
Abonamente 
la revista 
"România 
Apicolă*

De la dl ing. Iosif Korb, 
directorul Filialei Hune- 
doara-Deva a Asociației 
crescătorilor de albine, 
am aflat că abonamentele 
la prestigioasa revistă 
“România Apicolă” se fac 
la sediul filialei, și la 
cercurile sale teritoriale. 
Costul unui abonament 
anual este de 144.000 lei.

, Banca 
Internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice
“CERTIFICATE 

PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT” 

cu DOBÂNDA FIXÂ 
de 62% pe an 

și scadența la 35 zile 
prin unitățile sale din Deva, 

Hațeg, Praștie și Brad

. ------------------ . — -

Ceea ce trebuie să se 
împlinească se întâmplă 
totdeauna. Așa s-au petrecut 
lucrurile și în cazul fostului 
premier Radu Vasile, pe care 
BCCC l-a scos imediat după 
Crăciun din rândurile 
membrilor PNȚCD. Motivând 
această “sacrificare” (au mai 
fost și alte precedente cu Ticu 
Dumitrescu și cu Ciorhea), 

î liderul țărănist Diaconescu a 
| spus că ea se datorează faptului 

că R.V. a încercat să facă o 
nouă grupare (reformatoare) 
pentru a scinda partidul pe de o 
parte, iar pe de alta i-a șantajat 

' cu jocul de-a demisia din 
( postul de șef al cabinetului.
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Imediat după Crăciun

Țărăniștii l-au
r r

"sacrificat" pe 
Radu Vasile

Ba mai mult, știind probabil ce-
I așteaptă, R. V. i-a sfidat din 
nou și luni, când nu s-a 
prezentat la ședința BCCC, 
unde s-a votat excluderea sa cu
II voturi pentru, două împotrivă 
și o abținere.

In susținerea argumentelor 

pentru excludere au fost 
invocate, evident, prevederile 
statutului PNȚCD, neadmi- 
țându-se nici un fel de 
încălcare a acestora. Acum 
rămâne de văzut dacă gruparea 
celor ce se vroiau reformatori, 
după modelul unor partide 

occidentale, îl va urma pe 
Radu Vasile sau se va dezice 
de el. Oricum până la 
sfârșitul lunii ianuarie 2000, 
când s-a convocat 
permanența PNȚCD pentru a 
lua în dezbatere strategia și 
programul electoral, se vor 
mai clarifica o serie de 
lucruri. Până atunci este 
posibil ca și în cazul 
primarului general al 
Capitalei, Lis, să fie luată o 
decizie de suspendare din 
funcție.

Deci sfârșitul și începutul 
de veac se anunță a Ji cu 
seisme pentru țărăniști.

Nicolae TÎRCOB

România ar I I 11 Hi

avea o stațiune
de cer

Antarctica
Oamenii de știință solicită 

sprijinul Parlamentului pentru 
construirea unei stațiuni de 
cercetare în Antarctica, conform 
prevederilor Tratatului Antarctic, la 
care România este stat semnatar 
încă din 1971, a declarat într-o 
conferință de presă, Teodor Negoiță. 
președintele Fundației Antarctice 
Române.

"Parlamentul trebuie sa 
legifereze înființarea acestei stațiuni, 
alături de cele peste 40 de stațiuni 
ale altor țări, care funcționează pe 
cel de-al șaselea continent. 
Stațiunea românească ar urma să 
fie coordonată de Agenția Națională 
de Știință. Inovare și Tehnologie", a 
spus Negoiță, primul român care, 
la 21 aprilie 1995, a ajuns la Polul 
Nord.

Exploratorul susține că, în cel 
mult doi âni de la obținerea acordului 
Parlamentului, ar putea găsi 
sponsorizările necesare și ar 
construi stațiunea de cercetări. 
Negoiță a precizat că la stațiune ar 
urma să lucreze, in schimburi 
anuale, cel mult 15 cercetători și 
tehnicieni, nominalizați de institutele 
de specialitate.

"Stațiunea de cercetări 
antarctice va avea nevoie de o 
finanțare anuală de circa 300 000 
de dolari, din care jumătate va putea 
fi asigurată prin sponsorizări, iar 
restul de la buget", a precizat 
Negoiță.

Construcția ar urma să fie 
realizată pe o suprafață de 300 de 
metri pâtrați, cu parter și etaj, 
clădirea fiind suspendată la cel puțin 
un metru deasupra solului, pentru a 
nu fi îngropată în zăpadă pe perioada

Multi adulti și 
copii suferă de 
astm bronșic

Aproape zece la sută dintre adulți și șase 
la sută dintre copii suferă de astm bronșic, 
specialiștii fiind ncvoiți să accepte această 
afecțiune drept o boală cronică frecventă, cu 
implicații sociale majore, a declarat profesorul 
universitar dr. loan Stoiccscu, directorul 
Institutului clinic de pncunioftiziologie 
“Marius Nasta” din București, cu ocazia 
simpozionului “Managementul modern al 
astmului bronșic în pragul anului 2000”.

Costurile tratării celor aproape l ,8 milioane 
de persoane suferinde de astm bronșic se ridică 
la circa 400 de miliarde de lei anual. România 
plasându-se la un nivel mediu, comparativ cu 
celelalte țări europene, în privința numărului 
bolnavilor de astm.

Dr. Stoiccscu a mai spus că în ultimii ani a 
apărut o nouă clasă de medicamente care și- 
au dovedit eficacitatea în tratarea astmului 
bronșic și care au fost deja incluse pe lista 
medicamentelor compensate.

. In privința impactului psihologic al 
astmului bronșic, specialiștii prezenți la 
simpozion au arătat că această afecțiune pro
duce reacții deanxietate, depresie și modificări 
comportamentale cum ar fi pierderea încrederii 
în sine, a interesului pentru muncă, 
instabilitatea relațională și afectivă, 
hiperemotivitate, impulsivitate, caracter 
autodistructiv și chiar suicidar.

Conform statisticilor, în întreaga lume se 
înregistrează, în prezent, circa 100 de milioane 
de persoane care suferă de astm bronșic, 
tendința de creștere a bolii fiind de circa 60 la 
sută la fiecare zece ani.

La Rău de Mori

Magazinele sătești 
au supraviețuit 

Discuție cu dna Marița Medri, președinte al Cooperativei 
de Consuni Râu de Mori

în cadrul Cooperativei de Consum Râu 
de Mori funcționează, la ora actuală, 11 
magazine, respectiv 7 unități cu 
amănuntul, 3 unități de alimentație publică 
și o brutărie. Magazinele sunt răspândite 
In toate satele comunei, acoperind în mare 
parte cerințele oamenilor de la țară.

Comerțul de stat a traversat o perioadă 
dificilă în anul 1992, când multe unități au 
fost nevoite să-și închidă porțile. Acest lucru 
nu s-a întâmplat însă și la Râu de Mori, in 
pofida concurenței generate de apariția 
întreprinzătorilor particulari, magazinele 
sătești de aici au reușit să supraviețuiască. 
Astfel că, din 1993 încoace, Cooperativa 
de Consum Râu de Mori s-a situat mereu 
pe primul loc în clasamentul Federalcoop.

- La sfârșit de an putem spune că am 
depășit cu 101a sută indicatorii programați, 
într-adevăr toți cei 18 salariați s-au străduit 
să-și facă treaba cât mai bine, pentru 
atingerea acestui scop. Programul de lucru 
adoptat de noi nu este fix, variind de la sat 
la sat, de la unitate la unitate, în funcție de 
cerințele clienților. Succesul depinde în 
mare măsură și de oamenii care se află la 
conducerea cooperativei. Apoi, o 
aprovizionare bogată, menită să satisfacă 
cerințele cumpărătorilor, atrage clientela.

- Câteva din produsele etalate în 
unitățile Cooperativei de consum se 
regăsesc și în magazinele particulare.

Sunt mărfuri oferite spre vânzare prin care 
magazinele sătești se deosebesc de 
celelalte?

- Produsele alimentare existente în 
magazinele noastre sunt cam aceleași cu 
cele oferite de particulari. în plus, față de ei 
aducem multe mărfuri industriale de care 
patronii se feresc, datorită prețurilor mici cu 
care se vând. Și anume sodă caustică, sare 
la sac, cuie, unelte agricole, cizme de 
cauciuc, lenjerie de corp, metraje și textile, 
care de altfel la țară se vând foarte bine. 
Căutăm mereu să fim aprovizionați cu 
mărfuri care se vând pe bază de cupoane 
agricole, cum ar fi îngrășămihtele 
complexe, semințele și erbicidele. Suntem, 
în zonă, singurii care comercializăm astfel 
de produse, fapt ce ne aduce multă 
clientelă.

■ Cu siguranță nu toate unitățile 
aparținând de Cooperativa pe care o 
conduceți realizează venituri însemnate. 
Care sunt magazinele cu cele mai bune 
realizări în anul acesta?

- Magazinul și bufetul din Râu de Mori 
au obținut rezultate frumoase, prin urmare 
doar magazinul încasează lunar' în medie 
40-45 milioane lei/ lună, iar bufetul face

Cristina CÎNDA, 
Sorina POPA

(Continuare în pag. 8)
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Un preparat 
care înlocuiește 

carnea•
Un tînăr de 22 de ani din Tîrgu 

Mureș a descoperit un preparat care 
înlocuiește carnea, nu conține 
colesterol și este de zece ori mai ieftin, 
transmite corespondentul MEDIAFAX.

Andrei Bordas (22 ani), absolvent al 
unei școli profesionale de tâmplărie, a 
început în urmă cu două luni să caute 
soluții pentru a descoperi un preparat 
cu rolul de a înlocui carnea din 
alimentație, fără să conțină colesterol 
și mai ieftin, dar care să aibă aceleași 
calități nutritive.

După zile întregi de muncă, tânărul a 
găsit soluția: utilizarea proprietăților 
nutritive ale grâului. El prepară un aluat 
dintr-un kilogram și jumătate de făină 
de grâu și puțină apă pe care îl 
păstrează acoperit cu apă, timp de 90 
de minute, într-un vas.

Andrei Bordas spune că în timpul în 
care stă sub apă, din aluat se elimină 
amidonul care iese la suprafață și se 
leagă proteinele. Amidonul se 
îndepărtează, aluatul se spală sub un jet 
de apă rece, după care practic rămân 
doar proteinele din grîu sub formă 
solidă, susține Bordas. El spune că din 
aceste proteine care au forma unei 
paste pot fi pregătite diferite preparate 
care, în mod obișnuit, ar fi fost 
pregătite din carne cum sunt 
sarmalele, tocănița sau șnițelul.

Tânărul mureșean susține că 
preparatele au gust de carne de vită. El 
speră că tot mai mulți români vor 
încerca să utilizeze metoda pe care a 
descoperit-o el, pentru a mânca mai 
ieftin și mai sănătos.

Principalul indicator al bugetului pe anul 
2000 este o inflație cuprinsă între 25-35%

Principali indicatori ai bugetului pe 
anul 2000 sunt o inflație cuprinsă între 
25-35% și un deficit de 3% al 
bugetului consolidat.

Ministrul Finanțelor, Decebal 
Traian Remeș, a declarat că "inflația 
oficială” va fi cuprinsă între 25 și 
35%, urmând ca valoarea exactă să 
fie stabilită după ce va discuta și cu 
premierul desemnat. Mugur 
Isărescu.

"Deficitul bugetului consolidat va fi de 
3%. Va trebui însă să recuperăm și 
costurile pe care le implică

restructurarea sistemului bancar, care 
se ridică la 6% din produsul intern 
brut”, a adăugat Remeș.

El susține că va prezenta proiectul 
legii bugetului de stat pentru anul 2000 
la o săptămână după ce Guvernul va fi 
validat de Parlament.

Remeș spune că va discuta cu 
Mugur Isărescu și capitolul cheltuielilor 
bugetare pentru anul 2000, care este 
un an electoral. “Acest lucru își va 
spune cuvântul în ceea ce privește 
cheltuielile”, a adăugat ministrul 
Finanțelor.
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Trei alpiniști români au 
escaladat vulcanul Chimborazo

Alpiniștii români Marian Curculescu, 
Răzvan Mirea și Ion Mihăilă au 
escaladat, în perioada 1-6 decembrie, 
vulcanul Chimborazo (6310 m), cel mai 
înalt vârf din Ecuador. Curculescu (44 
de ani), Mirea (29 de ani) și Mihăilă (24 
de ani) au plecat pe 1 decembrie din 
orașul Rio Bomba spre refugiul 
Whymper, aflat la o altitudine de 5000 m, 
unde au efectuat, timp de cinci zile, 
aclimatizarea.

Presa din Ecuador a mediatizat 
această escaladă a alpiniștilor români,

menționând că expediția a început pe 
data de 1 decembrie, Ziua Națională a 
României.

Vârful Chimborazo, care este situat 
în apropierea Ecuatorului, este punctul 
cel mai apropiat de soare de pe Terra. 
Acest vulcan se escaladează doar 
noaptea, deoarece, în timpul zilei, din 
cauza căldurii, sunt căderi abundente de 
pietre, care pot provoca accidente și 
pentru că, în această perioadă a anului, 
cerul este acoperit, doar între orele 7.00 și 
9.00 existând vizibilitate. 
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' MITRICĂ - SANDOR

Un tandem ce funcționează totr

mai bine la Corvinul
Dacă am face o re

trospectivă a cronicilor de 
la meciurile Corvinului, 
atât acasă cât și în depla
sare, am constata cu ușu
rință că în fiecare relatare 
a fost remarcată contri
buția la reușitele echipei 
hunedorene a tandemului 
Mitrică - Șandor, închegat 
și mereu perfecționat de 
antrenorul lor, Vichi 
Roșea. Am profitat de în
tâlnirea noastră la analiza 
turului campionatului și 
am dialogat cu cei doi cu- 
noscuți fotbaliști ai 
Corvinului.

Prima întrebare adre
sată celor doi a fost: "Cum 
comentați locul (bun) ocu
pat de Corvinul in turul 
actualului campionat?” 
Nelu Mitrică: “După câțiva 
ani, când ocupând locul 2 
în clasament am disputat 
barajul cu Sportul Studen
țesc Ia Sf. Gheorghe, ac
tuala clasare e lăudabilă. 
După cum se știe, ne aflăm 
angajați în lupta pentru 
promovare și se va decide 
între Corvinul, Gaz Metan 
și UTA.” Marcel Șandor: 
“în primul rând sunt foarte 

bucuros fiindcă ne clasăm 
pe un loc.ce ne dă dreptul 
să sperăm în continuare că 

Fotbalul 
american (II)
Pe ce se sprijină succesul fotbalului 

american? Pe spectaculozitatea lui, pe ra
piditatea jucătorilor și pe imprevizibilitatea 
evoluțiilor în teren. 60.000 de spectatori 
vizionează în medie meciurile de campionat, 
când un bilet se vinde, la speculă, cu 1000 de 
dolari! Că e un sport foarte iubit, se poate 
deduce și din cifra salariului căpitanului de 
echipă: peste două milioane de dolari anual. 
Nu e prost plătit pentru a juca din septembrie 
până în ianuarie, cât durează sezonul fotba
listic în SUA, nu-i așa? Să mai spunem că 
prețul’a 30 de secunde de publicitate în 
pauza meciurilor este de 700.000 de dolari? 
Și că meciurile finale ale campionatelor sunt 
tratate ca mari evenimente, excelând prin 
grandoare și fanatism, adunând mii de spec
tatori pe stadioane și în jur de 120 de mili
oane de telespectatori în fața micilor ecrane?

Când jucătorii de fotbal american apar pe 
teren, în toată magnificența lor, ca niște zei ai 
timpurilor noastre, toată America pare să-și 
îndrepte privirea asupra lor în ianuarie 1988, 
la meciul final dintre “New York Giants" și 
"Denver Broncos', jucat la New York, primarul 
orașului a lansat un apel disperat tele
spectatorilor, rugându-i să nu se repeadă toți 
odată, în pauze, ca să-și ia o bere din frigider, 
căci există riscul ca întregul oraș să rămână 
în beznă! Și, se mai știe că, în mod excep
țional, pe durata acestor meciuri telefonul 
roșu al președintelui SUA nu funcționează...

Cum se explică această fantastică au- î 
diență? Să fie pentru că e un sport ce poate 
fi practicat de către oricine? Americanul - cu 
psihologia lui de învingător - spune cam așa: 
“Dacă sunteți “o forță a naturii”, vă veți găsi, 
cu siguranță, locul potrivit în fotbalul ame
rican. Veți putea fi un linebacker (apărător).' 
Dacă sunteți genul "fâșneț”, veți putea fi un 
bun runing-back (alergător). Dacă aveți și 
cap și brațe puternice, veți putea deveni un 
quaterback (căpitan de echipă). Cu alte 
cuvinte, dacă vrei, poți!"
„______________ _  /. LEAHU ,

ne vom păstra în lupta pen- 
"tru a ajunge pe locul pro
movării.”

- Pe ce vă bazați că vă 
veți menține în partea supe
rioară a clasamentului? N. 
Mitrică: “Cred în echipă, 
însă depinde și de conduce
rea clubului, dacă va păstra 
lotul întreg până în vară, 
fiindcă se cunoaște că 2-3 
jucători de la noi sunt căutați 
de echipe din Divizia A. Or, 
cu echipa descompletată, 
forța noastră de joc va mai 
scădea.” M. Șandor: “Mă ba
zez pe echipă, tânără, e drept 
cu mai puțină experiență, dar 
cu multă ambiție și dăruire 
în joc. Dorim promovarea 
care va încununa dorința 
noastră de afirmare”.

- In evoluția echipei s-a 
conturat tandemul Mitrică - 
Șandor, deosebit de activ, 
cu un randament ridicat în 
atac... N. Mitrică: “ Păi, și 
eu zic că funcționează bine, 
dovadă stă eficiența, golu
rile înscrise de noi în porțile 
adversarilor. Și eu zic că 
dacă vom rămâne împreună 
până la sfârșitul campio
natului, vom mai avea un 
cuvânt de spus.” M. Șandor: 
“intr-adevăr, ne înțelegem 

foarte bine în joc, Mitrică 
este un jucător valoros, cu 

Jean Gabin și 
boxul

în urmă cu aproape 30 de ani, celebrul 
actor Jean Gabin a stat de vorbă cu ziaristul 
Fernard Trigol, căruia i-a făcut mărturisiri 
surprinzătoare privind pasiunea de-o viață 
pentru box. "îmi plăcea boxul de când îmi 
rodeam fundul pantalonilor scurți pe băncile 
școlii primare din Meriel (Seine-et-Oise)’’ - 
declara neuitatul Jean Gabin. “Mai târziu, 
primul.care mi-a trimis o directă în plin nas 
a fost chiar cumnatul meu Poesy. Aveam 
15 ani pe vremea aceea și am vrut să fac 
pe... bărbatul. Desigur, am comis o impru
dență luptând la mănuși cu cumnatul meu, 
care era de acum un boxer legitimat. Din 
ziua aceea, a început să-mi placă boxul. Nici 
o injecție nu mă mai vindeca de acest ade
vărat virus. Am învățat multe trucuri de la 
cumnatul meu care se antrena la noi acasă, 
!a Meriel. în anul 1919, am urmărit meciul 
dintre Charles Ledoux și Joe Bambridge, 
când acesta din urmă a urcat pe ring 
purtând o manta ostășească în loc de halat, 
în 1922, la Buffalo (SUA), m-am numărat 
printre spectatorii meciului Carpentier - Siki. 
Apoi, în marină, l-am cunoscut pe Marcel 
Thil, care, mai târziu, a devenit campion al 
lumii. De câte ori mâ duceam în Statele 
Unite, eram prezent săptămânal la întâlnirile 
care aveau loc pe “Legion Stadium", l-am 
cunoscut personal în 1942 pe celebrii Jack 
Dempsey și Gene Tunney. Dintre meciurile 

(care m-au impresionat oel mai mult a fost 
cel dintre Percy Bassett și Ray Famechon, 
.insă cel mai fantastic boxer pe care l-am 
văzut în viața mea a fost tot Ray Sugar 

< Robinson. în cursul carierei mele de actor 
* am turnat trei filme cu subiecte de box: 
I “Martin Roumagnac", “Miroir” și “Aerul 

Parisului". M-am simțit în largul meu în 
timpul filmării acestor producții, deoarece 
încă din tinerețe boxul a fost pasiunea mea".

Hie LEAHU 

multă experiență compe- 
tițională, el a activat și în 
Divizia A și în Grecia. Teh
nic și tactic, luăm lecții de 
la el, pasele sale precise, 
în adâncime, mi-au creat 
multe ocazii de gol. în ce 
mă privește, mă voi pregăti 
cu aceeași conștiinciozi
tate pentru a fi de cât mai 
mare folos echipei.”

încrezători în forțele și 
capacitatea lor, Mitrică și 
Șandor sunt doi exponenți 
ai unei echipe ce a con
stituit revelația seriei a Il-a 
din Divizia B, la care an
trenorul V. Roșea, conco
mitent cu programul de pre
gătire, caută să inoculeze 
fiecărui jucător spiritul de 
învingător. Așa se face că 
echipa Corvinul evoluează 
cu aceeași ardoare și do
rință de a învinge indiferent 
că joacă acasă, la Arad, Tg. 
Mureș sau Timișoara. Prin 
jocul său tehnic, bine de
senat tactic, echipa a reușit 
ceva uimitor de frumos, 
după câțiva ani buni: să re
aducă publicul la stadion! 
Nici nu se poate ceva mai 
lăudabil. De acum, specta
torii cred cu-adevărat că în 
curând Hunedoara va avea 
iar un loc în “A”.

Sabin CERBU

Vom avea și în 
viitor fotbal pe 

micul ecran
După cum se știe, firma 

fraților loan și Victor Becali, 
Internațional Sport Mana
gement (ISM), a reușit să-și 
adjudece drepturile de tele
vizare a meciurilor de fotbal 
din Divizia A în urma câști
gării licitației organizate de 
Liga Profesionistă de Fotbal 
pe o perioadă de 3 ani și 
jumătate pentru o sumă to
tală de peste 2(J de milioane 
de dolari. Pentru primul an 
suma pe care ISM o va 
achita Ligii Profesioniste va 
fi de 5,1 milioane de dolari, 
în această perioadă firma 
mai sus amintită duce trata
tive cu unele posturi de tele
viziune pentru a vinde drep
turile de a transmite meciuri 
din primul campionat al țării. 
Din surse neoficiale consul
tate de AR Press se pare că 
un post de televiziune a ofe
rit deja (pentru primul an) 4 
milioane de dolari. Se crede 
că Antena 1 (ce a avut 
drept de transmisie până 
acum) este cel mai aproape 
de un nou contract. în cursă 
rămân însă și PRO TV și 
TVR 1. Important este că 
iubitorii fotbalului au prilejul 
să vizioneze pe micul ecran 
cele mai tari partide din cam
pionatul Diviziei A, că însem
nate fonduri bănești vor 
intra în vistieria cluburilor de 
fotbal.

Ronaldo și-a 
întemeiat o familie

Chiar în ajunul £răciu- 
nului, cunoscutul fotbalist 
Ronaldo de la Inter Milano s- 
a căsătorit cu frumoasa 
blondă Milena Dominguez. 
Curios, dar la ceremonie din 
cei 400 de invitați n-a făcut 
parte nici un jucător de fot
bal. Cea mai mare parte a 
participanților au fost din 
rândurile prietenilor din co
pilărie și membri ai celor 
două familii. Căsătoria reli
gioasă va avea loc în luna 
iulie din anul 2000. Tânăra 
familie își dorește mulți copii, 
Milena vrea casa plină de 
copii, pentru a face o echipă, 
iar Ronaldo a promis că el va 
fi antrenorul!

După Răducanu și 
Lung, Carabaș vrea 

și el la Steaua
Victor Pițurcă, noul an

trenor al Stelei, se ocupă 
serios de întărirea echipei 
militare. După achiziționarea 
lui Răducanu și a portarului 
Lung, el îl vrea în formație și 
pe Carabaș de la FC Națio
nal. Deocamdată conduce
rea Naționalului nu ar dori 
să se despartă de Carabaș, 
el având contract semnat 
până în vară’“Este adevă
rat, am semnat cu Steaua, 
îmi doresc să vin în Ghencea 
în iarnă, dar dacă nu se va 
putea, mai aștept până în 
vară", a precizat Carabaș.

Gabi Stan la FC 
Brașov

Gabriel Stan, antrenor 
principal la Jiul, iar a “intrat în 
cărți" pentru același post, dar 
la FC Brașov. Patronul Ne- 
culaie îl vrea pe Gabi întrucât 
Halagian nu poate onora 
oferta brașovenilor. Pentru

Memorialul. Dumitru Cojocaru, 
ediția a ll-a 1999-------- f ---------------------------competiție 
REZERVATĂ “ȘCOLILOR”

După cum v-am informat și în ziarul nostru de ieri, în 
zilele de 28, 29 și 30 decembrie a.c., Sala Sporturilor din 
Deva este gazda jocurilor contând pentru ediția a ll-a a 
Memorialului Dumitru Cojocaru, la minifotbal. Competiția 
este organizată de Asociația Sportivă Sano Flex Gama 
Deya - secția fotbal Starting '99 - prin președintele Marius 
Simina și se adresează jucătorilor de la două categorii de 
vârstă: copii născuți în 1987 și copii născuți în 1988 sau mai 
tineri. La startul competiției s-au aliniat nu mai puțin de 23 de 
echipe, reprezentând 13 cluburi: Aurul Brad, Viitorul Orăștie, 
CIF Aliman Brad, Minerul Certej, Cetate Deva, Tehnosporting 
Simeria, CSS Sebeș, Monolit Alba lulia, Ponoru Vața, Dacia 
Orăștie, A.S. Hanzi Non-Profit, Starting '99 Deva, CFR 
Marmosim Simeria.

Luni după-masă a avut loc ședința tehnică a turneului, în 
deschidere organizatorii propunând păstrarea unui moment 
de reculegere în memoria celui care a fost Dumitru 
Cojocaru. Apoi în prezența reprezentanților echipelor și a dlui 
Pavel Marincău - observator din partea Asociației Județene 
de Fotbal - a avut loc tragerea la sorți, hazardul stabilind 
următoarele grupe:

• Categoria de 
vârstă 1987

Grupa A
1. Aurul Brad
2. Viitorul Orăștie
3. CIF Aliman
4. Minerul Certej

Grupa B
1. Cetate Deva
2. Tehnosporting 

Simeria
3. CSS Sebeș

Grupa C
1. Monolit Alba lulia
2. Starting '99 Deva
3. Ponoru Vața
4. Dacia Orăștie

• Categoria de 
vârstă 1988

Grupa A
1. A.S. Hanzi N.P.
2. Starting '99 Deva
3. Cetate II Deva
4. Viitorul Orăștie

Grupa B
1. Starting II Deva
2. Dacia Orăștie
3. Aurul Brad
4. Cetate Deva

Grupa C
1. CFR Marmosim
2. CSS Sebeș
3. Monolit Alba lulia
4. Ponoru Vața

Conform regulamentului în cadrul grupelor se joacă în 
sistem turneu, fiecare cu fiecare, urmând ca echipele 
clasate pe primele două locuri să tfeacă de faza preliminară 
și să se califice în grupele semifinale. Organizatorii au 
stabilit că durata jocurilor va fi de 30 de minute urmând a se 
disputa câte două reprize de câte 15 minute.

Dppă cum era de așteptat, chiar de la primele jocuri 
disputate ieri am putut asista la partide deosebit de disputate 
și interesante. Toți micii fotbaliști care au intrat în teren au 
jucat cu pasiune și dârzenie, având drept principal obiectiv 
să se afirme și să atragă atenția asupra potențialului lor 
talent. De pe margine antrenorii au trăit jocurile la o tensiune 
maximă, urmărind să-și pună toată știința lor profesională în 
slujba obținerii unor rezultate bune. Astfel chiar dacă unele 
jocuri s-au încheiat cu diferențe mari de scor, iar altele cu 
rezultate strânse sau de egalitate, putem spune că în toate 
spectacolul sportiv a fost unul agreabil,

Punctul de atracție al acestei competiții nu îl constituie 
neapărat cupele și diplomele cu care organizatorii vor 
răsplăti primele echipe clasate, ci dăruirea și talentul cu care 
evoluează în teren micuții reprezentanți ai „Școlilor de fotbal” 
participante.

Dacă cumva ați pierdut primele jocuri disputate ieri, dragi 
iubitori ai fotbalului nu ratați azi ultimele jocuri din faza 
preliminară și mâine jocurile din grupele finale. Cu rezultatele 
finale și cu comentarii de la Memorialul Dumitru Cojocaru 
vom reveni în pagina sport de marți, 4 ianuarie 2000.

Jiul ar fi păcat ca sa-și 
schimbe din nou antrenorul. 
După câte se vorbește la 
Petroșani, S-ar putea ca la 
Jiul să vină portarul Mul- 
țescu, pus pe lista transfe
rărilor la Astra Ploiești.

Ciprian MARINUȚ
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Șampania, un "vin european", va fi 
vedeta Revelionului mondial

Pretutindeni în lume trecerea pragului 
către anul 2000 se va face în prezența unei 
sticle de șampanie, de la Paris la Sydney 
tradiționalele pahare cu lichid auriu se vor 
garnisi cu spumă încă din primul minut al 
Anului Nou: puțini știu însă că a fost 
nevoie de secole și multă muncă pentru 
ca această băutură să devină vedeta 
mondială a oenologiei, relatează AFP.

O invazie romană, o practică de 
sorginte creștină asiduă, perseverența 
locuitorilor din Champagne, o clientelă 
engleză ușor snoabă și negustorii 
germani au contribuit, de-a lungul 
secolelor, la înălțarea în rang a acestui 
“vin al eleganței”.

Strugurele din care se face șampania 
are străbuni romani și a ajuns în Franța în 
valizele lui luliu Cezar, în vremea în care 
Reims era capitala necontestată a “Galici 
belgice”, sub numele de Duracortorum. 
Excelența vinurilor de la Ay, un 
“epicentru” actual al patriei șampaniei, 
era deja pomenită de Pliniu cel Bătrân, în 
secolul I înaintea lui Hristos.

Grefa de creștinism de mai târziu i-*a 
fost favorabilă: fiecare biserică, fiecare 
abație își avea via, pentru a putea celebra 
demn euharistia. Atunci când Saint Remi, 
episcop al Reims, i-a dat botezul lui Clovis, 
rege al francilor, la sfârșitul secolului V, a 
întemeiat și grandoarea instituțională a 
orașului încoronărilor, odată cu cea a 
vinului care stropește aceste ceremonii.

Șampania, vin al slujbei, începea să 
câștige teren. în condiții foarte favorabile, 
deoarece clericii au vădit o serioasă 
preocupare, de-a lungul secolelor, pentru 
selecțioarea terenurilor cel mai bine 
văzute de soare, în această regiune în 
care climatul ezită între blândețea 
oceanului și rigorile continentale.

Coastele, cele mai expuse căldurii și 
luminii soarelui, favorizau maturarea iar, 
cu timpul, plantațiile au căpătat proporții 

impresionante, extinzându-se, odată cu 
abațiile, spre valea Marnei, Epernay, 
Sezannais și valea râului Aisne.

încă din Evul Mediu recoltele tardive de 
struguri mai puțin copți, cu concentrație 
mică de alcool, și iernile precoce au 
favorizat fermentația până în primăvară. 
Capacele butoaielor săreau iar vinul 
clipocea încetișor.

în secolul XVII englezii remarcaseră 
deja noua aromă, au brevetat sticla ce 
rezistă la presiune (1662) și foloseau 
dopul de plută inventat de spanioli. 
Adăugarea de zahăr în vin, la modă 
pentru “snobii” epocii, a favorizat 
fermentarea secundară. Din întâmplare 
sau din necesitate, așa s-a născut 
spuma. Iar “vinul lui Dumnezeu” a început 
să fie tratat drept “vinul diavolului” sau 
“saltă-dop”, capabil să “întrupeze 
spiritul”, așa cum spuneau libertinii.

Dom Perignon (1638-1715), tatăl mitic al 
șampaniei, era fără îndoială, la mănăstirea 
Hauvillers, lângă Epernay, un vinificator 
fără pereche.

încă de la sfârșitul secolului XVIII 
șampania, care cucerise toate curțile 
europene, este comercializată de 
negustorii germani, majoritatea veniți din 
Rhenania, care au adus cu ei tehnologii 
vini-viticole și comerciale noi.

Deutz, Krug, Bollinger, Piper, Heidsiek 
și Mumm au marcat cu numele lor “vinul 
care cântă”, pornind la cucerirea lumii 
întregi.

European înainte de a se vorbi despre 
Europa, elaborat de peste două mii de ani 
de oamenii din provincia Champagne, 
gustat și îmbuteliat de englezi, sigilat cu 
dop de plută făcut de spanioli și 
comercializat de germani, “vinul 
vinurilor”, șampania, care în acest an s-a 
vândut în 315 milioane de sticle, intră cu 
pas sigur într-un nou mileniu de 
supremație mondială.

• *
Persoanele care și-au ales 

deja medicul de familie vor 
primi, începând din ianuarie, 
carnetele de asigurat, a declarat 
agenției MEDIAFAX-,
Alexandru Ciocîlteu,
președintele Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate (CNAS).

Pacienții care nu vor avea 
carnet de asigurat nu vor mai fi

Persoanele 
care și-au 

ales medicul 
de familie vor 
primi carnete 

de asigurat

primiți la consultații, întrucât 
acest document face dovada că 
persoana respectivă nu și-a 
plătit asigurarea de sănătate, a 
mai precizat Ciocîlteu.

Carnetele vor fi expediate 
prin poștă sau vor fi înmânate 
de către patronate/asociațiile de 
pensionari, astfel încât să fie 
depistate persoanele înscrise pc 
lista mat multor medici.

Un carnet de asigurat ar 
putea costa maximum 1.500 de 
Ici.

Românit trebuiau să aibă 
aceste documente încă din luna 
august 1999, dar firma care și-a 
oferit serviciile pentru producția 
lor nu a prezentat garanția 
necesară pentru a primi de la 
CNAS comanda, în valoare de 
50 de miliarde de lei, a mai spus 
Ciocîlteu.

Medicii vor primi un 
buget separat pentru 

plata asistenților
Medicii vor primi, începând din ianuarie, un fond separat, 

reprezentând 60 la sută din bugetul de practică, pentru plata 
asistenților, a declarat agenției MEDIAFAX, Alexandru Ciocîlteu, 
președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Potrivit noului contract-cadru privind acordarea asistenței 
medicale, doctorul cu 1.500 de persoane înscrise pe liste este 
obligat să angajeze doi asistenți sanitari, cu un salariu minim de 
două mijioane de lei brut. în cazul în care nu va avea decât un 
asistent, banii aferenți celui de-al doilea post vor fi returnați Casei 
de Asigurări, a precizat Ciocîlteu.

în plus, fiecare cabinet va mai avea un asistent de igienă și 
altul de ocrotire a mamei și copilului, cele două posturi fiind 
finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.

Prin aceste reglementări, asistenții aflați, în prezent, în pragul 
șomajului, vor avea un loc de muncă. Ciocîlteu a precizat, însă, că 
prevederea vizează doar persoanele angajate până la 1 
octombrie 1999 în sistemul sanitar. Problema șomajului nu va 
putea fi rezolvată în 2000, întrucât anual absolvesc facultățile de 
medicină și colegiile sanitare de două ori mai mulți tineri decât 
este nevoie în sănătate.____________________________________

F Drepturile bănești ale 1 
{ persoanelor cu handicap și ale j 
i însoțitorilor acestora vor fi i 
| plătite la timp ’

Pentru prima oară în ultimii doi ani, drepturile bănești |
■ ale persoanelor cu handicap și cele ale îngrijitorilor . 
I acestora au fost plătite integral și la timp, până la ■ 
| mijlocul lunii decembrie, achitarea acestor alocații |
■ urmând să fie făcută la termen și în continuare, în ■ 
I măsura în care nu vor apărea disfuncționalități în • 
| sistemul bancar și în cel poștal, se arată într-un |

I comunicat al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu ■
Handicap (SSPH) remis agenției MEDIAFAX.

| în evidența SSPH figurează aproape 340.000 de | 
■ persoane cu handicap,' neinstituționalizate și peste i 
’ 80.000 de îngrijitori ai acestora, Secretariatul plătind ’ 
| toate obligațiile bănești aferente lunii noiembrie, | 
■ precum și cele pentru decembrie a căror plată era ■ 
1 prevăzută până la mijlocul lunii în curs. în același timp, 1 
| SSPH a alocat căminelor-spital sumele pentru lunile iulie- | 
■ noiembrie, în completarea celor furnizate de consiliile ■ 
! locale, conform prevederilor legale în vigoare.

CONNEX, singurul serviciu GSM care oferă service rapid și eficient

Când telefonul nu
mai merge, merge 

>CONNEX SERVICE
la el!

Dacă ți s-a defectat telefonul mobil, sună la 01/302-2222* sau la *222* și 
cheamă salvarea pentru telefoane. Telefonul** va fi preluat de acasă sau de 
la birou. *

Specialiștii noștri, pregătiți să-l trateze în regim de urgență, îl vor face bine 
în cel mai scurt timp. Iar tu îl vei primi înapoi în stare perfectă. Simplu, 
sigur și fără costuri de transport. Numai prin CONNEX SERVICE!

Service de calitate, garantat de CONNEX.

* apeluri gratuite de la telefon mobil CONNEX •
** lista modelelor de telefoane pe care le reparăm cuprinde peste 90% din telefoanele vândute de CONNEX

CONNEX
Vlltoru luni Dine
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In urmă cu șapte luni, 
mai exact în 25 mai 
1999, la SC Favior-Vidra SA 

Orăștie a fost ales un nou 
consiliu de administrație și 
un nou președinte - director 
general. Fostul conducător 
ai societății a trebuit să 
părăsească funcția și firma. 
Noul manager, în persoana 
informaticianului Ionel 
Ciobanu, a pTeluat frâiele cu 
dinamism și responsa
bilitate, membrii consiliului 
de administrație au strâns 
rândurile în jurul său și 
astfel SC Favior-Vidra SA 
Orăștie, societate comercială 
integral privati2ată, începea 
o nouă etapă de activitate, 
de așezare mai hotărâtă pe 
principiile economiei de 
piață.

Ne-ani continuat și 
dezvoltat relațiile cu 
partenerii și beneficiarii 
tradiționali din țară și din 
străinătate - îndeosebi 
italieni și turci -, am captat 
interesul altora noi, am 
reînnodat unele fire rupte 
din structura CAER, încât 
producția a funcționat la 
parametri din ce în ce mai 
buni - relevă dl director 
general Ionel Ciobanu. Așa 
am reușit să ne achităm 
datoriile la bănci și să nu 
mai facem altele, să ne 
plătim salariații la timp, să 
ne aprovizionăm cu 
cantitățile necesare de 
materii prime.

Deși a trebuit să mai 
plece vreo 200 de angajați, 
fabrica având- acum un 
efectiv de 800 de persoane și 
lucrând la circa 50 la sută 
din capacitate, colectivul 
face față solicitărilor interne 
și externe, având 
perspective de creștere a 
producției. Se lucrează în 

general cu piei din import, 
în bună măsură în sistem 
lohn, peste 40 la sută din 
volumul total al produselor 
luând calea exportului, 
circa 30 la sută fiind

La SC Favior-Vidra SA Orăștie
• Luna mai 1999 - un nou început
9 40 la sută din producție merge la export

• Se reînnoadă CAER-ul rupt acum 10 ani

• Un nou magazin de desfacere, în București

desfăcute prin magazinele 
proprii ale fabricii, 
existente în multe localități 
din țară (nu de mult a fost 
deschis la Centrul Prisma, 
din București, un nou 
magazin de desfacere), iar 
20 Ia sută fiind preluate 
prin contracte și comenzi 
interne.

Luna decembrie 
constituie o perioadă de 
vârf în activitatea noastră, 

în secția confecții, de la SC Favior - Vidra SA Orăștie, calitatea este argumentul 
numărul unu al profesiei. 11 pune zi de zi în practică și mașinista Maria Pârva.

Foto: Traian MÂNU ^Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLÂGEAN)

cererea fiind mai mare ca 
oricând, subliniază dl Ionel 
Ciobanu, ceea ce ne permite 
să încheiem anul 1999 cu un 
oarecare profit. Nu prea 

mare dar este. în același 
timp pregătim producția 
pentru primele luni ale 
anului viitor. Ne preocupăm 
de îmbunătățirea relațiilor 
cu colaboratorii, de 
atragerea a noi beneficiari, 
de ridicarea continuă a 
nivelului calitativ al 
produselor și practicarea 
unor prețuri accesibile 
ciienților, urmărind să 
sporim capacitatea de

producție la circa 80 la 
sută, să mai putem 
reangaja dintre
muncitorii disponibilizați. 

Să mai notăm că 
tradiționalele produse 
realizate la una dintre cele 
mai mari și mai 
importante fabrici de 
blănuri din țară - care se 
numește astăzi SC Favior- 
Vidra SA Orăștie -, 

, respectiv haine din blană 
de toate tipurile și 
mărimile (pentru femei, 
bărbați și copii), căciuli, 
mănuși, papuci etc. sunt 
tot mai căutate și 
apreciate în țară și la 
export, colectivul din 
Orăștie fiind unul de înalt 
profesionalism și
angajament, condus acum 
de o echipă solidă, 
unitară, preocupată 
insistent și responsabil de 
soarta unității și a 
angajaților săi.

economica

Noul guvern al României, avându-l la timonă 
pe bancherul Mugur Isărescu, și-a propus în 
programul imediat de acțiune, între altele, două 

coordonate economice importante: stoparea căderii 
producției, concomitent cu reducerea inflației și 
corelarea macrostabilității economiei nominale cu 
situația economiei reale. Mai concret, noul premier și 
coechipierii săi vizează o creștere economică de 1,3 
la sută în anul 2000 și o rată a inflației de 25-30 la 
sută.

COMENTATUL PAC1NN
Cifrele sunt ambițioase. Pentru creșterea 

economică de 1,3 la sută, eforturile vor fi orientate în 
trei direcții principale: înfăptuirea unor reforme 
fiscale profunde, adoptarea unei politici sănătoase a 
prețurilor și o politică monetară adecvată - ca 
element determinant al atingerii țintei inflației 
amintite.

Pe un alt palier se situeăză limitarea deficitului 
bugetar la 3 la sută din Produsul Intern Brut - 
obiectiv realizabil prin aplicarea unui lanț de reforme 
fiscale și desființarea fondurilor speciale.

în acest domeniu se are în vedere: revizuirea 
modului de reținere și distribuire a impozitelor locale, 
diminuarea până la eliminare a scutirilor și! 
exceptărilor de la plata impozitelor, plafonarea- 
fondului de salarii al întreprinderilor de statl 
generatoare de pierderi, reașezarea accizelor,: 
reducerea impozitului pe profit, practicarea unei cote 
unice a TVA. Rezultă de aici intenția clară și 
necesară de limitare a finanțării marilor societăți 
comerciale și companii naționale care înregistrează 
pierderi imense în activitate și măsura înfăptuirii^ 
acestui deziderat - restructurarea și privatizarea 
acestora.

Adăugând și continuarea procesului de! 
privatizare a băncilor de stat și impunerea uneil 
discipline financiare severe, alinierea legislației! 
piețelor de capital și a asigurărilor la directivele! 
europene, ca și înfăptuirea reformelor din economia 
reală, guvernul Isărescu speră ca anul"2000 să 
marcheze cu orice preț pași înainte spre revigorare 
economică și protecție socială adevărată. Drumul: 
este însă extrem de greu, alunecos... *

La bugetul de stat 
9.500 miliarde de lei 

din privatizare
In acest an, Fondul Proprietății de Stat a privatizat 

1705 societăți comerciale, însumând un capital social de 
6500 de miliarde de lei. Privatizarea acestor societăți 
comerciale a adus FPS suma de peste 10.000 de miliarde 
de lei. Din aceștia au fost vărsați la buget 9500 de 
miliarde de lei, alte sume fiind virate direct unor 
ministere (Culturii, Mediului, Sănătății) și unor mari 
societăți comerciale (Sidex Galați, Roman și Tractorul 
Brașov, Comtim Timișoara).

....

3,7 milioane euro 
pentru zonele miniere 

începând cu anul 2000, Agenția Națională pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii va demara programul de 
acces al IMM-urilor, la credite și finanțare 
nerambursabilă - MARR Fund (Fondul pentru 
Reconstrucția Zonelor Miniere Afectate), destinat 
regiunilor miniere din Valea Jiului și Gorj. Suma 
alocată de Comisia Europeană schemei de credite 
este-de 3,7 milioane de euro și constă în acordarea 
de credite IMM-urilor din zonele respective. Din 
valoarea totală a creditului, finanțarea 
nerambursabilă va fi de 25 la sută.

Un an greu pentru 
SC Gevis SA Deva

REP.: Die director, cum 
ați caracteriza din punctul 
de vedere al activității 
firmei pe care o conduceți 
anul 1999?

Z.J.: La finele lui 1998 
am avut unul din 
momentele de mare 
bucurie, câștigând licitații 
care însumau lucrări în 
valoare de peste 20 de 
miliarde de lei. Majoritatea 
vizau investiții în 
infrastructura satelor, banii 
fiind derulați prin consiliile 
locale. Din păcate, marele 
boom s-a dovedit a fi doar 
amăgire, în 1999 
nederulându-se aproape 
nici o investiție din 
programul prevăzut cu un 
an în urmă. Am rămas astfel 
total descoperiți, cartea 
consiliilor locale dovedindu- 
se în 1999 pentru 
constructori una perdantă. 
Pe această filieră am 
realizat în acest an lucrări 
doar de 250 milioane de lei.

REP.: Cine v-a ajutat să 
mențineți activitatea la 
cote acceptabile?

X________ _ ____________

Z.J.: La cote acceptabile 
într-adevăr, pentru că o 
coborâre sub un anumit 
prag, în construcții, 
înseamnă eșuare pur și 
simplu. Am lucrat în 
subantrepriză la mai multe 
lucrări de alimentare cu apă 
în Valea Jiului. Lucrările s

Dialog cu dl ing. Zacheu loan Josan, 
directorul general al societății

au ridicat la 800 de 
milioane de lei. Am mai 
câștigat o licitație la 
ROMGAZ, de înlocuire 
conducte la Deva, această 
investiție ridicându-se la un 
miliard de lei. Una peste 
alta, cifra noastră de afaceri 
s-a ridicat în acest an la 4,5 
miliarde de lei.

REP.: E mult, e puțin?
Z.S.: Dacă în 1997 am 

realizat 8 miliarde, iar în 
1998 am scăzut la 6 
miliarde, ținând cont de 
rata inflației, răspunsul 
este elocvent. în actualul 
mediu economic am reușit, 

cred eu, suprema 
performanță, aceea de a 
supraviețui. Au fost pe 
lângă aceste austerități 
extraordinare ale bugetelor 
multe alte probleme care 
ne-au jignit pur și simplu 
statutul de întreprinzător. 
Ca să nu poți tu, 

constructor, să beneficiezi 
după bunul plac de propriii 
bani consider că este o 
înjosire teribilă. Pentru că 
acest lucru îl face directiva 
prin care suntem obligați 
să derulăm o parte 
importantă din venituri prin 
Trezorerie. Apoi, lucru știut 
de toată lumea, să fii în 
legalitate azi în România e 
un lux din punct de vedere 
financiar. în contradicție, 
sunt firme care nu plătesc 
nici taxe, nici vamă, nimic 
și ne fac, sub ochii 
autorităților, o concurență 
neloială ucigătoare.

REP.: Dacă anul 
acesta a fost atât de 
dificil, ce perspective 
întrezăriți pentru 2000?

Z.J.: Suntem o echipă 
puternică. Alături de mine 
există un compartiment 
decizional extrem de bine 
antrenat și i-am numit pe 
dnii Gheorghe Filip, 
Margea Romulus și 
Adrian Furdui. Așa că, 
suntem gata să înfruntăm 
provocările ce vin. Cred 
că vom continua lucrările 
din Valea Jiului, iar dacă 
banii la consiliile locale 
vor începe să alimenteze 
șl contul de investiții, 
2000 s-ar putea să devină 
cel mai bun an al nostru 
de până acum. N-am 
renunțat însă a ne instrui 
continuu, suntem adepții 
seriozității și profesiona
lismului și în continuare și 
sper ca pe viitor să aibă 
tot mai des câștig de 
cauză cel bun în fața celui 
șmecher.
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SC "DEVIL" SA DEVA
Cu sediul in Deva, str. Dorobanților, nr. 32/A, telefon 

054-220509, interior 22, fax 054-221015 

OFERĂ:
iaurt gras 2,8% grăsime la pahare de 200 g; 
lapte bătut la pahare de 200 g;
lapte consum cu 1,5% grăsime; 
smântână cu 20% grăsime, la pahare de 200 g; 
frișca 32% grăsime;
telemea de vacă;
telemea Dieta; 
brânză dulce, la pungă de 500 g și vrac; 
cașcaval “Rucăr”; 
brânză "Făgăraș1'; 
cremă “Excelent”;
unt 65% grăsime în pachete de 200 g;
brânză burduf;
brânză frământată;

*

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Calitatea produselor rămâne să o apreciați dumneavoastră. 
Vă mulțumim pentru că ne solicitați și vă dorim multă sănătate.
Cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă și al Noului An 2000 să 

aveți numai bucurii în casă și să vă fie masa mereu plină cu produsele 
pe care le realizăm pentru dumneavoastră!

La multi ani!x.

Cooperativa de credit 
Banca Populară Hunedoara-Deva 
Câteva precizări privind prestațiile oferite:
2 Fructifică economiile bănești prin constituire de 

depozite pe termen pentru persoane fizice și juridice;
2 Acordă dobânzi stimulative;
2 Suma minimă necesară constituirii unui depozit este de 

numai 100.000 lei;
2 Depozitul constituit este considerat garanție pentru un 

credit acordat de Cooperativa de Credit la solicitare a titularului 
depozitului;

2 Titularul depozitului beneficiază de prioritate la 
acordarea unui împrumut;

2 Se oferă posibilitatea ridicării dobânzii lunar;
2 La operațiunile efectuate nu se percep comisioane.
Cm prilejul sfintelor sărbători de iarnă și de Nou An 2000, 

Cooperativa de Credit ■ Banca Populară Hunedoara, prin preșe
dintele Liliana Pădurean ți contabilul șef loan Pricop ■ urează 
membrilor cooperatori, tuturor colaboratorilor, multă sănătate și 
An Nou mai bogat in împliniri, asigurându-i că ușa Casei Teritoriale 
a Cooperativelor de Credit Hunedoara-Deva, prin cele 16 filiale 
înființate în județ, este larg deschisă pentru colaborare.

La multi ani!

SC "ROMCAM/ON"SA
DEVA

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a Anului Nou 
2000 conducerea Societății Comerciale “Romcamion ” 
SA Deva urează salariaților săi, colaboratorilor și 

. partenerilor de afaceri multă 
/ZZzM sănătate, un an nou bun, cu

■ ' •
• XjDF împlinirea tuturor dorințelor.

(f<i nutlii ani!

Manager
ing. Gheorghe Botcu

SC Agro Company 
SRLDeva- 

Sântuhalm
Cu prilejul Sărbătorilor de 

iarnă și al Anului Nou 2000 dorini 
să adresăm gânduri curate de 
s înătate, bucurii și împliniri 
p ntru toți clienții, colaboratorii, 
salariații firmei și familiile 
a estora.

Totodată vă transmitem trudi
ți malele urări

Sărbât&ri fericite! 
La multi ani!

9

Wilhelm Gergeiy, administrator
----------- ........ .

AUTOMOBILISTI!
Societatea de Asigurare Româno Germană 

"UNITA" vă așteaptă la sediul din str. 
Horea, nr. 17, zilnic între orele 8-18 iar 
sâmbăta și duminica între orele 8-12, precum și la 
Hotelurile Societății SARMIS și DEVA cu 
program NON STOP și la Agenția BTT din B- 
dul Decebal, între orele 8,00 - 15,00, pentru 
încheierea "Asigurării obligatorii de 
răspundere civilă AUTO" - pentru 
anul 2000.

ATENTIE!

Puteți beneficia de o reducere de 10% dacă 
plătiți integral primele anuale până la 31 
decembrie 1999.

CĂUTATI SOCIETATEA "UNITA"

Cu ocazia sărbătorilor de
iarnă și Anului Nou 2000, 
Societatea “UNITA” urează

tuturor asiguraților, 
colaboratorilor și 

salariaților un
“An nou fericit”

și tradiționalul
"9% n utili ani! ”

De sărbători, viselep De sărbători, visele
S\^9/ devin realitate I

TELEFOANE GSM
ÎNCEPÂND
Luna cadourilor poate ss tin,a 3 luni ! 
Daca te abonezi la DIALOG in decemb^a primești 
3 luni de abonament gratuit 
la oricare tip de abaq^mșril DIALOG

Poli câștiga unul din cele
’O premii de câte
100 Silloane. 

cadou îe la DIALOG'

DIO SAT?
dealers utorizat

EUR^^^u.v vny /- 
prî li B-dul Ubejîtii ,b!oc J, parter 

tel: (054) '222

Treceți pe fc 0MNIASIG1...



Cuvântul liber ■ *7 * 29 DECEMBRIE 1999

Atunci când nince "MĂIASTRĂ” ANIVERSARĂ

...Pierdută printre oameni și 
regăsită în frânturi de clipe... 
Insuficiență și mai presus de 
toate sentimentul straniu al unei 
poziții fruntașe în rândul me
diocrității. O fericire ușor acce
sibilă: nu mi se pretinde mai 
mult, iar mulțumirea celorlalți 
implică mulțumirea mea... In 
condițiile unei aparente nor- 
malități mă simt totuși ciudat.

Dar nu contează! Eu știu că 
ninge. Și mai știu că fulgii for
mează bulgări și că bdlgării... 
ce se întâmplă cu bulgării? Aș 
putea să înșir o întreagă teorie a 
bulgărului. Dar n-o știu. N-am 
nici o idee. Eu știu doar că 
ninge. Și că nu oricine poate 
vedea albul și lumina. Cel puțin, 
eu cred în iluzii; nu vă grăbiți să 
mă judecați - iluziile sunt mai 
personale decât noi înșine, se 
nasc din propria moarte și mor 
pentru că noi suntem prea lași 
să le ținem în viață...

Da, vreau să cânt! Știu că 
iama sunt colindători; i-am văzut 
odată, demult, când ochii nu-mi 
erau împăienjeniți. Și m-au în
vățat un refren: "Florile sunt 
dalbe", dar acum, nu-l pot 
cânta... cine mai crede în "flori 
dalbe"?

Și-apoi, nu mi-aș aminti 
versurile, aș încurca notele și m- 
aș trezi piăngându-mi de milă... 
Nu, nu se cade să colind. Poate 
ar fi mai bine să încerc să as
cult; trebuie să-mi pregătesc 
auzul pentru muzica ce va să 
coboare... Trebuie să-mi pregă
tesc inima pentru a primi. Vreau 
să învăț, să tac, ascultăndu-i 
pe ceilalți. Șoapte și agitație 
mă cuprind și mă tulbură... 
Cum? E Crăciunul? Se-apropie 
Anul Nou?

Mie de ce nu mi-a spus 
nimeni? Trebuie să împodobesc

<pâttd șt o

I poantă ta I

“Visul nu cunoaște
■ frontiere. Nici un zid, 
I nici un gard nu pot 
| închide speranța; 
| speranța că într-o zi te
■ vei odihni lângă un lan 
! de in înflorit, sub o 
1 Floarea Soarelui sau pe 
I o stea...” 

I 
I
I
I
I
I 
I
I

I L. Lino |
I----------------- I

• Viermele către | 
■ șoim:

- Nici măcar nu știi '
I să te târăști!... !

bradul și să mă pregătesc 
pentru anul 2000! De ce-mi 
furați "paradisul"pierdut? Timpul 
e atât de scurt! De ce nu-mi 
lăsați răgazul să mă bucur? De 
ce nu pot fi eu cea care iubește 
mai mult?

Vreau să sufăr și să simt 
durerea unei țări exasperate de 
sărbătoarea tranziției în care 
frigiderele sunt pline cu promi
siuni. Mă întreb cum vor în
tâmpina locuitorii spațiului car- 
pato-danubiano-pontic noul mi
leniu. Probabil adoptând spe
cifica resemnare în "așa a fost 
să fie" fără a observa potrivirea 
la sens cu "așa ne-am făcut-o 
cu mâna noastră." Așa că n- 
avem decât să strângem 
cureaua ca să ne ocupăm cu 
ceva timpul în așteptarea 
luminiței de "dincolo". Ne mai 
rămâne speranța în ...boală: dă, 
Doamne, să suferim cu toții de 
miopie - explicarea rațională a 
imposibilității de a privi în 
perspectivă.

Am trecut fără să vreau din 
iureșul rândurilor de la început 
în conturarea, poate nedreaptă 
(mira-m-aș) și de altfel prea 
vagă, a ceea ce înseamnă "să 
fii român în România".

V-aș ruga totuși să priviți 
dincolo de naivitatea și inco
erența a ceea ce-ați citit - sunt 
eu în brambureala gândurilor 
unei brambureli generale de 
care sunt atât de legată, încât 
n-am puterea s-o recunosc...

...într-un colț, o umbră cer
șește un ceas în plus pentru a 
afla taina unui bulgăre, atunci 
când ninge.

Sărbători Fericite! Să pri
vim partea bună a lucrurilor - 
cel puțin, mai sunt sărbători...

Manuela RUSU

Cel mai recent număr al 
revistei de cultură a Liceului 
"Aurel Vlaicu" din Orăștie - 
"Măiastră” - a apărut în cursul 
acestei luni sub auspicii ani
versare.

Sub titlul "Liceul "Aurel 
Vlaicu” Orăștie - prestigioasă 
instituție de educație și cultură", 
editorialul semnat de directorul 
liceului, Traian Jurchela, con
semnează semnificația acestui 
moment aniversar, prilejuit de 
împlinirea celor 80 de ani de 
existență a școlii. Editorialul 
numărului festiv continuă cu 
imnul liceului, compus de pro
fesorii Valeria Ivașcu (textul) și 
Petru-Androne EU (muzica), 
care debutează cu versurile: 
"Te-ntămpinăm c-un dulce cânt/ 
Străvechi lăcaș cu mândru 

nume/ Ce-n rostul tău pe-acest 
pământ/ Ți-ai schimbat numele- 
n renume"...Un renume “format 
nu din simple realizări ci din 
esențiale împliniri la care au 
contribuit minunate generații 
de profesori și elevi și cărora 
le mulțumim", completează în 
același spațiu redactorul-șef al 
revistei, Nicoleta Vonica (cl a 
X-a).

Obișnuitele rubrici de 
poezie .(foarte generoasă), 
proză scurtă, eseu, traduceri, 
artă și știință (muzică, fizică, 
informatică), divertisment 
(curiozități, umor, sport) și 
agendă școlară realizate de 
talentații elevi ai liceului dau 
consistență paginilor revistei, 
care nu-și dezamăgește nici la 
acest număr cititorii. (G.B.)

Plăcerea de a cânta
L-am cunoscut la manifestarea ocazionată de Ziua 

Internațională a Handicapaților. însă Robert Nistor, de 14 ani, este 
din fericire pentru el un copil sănătos, fără probleme. Cântă la 
acțiunile handicapaților, alături de mentorul său Horvât Aladăr, pentru 
că-i place și știe să-și ,,plimbe" cu abilitate degetele peste orgă, 
dar și pentru a le arăta că-i consideră asemeni lui. Chiar dacă pe 
ei infirmitățile îi împiedică să alerge sau să zburde împreună cu 
Robi, muzica îi apropie, este cel mai subtil limbaj de comunicare 
între suflete, fie ele vesele ori triste.

Robert Nistor este elev în clasa a Vlll-a și a urmat cursurile 
Școlii Populare de Artă timp de 3 ani, acum specializându-se la 
clape cu dl Horvăt. A învățat să cânte de plăcere, nu pentru că i- 
ar fi cerut-o cineva. Dimpotrivă, adăuga tatăl prezent la discuție,;,el 
m-a obligat să-i cumpăr orgă de 16 milioane de lei”. Dar tatăl nu 
regretă. Nu numai pentru că Robi cântă bine, dar și pentru că învață 
la fel de bine, este premiant. Visează să ajungă elev la Colegiul 
Național „Decebal" Deva și să continue să cânte doar pentru a-și 
desfăta sufletul și a-i bucura și pe alții nu pentru a face din asta o 
meserie. (V.Roman)

/.■— ■ — ------------

MUSIC BOX
Tema centrală a albumului 

Rust In Peace este reprezentată 
de armele atomice, însă discul 
tratează și probleme politice, 
sociale și religioase. Astfel 
piesa Holy Wars vorbește des
pre fanatismul religios. Hangar 
18 este o compoziție pe tema 
OZN-urilor și extratereștrilor, o 
contribuiție având Nick Menza 
care este foarte pasionat de 
acest subiect. Take No Priso
ners tratează cel de-al doilea 
război mondial și atrocitățile 
sale. Five Magic, o piesă funk- 
rap, are ca subiect alchimia, 
vrăjitoria și magia. Poison Was 
The Cure este un speed metal 
ce tratează problemele lui Mus- 
taine legate de droguri. Tornado 
Of Souls (un heavy gen Iron 
Maiden) și Holy Wars au ca 
temă dezastrul atomic.

Grupul Megadeth a plecat 
alături de Slayer, Testament și 
Suicidal Tendencies în cel mai 
mare turneu speed/ thrash rea
lizat vreodată intitulat Clash Of 
The Titans. Desfășurat pe 
parcursul toamnei lui '90, acest 
turneu a străbătut întreaga Eu
ropă de vest, fiind urmărit cu 
sufletul la gură de numeroși fani. 
Show-ul lui Megadeth are o 
durată de 80 de minute și cu
prinde cele mai cunoscute pie
se de pe toate albumele reali
zate de ei.

A urmat turneul mondial 
promoțional intitulat “Tour From 
Hell" cu o durată de 11 luni, 
trecând prin 18 țări și traversând 
5 continente. Megadeth parti
cipă în ianuarie '91 la celebrul 
festival de la Rio. Singlelul 
Hangar 18 a atins locul 26 în 
UK (martie ’91) și 4 în Metal 
Hammer (iulie ’91). Tot în luna 
martie turneul se întrerupe pen

tru a sărbători căsătoria lui Mus- 
taine cu Pamela. Pe parcursul 
scurtei luni de miere Mustaine 
are din nou probleme cu dro
gurile și alcoolul.

în aprilie 1991 grupul sus
ține în premieră concerte în 
Japonia și Hawaii. După un tur
neu atât de obositor, grupul își ia 
o scurtă vacanță. Pe 26 iulie 
1991 a apărut pe piață caseta 
video "Rusted Pieces” ce se 
bucură de o vânzare foarte 
bună.

Profitând de perioada de 
odihnă, Marty Friedman intră în 
studiouri pentru a înregistra un 
nou album solo. Intitulat “Scenes" 
(Roadrunner) discul produs de 
Kitaro a apărut în ianuarie '92. 
Realizat în stil new age, folk și 
clasic, discul cuprinde câteva 
piese reușite: Tibet, Trancem și

Valley Of Eternity. Alături de 
Friedman (chit, și bass) pe disc 
mai apar Brian McVar (keyboards, 
percuție, un muzician de turneu al 
lui Kitaro) și Nick Menza (bat.). 
După doi arii de turnee și muzică 
agresivă alături de Megadeth, 
Marty a simțit nevoia să realizeze 
ceva melodios. într-un interviu, el 
spunea: "Muzica de pe Scenes 
este simplă și odihnitoare având 
ca sursă de inspirație un solist 
din Cambodgia, pe care am 
încercat să-l copiez. Am ascultat 
foarte multă muzică tradițională, 
în special chineză, japoneză și 
indiană. Scenes poate fi folosit 
oricând ca fundal sonor sau ca 
soundtrack de film. Este un disc 
cu care mă mândresc foarte 
mult."

în luna mai 1992 șe naște 
primul copil al lui Mustaine ce 
va fi botezat Dave Justis. (va 
urma)

Horia SEBEȘAN

Toți visăm Țara Făgă
duinței. Cei care studiază 
încă, sau mai au chef de 
studiat, visează studii în Ame
rica. Visul meu s-a împlinit. 
Sunt student la UB (University 
at Buffalo, New York). Visam 
o minunată viață de student. 
Credeam că cele 16 ore de 
curs pe săptămână la care 
sunt înscrisă o să fie floare la 
ureche. Eu la Cluj eram obiș
nuită cu aproape 50 și... fiind 
studentă la două facultăți în 
paralel. Dar aici dacă te în
scrii la mai mult de 12 ore 
trebuie să fii pregătit la un 
efort susținut ( a se citi: 
stres). Aceste 16 ore de curs 
sunt de fapt 5 cursuri (ma
terii). Cantitatea de citit de pe 
o săptămână pe alta se poa
te ridica până la 500 pagini 
de manual. Apoi te așteaptă 
temele de casă și lucrări de 

\________ _ __________  

semestru pentru care trebuie 
să citești o grămadă. De ce 
spun asta? Cred doar pentru a 
liniști și preveni pe toți studenții 
care mai cred că: studii în Ame
rica înseamnă doar distracție! 
Iar despre distracție pot 
spune că pur și simplu îți oferi 
o întâlnire cu prietenii la sfârșit 
de săptămână, desigur îți pro
gramezi din timp, ca nu cumva 
apoi să intri în criză de timp și 
să zici că îți pare rău. Dis
tracția, dacă se poate să fie 
mai ieftină este mai bine! Nu 
toți au bursă și bani doldora și 
te uiți la fiecare dolar.

Dar nu totul e stres și 
agendă zilnică... Ești într-un 
nou mediu, o alta cultură, alte 
obiceiuri și multe Teluri de oa

Student în America
meni de prin toate colțurile 
lumii. Majoritatea studenților de 
la UB sunt chinezi, coreeni, 
taivanezi, japonezi și indieni 
(din India). Cu atâtea națio
nalități, culori și limbi poți chiar 
să te simți ca acasă (deose
birea dintre noi și americani 
măcar nu se vede). Stilul de 
cursuri e diferit de ceea ce se 
face în majoritatea cazurilor în 
România. Eu am avut norocul 
la Cluj să am acest stil la 
câțiva din profesorii mei, adică 
un curs interactiv, bazat pe 
cunoștințele profesorului și ale 
studentului. Ca să nu mâi spun 
că examenul e diferit: aici tre
buie în primul rând să gân
dești, să gândești repede, me
morarea informației este doar 

pentru a te ajuta să-ți redai 
gândurile.

în rest, ca la noi! Autobuzul 
facultății vine cu o întârziere de 
30-50 minute și când termini 
cursurile la ora 9:40 seara nu 
prea îți vine să tot aștepți, dar 
poți face altceva?

Cum am întâlnit eu prima 
româncă aici? Intrasem în sala 
de curs și cineva la catedră 
proba o casetă video. Pe 
ecran a apărut numele lui Ște
fan lordache, tânăra de la ca
tedră a întrebat în engleză 
dacă ne supărăm dacă stinge 
pentru o clipă lumina ca să 
poată vedea mai bine ecranul, 
l-am răspuns că: "Eu nu mă 
supăr, pentru că este un film 
din țara mea." Gabi (studentă 

la muzicologie, din lași) auzind 
că spun ceva de țara mea a 
rămas la fel de surprinsă ca 
mine. Apoi am aflat că suntem 
cam 40 de studenți români la 
UB. Dar toți suntem atât de 
ocupați încât cu mari eforturi 
am reușit să ne întâlnim doar 5 
din total. Să sperăm că ne ve
dem în vacanță, cei care nu 
pleacă acasă. Unii vin, alții 
pleacă, legătura se face prin 
cei care au fost și rămân. E o 
bucată lin cultura noastră, 
avem aceeași identitate și ne 
iubim, cl iar dacă ne vedem rar 
sau deloc.

Toți visăm o viață mai 
bună. S resul american a pus 
stăpânire și pe noi, ne însin
gurăm ș ne cufundăm în pro

blemele personale. Visăm și 
luptăm cu speranța că ziua 
de mâine va fi mai frumoasă. 
Dar e o luptă minunată care 
îți oferă satisfacție. Ce mai 
contează că ai picioarele în
sângerate când ai ajuns pe 
culme?! Merită efortul, merită 
să visezi și să lupți. în fond 
asta e viața. Viața de student 
sărac e romantică, dar e grea 
aici în Țara Făgăduinței, sau 
mai bine zis a Luptei pentru 
cucerirea unui vis. Vremea e 
rece, ca la noi, oamenii sunt 
simpatici, dar sunt ca vre
mea... Ceea ce ne unește... 
poate credința în Dumnezeu, 
scrisă pe dolarul american. 
Câinii nu au nici covrigi, nici 
dolari în coadă (în plus, nu am 
văzut nici măcar un câine 
hoinar!).

Să auzim numai de bine! 
ina DELEANU
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,1 L L v_ _ _ _ _ _ -—— - Vând strung rusesc

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând Cielo, 3000 km, 
ațele la zi, dubiță Mer- 
> des 1,5 tone, dozator 
resco (suc plus bere), 
stalație satelit, import. Tel. 
!4341 (6380)
• EXCEPȚIONAL! Co- 
atoare noi și second 
ind (2 milioane-8 mili- 
ane), imprimante,case 
arcaj fiscale (7 milioane
12 milioane). Tel. 

10259, 092/380613 
1370)_________________
• Vând BMW 328 ETA, 
i fabricație 1988, stare 
:rte bună. Circulă până 
2001, tel. 094-253633 și 
5428, după ora 21. 
•9)

OMBOLA ANULUI

MBOLA ANULUI
2000

PREMII DE
50.000.000 leii

e-țl pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
fonul șl răspunde la următoarea întrebare: 

'are este sloganul berii Hațegana?" 
/ ni te foaia împreună cu 3 capace de bere 

.egana la CP 7, OP Hațeg și poți fi unul din 
Mștlgătorli numeroaselor premii In bani 
Vite de "Tombola Anului 2000 ‘ - Hațegana: 
5 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
-gerll la sorți din ziua de luni, 6.12.1999 
.5 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
agerii la sorți din ziua de luni, 20.12.1999 
2 premii a 4.000.000 lei și
arele Premiu de 50.000.000 lei 
kite în urma tragerii la sorți din ziua de 
erțl, 28.12.1999.

gurile necâștigătoare -ămase vor intra șl
' următoarele trageri la sorți, 
âștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
la posturile de radio.

■'ombola adresează numai persoanelor peste 18 ani.

Hațegana
** BERE-TRAOITIE SI PUTERE!BERE-TRADIȚIE Șl PUTERE!

Vând strung rusesc, 
(Ranghecz), Orăștie, Căs- 
tăului, nr. 71, tel. 243313 
(6436)

• Vând motor TN 8 CP, 
stare perfectă, piese de 
schimb, Zam, Godinești 46. 
(20697)

• Vând telefoane celu
lare noi: Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens, Decodez GSM. 
Tel: 092-258121. (20580)

• Vând autotractor 
cabină lungă cu 2 ȘA, 
marca Roman, tip 19256 
DFS, 1990, semiremorcă 
specialăjzotermă marca 
Automecanica, tip SF 5, 
1986, tel, 092-974751. 
(20693)

• Vând, decodez și 
repar pe loc și foarte ieftin 
celulare GSM. Tel. 094- 
859958.(1026)

• Vând societate co
mercială. Ofer magazin 
alimentar cu utilajele ne
cesare și autorizațiile la zi. 
Tel. 092-814876. (20698)

• Vând boilere, mașini 
spălat, televizoare, conge
latoare, frigidere. Tel 092- 
373177.(1036)

• Societatea Comercială 
“Aroma" SRL produce și 
livrează prin depozitul său 
din Deva, str. Mihai Emi- 
nescu, nr.48, diverse sorti
mente de sucuri, siropuri și 
superconcentrate pentru 
sifonerii și dozatoare TEC. 
Pentru sărbători mari re
duceri de prețuri. Tel. 
235320. (20635) ’

• Ieftine și bune! Vând 
televizoare color, frigidere, 
congelatoare, mașini de 
spălat, calitate germană, 
garanție 1 an, prețuri 
avantajoase, Brad (lângă 
autogară), tel. 092- 
639025.(19049)

• Vând calculatoare 486 
și Pentium între 2.400.000- 
4.500.000 lei. Tel.211718. 
(3611)

OFERTE SERVICII
• Sunteți pregătiți să 

intrați în anul 2000? 
DUAL vă oferă urmă
toarele programe CIEL: 
contabilitate, gestiune, 
stocuri, mijloace fixe 
COMPATIBILE cu anul 
2000. Relații tel. 230449. 
(7854)

• Angajăm URGENT 
vânzători bilete BINGO 
pentru tot județul. Tel. 
234048.(4818) 

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

• Efectuez transport 
marfă dubă 3 t, 2500 lei/ 
km, tel. 215947. (1048)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de 

serviciu, eliberată de BCR 
Deva, pe numele Fabian 
Ana. O declar nulă. (3610)

• Pierdut carnet de stu
dent pe numele Fabian 
Franciska, eliberat de 
Facultatea de Științe Eco
nomice Cluj. Se declară 
nul. (3609)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriat 

apartament două camere, 
chiria anticipat. Tel. 224292. 
(1050)

COMEMORĂRI

• Azi se împlinesc 11 
ani de când a plecat 
dintre noi dragul nostru

NICOLAE PASCU
Veșnică amintire. Soția 

Elena și rudele apropiate. 
(3602)

ajvps 
Hunedoara
aduce la cunoș

tință membrilor săi că 
ultima zi pentru 
încasarea cotizației 
pe 1999 este 29 de
cembrie 1999.

Cei care nu plătesc 
până la această dată 
cotizația integral, vor 
fi puși în discuția Biro
ului Consiliului AJVPS 
Hunedoara și excluși.

DECESE
• Fpmilia îndoliată, zdro

bită de durere, anunță 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost soț și tată 
iubitor

prof. VIOREL 
MANOLESCU

în vârstă de 55 de ani. 
Corpul neînsuflețit se află 
depus la Colegiul Național 
Decebal din Deva. Slujba 
de înmormântare se va 
oficia astăzi, 29 decembrie 
1999, ora 12, iar înhumarea 
la Cimitirul din comuna 
Orăștioara de Sus. (3606)

• Cu profundă durere 
colegii de la Palatul Co
piilor Deva anunță trecerea 

afulgerătoare în neființă 
celui care a fost

Prof. VIOREL 
MANOLESCU

Sincere condoleanțe 
familiei

• Cu adâncă aurere 
profesorii și elevii Cole
giului Național Decebal 
aduc un ultim și pios 
omagiu celui care a fost

profesor VIOREL 
MANOLESCU

devotat slujitor al școlii, 
dascăl de suflet care a adus 
fiecărei generații de elevi 
istoria mai aproape. Ne 
exprimăm întreaga compa
siune pentru familia îndo
liată. Amintirea lui va rămâne 
vie în sufletele noastre.

r
BERE CU APA VECHE DE 

250.000 DE ANI
Berea cea mai scumpă și 

garantată ca fiind cea mai pură 
și cea mai rară din lume este 
franțuzească și făcută în pro
porție de 90 la sută din apă de 
la polul nord, veche de 250.000 
de ani, informează AFP.

Această bere, produsă de 
^compania Fischer, fondată în

Ținerii britanici cred mai 
mult în existența extratereștrilor 
și a fantomelor decât în 
Dumnezeu, a relevat un sondaj 
al institutului ROAR, comandat 
de mai multe publicații, citat de 
AFR

Aproximativ 67 la sută dintre 
subiecții între 15 și 24 de ani 
cred în fantome, 61 la sută în

• Cole-----------—___
a A de le' c'asei a V- 
țional “D?,e9iul Na- 
alături de fa?>a' este 
la trecerea îÎȚdoliată 
celui care af'.’,'v'(a 
fesor-diriginte PrO ț

MANOLESCU VK>t \
Odihnească-se I 

pace. (3605)[

• Suntem alături de fa
milia îndoliată la trecerea 
în eternitate a stimatului 
nostru vecin

VIOREL MANOLESCU
Dumnezeu să-l odih

nească. Vecinii din blocul 
34. (20699)

• Cadrele didactice 
de la Grupul Școlar 
“Transilvania” Deva sunt 
alături de familia îndoliată 
de trecerea fulgerătoare 
în neființă a celui care a 
fost

prof. MANOLESCU 
VIOREL

om devotat școlii și un 
neprețuit prieten. 
Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească. (3613)

• Ne obișnuim greu, cu 
gândul că

FELICIA ORȘA
nu va mai fi printre noi. Nu 
vom uita niciodată sufletul 
ei bun. Bunul Dumnezeu 
s-o odihnească în pace și 
să mângâie pe mama și 
fiica ei. Familia Duruș. 
(2607)

1821, este comercializată în 
exclusivitate pe Internet și 
costă 170 de franci (25,9 
euro) cartonul de trei sticle.

Apa a fost adusă din Gro
enlanda, sub formă de cuburi 
de gheață desprinse din 
calota glaciară și transportate 
în containere izoterme.
______________ 

*

extratereștri și numai 39 la sută 
în Dumnezeu, potrivit acestui 
sondaj, efectuat în decembrie, la 
care au răspuns o mie de tineri.

Un subiect din zece a răs
puns că nu crede nici un pic în 
fantome, dar o proporție încă și 
mai mare - 13 la sută - nu 
crede deloc în existența lui 
Dumnezeu.
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dir
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- La fiecare sfji ce s_a 

privim în urmă la hnul 1999
I scurs. Ce a înset^min Deva? 
t pentru echipa Ufemnat pentru 
ț -Anul ’99 ta câștigarea 
IUniv. Remir promovarea în 

Seriei de \£voluția în primele 
Liga Nățiccampionatului Ligii 
cinci etaost pozitivă, echipa 

ț ■ ■ pe locul 6. Datorită 
I ?Țsă'ii campionatului din 

, in vederea participării 
; naționale la Campionatul 

I ^ial, U. Remin și-a continuat 
jătirea până în 24.12 când 
drtivele au intrat într-o mică 

acanță de sărbători. După 
susținerea etapei a V-a, echipa a 

. participat la o serie de jocuri de 
pregătire. Din 3.01.2000, echipa 
își va continua pregătirea 
specială pentru etapa a Vl-a din 
campionat, meci susținut la Galați.

- Cum întâmpină echipa U. 
Remin Deva reluarea cam
pionatului?

- în linii mari, echipa s-a 
pregătit pentru reluarea jocurilor.

* Greutățile cele mai mari au fost 
întâmpinate în procesul de 
instruire pentru că nu am avut 
posibilitatea să facem pregătirea 
în Sala Sporturilor din Deva. 
Antrenamentele s-au desfășurat 
în sala de sport a Lie. nr. 1 
Hunedoara și în sala de forță a 
Lie. Traian din Deva. în același 
timp am întâmpinat greutăți 
financiare. La ora actuală, în 
contul echipei mai sunt doar 2 mii. 
de lei. Numai deplasările la Galați, 
Constanța și Cluj însumează cca.

tehnic
20 mii. lei. Singură, EM Vețel nu 
poate să rezolve toate 
problemele financiare ale 
echipei. Apelăm la Prefectura 
județului, Consiliul județean, 
Primăria Deva și la alte instituții 
și societăți în afara celor care 
sponsorizează echipa să ne 
acorde sprijin, altfel nu putem 
termina campionatul.

- Au apărut modificări în 
rândul lotului?

- în această perioadă la 
pregătire a participat întreg lotul, 
mai puțin Clara Ciucia care a 
părăsit echipa. Din cauza 
problemelor financiare, Floare 
Buda a predat echipamentul, 
renunțând să mai practice 
handbalul. Cristina Cârnu, pentru 
aceleași motive, a anunțat că 
va părăsi echipa. La această 
oră, lotul este compus din 14 
jucătoare dintre care 3 portari. 
Amintim promovarea unei spor
tive junioare - Raluca Dobcea - 
de la CSS Hunedoara.

- Ce așteptati de la anul 
2000?

în primul rând 
îmbunătățirea situației 
financiare a secției de handbal, 
iar în rândurile echipei mai multă 
disciplină, dăruire și mai mult 
simț de răspundere. Pe această, 
cale conducerea tehnică a 
echipei, împreună cu sportivele 
urează tuturor iubitorilor de 
handbal și sponsorilor care au 
ajutat-o multă sănătate și La 
multi ani!

Cristina CÎNDA

Magazinele sătești 
au supraviețuit

(Urmare din pag. 1)

vânzări de 15-20 mii. lei/ lună. La Clopotiva, magazinul 
vinde lunar marfă în valoare de 35- 40 mii. lei, iar bufetul 
realizează până la 20 mii. lei/lună. Sunt doar două unități 
- magazinul Grebla și bufetul Ostrov - care realizează 
doar 7 mii. lei/ lună, deoarece nu există vad comercial 
bun. Toate unitățile noastre situate pe raza comunei au 
acumulat în total, pe parcursul celor 11 luni ale anului, 
peste 2 miliarde lei. Trebuie să amintesc aici că volumele 
economice sunt dobândite cu ajutorul clienților noștri fideli, 
în majoritate pensionari.

- Ce proiecte de viitor aveți?
- Sperăm ca anul 2000 să ne aducă prosperitate, iar 

clienții noștri să fie alături de noi, pentru ca indicatorii 
propuși să poată fi nu doar realizați, ci și depășiți. Prin 
urmare, ne-am propus ca indicator suma de 2,6 miliarde 
lei, scop pe care sperăm să îl atingem. însă nu putem ști 
de pe acum care va fi puterea de cumpărare a oamenilor, 
și nu trebuie să pierdem din vedere fenomenul numit 
inflație.

Asociația 
Vânătorilor și 

Pescarilor Sportivi 
“Șoimul Românesc”, 

Simeria - Rapolt, 
convoacă pe toți 

membrii și 
simpatizanții la 

Adunarea Generală 
ce se va ține în data 

de 8.01.2000 la 
sediul SC Nistor 

SNC Simeria.

gaSucursala Electrocentrale 
Deva-Mintia

Cu ocazia Anului Nou 2000 adresăm alese gânduri de bine, 
sănătate, împliniri în muncă și în viață pentru toți 
colaboratorii și salariații sucursalei noastre.

însoțim aceste urări de tradiționalul

/ a mM ani.
Dr.ing.Victor VAI DA, director

Un gând și o urare de 
Anul Nou

Fie ca Anul 2000 să fie un start bun pentru 
toți locuitorii și credincioșii comunei 
Răchitova, prilej de unire, încredere și 
dragoste. Bunul Dumnezeu să vă dea multă 
sănățate și fericire.

La mulți ani vă urează
Preot Cornel OPÂRLESCU, 

viceprimarul comunei Răchitova

Primăria comunei Zam
Sărbătorile de iarnă și Anul Nou 2000 îmi oferă 

plăcuta ocazie de a adresa locuitorilor comunei, 
salariaților și colaboratorilor, cele mai calde urări de 
bine și sănătate, alături de tradiționalul

Brezovan Ionel, 
primar

Primăria comunei Lâpugiu de Jos
La cumpăna dintre ani, când orele sunt numărate până 

la venirea Noului An 2000, Primăria comunei Lăpugiu de 
Jos adresează tuturor locuitorilor din toate satele 
aparținătoare cele mai alese urări de bine, sănătate și 
fericire.

Cu credința că Noul An va fi mai bun, 
mai prosper, tuturor,

7a ■ . Vn<!
Iosif Pogan, primar

Ziarul “Cuvântul liber” va publica în numărul de 
vineri, 31 decembrie, calendarul pe anul 2000.

REȚEAUA LIBRĂRIILOR BIBLIOFOR S.A. 
TIPOGRAFIA BIBLIOFOR

2700 DEVA. PIAȚA UNIRII nr.lO, |ud. HUNEDOARA ROMĂNIA 
Pentru comanzi ți detalii sunați la: 

Tal. 215237, 214455 Tel/fax 21 1 597

Vă oferă servicii de calitate într-un segment 
careîn 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, cărți, reviste, ziare, fluturași, 
etichete, materiale promoțlonale; la cerere se asigură și 
servicii de editare și tehnoredactare computerizată.

Mult mai ieftin și cu spory^QU . 
Tipăriți la BIBLIOFOR ! 7

dwich cu carne de porc Restaurantul 
întregii fc r'~

•sa ECONOMISIȚI 
până la 30% 
să vă simțiți în
SIGURANȚĂ 
mai mult CONFORT i 

•TEMPERATURĂ (
CONSTANTĂ
24 de ore din 24

DE AZI GAZUL 
NU MAI ESTE ol 
PROBLEMA (

pentru că noi vă oferim un

TERMOSTAT CU DISPOZITIV DE 
SIGURANȚĂ.
Acest aparat controlează gazul ce curge prin țevile din c> 
dumneavoastră, îl oprește automat atunci când se ajunge 
temperatura fixată de dumneavoastră șl ii repornește automat atu 
când aceasta scade cu câteva grade, in cazul unor nereguli la fiu 
de gaz, sistemul de control al dispozitivului oprește gazul automat.

S.C. DITCO IMPEX S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Tache lonescu 80 
Tel. 064 418628, Tel/Fax: 064 418627 
Tel: 094 620552

unic Importator 
al produselor

DUNGS
GAS CONTROI

INSTALAȚII GEVIS
Deva. Alefo Nulerllor. bl. M5. parter, tel.: 054 231705,225

OPAC DESIGN SISTEM
, Hunedoara, mag. HENCO,bd. Dacia nr. 39, tel.: 054 714

Reprezentanți COMexim inurom
U | . — Orașîie. P-)a Victoriei nr. 22, tel.: 054 247925
riUI IwLl xJvJl LJ

CONS-TERMO-PREST
OfQȘtte.Sîf. EfOilOf bl 37,tel.:054 247751

DELTA SERV
Hațeg,str. Independenței nr 35/1,tel.: 054 770864
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în data de 22.12.1999, SC ROMCOLOR S 
Oradea a stabilit prin tragere la sorți câștigăto 
concursului “Câștigi cu Felix”:

Premiul I: 10 milioane lei, Mester Florica - Orade 
Premiul II: 5 milioane lei
1. Duca Aurica, loc. Popești, Bihor
2. Savu Călin, str. Pinului, nr.16, loc. Geoagiu B; 

jud. Hunedoara
Premiul III: 1 milion lei
1. Irimia Cojocariu, loc. Jamu Mare, jud. Timiș

' 2. Suciu Ionel, Oradea
3. Stan Mihaela Roxana, str. Unirii, nr. 41A, I

| Orăștie, jud. Hunedoara
4. Baraban Zoltan, Târgu Mureș
5. Matei Dan, str. Brazilor, nr. 4, loc. Pui, jt 

Hunedoara
Premiile se pot ridica în data de 30.12.1999, ora 

de la sediul societății din Oradea, Șoseaua Borș 
nr. 35 sau în caz de neridicare se vor trimite | 
mandat poștal.
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ANUNȚ PUBLICITY »
Consiliul de administrație al SC Farmac 

Remedia SA, cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 4. 
Hunedoara, convoacă Adunarea Generală Extraordir. 
Acționarilor la data de 17 ianuarie 2000, ora 11,00, la 
societății.

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aprobarea Rapoartelor de evaluare a unor a 

propuse pentru vânzare.
2. Aprobarea scoaterii din patrimoniul societății a ■ 

active.
3. Diverse.
In cazul în care în data de 17 ianuarie 2000 Adi 

Generală nu îndeplinește condițiile legale de întruni 
se reprogramează în data de 18 ianuarie 2000, ora 11 ,t 
același loc.

Informații suplimentare se pot obține la sediul soci 
sau la telefon 054 - 223260, între orele 8-15.


