supraviețuiesc, statul 
păstrează încă monopolul, 
extrem de păgubos, într-o 
serie de domenii. Există în 
toate o limită. într-adevăr, 
momentul nu este tocmai 
propice. însă timp pentru 
rezolvarea situației mai 
este. Noi, si mă refer la 
toate IMM-urile din țară, 
am început strângerea de 
semnături pentru
declanșarea grevei fiscale, 
în cazul nereceptării 
protestului și mesajului 
nostru. Sperăm însă ca 
Guvernul, în frunte cu noul 
premier, să manifeste 
receptivitate "față de 
această stare de lucruri 
deplorabilă cu care se 
confruntă tocmai agenții 
economici care dau cel 
mai mare tribut la bugetul 
statului și să facă- 
aplicabilă Legea 133.

„Călușerul transilvănean”
(Urmare din pag. 1)

află vătafi, copii extrem de 
talentați, dintre care pot fi 
amintiți Cosmin Bruzan 
(Boșorod), Minei Dănescu ș.a. 
Tinerii desăvârșesc obiceiul, îi 
dau strălucire, în fruntea lor 
situându-se vătafi-dansatori 
extraordinari, cu o prezență 
scenică de excepție, care își 
conduc cetale din priviri, 
strigături sau mișcări de 
comandă între care amintim pe 
Sergiu Stanca (Pricaz), Mircea 
Herța (Geoăgiu), Ovidiu Gridan 
(Orăștioara de Sus), Daniel 
Mălina (Boșorod), Cristian 
Groza (Vaidei), Sandu Vințan, 
Ionel Nicola, Călin Bârcean 
(Mărtinești), loan Șendroiu 
(Dîncu-Mare), loan Șteau (Grid), 
Valentin Boldor, loan Abrudeanu 
(Geoagiu) ș.a.

Costumul popular este un 
alt element care însoțește 
spectacolul călușeresc. Pornind 
de aici trebuie să menționăm că 
ediția a XXXI-a a Festivalului

,.Călușerul transilvănean'' a 
etalat doar costume autentice, 
păstrate cu grijă și migală în 
lăzile de zestre ale 
gospodăriilor țărănești: 
cămașa cusută cu ciocănele, 
pantalonii (cioarecii) de habă 
sau de' pânză, șerparul cusut 
cu motive geometrice, 
pieptarul și căciula împodobită 
cu tricolor, brâul tricolor care îl 
încinge pe călușer de pe umăr 
până la brâu.

în privința binecu
noscutelor melodii (marșul, 
Banu Mărăcine ș.a.) care 
însoțesc evoluția călușerilor, 
acestea sunt interpretate de 
tarafuri mici sau 1-2 interpreți 
care, uneori, nu se 
sincronizează cu dansul 
propriu-zis. Acest lucru iese 
mai mult în evidență când 
intervin neavenitele break-uri 
muzicale. Cine le-a inventat 
nu știm. Păcat, adevăratul 
muzicant și obiceiul nu permit 
așa ceva!

W SIMAKO
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 

conducerea firmei SIMAKO INVEST 
DEVA urează clienților, colaboratorilor și 

angajaților
CRĂCIUN FERICIT 

și dorește ca 
Anul Nou 2000 

să le aducă tuturor multe realizări, 
sănătate și fericire.

La Mulți Ani !

Ședința Consiliului Județean 

Bugetul propriu al 
Județului a fast 

rectificat
Zece puncte s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței 

Consiliului județean Hunedoara din data de 20 decembrie 
'99. Printre ele a fost și proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului Hunedoara. 
Veniturile au fost suplimentate cu 2,3 miliarde de lei. Prin 
urmare bugetul propriu al județului pentru acest ân a 
fost stabilit, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 
131,09 miliarde de lei.

între proiectele de hotărâri dezbătute în ședința de 
luni s-au aflat și cele*  privind avizarea atribuirii traseelor 
județene de transport general de pasageri prin curse 
regulate pe anul 2000, respectiv aderarea CJH la 
„Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.'’ 
(A.N.)

Vor fi anulate următoarele 
trenuri de călători

• Tr. 694 Timișoara Nord - București Nord, în
25.12.1999 și 1.01.2000

• . Tr. 697 București Nord - Timișoara Nord, în 24/
25.12.1999 și 31.12.1999/ 1.01.200

• Tr. 1531 Arad- Brad, în 25.12.1999 și 31.12.1999 
e Tr. 1532 Brad - Arad, 26.12.1999 și 1.01.2000
• Tr. 1971/ 1974 Timișoara Nord - Galati 1.01.2000 ,
• Tr. 1973/ 1972 Galati - Timișoara Nord 1.01.2000
• Tr. 2182 Lugoj - Slmeria 25.12.1999, 1.01.2000
• Tr. 2185 Simeria - Lugoj 25.12.1999, 1.01.2000
• Tr. 3690 Brad - Gurahonț 24.12.1999, 31.12.1999
• Tr. 2381 Simeria - Săvârșin 25.12.1999, 26.12.1999, 

1.01.2000 și 2.01.2000
• Tr. 2382 Săvârșin - Alba lulia 25.12.1999, 26.12.1999, 

1.01.2000 și 2.01.2000 pe distanța de circulație Săvârșin - 
Simeria

• Tr. 2051 Sibiu - Arad 31.12.1999, 1.01.2000
• Tr. 2052 Arad - Sibiu 31.12.1999, 1.01.2000
• Tr.- 2722 Simeria - Subcetate 26.12.1999 șl 2.01.2000
• Tr. 2708 Simeria - Lupeni 1.01.2000
• Tr. 2022 Deva - București Nord 25.12.1999,

26.12.1999, 1.01.2009 și 2.01.2000 pe distanța de circulație 
leva - Simeria

• Tr. 2021 București Nord - Deva 24.12.1999,
25.12.1999, 31.12.1999 și 1.01.2000 pe distanța de circulație 
Simeria - Deva

• Tr. 2353 Simeria - Păuliș Lunca în perioada
24.12.1999 - 2.01.2000.

Miercuri
22 decembrie

TYRI
8.00 TVR lași 9.05 20.000 

de leghe sub mări (d.a)l 
10.40 Crăciunul arioiului 
Sonic (d.a) 11.05 TVR Cluj- 
Napoca 13.00 TVR 
Timișoaca 14.01 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. 1)22.35 în fla
grant

TYR 2
9.15 Care pe care (r) 

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 Bar
bara (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 Ul
tima noapte de dragoste 
(dramă România ’80) 21.45 
Alfred Hitchcock 22.30 
Mituri și istorie

ANTENA1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Animal

Show 10.50 Cele 12 munci 
ale lui Asterix (f. da. Belgia/ 
Franța 1976) 12.00 Pe cont 
propriu (s) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Pretender (s) 
14.00 Decepții (s) 15.00 
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

PRO TY
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00 Tânăr 
și neliniștit (r) 10.50 Ultima 
frontieră (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. 77) 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 PO TV 20.00 
Academia de poliție 6 (co. 
SUA 1988) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Chestiunea zilei

ACASĂ
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)

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)

FELE 7 DEYA
(canal 34 UHF)

17.00 La izvorul 
dorului - emisiune 
folclorică 18.00 Festivalul 
National de folk „Om 
bun” 19.00 Recital Vasile 
Șeicaru 20.00 Telejurnal 
20.45 Știri locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Festivalul National folk 
„Om bun” Recital 
Gheorghe Gheorghiu și 
Ducu Bertzi 23.00 Derrick 
(s) 0.00 Știri locale

TELE 7 HUNEDOARA 
(canal 24 UHF)

17.00 Dincolo de 
aparențe - talkshow - 
invitați: Gheorghe Pogea 
și Sabin Faur 21.45 Știri 
locale
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Așadar, în colecția Eseuri a 

Editurii DU Style, avem de citit 
o carte pusă la cale de o au
toare inteligentă cu un acut 
simț al contemporaneității - Ro
xana Sorescu. Insă trebuie să 
lămurim un lucru de la bun în
ceput: Reinventând Europa 
nu este o simplă carte de in
terviuri, ci un marș forțat al câ
torva personalități conduse cu 
abilitate de întrebările autoarei 
printr-o junglă politico-istorică 
datorită căreia "bătrânul con
tinent" se zbate din greu pen
tru a recâștiga un sine cam 
șifonat în ultima jumătate de 
secol, ba chiar terfelit după 
afirmațiile unor analiști. Nu 
este imposibil, dar greu, pentru 
că ruptura de după cel de-al 
doilea război mondial, concre
tizată mai întâi prin sintagma 
“lagărul socialist", și materia
lizată mai apoi prin... "Marele 
zid chinezesc german" (ca 
să-l citez pe Cornel Udrea) și, 
mai ales, prin celebra "cortină 
de fier", a avut un efect de
zastruos. Din mai multe puncte 
de vedere... Dar, asta e istoria: 
ne aparține și îi aparținem, fie 
că ne convine, fie că nu.

Și, pentru ca prezentarea 
cărții să intre în...normalitatea 
consacrată, mi se pare drept 

^să continuăm prin a spune câ-

' -
Simerienii au avut din nou parte de o 

seară de neuitat. Pe drumul amintirilor 
al “dulcei păsări a tinereții”. Ne-am adre
sat în acest sens dl ui losif Mercea, 
inițiatorul și organizatorul de-a lungul 
anilor, al frumoaselor “seri de romanțe''.

- Cum a apărut această mani
festare de suflet?

- Au trecut destui ani de atunci și unii 
care odinioară erau tineri au ajuns astăzi 
la momentul "romanțelor''. Am observat 
cu prilejul excursiilor pe care le orga
nizam că oamenilor le plăceau romanțele, 
cântecele de petrecere, în general mu
zica pe care o interpretau cu mult patos. 
Am început de fapt cu două decenii în 
urmă pe vremea când eram directorul

teva cuvinte despre autoarea 
acestei foarte interesante apa
riții editoriale... Deci: Roxana So- 
rescu este autoarea volumelor: 
Interpretări (1979) (critică 
literară), pentru care i s-a acor
dat Premiul Uniunii Scriitorilor; 
Liricul șJ tragicul (1983); 
Umanismul românesc (an
tologie și prefață) (1985); V.

să abordăm chestiunea din un
ghiul unei actualități marcată de 
un realism destul de dureros 
pentru unii (mai ales pentru ro
mâni) și imposibil de ignorat de 
către toată lumea. Andrei Pleșu
punctează perfect această idee . nistrative... De aceea, dar și din 
în intervenția sa: “-Problema inte
grării noastre în Europa e pro
blema cuiva care trebuie să se

secol a schimbat radical datele 
problemei, iar sentimentalismul 
și nostalgiile se lovesc de rigi
ditatea și duritatea unor ca
noane noi - sociale, politice, 
economice, diplomatice, admi-

REINVENTÂND EUROPA, interviuri acordate Roxanei Sorescu de 
către: Eva Behring, Paul Cornea, Alexandru George, Victor 

Neumann, II -R.Patapievici, Andrei Pleșu, Violette Rey, Leon 
Volovici

Editura DU Style, București, 1998

Voiculescu, Integrala prozei 
literare (ediție, prefață, cro
nologie) (1998); The Essay - 
a Space Governed by Frre- 
dom (anthology, foreword) 
(1998). Este cercetător științific 
principal la Institutul de Istorie și 
Teorie Literară “G.Călinescu" al 
Academiei Române, colabora
toare la principalele publicații de 
cultură din țară și la diferite 
apariții în volum. “In 1994-1995 - 
a fost bursieră a Colegiului 
“Noua Europă", sub egida căruia 
a fost inaugurată seria acestor 
interviuri.” (p.25).

Revenind la carte și la Eu
ropa, mi se pare absolut firesc

integreze într-un model care e el 
însuși în tranziție, care se mo
difică el însuși. Te poți integra în 
ceva stabil, dar cum să te poți 
integra în ceva care se dezin
tegrează, care este el însuși în 
marș E ca și cum ai fugi după o 
armată care fuge și ea. Aceasta 
e marea problemă. In România, 
noi când spunem "Europa" avem 
în cap Orient-Expresul, vagoane 
Pullmann, o Europă a cafenelelor, 
a teatrelor și a operei vie- 
neze.’’(p.114). Considerația mi se 
pare emblematică, de fapt, un 
semnal pentru cei care mai sunt 
sclavii unui idealism infantil în 
condițiile de azi; jumătatea de

alte motive, se pune problema 
(cel puțin pentru noi) a rein- 
ventării Europei - spațiu ideatic 
în care sunt direcționați prin 
intermediul întrebărilor perso
nalitățile intervievate. Că unii mai 
scapă de sub rigurozitatea 
acestui demers, este normal, 
deci admisibil, context în care 
H.-R.Patapievici, oarecum diver
gent față de Andrei Pleșu, și 
mai îngăduitor, poate afirma: 
“Cine afirmă că există antago
nism între experiența intelec- 
fual-culturală românească și 
cea europeană se fandosește. 
Istoric vorbind, noi venim din 
aceeași tradiție de civilizație 
(...)” (p.99). Ne-am liniștit: este 
anormal să credem că totul e 
pierdut, să ne speriem de o ire- 
mediabilitate utopică.

Din păcate, aceeași pro
blemă a spațiului tipografic mă 
obligă să mă opresc aici, dar 
nu înainte de a recomanda 
spre citire o carte care, pe an
samblu, definește un moment 
istoric atât de comentat...

Dumitru HURUBĂ
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Romanța - un
f

cântec de suflet
clubului din Simeria. Ne întâlneam, depă- 
nam amintiri sau evocam momente mai 
hazlii din viață. Am observat că în topul 
preferințelor pe primul loc se situează 
romanța. Așa au început serile de ro
manțe. Pe parcurs, în conținutul acestora 
a fost inclus și umorul “Zâmbete peste 
ani". Au fost invitați la unele din aceste 
seri, pe lângă interpreți locali, și cântăreți 
de marcă cum ar fi loan Bocșa, Veta 
Biriș, Mina Scoți etc. Am extins aceste 
seri în contextul unei taxe modice oferind 
oaspeților câte o mică gustare stropită cu 
un pahar de ceva. Serile le-am organizat 
apoi, datorită numărului tot mai mare de 
solicitanți, la restaurantul “Ursu Negru".

- Cum a fost apreciată ultima 
seară de romanțe pe care ați orga
nizat-o la sfârșitul lunîi noiembrie?

- Pot afirma că a fost un adevărat 
regal la care au participat o seamă de 
concurenți amatori dar cu voci frumoase. 
Un număr de 250 de oaspeți ai serii de 
romanțe au aplaudat concurenții, inter- 
pretii. S-au acordat premii care au con
stat din vaze de marmură ingenios lu
crate, precum și în mod hazliu câteva 
nimicuri care au stârnit râsul tuturor.

- Dacă v-a ajutat cineva la orga
nizarea acestei seri? '

- Ne-a bucurat faptul că primăria ne- 
a dat o mână de ajutor, iar primarul Ion 
Rovinaru a fost alături de noi. Romanța 
este prima în topul preferințelor acelora 
ce-au pășit pe drumul nostalgiei, al amin
tirilor. Este cântecul de lebădă, al iubirilor 
stinse în foșnetul de frunze al toamnelor 
târzii.

Niobe, vechea regină a 
unei lumi vechi, s-a ridicat 
contra zeilor, spunând cum 
că nici zeii nu se pot ase
mui copiilor ei. Răzbuna
rea a fost cruntă: cei 7 fii și 
cele 7 fiice ale ei au căzut 
sub săgețile Nemuritorilor. 
Niobe s-a transformat într- 
o piatră plângătoare. Zeii 
s-au prăbușit, ea continuă 
să plângă - aceasta a fost 
răzbunarea ei.

A doua legendă spune 
că o mamă a încercat supu
nerea fiilor ei și i-a pus să 
tragă înjugați la un car. Și ca, 
mama lor, striga așezată în 
acel car al morții: "lată, oa
meni buni, ce copii am! O, 
zei, dăruiți-le cea mai mare 
fericire dăruită vreodată 
unui om!” Și în acea clipă 
copiii ei au murit. Cum să te 
porți cu zeii? Să îi înfrunți? 
Să le ceri lucruri peste fire?

într-o noapte, am citit 

în luna nespus de sângerie 
a treia legendă:k_ _ —_ _—

Se făcea că în Kitai, 
acolo unde până și astrul 
nopții c de porțelan și po
eții au cântece cu pecetea 
filigranului, acolo unde 
Primul împărat a dat ordin 

ca toate cărțile dinaintea 
lui să fie arse - vrând ca 
istoria să înceapă de la el, 
acolo unde...

Acest Prim împărat - 

împărații chinezi sunt zei, 
se știe (numai ci? sau poa
te doar cred asta) - a po
runcit să fie ridicat Zidul. 
Acest zid care nu apără ni
mic, dar care poate fi zărit 
de astronauți, singurul lu
cru făcut de om și care 
poate fi zărit din spațiu - 
dar oare, la urma urmei, 
Luna nu e o creație a 
poeților?

Dintre miile de lucră
tori, doi îi sunt dragi le
gendei. Căci unul avea o 
soție frumoasă și înțeleaptă 
- oare înțelepciunea nu e 
o măsură omenească și zeii

țin cont de ea? Iar celălalt 
era mândru. Cei doi erau 
prieteni. Miile de lucrători 
primiseră drept promisiu
ne de răsplată, dacă vor 
termina Zidul, fericirea. 
Primită din mâna împăra

tului. Soția primului dintre 
cei doi prieteni a devenit 
amanta Zeului-împărat. Și 

i-a șoptit într-o dimineață: 
"Dă-i soțului meu, pe care 
îl iubesc înainte de tine, 
fericirea. De pe acum”. 
"Bine” s-a auzit.

A doua zi împăratul îl 
decapitâ pe soțul credin
cioasei necredincioase.

"Dacă asta e fericirea, 
de ce să mai ridici Zidul 
pentru a o obține?”, a în
trebat cel de-al doilea.

"Atunci îți,voi dărui 
nefericirea” și împăratul îl 
decapita și pe el.

Și atunci: care e feri
cirea?

Poate să contruiești.
Ciprian NICKEL

♦

Zina VESESCUJ
(Poșta paginii)

“Prietena. “Mia, din Brad. Vă 
pasionează intrigile polițiste, așa cum 
am constatat. “Crima din strada Păcii" 
nu întrunește calitățile neces'are spre a 
putea fi publicată. Ca exercițiu literar 
merge. Trebuie să exersați însă mai 
mult. ,
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A fost odată un arbore 
care lumina incandescent, 
cu toate florile, 
neodihnitele nopți ale poetului, 
cel ce înnoda razele de lună 
vrând să facă din ele 
o scară cu care 
să ajungă la zei, 
dar era de-ajuns 
un singur nour 
care să acopere luna 
și scara se prefăcea în scrum, 
iar pomul în ninsoare, 
și lucrarea trebuia luată 
mereu de la capăt, 
a fost odată un poet 
care plângea laolaltă 
cu poemele sale 
scrise pe frunzele 
unui copac îndurerat.

'/(lasluflotulrle Senine

Sunt pe lume întâmplări 
mult mai rele decât moartea, 
spuse bătrânul filosof 
atunci când 
și-a pierdut luleaua.

/one/ AMĂRIUȚEI 

l/lata second (vând 
f

Acum să vorbim
Despre patrie, în plină resurecție 
A sărăciei cu față umană, în totală 
Libertate a cuvintelor
Neauzite de nimeni de nimeni de nimeni.

Dimineața la cabina PRO TV baciul 
Vrâncean imploră indexarea pensiei;
Nu mai dă lapte oița bârsană, 
Ultimii miei au murit de inaniție.
Caii învățați de mult pieiră și ei 
Sub colții unor câini-mai-bărbați...

Istoria alternativă
Joacă fotbal cu capete de voievozi - 
Playboy, Dracula și Gică Hagi, iată 
Noile arhetipuri ale integrării Eurobingo. 
Reformă în toate, în cele ce sunt, 
Și-n spectrul spaimei de Mâine!

Sindicatele ies în stradă
Și dreg cosmetica originalei democrații, 
Le justifică scutierilor pâinea...
Acum să vorbim

. Despre patrie, în deplină transparență 
A foamei tranzitând, tranzitând 
Debranșați, cu contoare în mâini 
Cu pașapoarte cincinale în buzunare, 
Spre Occidentul îndepărtat,

Noi, procentul electoral 
Din teritoriu, noi, toți o apă 
Și-un pământ numit România.

Patrie second hand,
Viață a noastră la mâna a doua, 
La mâna lor gesticulând 
Pe ecranele televizoarelor, 
Indicându-ne obiectivul,
Traseul, strategia - la mâna lor 
Semnând legi, ordonanțe, sentințe.

Și, iarăși, la mâna lor tăind 
Panglicile - ca pe cordoane ombilicale - 
Oficiind nașterea mileniului următor, 
Sub lumina de fulger a blitz-urilor, 
în consens, în consens,
Prin tunel, înainte!

Ah, tu, patrie concretă, 
De care ne aducem aminte duminică 
La „Viața satului", în noua
Retorică a Festivalului
Muncii și creației pesimiste.

Tu, patrie de pământ, 
Cu țărani, totuși, vii ce ară 
în vis ogoarele tale abstracte...

loan
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DeCa în mmaliil unei liceene

O deosebit de plăcută 
surpriză oferă scriitoarea 
Zoița Bogdan-Tripa citito
rilor deveni prin "Jurnalul 
unei eleve la Liceul Regina 
Maria-Deva”. editat de So
cietatea Culturală
"Cincinat Pavelescu” din 
Brașov, 1999.

în cele 248 pagini ale 
"Jurnalului”, autoarea re
învie atmosfera școlară 
adolescentină a orașului 
Deva dintre 1939-1943, prin 
notările fulgurante, zglo
bii, tandre, purtătoare de 
bucurii șl supărări, de glu
me, fabulații, iluzii și tot 
timpul de o stenică și 
contaminantă dragoste de 
viață - toate exprimate 
într-o limbă de cuceritoare 
plasticitate, la care își dau

concursul și savuroasele 
regionalisme: silvoiță, târ- 
naț, șifoner, tintă, poșnari, 
a indălui, a bucta, hoheri, 
uiagă ș.a.

Unele notații sunt ex
trem de sumare, seci și 
fără culoare: 20 mai 1941 - 
"O săptămână plictisitoare 
și tristă, tristă...” (p. 104); 
19 septembrie 1941 - "Ora 
cinci. Plouă. Lia și Jeni 
pleacă mâine acasă. Alt
ceva, nimic nou" (p. 134); 
27 septembrie - 1941 - "O 
sâmbătă tristă, tristă! Pe 
Liviu nu l-am mai văzut de
loc” (p. 135). Alteori însă 
aceste însemnări fugitive 
prind culoare și Iradiază 
optimism: 18 aprilie 1939 
- "Vacanța! Vacanța!” (p. 
35); 13 mai 1942 - "Azi la

fel ca ieri. Și eu fericită” 
(p, 192); Duminică - 1942 
(fără mențiunea zilei și a 
lunii) - "Draga de ea, de 
ziua de duminică cu: văzut 
la biserică, văzut la film, 
zâmbit amândoi” (p. 122).

Majoritatea covârșitoa
re a însemnărilor din: "Jur
nal” sunt însă mai extinse 
și oferă cititorului întâm
plări, scene și momente 
interesante din viața ele
vei Zoe Tripa și a colege
lor sale din internatul Li
ceului Regina Maria sau 
de la gazdele pe la care a 
perindat autoarea în feri
cita etapă de liceană. Sunt 
relatate eternele emoții de 
mulțumire sau mâhnire în 
urma obținerii notelor la 
extemporale, teze sau la

examinarea orală; explo
ziile de bucurie la reîntâl
nirile de după vacanțe; 
plăcerea de a schimba o 
vorbă sau măcar o privire 
cu băieții de la Liceul 
"Decebal” cu prilejul par
ticipării la slujba biseri
cească, la întâlnirile stră- 
jerești sau la serbările 
școlare pe oraș. Nu sunt 
uitați profesorii și profe
soarele, între care se re
marcă cea mai pitorească 
și interesantă figură di
dactică din Deva interbe
lică - loan Ignaton, profe
sorul de muzică de la 
Liceul "Decebal”, cu o 
alură și ținută originală, 
care electriza spectatorii 
cu programele sale domi
nate de un profund și

emoționant sentiment 
patriotic.

Autoarea, fetița șefului 
de gară din Băcia, Vinga, 
Ilia și Vasiova, are meritul 
excepțional de a se întoar
ce cu câteva bune decenii 
în urmă și de a ne oferi 
nouă, astăzi, pulsul vesel 
și exuberant al Inimilor ti
nere din școlile Devei din- 
tr-o perioadă istorică mar
cată de consecințele grave 
ale celui de-al doilea război 
mondial: "După ora de 
"Cronica războiului” o zbu
ghim pe corso ca un stol 
de vrăbii gureșe. Plimbare 
(...) S-a plimbat și el. (...) 
Priviri. Zâmbete (...) Sunt 
fericită!” (p. 144)

Prof. Dumitru SUSAN
T-
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CpARBĂTORI FERICITE^ La MULTI ANI!

SC Contransimex Vest SA 
Deva

De Sfânta sărbătoare a 
nașterii Domnului și cu ocazia

*

Anului Nou 2000, le mulțumesc din 
inimă salariaților firmei pentru munca 
lor fără preget și pentru rezultatele 
obținute, le doresc sănătate și fericire 
alături de cei dragi lor, să aibă parte de 
mai multe bucurii și împliniri în noul an. 
Aceleași gânduri sincere și urări de bine
și colaboratorilor, partenerilor de afaceri, 
prietenilor noștri.

Sărbători fericite!

LA NIAȚI ANI !
Ing. Alexandru IONESCU, 

director general

SC Haber 
Internațional SA 

Hațeg
Sfintele sărbători ale Crăciunului și 

sosirea Noului An 2000 ne oferă plăcutul 
prilej de a le mulțumi tuturor consu
matorilor berii de Hațeg pentru încredere și 
apreciere, de a-i asigura de respectul nostru 
și de certitudinea că la anul berea va fi și 
mai bună.

Lor - clienților, colaboratorilor, 
prietenilor noștri, și nu în ultimul rând 
angajaților firmei și familiilor lor, le dorim 
sănătate și fericire, anul 2000 să fie mai 
liniștit, mai bogat

Sărbători fericite! 
multi uni!

Consiliul de administrație
X,

SCFAVIOR- 
«VIDRA ’.R VIDRA SA Orăștie

Acum, în preajma 
sărbătorilor sfinte ale Crăciunului 1999 și 
Anului Nou 2000, am bucuria de a le 
adresa mulțumiri și felicitări salariaților 
fabricii pentru angajamentul în muncă și 
rezultatele obținute în ultima perioadă. Le 
doresc sănătate și voie bună împreună cu 
familiile lor, noi împliniri pe toate planu
rile în anul care vine. Aceleași mulțumiri 
și urări de bine le adresez și clienților, 
colaboratorilor, prietenilor noștri.

Tuturor, din inimă,
Sărbători fericite 

Și
LA MULTI ANN S 

Inf. Ionel CIOBANU, 
manager general

S.C.jL
EUROVENUS s.r.l.
Deva

Pentru că, la ceas de Sfinte sărbători 
creștine și în prag de An Nou, oamenii 
obișnuiesc să se felicite și să-și ureze de bine, 
am bucuria de a le adresa mulțumiri și felicitări 
tuturor angajaților  firmei pentru modul în care 
au lucrat și în 1999, de a le ura lor și familiilor, 
precum și clienților, oaspeților, partenerilor 
noștri de afaceri, gândurile cele mai sincere, 
urări de sănătate și fericire, voie bună în casă 
și belșug pe masă, alături de strămoșeștile urări 
de

Sărbători fericite și

. LA MULȚI ANI I
Ionel OLTEANU, 

manager general

UOTB,Aurel Vlaicu"
Geoagiu Răi

Praznicul nașterii 
Domnului și apropierea Anului Nou 
2000 - ultimul al acestui secol și mileniu
- ne oferă plăcutul prilej de a adresa 
personalului instituției noastre, corpului 
medical care ne asigură serviciile de 
specialitate, ca și tuturor oaspeților, 
pacienților și colaboratorilor noștri, 
urări de sănătate și viață lungă, bucurii 
și împliniri pe toate planurile.

L

Sărbători fericite
si• r'/fi

fTirt călduros [
la multi ani!♦

Director, Petru DONCEA 
Contabil șef, Ioana HOCH

SC Eco Invest SRL Deva
Iuti face plăcere ca acum, în 

preajma sfintelor sărbători ale
Crăciunului și la trecerea într-un nou an
- 2000 -, să adresez angajaților firmei 
felicitări pentru activitatea depusă și 
rezultatele obținute și în acest an, să le 
doresc lor și familiilor lor, ca și 
beneficiarilor produselor și serviciilor 
noastre, colaboratorilor, partenerilor de 
afaceri, sănătate și fericire, mulțumiri 
sufletești și prosperitate.

Sărbători fericite!

LA MULTI ANN t
Ing. Marcel RINDER, 

director general

Deva

ICLPUAT Hunedoara- 
Deva

Cu speranța de mai bine în 
sufletele și în casele tuturor

românilor, aș dori ca acum, în ajunul 
sărbătorilor Crăciunului și în așteptarea 
Noului An 2000, să le trimit salariaților 
Inspecției în Construcții, Lucrări Publice, 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
Hunedoara-Deva și familiilor lor, 
colaboratorilor, tuturor celor care activează
în zona noastră de responsabilitate, cele 
mai alese gânduri de bine, de sănătate și 
fericire, o dată cu urarea de noi împliniri și

mulțumiri în anul care vine.

Ca în fiecare an, la ceas de dalbe 
sărbători, este o bucurie și acum, în pragul 
Crăciunului 1999 și al sosirii anului 2000, 
să le adresez acționarilor societății, tuturor 
angajaților și familiilor lor, beneficiarilor 
serviciilor noastre, partenerilor de afaceri, 
sănătate și viață lungă, împlinirea 
speranțelor de mai bine în noul an, un trai 
mai bun și liniște sufletească.

Tuturor, urările strămoșești de
Sărbători fericite și

Sărbători fericite și 
Im multi ani!

Ing. Mihai ȘAHIU, 
inspector șef

r
Ing. Mircea BĂGĂIANU, 

director general

SC MERCDREAN SRL 
Orâstie

N

Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului 
și Anul Nou 2000 să le aducă 
salariaților firmei și familiilor lor, 
precum și clienților, colaboratorilor, 
tuturor celor ce pun pe mese pâinea 
noastră cea de toate zilele, sănătate, 
bucurie și împliniri, liniște 
sufletească și bunăstare în case.

Le doresc tuturor un an mai 
spornic, Sărbători fericite și 

nuMi fini!

loan MERCUREAN, 
administrator unic
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x t. SC Agro
C’*?  PH Company SRL 

Deva-Sântuhalm
Cu prilejul Sfintelor sărbători ale 

Crăciunului și al Anului Nou 2000 dorim 
să adresăm gânduri curate de sănătate, 
bucurii și împliniri pentru toți clienții, 
colaboratorii, salariații firmei și familiile 
acestora.

Totodată vă transmitem tradiționalele 
urări

Sărbători fericite! 
La multi ani!

Wilhelm Gergely, administrator

—J

Consiliul local Călan Consiliul local Brad
Cu ocazia trecerii pragului dintre 

ani - moment cu semnificații deosebite 
în viața tuturor locuitorilor planetei, 
Consiliul local și Primăria orașului 
Călan transmit locuitorilor orașului 
Călan și tuturor cititorilor ziarului
Cuvântul liber gânduri curate și urări 
de multe împliniri. Să dea Dumnezeu ca 
anul 2000 să ne risipească prea multele 
suferințe cu care îl întâmpinăm și să ne
aducă materializarea speranțelor de mai
bine cu care îl așteptăm. 

La multi ani!
Primar, 

Petru Bora 

-

Consiliul local și Primăria 
municipiului Brad, cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă, la 
cumpăna dintre anii 1999 - 
2000, urează sincere felicitări, 
urări de sănătate și fericire 
tuturor locuitorilor, cola
boratorilor și oamenilor de 

bine.
La multi ani!

Aurel Benea, 
primarul 

municipiului Brad

Stimați concetățeni,

Cu ocazia Anului Nou și 

sărbătorii Crăciunului, 

Consiliul local și Primăria 

municipiului Petroșani vă 

urează un călduros și sincer 

La multi ani! și împlinirea 

tuturor dorințelor. Fie ca 

noul an să ne aducă pace, 

bunăstare, prosperitate, 

putere de muncă, 

înțelepciune și un trai mai 

bun.
Primăria și 

Consiliul local 
al municipiului 

Petroșani

Fabrica Zarand Brad
Cu ocazia Sfintelor Sărbători 

de iarnă și a Anului Nou, 
patronatul și . conducerea 
executivă ale SC Fabrica 
“ZARAND” SA Brad urează 
tuturor salariaților,
colaboratorilor și partenerilor de 
afaceri un călduros

“La multi ani!" și 
Sărbători 
fericite!

Acționar majoritar, 
Călin Mitra 

Manager executiv, 
Ing. Dorel Voicu 

Luca Circo

Partidul 
Umanist din 

Bomânia

Jt.
Filiala județeană Hunedoara, un 

partid în dezvoltare, ce promovează 

armonia socială în condițiile 

economiei de piață, urează, cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă, tuturor 

membrilor partidului, simpa- 
tizanților, conducerii județene și 

locale, precum și
clasei politice din 
județul Hunedoara 

Crăciun Fericit 

și An Nou plin de

l  EE— realizări.s

Corpul Gardienilor Publici al 
județului Hunedoara

Sărbătorile de iarnă,
Crăciunul și Anul Nou 2000, ne 
oferă minunatul prilej de a adresa 
și pe această cale întregului 
personal al Corpului, familiilor 
acestora, precum și tuturor 
colaboratorilor noștri, cele mai
sincere gânduri, multă sănătate și 

fericire.
La multi ani!

Jurist, Florin Flavian 
Ștefan, 

Șef corp

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

Doresc ca frumusețea și 
farmecul tainic ale sărbătorii 
Nașterii Domnului nostru Iisus 
Hristos și Anul Nou 2000 să 
aducă în casele membrilor 
PDSR, simpatizanțilorpartidului 
nostru, tuturor cetățenilor 
județului Hunedoara, sănătate, 
bogate împliniri și speranța 
pentru o viață mai demnă și mai 
bună.
La Multi Ani!

Dr. Mihail RUDEANU, 
președintele 

organizației PDSR a 
[ județului Hunedoara

Spitalul municipiului 
Brad

Cu speranța că în anul care vine se 
va îmbunătăți calitatea asistenței 
medicale, urăm în pragul sărbătorilor 
nașterii Domnului I is us și al Anului Nou 
2000 întregului personal al spitalului, al 
policlinicii, locuitorilor zonei Țării 
Zarandului, cărora le asigurăm asistența 
medicală, un An Nou mai bun, cu 
bucurii și succese în 
viața de zi cu zi. Multă 
sănătate și putere de 
muncă, fericire și viață 
lungă.

Director, 
dr.primar Ionel 

Zeno Costina

SCEDY
INTERNATIONAL 

BRAO
Sfintele sărbători ale 

Crăciunului și Anului Nou 2000 
ne oferă prilejul să adresăm 
onoratei clientele, furnizorilor, 
colaboratorilor, partenerilor de 
afaceri, salariaților noștri și 
familiilor acestora, calde urări de 
sănătate, bucurie, fericire și 
tradiționalele urări

Sărbători fericite! 
si La multi ani!* •

Patron, Alin Popa
— 

I Pentru cetățenii comuneif

Vata de Jos și colaboratorii 
Primăriei comunei

Vata de Jos
♦

In ceas de mare sărbătoare | 
creștină și la cumpăna dintre ani, 
am plăcerea de a vă transmite cele 
mai călduroase urări de bine, 
sănătate și fericire.

Fie ca Noul An 2000 să vă 
aducă numai bucurii, 
dumneavoastră și 
familiei.

La multi ani!*
Primar, Gheorghe Rus

L_ .......... .

Primăria Criscior
p

Cu prilejul Sfintelor sărbători 
ale Crăciunului și Anului Nou 
2000, Primăria Crișcior urează 
tuturor locuitorilor comunei, 
personalului instituției și 
familiilor acestora, tradiționalul 
La mulți ani! cu fericire și 
belșug, însoțit de împlinirea 
dorințelor de mai bine, de 
izbânzi și bucurii în 
anul care vine.

Primar, loan Bașa
- „

Stimați hațegani,
Mai sunt puține zile până la 

intrarea în ultimul an al mileniului 
III, an în care poporul român își 
pune mari speranțe. Fie ca ele să se 
realizeze și bunăstarea să se 
instaureze și în casele 
dumneavoastră.

Doresc ca Sfintele Sărbători ale 
Crăciunului și Noul An să vă aducă 
cu adevărat prosperitate, bucurii, 
împlinirea tuturor dorințelor, 
fericire și multă sănătate.

La Multi Ani!

loan Glodean, primarul orașului 
Hațeg

Sindicatul “Libertatea” Hațeg 
din cadrul Haber Internațional și Haber Comercial

Urează un Crăciun Fericit, sănătate, prosperitate fi La 
mulți ani!

Tuturor membrilor săi care au fost tot timpul alături fi la 
bine fi la rău fi care au avut meritul de a aduce Fabrica de 
bere din Hațeg în posesia Premiului de Excelență în anul 
1999 pe județ, colegilor de muncă care încă nu au reufitsă jîe 
membri în sindicat f i pe care îi chemăm să fie alături; celor 
care au subscris certificate de acționar la SC Haber SĂ fi au 
avut încredere în această firmă; conducerii fabricii, 
Consiliului de administrație fi patronilor, care de cinci ani 
consecutiv prin munca lor au condus fabrica mereu pe primul 
loc în topul marilor firme din județ; tuturor colaboratorilor 
noftri fi nu în ultimul rând tuturor celor care ne-au vândut 
produsele fi ne-au ajutat ca în anul 1999 să facem producție 
record din istoria fabricii de bere de peste 500.000 hectolitri 
de bere; celor care ne-uu ajutat în lupta sindicală, conducerii 
Uniunii Județene a Sindicatelor CNSLR - Frăția, cotidienelor 

care ne-au publicat fi necazurile fi 
bucuriile fi nu în ultimul rând redacției 
cotidianului Cuvântul liber Deva.

Comitetul Sindicatului Libertatea 
Lider, Ing. Teodor Burdea

SC CRISTY
ANDY SRL

DRAD
Sfintele sărbători ale 

Crăciunului și Anului Nou 2000 
ne oferă plăcutul prilej să 
adresăm onoratei clientele a 
magazinelor noastre,
furnizorilor, colaboratorilor și 
partenerilor de afaceri, 
salariaților proprii și familiilor 
acestora, cele mâi calde urări de 
sănătate, bucurii și fericire și 
tradiționala urare

La mulți ani!

Viorica Țărcuș
-

Consiliul de administrație al 
Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor Brad
Urează cu prilejul 

sărbătorilor Crăciunului și 
Anului Nou 2000 cele mai 
sincere urări de sănătate și 
prosperitate în viață, tuturor 
membrilor săi, angajaților 
proprii și familiilor 
acestora.
La mulți ani!

Ing. Aurel Holhoș, 
președinte

' _ _____ ___ _____ ' _J
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De sărbători, visele 
devin realitate I

Vino la magazinele Ana Electronii!
Aid le at leap la produse de Inalla tehnologie si multe surprize, Fiecare produs cumpărat de la noi 
iii da sansa sa câștigi la marea tombola a celor 300 de premii.Completează talonul in magazine si 
bucura- le de avan|a|eie tehnologiei oferite de Ana Electronic. Tragerea la sorti vo avea loc in 
perioada 15 - 20 ianuarie 2 000.Ca sfigaldrii vor fi anunlali in presa

■' / A------

>•
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Oferta valabila intre 25 noiembrie - 30 decembrie 1999
Alte premii:

Frigider©, mașini de spalat, televizoare, combine muzicale, cuptoare cu microunde, aspiratoare 
si alte elecirocasnice

Mai bine cu noi
prin /AN^L ELECTRONIC

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

_ /• î .• i J" t

dealefl autorizat

* pwiunnt ew«t T V A . ofartw rwiaotia cu cc«Micte'« w luete tipuri!# g» »t;ieiMjTrr*ni,  o inet*  atocuiui duponibd

QUASAR B-dul Decebal, bl. R, parter, Deva
telefon: 054 / 230 398; 054 / 231 544 UM OBB84 Baru Mare

SC Atelierele Centrale 
SA

Cu sediul în Crișcior, str. Uzinei, nr.l, telefon 
054-656211, fax 054-656300

încarcă tuburi de oxigen la prețul de 
62.000 lei/tub, inclusiv TVA și valoarea 
verificărilor.

încărcarea tuburilor se realizează 
bilunar.

PUBLICITATE

’•CCTClKTOL 
UBER"

este interesată a contracta pentru anul 2000 în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 12/ 
1993, respectiv 120/1999, următoarele bunuri și prestări de servicii:

1. Produse agroalimentare: arome, amelioratori tip Vegeta, boia de ardei, brânză 
telemea, brânză topită, cacao, carne (porc, vită, pasăre), cașcaval, ceai, drojdie de bere, foi 
de dafin, măsline, miere, muștar, oțet, ouă de găină, pâine albă, piper, preparate din carne, 
smântână, șuncă presată, tărâțe de grâu, unt proaspăt;

2. Materiale de igienă - instalații electrice și sanitare:
3. Reparații și întreținere - spații frigorifice, aparatură de calcul.
Pentru relații sunați la telefon nr. 764211 sau 771257.
Ofertele celor interesați se vor depune în plic sigilat la sediul UM 02284 Baru până la 

data de 28.12.1999.

Tombola sărbătorilor de iarnă 
TALON DE PARTICIPARE

Numele:____________________________________  |
Prenumele:__________________________________  |
Localitate:_____      |
Telefon:_______________________ B.I.________ |
Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta | 

| dc pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la| 
I concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participai 
I la extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999,1

Expert Center.
Experții recomandă 

această otertâ

putând câsliea unul din premiile puse în ioc.
' .. . . . . , _____I

Conectează-te la CONNEX prin Expert Center 
Quasar! Numai până la 31 decembrie, experții noștri îți vor 
prescrie conectare gratuită și trei luni de abonament 
gratuit și tot în această perioadă ț poți cumpăra telefonul 
BOSCh 509*  CU 39$**  și alte telefoane: Nokia 3219 
-129$”,Mitsubishi MT35-69$",Ericsson A1018s-49$“. Nu e nevoie 
să te programezi I Vino direct la Expert Center, conectează-te 
și ești înscris direct la Superconcursul Quasar 1999-2000. 
Detalii în magazinul Quasar.

I "în limita stocului disponibil și numai cu conectare la Connex.**Prețurile  nu conțin TVA.

DEVA, Bd. Decebal, Bl R, Parter 
lei. 054-222.999

eWpert
Zona conecMrf Io vftar

Telefoane celulare începând de la 39 $*
Hunedoara, bd. Dacia, nr. 37, bl. 47, parter, tel.: 740.647 
Hațeg, str. T. Vladimirescu, bl. 13, parter, tel: 771.081 
Orăștie, str. Eroilor, bl. E, parter, tel.: 247.540
Brad, str. Republicii, nr. 1, tel.: 651.517

NOKIA 3210**-129$*  
ERICSSON 1018**-49$*  
BOSCH 509**  - 39$*  
MITSUBISHI MT 35**  - 69$*

•Preturile nu conțin TVA ** în limita stocului disponibil și numai cu conectare.



Hațegana
BERE TRADIȚIE Șl PUTERE!

CÂȘTIGĂTORII 
TOMBOLEI 

ANULUI

Concurs HAȚEG ANA - B* * I decembrie 1999

al zilelor noastre: cărțile 
sunt scumpe și vor fi și mai 
scumpe, cititorii puțini și vor 
fi și mai rari, rămânând fi
deli cărții doar “adevărații 
aristocrați”. Din păcate la 
acest veritabil act de cultură 
au fost prezenți puțini 
“aristocrați”, alături de orga
nizatori participând subpre
fectul Iuliu Winkler, repre
zentanți ai Primăriei și 
Consiliului local Deva, 
oameni de cultură, câțiva" 
tineri. George Țărnea a 
acordat autografe pe vo
lumele lansate.

*

Seara a mai avut în pro
gram și un recital de colinde 
interpretate de soliști acom- 
paniați dc taraful Ansam
blului folcloric “Silvana” pe 
“prispa” Casei dc cultură.

Viorica ROMAN

»
Câștigători premii 1 .□□O.MOO lei

1. Gilca loan
2. Zemora Ana
3. Arghire Daniela

4. Arghire Daniela

5. Ivancu Corvin

Hațeg
Săsciori
Hațeg
Hațeg 
Râu de Mori

6. Erdei Margareta Angela Deva

7. Kocsis lozsef Deva
8. Ursu Aurel Râu de Mori

9. Neiconi Daniela Hațeg
10. Stoian Cristina Nicoleta Lipova

11. Gilca loan Hațeg
12. Constantin Florin Gheorqhe Castă»

13. Oltean Mariana Turdaș
14. Munteanu Alexandra Deva
15. Trâistaru Dumitru Hațeg
16. Bâlan Dorin Arad
17. Puiu Mariana Târgu Jiu
18. Stoica Ovidiu Simion Bârcea Micâ
19. Urs Sorina Hațeg
20. Pocanschi George Sălasu de Sus
21.Hârban Linu Hațeg
22. Ciocârlan Constantin Vața de Jos
23.Tuculescu Mâdâlin Dumitru Târgu Jiu
24. Codoabă Doina Șoimuș
25.Caceu Daniela Hațeg

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, anexe, gră
dină 50 ari, în sat Țebea. 
Informații tel. 226, Baia de 
Criș. (20686) «

• Vând Opel Omega 2,5 
TDI Full Option, 23.500 DM. 
Tel. 092258454. (1025)

• Vând Dacia 1310 nouă, 
neînmatriculată, preț con
venabil. Tel. 669248. (1033)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1988. Informații la 
tel. 227902. (20685)

• Vând tractor L 445, cu 
cabină plus remorcă. Tel. 
054/648690(6431)

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (165.000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868. (MP)

TOMBOLA ANULUI

F7
/

* • Cooperativa Meșteșu
gărească "Bucura' Hațeg 
vinde Dacia papuc 1304, an 
fabricație 1991 și mașini de 
cusut industriale. Licitația va 
avea loc în fiecare zi de 
miercuri, începând cu data 
de 29.12.1999, la sediul 
cooperativei. Informații latei.
770413. (6480)

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

• Vând avantajos Yamaha 
DJX - 99, claviatură pian. Tel. 
262417,092604672. (20617)

• Vând, decodez și repar
pe loc și foarte ieftin celu
lare GSM. Tel. 094859958. 
(1026)_________________

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

• Vând două rochii de 
seară. Tel. 624160. (1014)

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

• Societate comercială 
vinde făină tip 500. Informații' 
tel. 243144 sau 092/607686 
(64265)

• Vând Cielo, 3000 km, 
ratele la zi, dubiță-Mer- 
cedes 1,5 tone, dozator 
Fresco (suc plus bere), 
instalație satelit import. 
(6380) ’

OFERTE SERVICII
• Mai este o lună și veți 

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

• Factori poștali pen- 
-sionari pentru activități de 
teren. Salariu motivant. 
Trimiteți scrisoare la CP 1 
-479 București. (OP)

• Societate de producție
angajează contabilă cu 
experiență, salariu negocia
bil, tel. 092/538874,241115 
(6424)_________________

• Casă de amanet - Piața 
Gării Simeria, acordă împru
muturi în lei, zilnic 9-17. Tel. 
260655. (20687)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere 

apartament două camere, 
parter, ultracentral, pentru 
firme. Tel. 213503 sau 092/ 
939977.(1029)

PIERDERI
• Pierdut Ciobănesc ger

man, mascul, 1,5 luni, zona 
Oituz. Relații la tel. 094/ 
707994 sau str. Rozelor, nr. 
1, Deva. (1014)

• Pierdut ștampilă rotundă 
cu inscripția S.C. Instal Ser
vice S.R.L. Deva. Se de
clară nulă. (20687)

• Pierdut carnet ajutor 
șomaj pe numele Milaș 
Gavril. îl declar nul. (6430)

COMEMORĂRI

• Azi, 22 decembrie se 
împlinesc 2 ani de când ne- 
ai părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru nepot

DECESE

• Cu adâncă durere în 
suflet ne despărțim astăzi 
de bunul nostru soț, tată și 
bunic

Mr.(r) MOCANU IOAN

înmormântarea va avea 
loc azi, 22 XI11999, ora 13, 
în orașul Hațeg. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(6479)

“Târgul cadourilor de Crăciun ”

fwisare «e chirie
în programul “Târgului 

cadourilor dc Crăciun” orga
nizatorii au inclus și activi
tăți culturale. Sâmbătă după 
-amiază atmosfera târgului - 
găzduit de holul mare al Ca
sei dc Cultură Deva'și din 
păcate vizitat dc puțini cum
părători, deși oferta e bogată 
și variată, - a fost animată dc 
o lansare de carte.

Poetul George Țărnea 
“legat prin mii dc fire” su
fletești dc județul nostru și- 
a lansat volumele dc poezie 
“Din pricina ta - Carte clau- 
diană” și “Declanșatorul de 
plăceri”, scrise “cu dispe
rare, cu dragoste, cu since
ritate”, după mărturia auto
rului. Cele două volume se 
cer citite împreună, ele fiind 
complementare, una “expli
când-o” pe cealaltă.

Printre adevărurile ros
tite dc poet este și unul trist

PUBLICITATE

WEEK"

IIILj
La Râu de Mori se
mai fac și investiții

TOMBOLA ANULUI
2000

PREMII DE
150.000.000 LEI!

Scrie-ți pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: 
"Care este sloganul berii Hațegana?" 
Trimite foaia împreună cu 3 capace de bere 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg și poți fi unul din 
câștigătorii numeroaselor premii în bani 
ol srlte de ' Tombola Anului 2000" - Hațegana:
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la'sorțl din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 20.12.1999

-12 premii a 4.000.000 lei și
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
oferite în urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12 3999.

Pilcurile necăștlgătoare râmase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
și la posturile de radio.
Tombola ta adreâeazA numai persoanelor paste 18 ani.

Hațeflana
BERE TRADITIE SI PUTERE!BERE TRADIRE $> PUTERE!

POPA SERAFIM EMIL
din Banpotoc. Lacrimi și 
flori pe mormântul tău Emile 
dragă. Te plângem veșnic. 
Bunicii Nicolae și Cornelia. 
(1024)

• Ai plecat de lângă noi/ 
Fără a spune un cuvânt/ Ne- 
ai lăsat cu dorun-n suflet/ 
Să plângem pe-al tău mor
mânt. 2 ani de lacrimi și flori 
pe mormântul tău

EMILE
dragă. La numai 21 de ani 
ne-ai părăsit pentru tot
deauna. Nu te vom uita 
niciodată, mama, tata și 
fratele. îngerii să fie cu tine. 
(1032)

Bătută parcă de Dumnezeu 
în această vară, când apele și- 
au făcut de cap aici, comuna 
Râu de Mori are parte și de 
lucruri bune. Și asta pentru că 
a “prins" o investiție importantă 
și este singura comună din ju
deț care se poate bucura de 
așa ceva. Despre ce este 
vorba? 24 miliarde de lei nu 
este o. sumă de lepădat. Ba din 
contră. La atâta este estimat 
proiectul de alimentare cu apă 
pentru șapte sate din Râu de 
Mori. în paralel vor merge și 
lucrările de canalizare în 3 
sate: Rău de Mori, Valea Dâljii 
și Clopotiva. în mod normal 
cele 2 investiții amintite ar tre
bui să fie terminate în 36 de 
luni. Pentru că banii care tre
buie sunt mu Iți, ei vor fi puși la 
bătaie de către PHARE.

Un alt proiect care este 
aproape gata, este acela al 
unui spital în comun Râu de 
Mori. Efortul financiar aparține 
în totalitate bugetului local. Și 
e vorba de peste 1 miliard de 
lei. De fapt nu va fi un spital, ci

mai degrabă un staționar cu 
trei saloane. Deocamdată dis
pensarul medical din comună 
funcționează într-o clădire 
care nu mai prezintă siguranță 
din punctul de vedere al 
construcției. Așa că ce s-a 
gândit conducerea locală? 
Dacă tot trebuie să facă o 
treabă, adică să mute dispen
sarul, să o facă așa cum tre
buie. Mai mult, se intențio
nează ca echipa de cadre me
dicale care va lucra aici să fie 
completă. Aceasta înseamnă 
că la Râu de Mori să lucreze 
un medic generalist, un pe- 
diatru și un stomatolog. Con
form celor declarate de pri
marul Ionel Munteanu, stațio
narul va fi dat în folosință în 
primăvara lui 2000. Tot atunci 
comunitatea din Rău de Mori 
va primi și o ambulanță care 
va fi donată de Cantonul Jura.

Așadar, probabil că la 
Râu de Mori va răsări în 
curând soarele.

Sorina POPA
________ ___ _______ /



Cuvântul liber 22 DECEMBRIE 1999

Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara 

Organizează CONCURS, în conformitate cu Legea 
154/1998 și HGR nr.281/1993, pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

3 REVIZOR CONTABIL la serviciul de Control 
Financiar (economist) - 1 post;

3 INSPECTOR DE SPECIALITATE la serviciul de 
Control Financiar (economist) - I post;

3 REFERENT la biroul Buget (economist, studii 
medii de specialitate) - 1 post;

□ REFERENT Ia biroul Managementul îngrijiri
lor de Sănătate (asistent medical) - 2 posturi.

Dosarele de participare la concurs se depun la 
serviciul RUNOS, până la data de 05.01.2000.

Concursul va avea loc la sediul Direcției de 
Sănătate Publică Hunedoara-Deva in data de 
10.01.2000.

Informații suplimentare la telefon 231255.

FLANCO
UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC

OFERTA MILENIULUI
• Cele mai renumite mărci
SONY, PHILIPS, LG, DAEWOO, INDESIT, 

ARISTON, ZANUSSI, WHIRLPOOL, BOSCH, 
SIEMENS, ROWENTA, TEFAL.

• Cel mai simplu sistem de rate;
> actele se întocmesc în magazin;
> cea mai mică dobândă;
> 0% avans.
Și încă ceva... cumpără de la FLANCO în 

valoare minimă de 150$ și obții o REDUCERE 
PE VIAȚĂ!!!

FLANCO - Deva, b-dul Decebal, bl.S,
tel. 216211.

Pentru asigurarea obligatorie auto

Treceți pe

vă STTeapVd

‘■cadou'.

a*

r
La înefreiarna fiecărfe"»

F tfe asigurare obligatori aoxo 
primiți un cadou surprSzA'.

Atentie! Puteți SncWeț®
5Zgura re a obligataiAe dxxX. 

la oricare dintre 
Oimriasigl

OMNIASIG

Aiutațî-1 pe Paul!
Micuțul Paul Bârlan are nevoie de ajutor ca să poată trăi 

în continuare. La 12 ani, Paul suferă de ematrofilie ne
dezvoltată și pentru aceasta are nevoie de un transplant 
medular. De aceea se face apel la agenții economici, per
soane fizice, pentru a-l salva pe Paul Bârlan. Trebuie, știut că 
mama lui Paul este handicapată și mal are încă șapte copii.

Contul are numărul 419823, Banca Agricolă Deva. 
(S.P)

Petreceți un Revelion 
de neuitat ta

Uriconi, Aleect Teilor, Vita T) porter.
- _______ -■ ■ ___ y

SC Atelierele Centrale Crișcior 
SA

Cel mai mic preț pentru debitat lemn în gater 
(179.000 lei/mc) îl găsiți numai la SC Atelierele Cen
trale Crișcior SA, str. Uzinei, nr.l. telefon 054-656211, 
fax 054-656300. Capacitatea maximă de debitare: 30 
mc/schimb.

Noi suntem aliatul dumneavoastră la prelucrarea 
lemnului.

Consiliul de 

Administrație 
al SC CRÎȘBUS 

SA BRAD 
ANUNȚĂJ

Convocarea AGA 
ordinară pentru data de 
08.01.2000, ora 10, la 
sediul autogării din 
Brad, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Revocarea CA;
2. Numirea noului 

CA;
3. Diverse.
Convocarea AGA ex

traordinară la aceeași 
dată și oră și în același 
sediu, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Reluarea procedurii 
de selecție a administra
torului;

2. Numirea comisiei 
de selecție;

3. Stabilirea indemni
zației comisiei de selecție;

4. Diverse.
în cazul în care la data 

de mai sus adunarea nu 
va fi statutară, aceasta se 
amână pentru data de 
09.01 -.2000, la ora și locul 
menționate mai sus.

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

Sport • Sport • Sport

Programul optimilor din 
Cupa UEFA

La Geneva a avut loc tragerea la sorți a optimilor de 
finală ale Cupei UEFA. Partidele se vor disputa la 2 și 9 
martie 2000, după următorul program:

1. AC PARMA - WERDER BREMEN
2. JUVENTUS TORINO - CELTA VIGO
3. AS ROMA - LEEDS UNITED
4. MALLORCA - AS MONACO
5. SLAVIA PRAGA - UDINESE
6. BORUSSIA DORTMUND - GALATASARAY ISTANBUL
7. ATLETICO MADRID - RC LENS
8. ARSENAL LONDRA - DEPORTIVO LA CORUNA

Sferturile de finală ale acestei competiții se vor 
desfășura la datele de 16 și 23 martie 2000, conform 
grilei de mai jos:

învingătoarea din meciul 4 - învingătoarea din meciul 6 
învingătoarea din meciul 8 - învingătoarea din meciul 1 
învingătoarea din meciul 2 - învingătoarea din meciul 7 
învingătoarea din meciul 3 - învingătoarea din meciul 5

SE CAUTĂ O REZERVĂ A LUI
LORONT•

O întrebare tot mai frecvent auzită la Rapid, dar și la 
Corvinul Hunedoara: “Pleacă Loffonț la Amsterdam?” 
Deși ex-hunedoreanul a fost deseori “spionat” de olandezi, 
tratativele n-au demarat și se pare că deocamdată nici nu 
se pune problema. Conducerea clubului spune că 
“Lobonț nu pleacă nicăieri.și nu au existat nici un fel de 
discuții în acest sens”. Cu toate acestea, rezerva lui Lobonț 
(Bratu) a plecat de la Rapid la Rocar și poate de aceea 
Mircea Lucescu, în turneul din Ardeal, a testat trei tineri 
portari - Pascal (Corvinul), Mathias (FC Brașov) și Rotaru 
(ASA Tg. Mureș). Se pare că unul dintre ei va fi rezerva lui 
Lobonț. Poate va fi tot ... hunedorean!

N. Grigorescu așteaptă decizia 
finală

pentru Euro 2000 și se aș
teaptă efectuarea selecției fi
nale pentru marea competiție 
ce se va desfășura în Belgia și 
Olanda.

în curând, N. Grigorescu va 
împlini vârsta de 45 de ani 
când, după prevederile legale, 
trebuie să-și ia rămas bun de 
la arbitraj și trebuie să fim de 
acord că pentru apreciatul ar
bitru ar fi o încoronare a reuși
telor sale, includerea pe lista 
finală a turneului europenilor.

Arbitrul Nicolae Grigorescu 
din Timișoara, cunoscut ca un 
expert “tușier”, mai nou “asis
tent”, nu are nevoie de o pre
zentare deosebită. Pentru cei 
mai tineri amintim că la ultimyl 
C.M. din Franța a fost asistent 
la nu mai puțin de 5 meciuri, că 
se bucură de un binemeritat 
prestigiu în Europa și în țara 
noastră. Și acum, în preajma 
Campionatului European 2000, 
Nicolae Grigorescu se află 
nominalizat pe o listă lărgită

Evoluții bune ale *stranierilor*din  
Campionatul spaniol

Ex-dinamovistul Cosmin Contra a fost cel mai bun 
om al partidei Real Valladolid - Deportivo Alaves, 
disputată în cadrul etapei a XVI-a a Diviziei A Spaniole. 
Contra a înscris unicul gol a! oaspeților, presa spaniolă 
având numai cuvinte de laudă la adresa sa. într-o altă 
partidă între Numancia și Santander, Jean Barbu și-a 
trecut și el numele pe lista marcatorilor, după ce o făcuse 
și etapa trecută contra Zarăgozei. Iulian Filipescu a 
evoluat titular toate cele 90 de minute pentru formația sa 
Betis Sevilla, Costel Gâlcă a fost de asemenea titular, 58 
de minute în derby-u! Real Madrid - Espanyol Barcelona 
(1-1), iar Adrian llie, nerefăcut complet, a fost menajat.

în Segunda Division, Denis Șerban a debutat pentru 
noua sa echipă Villareal, în vreme ce Craioveanu a fost 
titular, având o evoluție foarte bună. (C.M.)

In ciuda ofertelor

Corvinul nu vinde încă nici
un jucător

Evoluțiile bune ale jucă
torilor Corvinului din acest 
sezon de toamnă - iarnă le- 
au asigurat nu doar o po
ziție bună în clasament și 
aprecierile suporterilor și 
presei, ci au atras și privirile 
mai multor cluburi din 
Divizia A. Cei mai căutați de 
impre ari, antrenori ori pre- 
ședinț de cluburi s-au do
vedit fi tinerii Marincău, 
Șandr', Gheară și juniorul 
Pasca , dar și alții. în ciuda 
acestui interes materializat

chiar prin oferte concrete 
pentru unii jucători, preșe
dintele executiv al formației 
Corvinul Hunedoara - dl 
Vaier lacob - a reafirmat că 
nu se pune problema ple
cării nici unui jucător până 
la finalul campionatului. 
Conducerea clubului îm
preună cu antrenorul Victor 
Roșea au ca obiectiv conti
nuarea luptei pentru pro
movare care va duce impli
cit la creșterea cotei jucă
torilor. (C.M.)


