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MAGII
Cuprinşi de bucuria sfintei sărbători a Naşterii 

* Domnului, uităm, cei mai adesea să zăboviră măcar 
o clipă cu gândul la aceia care, in urmă cu 1993 de 
ani, s-au bucurat printre cei dintâi, venind cale lun
gă să se închine Noului Născut: magii sau „cei trei 
crai de la răsărit", cum sunt evocaţi în fermecătba. 
rele noastre colinde. Dar puţini mal Ştiu azi ce era 
de fapt un mag.

Cuvântul vine din latinescul MAGUS' şi Inseantr 
nă preot la perşi sau vrăjitor. De aici şl cuvintele 
MAGIE, vrăjitorie, şi MAGIC, miraculos. Dar mo

rgii .despre care, cu neîndoielnic har, ne povesteşte Sf. 
Apostol şl Evanghelist Matei, aparţineau înţelepţilor 
vechimii, erau cărturari, cunoscători ai filozofiei, re
ligiei, medioinci; astronomiei, astrologiei şi aveăit
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(Continuat* ta  pag. •  2-a)

Anul V •  Nr. 1028 •  VINERI, 24 DECEMBRIE 1993____________________ 8 pagini •  40 lei

.yăsb cttdarecL QfLa^ttf i i  
( D o m n u U u

Dintre toate sărbătorite calendarului creştin; cea 
care revarsă mai multă lumină, pace şi căldură asu
pra sufletelor şi ne cheamă în jurul căminului părin
tesc cu atâta drag, este, de bună seamă, Sărbătoarea 
Naşterii Domnului nostru lisus Hristos sau Sfântul 
Crăciun. , " ,

De la un capăt la altul, în ziua Praznicului de 
Crăciun, lumea" răsună în cântece de laudă şi prea
mărire închinate Pruncului lisus şi de pretutindeni 
gândurile creştinilor aleargă grăbite spre peşteră din 
Vifleem ca să se închine Noului născut.

„Iar naşterea lui lisus Hristos aşa a fost: Ma- 
riâ, mamă Lui, fiind logodită cu Iosif, fără' să fi fost 
ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la 
Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi ne- 
vrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cu
getând el acestea, iată • îngerul Domnului i s-a ară
tat în vis, grăind: Iosife, fiul lui Dăvid, nu te teme 
a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit 
într-ânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiul Şi 
vei chema numele Lui: lisus, căci El Va mântui po- 

'porul Său de păcate1*" (Matei cap. I, 18—21).
In vremea aceea, împăratul Octavian Augustus, 

dorind să ştie câte suflete numără împărăţia sa, a 
dat pojruncă supuşilor săi să se' înscrie. Iosif şi Maria 
trebuiau să coboare deci din Nazaret în Vifleeih, ca 
să se înscrie în oraşul de obârşie al familiei. Ajunşi 
aici găsesc casele pline de drumeţi şi sufletele oame
nilor stăpânite de neînţeleasă răutate! In zadar a 
bătut Familia Sfântă la uşile tuturor, căci de pretu
tindeni a primit acelaşi refuz. Chiar mai înainte de 
naşterea Sa, lumea a fost rea cu lisus. Astfel, Cel 

Preot ALEXANDRU IIOTARAN
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Deva

în suita manifestărilor 
din judeţul nostru prile
juite de împlinirea a patru 
ani de la Revoluţia din 
Decembrie 1989, de o deo
sebită semnificaţie a fost 
cea care ă avut loc mier
curi, la Hunedoara: dez
velirea monumentului în
chinat celor ce s-au jert
fit pentru ca România să 
scape de comunism şi sâ 
păşească pe drumul ,!

Spre veşnice slavi a celor 
ce s-ou Jertfit pentru libertate, 

democraţie şi demnitate
bertăţii, democraţiei 
demnităţii.

In evenimentele ce au

Monumentul inaugurat miercuri la Hunedoara.
.EAÎ9E& M M

avut loc în 22 decembrie 
•1989, şase suflete ale mu
nicipiului ’ de pe Cema
s-au stins în crâncenele
bătălii pentru a descătuşa 

' cerul patriei de norii ce 
1-âu acoperit vreme de 
45 de ani: Mr. Mircea I. 
Stângă, Dumitru Mertiea- 
ru, Daniel I. Lupesv Clau- 
diu Berlea, Lazăr Rotariu, 
Dănuţ Marinei Cotfas- şl 
loan Maruneac. Unii în 
ltiptele de la Chizid, alţii 
în cele ce au avut loc 
în alte părţi. In memoria 
lor şi spre veşnica lor 
pomenire, oficialităţile Hu- 
nedoerei au înălţat în par
cul din centrul oraşului un 
monument impresionant. 
Realizat de sculptorul Ni» 
colae Adam, din Orăştie, 
din marmură de culoarea 
zăpezii proaspete, acesta 
reprezintă an brad stili
zat ■ simbol al vieţii 
veşnice.

La manifestarea ce fi 
avat h» ea prilejul 'dez
velirii raonamentultti aa 
participat prmaşii celpv

şapte eroi ai Hunedoarei, 
precum şi răniţii şi lup
tătorii Revoluţiei din De
cembrie 1989. Au luat 
parte, de asemenea, dl 
ing. Georgel Răican, pre
fectul judeţului Hunedoa
ra, dl Costel Alic, pre
şedintele Consiliului ju
deţean, generat Petru 
Teacă, comandantul Gar
nizoanei Deva, col. Ni- 
colae Şerbănescu, coman
dantul Garnizoanei Hu
nedoara, reprezentanţi ai 
consiliului local, veterani 
de război, un numeros 
public.

Manifestarea a debutat 
cu intonarea de.către fan
fară a Imnului de Stat 
al României, în vreme ce 
o gardă militară a■ pre
zentat onorul. Apoi un 
sobor de preoţi, în frun
te cu venerabilul Anton 
Rudeanu, a oficiat o 
slujbă de veşnică pome
nire a eroilor şi a sfinţit' 
monumentul. In continua
re,. în acordul Imnului 
Eroilor, a urmat cere- 
monia depunerii de coroa
ne de flori t Au fost de
puse coroane din partea 
Asociaţiei Luptătorilor din 
Decembrie 1989, a Pre-

TRAIAN BONDOR

Ziarul

Cuvântul liber"

La ceasul Sfintelor Sărbători ale Crăciu
nului şi în pragul Anului Nou 1994, dorim 
tuturor cititorilor şi colaboratorilor ziarului, 
prietenilor tipografi, difuzorilor de presă, 
multă sănătate şi fericite, împlinirea tuturor 
dorin(eior.

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULŢI ANI l

Fermiteţi-mi, dragi cetăţeni ai judeţului 
Hunedoara, să vă adresez din inimă cele mai 
calde şi frumoase gânduri cu prilejul Crăciu
nului şi al Anului Nou 1994.

Să vă îie viaţa plină de bucurii, sănătate 
şi împliniri alături de cei dragi.

„La mulţi ani !“.

Prefect ■ :
Ing. GEORGEL RAICAN

(Genfiauar* ia pag. a 2-a) ______ —
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Crăciunul şi colindele
Relaţia dintre cele două cuvinte — Crăciun şi 

colinde — este binecunoscută tuturor vorbitorilor 
limbii române. Colindele sunt cântece religioase sau 
laice, zise sau cântate pe la casele oamenilor, înde
osebi la ţară, cu prilejul Crăciunului. Venind în în
tâmpinarea interesului şi curiozităţii unor cititori cu 
privire la originea acestor cuvinte, facem câteva pre. 
cizări în limitele documentelor de specialitate ce ne-au 
fost accesibile.

Dicţionarele etimologice consemnează drept ori
gine a cuvântului „Crăciun1*, latinescul „ereaţio-onis**, 
ceea ce înseamnă „Naştere1*. Deci prin Crăciun se în
ţelege Sărbătoarea Naşterii Domnului. _

Cu privire la cuvântul „colindă**, lingviştii afirmă 
că acesta vine, prin filiaţie slavonă („Kolenda** n,n,), 
de la latinescul „Kalendae**, adică prima zi a lunii şi 
mai ales a anului. In acest sens ţţ te citată consem
narea învăţatului persan Al-Beruni (973—1048), care 
afirmă că „în ziua întâi a'lunii Kanum (ianuarie): 
pomenirea lui Vasite şi totodată sărbătoarea Kalende- 
Ior... In această zi se adună copiii creştinilor şi um
blă din casă în casă şi strigă cu voce tare într-o me
lodie oarecare : Kalendas, Kalendas! Ei primesc, apoi, 
în fiecare casă, ceva de mâncare şi băutură aleasă**.

Aceste Kalendae — Kolehde — colinde au înre
gistrat în decursul secolelor o evoluţie spectaculoasă 
prin bogăţia, varietatea, semnificaţia şi farmecul lor 
neasemuit, devenind o adevărată comoară artistică ce 
umple sufletele cu prisos de emoţii, de încântare, de 
meditaţie, de primenire şi înălţare spirituală cu "pri
lejul sărbătoririi Crăciunului.

Prof. DUMITRU SUSAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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neîncăput a trebuit să se sălăşluiască în iesle. Singu
rul neîntinat din cei născuţi din, femeie, s-a născut 
într-un staul sărăcăcios. Peştera acoperă pe Făcătorul 
boitei înstelate. Vitele suflă cald spre Cel ce a -pus 
soarele pe cer. Cel dintâi leagăn i-a fost ieslea şi cei 
dintâi închinători, dobitoacele. Dar iată că cerul 
vesteşte minunea. Se- vede o stea luminoasă şi se 
aud corurile Serafimilor şi Heruvimilor murmurând 
în şoapte de vis: „Mărire întru cei de sus Iui Dum
nezeu şi pe pământ pace, între oameni bunâvoire". (Lu- 
câ, Î.145. L4  chemarea certiItJihimea se mişcă de latin ca
păt la altul. Vin păstorii şi cei trei crai de la răsărit. 
Vin cu atir,smimS şi tămâie, eudaruri şi cu suflete 
smerite, gata spre închinare. Numai Irod se cutre
mură de mânie şi vrea să omoare pe Făcătorul vieţii

De atunci până astăzi şi până la sfârşitul vea
curilor, naşterea Domnului Iisus Hristos va fi soco
tită cea mai mare întâmplare din istoria lumii. De Ia 
liaşterea din peştera Vifleemului începe o eră nouă: 
ra creştină. De aici se numără anii spre începutul 

şjl spre sfârşitul lumii. Cel născut în iesle se aşază 
î|i mijlocul veacurilor şi în inima oamenilor unde 
rămâne de-â pururi.

Steaua luminoasă de pe cer şl îngerii Iui Dumne
zeu sunt mărimii că Pruncul înfăşat în sărace scu
tece şi culcat în iesle, oaspetele necuvântătoarelor, este 
trimisul Cerului, este Fiu! Iui Dumnezeu, care a luat 
«lip de rob, ca să scape omenirea din robia păcate
lor şi a morţii şi să întemeieze pe pământ o nouă îm
părăţie: împărăţia iubirii şi a păcii. Cântarea înge
rilor este imnul de slavă a! acestei împărăţii Mări
rea lui Dumnezeu, pacea pe pământ şi bunăvoire» 
între oameni sunt semnele care deosebesc împărăţia 
Cerului de toate celelalte împărăţii ale pământului

CStă vreme aşa vom crede, aşa vom simţi şi ăşa 
Vom trăi Pruncul Iisus la fiecare Crăciun se vă naşte 
din nou în Vifleemul sufletelor noastre şi viaţa a- 
eeasta pământească nu va mai fi pentru noi o de
şertăciune care se zbuciumă fără rost în umbra 
Zimţii, ci un veşnic cântec de preamărire închinat 
lui Dumnezeu.

Mulţumim, părinte!
„Tuturor redactorilor ziarului „Cuvântul liber* 

le doresc sărbătoţi fericite ţi Anul Nou 1994 cu bitie 
ţi zile senine, cum zic bucovinenii.

Ca'un bucovinean din Codrii Cosminulul, ce mă 
aflu, vă doresc să vă zkltpl ziarul tn adevărul Dom
nului Dumnezeului şi al Mântuitorului Iisus HristoS“.

Preot pensionar 
AUREL VRABIESCU

Mulţumim părinte pehtrU urări şi pentru gân
durile frumoase! - - . -

v * mşsm#;««■#;#f .tmm »..mssm p mmm * mmm- t e t e

Spre veşnica slava a celor ce s-au 
jertfit pentru libertate, democraţie 

şi demnitate
(Urinare din pag.' I)

feeturii judeţene. Cops»-, 
liuiui judeţean, &fmmw 
Iul local Hunedoara, a 
garnizoanelor militare din 
Deva şi Hunedoara, filia
lelor judeţene ale forma
ţiunilor politice, vetera

nilor de război, poliţiei, 
şcolilor ş.a.

I ■ In pceeaşi zi, au fost 
depuse coroane de flori, 
în amintirea eroilor şi în
tru cinstirea luptătorilor 
Revoluţiei din Decembrie 
1989, în Deva şi în alte 
localităţi ale judeţului

| Adresează tuturor locuitorilor #1 colaboratorilor l 
| comunei Şoimuş calde arări de sănătate, patrie de 1 
| muncă, satisfacţii şi bucurii cu prilejul sărbătorii f 
, Sfinte a naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi al | 
{Anului Nou 1994. Fiecărui locuitor al comunei noas- * 
| tre ii dorim multă sănătate şi fericire, belşug în* case |  
* şi recolte frumoase. - \ - *
|  Să încercăm in, anul care acum se naşte si în- |  
2 vingem propriile greutăţi şi griji, să găsim pacea şl j 
I înţelegerea atât de necesare. I
j „LA MULŢI ANI !" |

MACII
(Urmare din pag. I)

rosturi de seamă la curţile imperiale ale Orientului 
ca tămăduitori, tălmăcitori de vise, prezicători ţi 
sfătuitori de taină sau, cum am zice azi, consilieri 
intimi. Un foarte pregnant portret le face Giovanni 
Papihl, în celebra sa carte VIAŢA LUI IISUSi 
„Magii nu erau regi, dar, în Media şi în Persia, erau 
stăpânii regilor. Regii porunceau noroadelor, dar 
magii îi călăuzeau pe regi. Aducători de jertfe, tăl
măcitori de vise, prooroci şl dregători, singuri el 
puteau sta de vorbă eu Ahura Mazda, Zeul cel Buni 
nimeni ăltul afară de ei -nu ştia viitorul şi ursita (...J. 
Cunoşteau tainele pământului şi ale cerului; stăteau 
mai presus de toţi ai lor, în numele înţelepciuni! şl 
al evlaviei. Ia mijlocul imul neam ce trăia numai 
pentru Carne, înfăţişai* partea Duhului".

Aşadar, trei magi din părţile Siriei, Arabist şt 
Cdtăeei, care, după tradiţie, se numeau Gaşpar, Meir 
chior şt Baltazar, au aflat prin citirea şatrelor de 
naşterea lui Mesia — Hristos fi au pornit călăuziţi 
de o stea să se închine Noului Născut- Drumul iar 
in pas de caravanăurmând uit itinerar prvfîrniiimsm 
deşertie, dar având mereu' deasupra. steatm eăl&iciî- 
toate, nu simbolizează râmie altceva decât calea cău
tării ţi a cunoaşterii adevărului de cifre oameni. 
Aflând de venirea şi de semna călătoriei lor, Irod 
cel Mare IduntSvl ii cheamă ţi IM cere săJ anun
ţe când 11 vor găsi pe Prunc, pentru a merge şt el 
să 1 se închine, tn reaBtete Insă temându-se de Noul 
Născut ca dc un posibil uzurpator ţi nutrind inten
ţia dc a-L ucide. Cum neasemuit de frumos zice St. 
Evanghelist Matei, magii ţt-au urmat drumul. „(~.)şI 
iată, steaua ..pe care o văzuseră In R&sârit mmgm 
înaintea te ,  i ce * venit şl a Mai teaţaţ t e  
unde era Pruncul. Şt Văzând ei steaua, * 
rai eu bucurie apare foarte. Şl intrând In „„ 
văzut pe Prune Împreună cu Hirta, mama 
căzând ia pământ s-au închinat Lui, şl des 
vistieriile te ,. a te i Luă daruri, **&/ ttopâSe #  
smirnă". Daruri «mape- #  stmboHcs: mm te  J t e  
tru un Împărat, târnăie ca pn M  ţXemezpu .***»* 
şi smirnă ca pemm un
sită #  latmbâ&itoterm mantou*, m . â â ţ te  
rătat în vis Îngerul Domnului — neSpsitto te t fa*  
tcle importante ale Sfintelor Scripturi — şf ies «mm  
Uzat de intentat» crimfate ale Ud Irod.. Spre toate 
lor, neacceptândsă deţină nişte denunţători, cei &W 
magi amu pomii spre ţările lor fără să med trea
că pe la el, ceea w4 determină pe tiran *4 ordone 
uciderea tuturor pm: r mai mici ani, t e
Bctleem şi imprejxtrimL ,

Nu mai ştim de atunci 'nimfe " altceva despre 
„cel. trei craf*_ Urmele întoarcerii lor înspre împă
răţiile răsăritultU au fost pesemne definitiv şterse de 
Vânturile pustiei, Ne-a rătrtas doar amintirea mode- 
tulul lor de strălucire, credinţă ţi demnitate, îndes- . 
ttdătoare frtsă pentru a spori bucuria senină pe care 
o naţte an de-an TUrninatul praznic al Crăciunului.

C ră c iu n u l şi c o lin d e le
(Urmare din pag. O

Ele au atras atenţia şi admiraţia marilor noştri 
poeţi: Eminescu, Alecsandri, Coşbuc, Arghezi, Goga, 
Blaga ş.a., care au pus hi lumină valoarea lor artis
tică şi au contribuit ei înşişi la îmbogăţirea acestui 
tezaur al arte cuvântului românesc. Ne limităm, in 
Încheiere, la sublinierea legăturii organice, laîntre- 
pătrunderea diptre poezia cultă şi cea populară cir
cumscrisă colMdelor, ilustrată prin „Colindătorii" lui 
George Coşbuc, poezia îpeepe cu versurile: „Cad fulgii 
mari încet zburând/Şi-n easă arde focul,/Iar riqi pe 
lângă mama stând/De mult uitarăm jocuL.."

Asimilarea populară a cristalizat şi simplificat 
intr-o nouă variantă începutul 'aceste» binecunoscute 
poezii: „Afară- ninge liniştit/Şi-n casă aide focuL..", 
ilustrând legătura intimă şi reciprocitatea dintre 
„poetul" ce s-a declarat „suflet fei sufletul neamului" 
său şi care, împreună cu pruncii, asculta colindătorii 
opriţi In tindă: „Şi până nu tăceau la prag,/ Noi nu 
vorbeam nici unul —/Sărac ne-a fost, lor cald şi drag/ 
In c&să-ne Crăciunul".

A Z I

24 DECEMBRIE
» An trecut 357 de 

zile din an ; au mat ră
mas 8.

•  SI. Mc Eugenia. Aju
nul Crăciunului

•  1798. S-a născut ___________ _
ADAM MICKIEWICZ (m. STANCA (h*. 1920), poet 
1955), poet romantic şi dramaturg, animator al

poet româ», autor al vo- 
tametor de poezii „brute
le Transilvaniei", „Poe
me", „bnnele Marama- ‘ 
reşului", „Viaţa deocam
dată" şte

DUMINICA,
20 DECEMBRIE

•  Soborul MAICII 
DOMNULUI, Sf. Mc, EF- 
TlMIE, Cuv. NICODIM.

•  1962. A murit RADU

LA MULŢI ANII
" »  An- frecai 3S0 ite 
zHe dţn an; au mai ră
mas K “

•  NAŞTEREA DOM-
AcgcM;- m stsrpt de aft maga — sâ“w*ws«rimd»...l .  NULyi,(CHAciUbqĵ ,

şi de trimestru — e de ţumiri şl tradiţionala ura- ----
datoria elevilor navetişti ^ j [ a  
şi îh general a tuturor r® r* ,  
celor care circulă pe ruta tsţn COR A TRANS. (Pzoi.
Certej — Nojag — Vâr- VALEREA BLAJ).

luptător polonez.
•  ISIS. t e  născut JA

MES jPHESeOtT JOfiB 
(m. 1889), fizician englez.

•  1859. S-a născut, la
Geoagiul de Sus (jude
ţul Alba), VASILE BO- 
LOGA (m. 1944), folclo
rist român, •*

•  1863. A murit W.
THACKERAY (n. 1811).
mare romancier englez. 
Autorul lucrărilor J3âl- 
ciul deşertăciunilor", 
„Henri Esmend" ş.a.

•  1928. S-a născut, în 
satul Boz, NICOLAE 
TIU. scriitor român. A 
unblicat romane, nuvele, 
literatură pentru copii.

cercului 
Slbîu.

literar de la

'■Si-
,. ş4MRAyA.„ 
25/fBSCE»

MIHAI STOIAN, sc iţte
român.

•  1941. S-ă născut 
XOAN ALEXANDRU,

LUNI,
27 DETEMBRIB

•  St ARHIDIACON 
ŞTEFAN, întâiul muce
nic;

•  1571. S-a născut 
JOH ANNES KEPLER (m. 
1630b astronom german. (

•  1585. A murit PIER- /
RE RONSARD (n. 1524), I 
poet francez. 1

•  1887. Apare la Bu- ' 
curcşti ^Revista nouă", 
eondusă de BJ*. Haşdeu.

•  1897. S-a născut 4. 
TUDOR V1ANU (m. 1961). L A  
unui dintre cei mai mari ■ 
esteticieni români.

•  1906. S-a născut 
EMIL GIUBGIUCA, teii- t 
tor român. A  fost pro- • 
fesor l i  liceul din Brad, 
redactor la revista Abe
cedar" (Brad, 1933).

•  1923. A murit A.
G. EIFFEL ia. 1832), in- 
giner 'constructor fran
cez, autorul cunoscutului 
turn metalic din Paris , 
(305 m), ce îi poartă nu- )
mele. |

n
M

Conducerea S.C. ,fAVlOR* S A . Qrâştie 
urează tuturor angafaţilor firmei, cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun, muită sănătate, teii* 
cire, un An Nou prosper, v

JAM U LŢI A N II*

M U L Ţ U M I R I
Din partea celor 49 cepii, elevi a) ŞcolB Gene. 

rale Baia de Criş, proveniţi A i fmailit eu situaţie 
materială modestă, precum şl a Primăriei Bala te  
CifliŞ* dforftH tuturor celor care au denaŞ «urne de l u t  
(agenţi economici, patroni ai loarrrefali
din comună şl conslTterfl

SABBAl'DSI PERKTFB şl,
LA MULT! ANI!

Desen de CONSTANTIN GAVRILA L
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STORY
^  CRĂCIUN 

DEDICAT 
MOTANULUI 
.. SOCKS

Clintonii au pregătit 
O surpriză de Cr&cian, 
«etanului Socks: o #• 
nennă Casa Albă co
mestibilă. populată cu 
21 reproduceri al» Pri
nsei feline a AmertcR. 
O fetarul s-a lăsat in 
voia imaginaţiei: Sock 
efte întruchipat cân
tând la saxofon, <* •> 

t, secret fi chiar ca 
Crăciun Intr-o sa» 

trasă de patru pi
sici identice cu mota
nul prezidenţial. Reac
ţia sărbătoritului in fa
ţa  acestui cadou dul
ce? „A Încercat să-l 
iaiulece", a  spus III 11a- 
ty« explicând că ideea 
do a-i dedica acest Cră
ciun mult discutatului 
metan „s-a născut pen
tru  a încerca să-l com
penseze pentru toate 
restricţiile la care este 
supus*. Prima doamnă 
u dezvăluit fi cum va 
fi Crăciunul in casa 
Ctfnton: spre deosebire 
de soţii Biuh, vor ri» 

.mâne ia Casa Albă «a- 
-y de vor invita câteva 
•zeci de rude. Cât de

spre Pomul de Crăciun, 
a fost împodobit cu o- 

te de artisanâi tn-

RAZBOIUL 
CASTANULUI

Sute de persoane s-au 
adunat pa 7 decembrie 
Iş periferia Londrei 
pentru a împiedica sa
crificarea tutui castan 
tŞ-iaf, bătrân de 300 
4  ani. care trebuia tă
iat pentru a lăsa ' loc 
âjfeseulat unei auto
străzi. Mulţimea a ata
cat trupele de poliţie, 
aruncând asupra agen
ţilor cu tot soiul de 
obiecte aflate la în
demână. fiind Ia rându-i

Satată cu bastoane de 
tuciuc fi gaze lacrimo
gene. S-au înregistrat

tniţi de ambeJe părţi.
cele din SkMk» In

să, luptătorii pentru con
servarea mediului am- 

nt au pierdut bătă- 
castanul a fost do

r it
RUSHDIE IN 

PARLAMENTUL 
EUROPEAN 

Şefii de stat şi de 
guvern al 
«rut ta te i

Z S S L *  Vârf dh.
silele do m ~U  decem
brie, din capitala BeL 
aţri. m * m  ««■»**• ca 
Câteva ana aaai înainte 
Chiar >« Bleral anglo- 
ladtaa ia  timpul nari 
confortefe fi» jumA, ţi- 
aată la «efikfi Soia par-

„Versetelor ■ Satanice" 
(condamnat la  apsarte 
pentru kifSftwMle de re
gimul h-aalan) a spus1 
i i  a fost sprijkljt in 
atest aaa» 4  fetei »

D in  lu m e a  l a r g ă

Va Severi castrul Windsor
■

Ih» important zăcământ a test descoperit, 
la mai puţin de 300 metri adâncime, sub zidu
rile reşedinţei regale.

P alm  Dasmond Oswald, un tehnician canadian . 
i a efectuat prospecţiuni tn zona legendarului 

‘f  maltei, t e  esristâ dubii: se află tn faţa celui mai im
portant sâeâmânt de „aur negru* de pe întregul te
ritoriu al Mărfi Britanii. Specialiştii Societăţii sale, 
„Canuk KuploruMH". care a obţinut licenţa pentru 
caecMrt ia reglteito Berkshire, susţin că sub castel 
m află o felia Jurasicâ — fără dinozauri, de această 
dată — te  casa s-om acumulat cel puţin 100 milioane 
da barili do ţtţot, ta valoare de cca i miliard de lire 

•sar exploatare nu ar prezenta nici w  
de cWiLlhsts tehnică. Singurele probleme sunt 

Inevitabilele alterări ale peisajului* 
pe sunt Mmm impfica apariţia unor sonde !nţr-o zo 
ad de «a deosebit interes pentru istoria naţională 
Aţe Încât, peaţru moment, s-a luat hotărârea t a 4 : . 

forărilor, pânft când vor fi puse la punct teh- 
'1 do exptaatere super-ecoiogice, In măsură să* 

deplină a mediului.
Să ne amintim că In urmă cu mai puţin de 

an, acelaşi castel Windsor a fost victima unul in 
>cendhi oare a provocat pagube de peste 50 milioane 
, de lire sterline.

»—*—*—*—*

După mal bine de 850 
de ani de la înfiinţarea 
ordinului lor militaro- 
religios, cavalerii tem
plieri spanioli s-au reu
nit Intr-un congres la 

r Tortosa. Cei 150 de par- 
[ tidpanţi, reprezentând 15 
din cele 35 de cercuri 
templiere care activează 
In Spania, au căzut de 

ţ acord Mupa necesităţii 
, de a revitollsca spiritul 

templier şi a merge mal

>■

REÎNTOARCEREA

:::

săi.

tm i
in-1

mimmm

BROŞA-SEMAFOR
,  ̂ să poar- parte*. în sfârşit, lumina 

te o amrmftft broşă pe roşie e însoţită de o si- 
rochle fi femeile se pot renâ de alarmă pusă In 
pune la adăpost de curte- funcţiune de un micro-; 
zanîl prea îndrăzneţi, computer. în acest caz, 
Funcţionează ea un fel femeia denunţă agresiu- 
de sentater t ^ eă  purtă- nea şi poate spera ca su- 
teerta de netul să atragă atenţia

Iul, a- cui/va, descurajându-1 ast-
^  M P*
prinde lumina verde. Da 
că "" aceste devtae prea
Întreprinzător, '  aprinde Birmingham (Alabama —

rff ren*~ fel pe agresor. Broşa, 
produsă de o firmă din

aprind
iverti- SUA), costă doar lg do- 

: „M ajuns prea de- lari. ~

Barometrul presei indici j 

depăşirea crizei econoftiicei

departe In aprofundarea 
cunoaşterii fiinţei cane- ■ 
neşti. în timpul celor 
două tMb da dezbateri
— 8—7 decembrie a.c.
— cavalerii au analizat- 
noile misiuni ce stau in 
faţa ordinului k>r şî au 
hotărât să ţină câte un 
congres anual în fieca
re oraş spaniol sediu

. al unui cerc de tem
plieri. Fondat la Jeru- 
salim în 1118, de către 
cavalerul francez Hugues 
de Payens, ordinul avea 
ca obiectiv ajutorarea 

pelerinilor care mergeau 
în  vizită îa locurile 
sfinte din Palestina şi 
care cădeau adesea vic
timă atacurîlbr tâlha
rilor sarazinL In anii 
următori, ordinul s-a 
răspândit în toată Eu
ropa occidentală.

I
I
I
I
I
I
I
I

L

Cu puţine zile In urnă 
s-a desfăşurat la -New 
York conferinţa anuală 
„Paine Weber* privind 
mediile de Informare. Pri
lej fie briant pentru a- 
merieaM, tn ceea ce M 
privafte. ri fie urile 
văţSaainte pentru ncă. 
Căci, dincolo fi* cunoscu
tele sate tencţtuni politl- 
co-oocialo ouifurete, peoa- 
ae ie s »  pena, demon
straţia uaw yorfcezâ oferi 
oteenratorulte atent po
sibilitatea fie a distinge 
in riar m  Important (şi 
foarte exact ♦) indicator 
«eonomte. Mai dor: nu
mărul exemplarelor vân
dute fi al soHcBărtlor fie 
publicitate exprimă sta
rea sănătăţii economiei li
nei ţări mai bis* decât 
arice alţi indicatori fi- 
nanriar-staristkd. (De ce 
•  aţa, credem că M  i  
nevoie fie prea multe ar-

Oricwn, analiştii ame
ricani sunt unanimi în 
a percepe semnalul po
zitiv ce rine din partea 
presei. Astfel, in octom

brie trecut încasările pu-1 
blicitare au orescut cub-1 
stanţial, cu 19,2 la sutăl 
faţă de’ luna anterioară, I 
la grupul Ganett care e-1 
«Utează JUSA Today", co- V 
tidianul ori mai citit «te I 

tn- Statele Sfiite. Si, pe fofi-j 
‘ fiul reducerii generalizate I  

a  preţurilor; bilanţuifi* 1 
mărite atee; al căror 
tiraj e te continuă d tp  
tere, Începe să Perină sa
tisfăcător. depăşindu-se 
erixa pretongite « oM-1

I
mitor cinci ani Fenomen j. 
marcat şt ** cotările de I  
pe Wall Strecţ, ee «I te "  
«stimărife pentru 1994.1 
„Va fi^o creştete a^fifi- ■

te te SUAott «Jte sută. ■ 
miliarde de fio-1

lari, promite Rotert Cosn,̂
feftfl ■ fiqpeytaraeatulţii I
«prerixtual* al erioeu- 9 
lui publicitar McCenn — I 
Ericsson, una! filam  » - ■  
portorii fie ia Paine Sfo-I 
ber. Şi efitorit răsriBA fi-f

c* ,4 i n *‘ lceste rriBarfe cel pu|inr 
30 w  ajunge Iu busp-V 
•narele lor. I

-pociţi persoana care vă 
place ? Folosiţi telecoman
da dragostei. E un aparat 
conceput în SUA, costă 
cam 75 dolari est» atât 
de redus ca dimensiuni în
cât poate fi ţinut în’ bu
zunar. Sşr numeşte „Bia- 
simpaty" şi toţi cei car# 
l-au folosit, au dat asigu-
WAWAV/ZMVWWW

.. ...........

Vederi din renumita staţiune cehi Karlovy Vary

tătLM upa mfraciittoasrior 
sade rezultate.

Este suficient să se ape
se pe buton şl bărbatul 
Său femeia dorinţelor dum
neavoastră Vă va cădea 
la picioare. Atracţia „elec- 
tronică" « fatală şl ime
diata. Captatorul de parte
neri, cere e acţionat la 
baterie fi te foloseşte de
sigur prin orientarea sa 
către persoana dorită, e- 

' mite unde electromagneti
ca pMetfim, numite şi un- 

/■de Fischer «are produc un 
fel de efect hipnotic asu
pra ereieralai persoanei iu
bite. Efectul, o dată ob
ţinut, rămâne şi după ce 
aparatul a încetat să mai 
funcţioneze.

Stârni confidenţiale ale 
Agenţiei Story Press au ' 
confirmat că un număr ne
precizat de asemenea in
strumente au fost achizi
ţionate de către, cunoscute 
personalităţi ale vieţii po
litice româneşti. De care 
anume, editorii vor vedea 
desigur Urmărind specta- 
CUlOasele tfijatrimonii de 
partid din lunile următoa
re.

!
!
!

recenta
..... _ preşe- I

«aţe le american U te-j 
ten şi Rushdie ea |

te  insultă pe faţă
■tefinlfii fie i

musulmani f i lumii*.

•  WASHIWGTON. Pre- 
t f e t e )  nwMrteaw B «  
CUnten ane o 
amafel Ae 39000*
m  ......
«fi colaboratori fie te  Ca
sa Albă au salarii te 
rai a 135000 fioteri. 
teri scriitori 
cu redactarea 
lor ptszlfiaaţtete 
pentru aceasta; 
câte 108000 fiefeei.

•  BAGA. Un 
tator fie fonduri 
făcut griji deosebite
|M KaMat Afiai ftn
fotoliu pe rotile şi-a 
cut te

intrării unei bănci din 
Amsterdam. Şi rău a fa- 
eut. Găci tipul *-a ridi
cat brusc din fotoliu şL 
l-a ameninţat cu o armă. 
După care, profitând fie 
şoc, a smuls geanta eu 
valori a transportatoru
lui şi a fugit pe o moto
cicletă condusă de un 
complice.

•  PARIS. Un ziarist de 
la .ă'Humanrtâ'' a avut 1- 
deea de a face o statis
tică a mormintelor car* 
se bucură de cea mai ma
re afluenţă de vizitatori, 
te capitala Franţei. Re
zultatul a fost destul fie 
neaşteptat. Pe locul în
tâi, se află cavoul unui 
spiritist belgian, Alan 
Kardec. Urmează

mântui,., gol, al celebru- 
M  Jltn Mentoon (rămă- 
şlţele cfetftrtfelui ame- 
rieaa «a test repatriate 
anul trecut) şi pe locul 
trei... monumentul fune
rar al tei Zeîa (care se 
află înmormântat la Pan-, 
thăon) din cimitirul 
Montmartre.

«LONDRA. O ziaris
tă englezoaică, ce afirmă 
că s-a îmbolnăvit de o 
terinft fie bendteRă ca 
muma» a  practicării pro
fesiunii, sale, a primit lu
na trecută o despăgubire 
de ItSTÎ Bre sterline. 
Serafc Munson, festă se- 

lâ rediitţln coti- 
^Portsmouth

----- ,  a obţuntt această
sumă la capătul unei în

ţelegeri amiabile cu ad
ministraţia ziarului. Sa 
simţise primele simpto- 
me în 1991, pe când la
cra în exclusivitate k  
pupitrul unui ordinator. 
Stimulat de acest prece
dent, un alt gazetar bri
tanic a cedri m m  de li
re sterline daune — in
terese pentru că a con
tractat o maladie aseniă- 
nătoare. ,

•  BONN. Comisia me
diului a Bundestag-ului 
(Parlamentul german) a 
comandat 30 de biciclete 
de serviciu care vor ii 
puse la dispoziţia depu
taţilor „pentru scurte de-.

plasări te cartierul gu
vernamental « n  Bonn". 
Livrarea se «a face la 
30 mal 1994.

•  PARIS. «0 000 de 
câini sunt asiguraţi In 
Franţa 'împotriva bolilor 
şi accidentelor» Dintre a- 
ceştîa, 14 ţa tetă sunt 
ciobăneşti germani, iar 
12 la sută cMsiebe, cele 
două râse fiind tntr-ocîe- 
irăr cete mai sensibile la 
îmbolnăvire. Urmează bo- 
xerii, copoii, yorkshlr-ii, 
cocîcer-ii şi dobermanii.

|  cut apariţia te apropierea Kardec. Urmează mor- SfUHă Ta Cantul unei în- AGENŢIA
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O, CE VESTE MINUNATA

O, cc veste minunată 
Lângă Vifiaeem s-ârată 
Astăzi s-a născut , :
,& 4 făr* de-nceput 
Cum au spus proorocii.

Bis

Că Ia Viliaeem Marla 
Săvârşind călătoria 
Intr-un mic locaş 
fcâng-acel ora?
S-a născut Mesia.

. Bis ..

Pe fiul. în al său nume 
(Tatăl l-a trimis tn lume 
Să se nască 
Şi şă crească
Să ne mântuiască. , , .

Bis

COLINDAM co lindăto ri

Colindăm, colindători „
Noaptea pe la cântâtori •
Prin troiene greu răzbim,
La colindă noi pornim.
Colinda Crăciunului 
Pe uliţa satului, 
ta noaptea Ajunului 
La Naşterea Domnului.
Când în ceruri se cânta;
Pruncul Cel Sfânt se năştea; 
îngerii îl preamăreau,
Păstorii se închinau.
Mărire Iui Dumnezeu 
Mărire Fiului Său. ■
Pe pământ pace să fie,
De acum până-n vecie.

COLINDIŢA NU-I MAI MULTĂ

Colindiţa nu-i mai multă 
Să trăiască cine-ascultă.

( Sus, la cer, o înălţăm, ■> ,
dos, Ia gazde o-nchinăm.

O-nchinăm cu veselie 
Şl cu mare bucurie,
6-am ajuns seara De-Ajun 
Şt-a bătrânului Crăciun (bis).

Sus, mal sas v-am (nălţat 
Ce-am ştiut, noi v-am urat 
Rămâi om bun sănătos,
C-ai fost gazdă lui Hristos,

ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS

Astăzi s-a născut Hristos,
Mesia chip luminos.
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Mititel şi-nfăşeţel 
In scutec de bumbâcel,
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Vântul bate, nu-L răzbate,
Neaua ninge, nu-L atinge.
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Şi de-acum până-n vede 
Mila Domnuhti să fie.
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

COBORI CRISTOS ÎN LUME

. Coborî Cristos in lume 
Să ne-aducă slujbe bune 
Cfin* fu cina jumătate 
Aflară pe Iuda-n casă ;
Iuda era igler mare 
Are sumă de bani mare 
Vinde-mi-ţi pe Cristos mie 
Că voi da 30 arginţi 
30 de arginţi dădură 
Şi pe Cristos îl vândură 
Pe-o cruce de brad II puse 
Cu suliţa mi-1 împunse'
Luna va scălda in sânge 
tngerii-ncepură a plânge 
Şi de-acum pâni-n vecie,
O, Doamne, mărire ţie 1

ÎNGERII DIN CER

Strigă din cer in trâmbiţă 
Sculaţi-vă iacă-i ziuă 
De vedeţi pe Dumnezeu 
Cum £1 suie şi-l coboară 
got pe scări de iuminele 
Vine Damna imbrăciţel

tltot hx haine mohorâte 
de iangi până-n pământ 
de largi In jur pământ 

M d-Şre sus măricele, 
Scrise sitele mărunţele 
Iar ia desu Domnului 
Scrisă-i toza Vinului "
Ş9 din doi merg doi merei 
$i de-acum până-n vecie 
O, Doamne, mărire ţie4!

VINE ÎNGERU ŞI-NTREABĂ

Vine îngerul şi-ntreabi 
De ce plângi măicuţă dragă 

‘ Dar de ce să nu mai plâng 
Că nu-s oameni pe pămftnf 
Dimineaţa cân’ se scoală 
Nu se roagă; ru  se spală 
Şi se duc la făgădău 
Suduie pe Dumnezeu 
Nu li-i firică de-i trăzneşte 
Şi pe toţi ii prăpădeşte 
Şi de-acum până-n vecie 
O, Doamne, mărire ţie J

A JUNELUI

Pe poiana cu flori dalbe, junelui bun 
Joacă-un june, calu-i bun 
Calu-i galben porumbac 
Zău june, binea-1 jucat 
Cu trei pene-n comănac 
Mândre-s pene-mpolărite 
Cu argint acoperite 
eu aur împodobite 
Şl te-a! june-veseleşte 
S-o-nchinăm cu sănătate.

LA CURŢILE LUI CRĂCIUN
; '•> t .
La curţile lui Crăciun,
Lui Crăciun celui bătrân

. Domnului Doamne. 
Veste-n ţacă s-a vestit 
6 -a născut un domn tânăr 
gânâr e ca Dumnezeu. - 
Şi nu ştiu din ce-a născut 
Din c«a ţară sub cel soare 
Sttb eer roşu-i răsărit 
Noi pe Domnu l-am găsit 
Sub un măr dttlce-nflorit 
Micuţei înfăşăţel 
Faşa-1 dalbă de mâtasă 
Scutecel de bauU ceL 
Legănlor de păltlnlor 
Ploaia ploui şi H scaldă 
Neaua ninge şi-l nlngeare.
Vânt bătea şi-l legănare 
grei; zânişoare la plecare 
Sfântul soare 1-adormire 
Şi ce-ai domn bun veseleşte 
S-o-nchinăm CU sănătate.

AZI 11 ZIUA DE AJUN

Azi ii ziua de ajun 
Mâne-i ziua de Crăciun 
Când Dumnezeu s-o născut 
Patru stâlpi tot de argint 
Mai frumoşi i-o-mpodobit 
got cu stele mărunţele 
Mai presus mai măricele 
Soarele cu razărele _
Luna d l lumlnicele
Dna rază ce răsare
Sus in vârf a  manţilor
Prin crucile brazilor
Două rază ce răsare
Jos la şes la holde verzi , .
grena razi ce răsare
La cel domn bun in fereastră
Om bon să ne veselească
C-un co)ac de grâu carata
C-un florine numărata
Şi c-o glajă de răchie
Să ne facem bucurie
O, Doamne, mărire ţie !

MĂRIRE ÎNTRU CEL DE ÎNALŢĂ

(Toate stelele se salti 
i Saltă ceM» şi pământul i - 

Sâ-l audă tot cuvântul 
Că întru cer de sus mărire 
Şă pe pimânt păciuire 
La toţi oamenii sS fie 
O, Doamne, airtre ţie !

m
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(contemporane)'
-V .- ■■****"* . * V.

Lele , de Ia Orăştie, - . 
Hai, dragă, să ne

luăm!
Şă ne TOstuim o glie 
Şi sâ ne privatizăm.

Leliţă cu blugi şi 
"■> r ţ geacă —
Mândră-n Umblet şi in  

port —
Hai să cumpărăm o vacă 
pin Olanda, din

import 2

Lelişoară cu mărgele 
Şl b  m âini' ghiul

■ ■ - lângă" ghiul — 
Spune-mi ce ai 'dat pe 

ele
Când ai fost la

. Istanbul ?

Mândră ţt-e vorba şi 
portul

Leliţă de la Căstău.- 
Spune-mi cum stai cu 

importul,
Gă-aş veni de dragul

tău... 
HURUBADUMITRU ___ _

(Din voi. „Frltz-Frotz", 
apărut la Editura' 

„Krantz-Krantz" din 
J Oberschtutz)

CHLE3B 0 SC0 P

IUBITO, MERIŢI UN LANDOU... 
Iubita mea eu păr învolburat f  ,
In seara asta-mi part un bibelou 
Făcut de Bunul Dumnezeu cadou.
Drept compensaţie că m-am rugat..

Arăţi superb şi meriţi un landou 
Şi-un ins, măcar mai bine îmbrăcat,
Că-mi pari păcatul personificat 
Şi-n faţa ta mă simt şi-Adam, şi bon...• L' t
Desigur, as dori s i fiu galant, '
Să te invit Ia mine la castel,
Să discutăm de Verdi, sau de Kant...

Ori, ascultând orchestra Franck Fourcell,
Să-ţi spun Îndurerat  dar elegant,
Că-o scroafă a fătat doar un purcel...

DUMITRU HURUBÂiiM

„MURPHY SA *
legea scuzelor

LA BIROU

1. Aşa am făcut întot
deauna.
2. Nu ştiam că aveţi ne

voie urgentă de.„
3. Nu este de domeniul

meu.
4. Nimeni nu mi-a spus să fac asta.

5. Aştept o aprobare.
6. Asta e treaba lui, nu

a mea. ^
7. Nu am crezut că es

te foarte important.
8. Sunt atât de ocupat 

Încât nu am timp.
9. Credeam că ţi-am spus.
10. Nu am fost angajat

să continui. Selecţie de ILIE LEAHU

INTRE SOŢI
0  — Gestică, nu crezi că ar fi cazul ca după 30 de 

ani de convieţuire să ne căsătorim şi noi ?
— Ehei, măi femeie !
Noaptea când rid mă prinde somnul de câte ori nu 

mă gândesc eu la asta?! Dar cine ne mai ia pe noi 
acum bătrâni ? !..i ' - •

0  — Măcar de „ziua femeii" să-mi fi adus o floa
re... • .

— Ge-s eu de vină că tu ai uitat să rupi fila din
calendart^. ' - v-/

0 — Ştii fn.ee zi suntem azi"? ;̂'Vvv;-v :
**-19 septembrie. ţ
— Este a zecea aniversare a "'căsătoriei noastre! 

rog, nu în timpul mesei.
Ia uită-te eum am decorat tortul de ziua mea

am simţul ornamentaţiei ? 
şi al aritmeticii...

DUMITRU VASI — ŞOIMOŞANU

COLINDE DE CRĂCIUN

ORIZONTAL: 1) Poet şi filozof român 
(1883—1981) care ne-a lăsat , in versuri o 
„Colindă" — „Zece colinde şi cântece de 
stea" pentru cor, aparţin acestui compo
zitor (Nicolae); 2) - „Steaua sus,..", cunos
cut colind armonizat pentru cor de Dra- 
goş Alexaridrescu— Anul de la fundarea 
Romei (abr. lat.)-; 3) Monogramă pe mar
ginea unei .Gropi* literare — Ancestrale 
petele de colind ale unor flori imacula
te, prelucrate pentru cor de Constantin 
Bâciii; 4) „...lui Crăciun", colindă pentru 
cor de Sigismund Toduţă (pl.); 5) Au
toarea .poeziei „Crăciunul altora" (Magda) 
— întâmpinaţi după datină de alaiurile 
colindătorilor; 6) Gigant, participant la 
lupte împotriva olimpienilor — Cu zero 
la sută şl puţin... noroc I ; 7) „Crăciun 
cu...“, film din 1968, în regia lui Karel 
Rachyna i 8) Femeia îndărătnică într-o 
interpretare sui-generjs — Convingere 
spirituală pe drumul spinos al vieţii — 
Primii paşi pe calea progresului 1 j 9) 
Autorul culegerii , poezia milităriei şi a 
Crăciunului" distinsă de Academia Ro
mână în anul 1933 (Dimltrle Al.) —• „Un 
pom de Crăciun şi o...", povestire din crea
ţia lui Feodor Dostoievski} 10) A trece 
de Crăciun, pe la casele oamenilor, eu

0  Nefericite, ştiu to
tu l ! strigă soţul înşelat.

./*- Ia nu te mai lăuda 
atât! Spune atunci când 
a fost bătălia de Ia Wa- 
terloo ?

© O domnişoară trimite 
la  ziar următorul anunţ:,

„Caut companie pentru 
vacanţa de vară",

A doua zi a primit foar
te multe oferte. Radiind 
de bucurie îi spune ma
mei : " '  ■ '

— închipuieşte-ţi mamă, 
până: şi tata mi-a scris 1

0  — Cred că automatul, 
de bilete va rezolva pro-, 
blema locurilor în compar
timent.

— Presupun că d a mai 
ales că eu ' merg la Iaşi, 
dumneavoastră la Arad şl . 
suntem în acelaşi tren...

0  — Nu mă pot 
ge. Soţia e foarte 
cu mine. Seara, îmi scofc»' 
te întotdeauna pantofii.

— Când vii de la Mfe
staurant ? , ■ ă

— Nu. când vreau s9
mă duc!... Ji

0  Un bărbat e judecai 
pentru că şi-a otrăvit ne* 
vasta. In apărarea sa, <8 
declară: - ■

— Ea mi-a otrăvit v i»
ţa treizeci de ani, iar etŞ 
să n-o otrăvesc măcar #  
dată ? . "j

0  E î: — N^ai vrea 4  
facem p plimbare cu m »  
şina în seara asta ?

E a : — Nu şthi ce d l 
zic... Părinţii mei sunt foaiw 
te sever!. întotdeauna nrif 
ceartă dacă nu sunt acaşq 
când se serveşte micul de* 
jtin... '

Culese fi prelucrate 
ILIE LEAHU

m
,ij- •

colindul — Personalitate a culturii noas
tre (1838—1907), autorul Cursului de fi
lologie comparativă „Literatura populară 

. — strigături şl jocuri, hore, doina, colinde
le".'

VERTICAL: 1) Compozitor şi folclorist 
român (1877—1968) care a aranjat pentru 
voce şi pian un volum de „Colinde"; 2) 
Din poezia „început de an" a  .acestui re- - 
gretat liric (Nicolae) cităm: „Apoi, alai 
de jocuri, cu urşi ce veseli saltă,/ Cu scli
pitoare capre şi cu-mpăraţi bărboşi/ Vin 
în vârtej şi-n sunet de tobă, laolaltă/ Gu 
datinile noastre rămase din strămoşi" — 
Bătrânul monarh, victimă a recunoştin
ţei, erou al marelui Wil-1; 3) Cavaler al 
hazardului cu prioritate la întâlniri — • 
„... minune", colindă pentru cor din crea
ţia lui Vădim Sumski (pL) ~  îmbiere la- 
conică fără reverenţe; 4) A armonizat 
pentru cor două caiete de „Colinde şi 
cântece de stea" (Gavril); 5) Crâmpei de 
fertilitate pe unde s-a trecut cu -plugu- 
şorul — Factor de decizie a legalităţii ; 
6) Istoric englez (1555—1604) — A com
pus pentru cor mixt „Irmosul Crăciunu
lui" (Augustin) ; 7) Acceptat fără condiţii 
in luna cadourilor — Om de litere şi teo
log care ne-a lăsat în versuri o „Colin
dă" (Petru) ; 8) A-şi oferi braţul frăţesc 
de mare ajutor — Suflet tandru de colin
dător !; 9) Termen de referinţă la cote 
inferioare ţ— de Crăciun", schiţă de 
Cezar Petrescu ; 10) îi aparţine culegerea 
„Cântece de stea şi colinde" (George, 1830
— 1896) — Stihuitor contemporan (Aurel),
autorul poeziei „Golind". f  ̂ >

DICŢIONAR: AUG, RET, EDES.

VASILE MOLODEf

DEZLEGAREA CAREULUI 
„PRELUCRĂRI" APARUT In  ZIARUL

NOSTRU D» ŞAMBATA TRECUTA;

1) SEMĂNĂTURĂ j 2) OLIŢA — TRIL;
3) NETEDA — AVI - 4) OV — REPE
TAT; fi) R — Bl — ETOLE ; 0) IŢANI
— ER — R ; 7) TELEGAR — JA ; 8) A 
RA — AMANET ; 9) TENT — OŢELI ; 
10) INSPIRAŢIE.

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

S... i i . ; , ,
1 I

BQ11I 3R 3CH

DESPRE IUBIRE

O „Nimic nu e mal presus decât să trăieşti pen
tru o mare iubire". * ,

- A. France '
O „Este greu să judeci lucid pe cineva' pe care-I 

iubeşti".;
A. Gide ,

O „Iubind un lucru, nu-1 vedem oare mai bine 
şi mai corect decât neiubindu-l'?“ ;

v ' Van Gogh
O „Cine n-a iubit in viaţă, a fost o eroare a 

creaţiei". . , ,
, T. Muşatescu

0  „Iubeşti pentru că iubeşti. NiT există raţiune 
pentru a iubi". "

A. de Saint-Exup ry
«••• 0  „Caută tebirea ca inimai nu cu capul". - *

M. Twain

Selecţie de 1L1E LEAHU

SPORTUL ROMANESC 
de-a lungul veacurilor

(După „Istoria sportului românesc" de N, Postolache)
•  Ştirile despre practicarea sportului în secolele 

V-58 sunt puţine. Este perioada de vârf a năvălirilor 
barbare. Doar spre sfârşitul sec. 38 şi incepatul m . 
NI, datele-se înmulţesc. Din această perioadă datea
ză bilele de praştie din lut ars şi bolţul .de arhalşM 
descoperite la Suceava", este atestată existenţa piifa* 
lor din os de cal şi a crampoanelor din fier de fonni 
elipsoidală.

« Din sec. XII . sunt atestate exerciţiile cavatoreşB 
şi întrecerile de cai, luptele, aruncarea suliţei şi tra
gerea'cu arcul intre tineri! „de pe Motru şi Jii‘‘.

•  în timpul domniei lui Vlaicu Vodă (1364 — 
1378), tradiţia spune că s-a jucat pentru prima oară 
„Hoina“ în Ţara Românească.

•  La începutul sec. XV, in timpul domniei M  
Mircea cel Bătrân (1386—1418), o echipă de eavalot 
munteni participă la turnirul de la Buda (Ungaria),

Selecţie şi prelucrare 
GH. PAVEL

i



HOROSCOP
SĂPTĂMÂNA 27—31 DECEMBRIE AC.

BERBEC (21 IU — 20 IV)
Nn yă permiteţi, tuni, grimese tu faţa fefutui dv. 

Atenţie, na vă lăsaţi. acasă. pradă furiei. Marţi, veţi 
CUratata că succesul se ' plăteşte. Cineva a ţesut in 
Jurul dv o pânză de intrigi. Joi, planurile de «casă 
ar trebui să se desfăşoare calm ; vă Veţi dedica, cu 
succes, vieţii familiale. In seara Revelionului, poate 

• veţi întâlni pe Cineva care vă fascinează inima avidă 
de tandreţe.

TAUR (21 IV — 21 V)
Problema cea mai importantă, la începutul pe

rioadei, va fi casa; planurile de renovare sau nteder- 
«Msare devin realizabile. Afacerile financiare vor pros
pera ; bună cooperare cu colaboratorii dv. O Judecată 
sănătoasă, sensibilitatea şl înţelegerea altora vă vor 
fi, miercuri, de mac» ajutor. S-ar putea să aveţi o

_ _ cu cineva pentru car» aveţi un sentiment
t j fiţi diplomat, încărcaţi o Conciliere. Vineri, în 

Orarii ie, este nevoie de calm şi stăpânire de sine. O 
seară de revelion reuşită.' V ' ''.X

GEMENI (22 V — 21 VI)
Acordaţi mai multă atenţie vieţii personale, sen

timentelor dv ; legătura la care ţineţi se anuiţţă pro
miţătoare. Marţi o zi reuşită, satisfacţii. Urmează 6 ici 
în Care veţi bvea întreprinderi comune în afaceri său 

i»  VMţa particulară. Joi. ar trebui să vă interesaţi de 
zvonurile care circulă, să verificaţi dacă meritele per
sonale se înregistrează în contat dv. Problemele fami- 

■ fiale pot crea încurcături. Vineri, o atracţie irezis- 
tibiiă Spre extravaganţă.

RAC (22VI — 22 VII)
Veţi da atenţie, luni, problemelor Juridice, pla

nurilor profesionale, familiale şi celor legate du călăto
rii. Urmează schimbări neaşteptate, deosebiri de opi
nii intre dv şi partener în domeniul afacerilor finan
ciare. Miercuri — reţeta zilei pst© calmul şi măsura, 
ceea ce vă poate avantaja. Continuă să apară proble
me în afacerile comttne; este nevoie de realism.

Vineri, astrele favorizează surprizele, dar trebuie să 
fiţi maleabil. Mari şanse de a vă petrece Anul Nou 
cu persoana sau persoanele pe care le iubiţi mal 
mult. '■ (■>. ? v; --.i

LEU (23 VU — 22 VID)
'S-ar putea să vă abordeze creditorii, spre a-şl 

revendica împrumutul; luni, fa  general e zi iritantă. 
Planurile de marţi s-ar putea să nu s» realizeze; e- 
vitaţi Încordarea, chiar cu preţurile Concesiilor. 
Miercuri, întârzierea legată de încasarea unor bani 
va produce încordare ta- relaţiile cu partenerul dv. 
Dacă sunteţi necăsătorit, ziua de Jet peata fi benefică 

- pentru un nou capiu J strădttiţi-vă s& nu rMgiţT beate. 
Vineri, o zi bună, dar s-ar putea ca sănătatea să 
şchiopăteze.

FECIOARĂ (23 VIU — 22 IX)
Luni, pierdeţi timp Pentru explicarea unor neîn

ţelegeri administrative. s*j« patea să fiţi pus la  faţa 
unor alternative: un EHri sentimental ori tact #  o -  
plomaţie faţă de « a membru hipersensibil a l tan flU , 
Bevin, miercuri, fa prim-plan anumite probleme fa
miliale. Urinează o ri 8a e a re v ă  paSafi ocupa, CU 
succes, de viaţa taadtială, de ciiiutaarro «por « lei 
conflicte. Poate, da Heeeiioa, veţi întâlni pe cineva 
rare vă fascinează inima avidă de tandreţe,

> BALANŢĂ (23 IX — 22 X)
Luni, pe primul plan — problemele financiare i 

întâlnirea cu un vechi prieten va tace ca seara să fie 
veseli. Apreciere» subiectivă a unei probleme exis
tente între membrii familiei poate fi sursa dnor ne
plăceri. Miercuri, veţi stabili cu uşurinţă întâlniri cu 
oamenii ; încercaţi deci să întâlniţi persoane influente. 
S ua de Joi poate fi prielnică chestiunilor băneşti dau 
plăcerilor sentimentale, urmează un moment de .co
titură în viaţa dv profesională. Revelionul va fi pe 
deplin reuşit ; veţi întâmpina noul ân lntr-0 bună 
dispoziţie.

SCORPION (23 X — 21XI)
Vă va fi recunoscută contribuţia la activitatea 

profesională sau socială; seară romantică. Extrava
ganţa matinală de marţi vă jioate afecta bugetul per
sonal; continuă'aura romantică, s-ar putea să vă 
întâlniţi cu unica şi cea mai dorită persoană. Miercuri, 
ui bună pentru realizarea planurilor şl iniţierea unor 
noi lucrări. Puteţi simţi joi, din nou, Ispita banilor i

fiţi însă raţional. Vineri, planuri familiale costisi
toare, ceea ce Vă va strica buna dispoziţie.

SĂGETĂTOR (22 XI — 20 XII)
Vă veţi concentca asupra unor câştiguri 

ţiale, iasă nu vă veţi realiza intenţiile. Marţi 
adopta decizii definitorii privind călătoriile sa 
planuri de viitor. Miercuri, vă vep conduce dup* 
propriile opţiuni. Joi vă ispiteşte atmosfera da săr
bătoare fi v i  lăsaţi h  ro b  e i; mult» lat 
neşti Vineri, e mal înţelept să petreceţl 
rare restrâns, fără zgomot şl baloane.

CAPRICORN (21 XH — 19 1>
Veţi simţi, ton). o ohosiMill provocată de pregăti

rea sărbătorilor.. Na Veţi avea chef să reveniţi la 
sarvfcdu şl la treburile zBaice; vă va lipsi energia. 
Miercuri reuşiţi să rezolvaţi mult mai multe proble
me. aveţi putere da eauri agere. M , e  al fartnecătoare

f aspectul dtzteaetftlav, cana ca vă «a crea tmpre- 
că oral» JB«r* *W#re*âte ' i v  la sfârşit 
an — plăcerile v ttp .d e  aoCNMW)evoluţia moti

vului erotic.

VĂRSĂTOR (201 — 18 H)
Nu contaţi pe mijloacele de transport ale altora 

şl nici pe informaţiile fuior prieteni pentru a ajunge 
la; timp In gară sau ta  aeroport. Marţi, o perioadă 
creativă, cu acţiuni sigure; seara ştiri din depărtare. 
Ziua de mîercart poate fi frustantă ; stări de iritare. 
Nu, Căraţi confidenţe pripite unei persoane care nu 
păstrează secretul; n-ar fi rău şă uitaţi de o problemă 
cure vă roade. Seara, de vineri, o Veţi «petrece Intr-o 
atmosferă veseli, cu capul plin de planuri pentru U it

.PEŞTI (19 n — 20 III)
‘ Un eveniment s-ar putea să vă modifice complet 

planurile. Nu vă lăsaţi surprins. Marţ*. •  să bogată 
in întâlniri prieteneşti; veţi crea bună dispoziţie.
riwmcincic lainiKiaiu “ur occcsiffii miuiviuiţ- «wdiţbp
sporită; va trebui s t  vă concentraţi asupra finanţe
lo r; urmează o zi in care e bine să nu vă subordo
naţi împrejurările planurilor dv. Vă veţi strădui să 
atingeţi nn scop concret, fără a ţine 

' d e; atenţie, aţi putea şări peste cal.

■ ■

SĂPTĂMÂNA

\fv. LUNI, 27 DECEMBRIE
, ■ ■

: PROGRAMUL 1: 133  Calendar; 13,30 
Desen» animat»; 1 4 3  A c tu a lită ţi14.10 
ŞTVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 15,30 
Avanpremiera săptămânii; 15,45 Civili
zaţia montană; 16,30 Emisiune in limba 
jjaaghiară; 1 8 3  Miss adolescenţa. Şpec- 
facol-coaeurs realizat pe Scena Săfiilf'a- 
latulul ; 1*3  Căi» Atentatele politice — 
poticneli ale isfc>nri ? I.G. DUca; 1945 
«cran de vacanţi; 2 0 3  Actualităţi; 20,45 
b e  luni până 1*ipi; 21.65 Teatru TV: 
^Vacanţa de Crăciun“. Scenariul Râul 
loachim şi Olimpia Arghir după -romanul 
.Accidentul* de Mihail Sebastian; 23,15 
A ctualităţi; 23,35 Fotbal 1903 (I).

PROGRAMUL n : 14,60 Actualităţi;
14,10 „Olynfpia* la 100 de an i; 15,00 Pe-

tceţi cu no i! Colinde şi cântece de voie 
n ă ; 16,00 TVE Internacional; 16,30

Ritan serial: „Şi bogaţii plâng* (Mexic); 
ţ tM  Veniţi cu noi pe programul do i!; mm Actualităţi ; 2<U0 Video-satriit;  21.60 
W M  •  Mesager; 21,36 La capătul lu- 
« A ; 2 2 3  TV5 Europe; 2 2 3  Film ar- 
fisR c; ..lîomuaW şi JuUrife* (Franţa. 
4990).

MARŢI. 28 DECEMBRIE

PROGRAMUL t  i tm  TVM •  Telema- 
*--*! n m  AclaaDtăţl; 19M  Calendar ; 

Video-LexicOn; n jg  Lumină din 
tzm  m  audlţtt; 1 3 3  Ecran 

4* vacanţă; 13-30 Desene animate; M 3  
A ctualităţi; 14.10 TVR ta ri; 15.00 TVR 
Cluj-Napoca; 1 6 3  Arte vizuale; IMI) 
ftavtsStea vorbei; 16,45 Actualităţi; 1 7 3  
Convtaţutri-magazin; 18,90 Pariaţi pe 
campma i ; 183 Colindat-am. colindat ; 
fM t tă ta r »  in lum e; 1 9 3  Ecran de 
paranţă; 20,00 Actualităţi ; 20.45 Noi şi 
lum ea; 2145 Telecinomateca : „Muîţu- 
âWjrie Sfadelor brie norocoase* (SUA, 
m 3),;23 3  A ctualităţi; 23,50 Am plecat 
au colindăm. '

PROGRAMUL f i  : 1 3 3  Film serial; 
«Oririn* (Japonia, 19*3) ; 1 3 3  fn direct;

Canal France International; 14,00 Actua
lităţi ; 14,10 De la Johann Strauss la Franz 
. GzotlsB; 153)5 Jazz-magazin; 16,00 TVE 
Internacional; 1 * 3  Fitan serial i „Şi bă
gaţii , lâi^* (Mexic); 17,00 E ;le vporia- - 
lă ; 19.00 Fiii» serial i „Teca* (Belgia);
20.00 ActmUităţi; 20,40 Video-sateifit;
21.00 TVM o Mesager; 213  fată *fn 
colindătorii.; 223  TV5 Europe; 3 3  
Credo ; 24,40 T.V.

MlERCURf, 29

PROGRAMUL 1 : 7,06 TVM •  Telema- 
tinal; 10,00 Actualităţi; 10,05 Calendar ; 
10,30 Bariera numerelor; 1 1 3  Bacicle-

22,15 Lege şi fărădelege; 223  Alfa 
Omega; 2345 ActuaJMăţi; 233  Seară 

:: 45păsgitonri de nuci". Muzica P. 
«. Cea

H : fi3 3  Desene anima
te ; 1 3 3  fn direct: Canal France futer- 

M R M  A ctaatităţi; S4A0 Grăun- 
m x  *  Umor spaniol; 1 5 3  lta* 

16,00 TVE Internacional; 163  Film 
serial: «Si bogaţi» plâng* (Mentali CT3 
Ceaiul de la ora 5 ; 1 9 3  Emisiune fn 
Itmba germană; 20.00 Aefatalltiţf; 3 3  
Vldee-satelit; 2 1 3  TVM •  Mesager ; '
4 1 3  Tradiţii db Anid Nou; 3 3  TV5 
Eurepe; 2?40 Film  artistic: JbrirusUl" 
(Germania, 1990).

pedia audib-vizUală; 1 2 3  1001
13,00 Ecran de vacanţă; 13,36 Desene a- 
nimate; 1«,00 Actualităţi; 1440 TVB 
laşi; 15,00 TVR Ciltj-Napora; 163 Ma
gazin sportiv; 16,45 Actualităţi; 1 7 3  
Film artistic : „Liceenii* (România, 1986); 
1740 Medicina pentru toţi; 1645 Tezaur ; 
193 Studioul economic; 19,25 Ecran de 
vacanţă; aO.OO Actualităţi; * 4 5  PreţKl 
nnui surâs; 2145 Film serial: ,3oţui 
ambasadoarei" (Franţa, 1990), Utttiuul »- 
pisod; 2245 BucOră-te, grada noastră t ; 
22,30 Noi frontiere ; 23,15 Actualttăţi;
23,35 Confluenţe — Creştere şi a"
0,20 Poesis.

PROGRAMUL n : 1 3 3  1 
133  fi) direct: Canal France Internatio
nal ; 1 4 3  Actualităţi; 144* PZtridc BrUei 
în concert; 153  Stata *93: 1 6 3  T9S in 
ternacional ; 1 6 3  PMm serial: J ţ i  bo
gaţii plâng* (Mexic); 1 7 3  Interferenţe; 
183  Emisiune în  limba maghiară; 2 6 3  
Actualităţi: 2 * 3  Videe-satoHt; 613
TVM •  Mesager; 2 1 3  Legăaă-te. « sân - 
le~ ; 2 1 3  Teatru TV : JO (emeio drăgu
ţă cu o floare şi terestre spre nord* de 
Eduard Badzinski.

JOI, 30 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :  7 3  TVM e  Teiema- 
tînai; 1 6 3  Actualităţi; 10.03 Calendar; 
1 0 3  Călătorit; 1 1 3  131 undiţii ; «U f 
Ecran de vacanţă; 1 3 3  Fitan serial: 
-Ntortt negri"; 1 4 3  
TVR la ri; 1 5 3  TVR Ciuj-Napora; l«M  
Reportaj economic; 1 6 3  Actualii
163  Film artistic; „Liceenii*
1986); 1 7 3  Cre» • fii; 1845 
'93 — Perspective *04; 1 9 3  Ecran de 
vacanţă; 2 * 3  Actualităţi; 29,45 Studioul 

21,15 Film serial: .Dallas* |

VINERL 31

PROGRAMUL I ;  1 2 3  Actualităţi ; 
'1245 Ecran' de Şacanţă; 1 2 3  f ‘ilux artis
t ic : jCălători fn fimp" (AngUa, 131); 
14.30 Supă dattaia străbună; 1 5 3  Ecran 
de vacanţă; 16,3» Form atat Anului Eon ; 
4 7 3  EaĂriUne m  limba germană; 183  
Pro P atria; 1 9 3  fiertm d» vacanţă; 2 0 3  

20r  G & liţiai - muzicală in
....itu lai; 8 1 3  Mâine anul şe-
t ;  22.00 Mesajul de Anei Nou 

al doauratai Ion Iliescu, preşedănteie 'Ro- 
22,15 Revelionul şi balul lelevi-

H ; 1 5 3  Sub cupola cir
cului; 1 6 3  Actualităţi; 1640 Spectacol 

a rie ttfi; 1740 Film i r iM t :  „Cris- 
fiotamb" (Anglia, Î919); IMS Pia. 
«tavsrilor; 3 3  Actualităţi; 3 3  

muzicali -fn Jurul Pământului; 
anul se-nnoîeşie! ;  2 2 3  Me

de Anul Nou ' M domntttall tata f i 
preşedintele României; 2245 21 

— Z ifi TelOVlzianii RoiKlnp j  
2 3 3  Fiori «fin florile grădinii; 2348 La 

dintre a n i

SAMBATA, 1 IANUARIE 134

PROGRAMUL I : 103 Lumini din In
ii,25 Din albunslll crier tari fni- 
rariodii populare; t  v  Seri» 3

2 3 Desene rerelririiaiiâ. *.
fad &  Anul Nou r i  fita n s t * 
m m i  itOO Acfaw ip ; « 3  Dată do- 
riţis*  Iăvedeţl; g 6 3  AkriBsm '  
Ifedri *a cfararij 3 3  M  
revedefi-.; t t j r  f f in  serial:
BUls, 90310“ ; 3 3  Actualităţi; .
dRoristai săptămânii; 24,45 TOm

„Dallas*; 21,45 Dacă doriţi să revedeţL..)
22.45 Film serial: „Hunter* (SITA, 1984) 1
23.45 Actualităţi; 24,00 Petrcrâţi cu noi I » 
1 3  TV Deva.

PROGRAMUL II : 15,06 Film serial: 
„Şi bogaţii plâng* (Mexic); 1 5 3  Farmecul 
muzicii; 1 6 3  Avanpremieră; 1 6 3  F0m 
artistic: JdaSna* '(Coproducţie româno- 
sovieto-franceză, 1977); 1 6 3  La gura so
b ri; 1 * 3  Stras* 3 7  3 3  T?M g. "  
sager; 2 1 3  Muzica e viaţa m ea; i 
Dacă-i chef, pă) chef să fie !; 2 3 3  Va
rietăţi internaţionale.

DUMINICA, 2 IANUARIE

PROGRAMUL 1 : 6 3  TV Deva; 8 3  
Bună dim ineaţa!; 9,00 Calendar; 9,16 
Ecran de vacanţă; 103  Film serial pen
tru tineret; „Vrei zile pentru â câştiga* 
(Coproducţie româno-franceză); 113
Lumină din lum ină; 123  Vârstele pe- 
lkuJetî 1 3 3  Din albumul celor mai fru
moase melodii; 13,35 Desene animate; 
.143 Actualităţi; 143  Vtdeo-magazin, e- 
diţio specială: Anul Nou cu bucuriei 
Muzică, umor, dans. poezie •  Desene a- 
nimate •  Autografe musicale .semnate: 
Angola Stanileâ. Nicu ABfantis, A uria- 
sia Lazariuc, Kfirabeia Dauer, Mihai Con- 
stantinescu . •  Oaspeţi fai Bucureşti ; Xva 
Franklin (Olanda) e  Antologia zâmbe
tului a La mulţi ani fe ric iţii: Caras» 
pendenţe din străinătate semnate d e : Ah. 
ra Urziceanu, Corina Chirlae. Adrian Bem 
trecu. Verifica Tasta mas a  tata să-sfan- 

. dem bora mare arazică de voie bună 
•  Serial (ta comedie a Fotbal 1993 (II) •  
Pe ta case coSndăm •  Mi*re-4Miri»Sa »- 
misiunii •  Chteşcul eu amintiri •  Aplau
ze pentru tinere talente •  Circ — surpri- 
3  •  Poşta emtstama; 1745 Ecran de va
canţă.» Vârsta de aur a comediei (SUA. 
1907); 1 0 3  Spectacolul lum ii; 
Robingo; 20,0* A ciuaiităţl; 20,45 
arfirita: lan terna*  (SUA, 1990);
De-al să mai treci intere pe ia  afina t 
2 3 3  Actualităţi ţ 2 3 3  Atletism, 1993 (II).

PROGRAMUL H : * 3  TV Deva; 
Varietăţi muzicale; 1 3 3  Desene anima
te ; 143  Actualităţi; !« ,»  Mari meman- 
te ale Circului; 1445 Concertul extraor
dinar 4e Crăciun de la Viena; 1 6 3  TVE 
Inferaarional; IED  Film sertaf: J fi fie»
t m  !«**«* ««rate); w m jfm * :™ *

- .waţi; 263 VMreretPlit;
2 1 3  TVM e  Mesager; 2 1 3  Vîdco-satriit; 
2 2 3  TV5 ®Utl»pe ; 223  Varietăţi inter- 
naţionale; 2 3 3  Jraz 1993, Jazz 1994.
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Un an nou mai
m

, cu
Cu speranţa că în anul care vine se va 

îmbunătăţi calitatea asistenţei medicale de ur
genţă, urăm, în pragul sărbătorilor naşterii 
Domnului Isus şi al Anului-Nou, întregului 
personal din serviciile de salvare şi urgenţă, 
din spitalele şi policlinicile judeţului Hunedoa
ra un an nou mai bun, cu bucurii şi mai 
multe succese atât in familie cât şi la locurile 
de muncă, tuturor locuitorilor judeţului nos
tru multă sănătate şi putere de muncă, feri
cire si viaţă lungă. La mulţi ani!

(Lider sindical IOSIF CRĂCIUN — filiala 
sindicală Ambulanţa, judeţul Hunedoara).
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SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA

Ca ocazia sărbătorilor Crăciunului şi 
Anului Noa 1994 mulţumeşte salariaţilor pro
prii şi tuturor colaboratorilor pentru activi
tatea desfăşurată in acest ari şi^le adresează 
pentru viitor cele mai alese urări de sănăta
te, bucurii şi tot mai meri succese în muncă 
ş i viaţă.

„LA MULŢI ANI lu

Banca „Dacia Felix“
S.A. Cluj Napoca 

Sucursala Deva
Cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun şi al 

Anului Nou, felicită pe toţi angajaţii săi, cola-i 
boratorii şl beneficiaţii serviciilor bancare 
prestate de unitatea noastră, urându-le multă 
Sănătate, prosperitate şi mult succes în activi-

***** W ţ  .. LA MULŢI ANI ! '

4 

I

Regionala de 
distribuţie a gazelor 

naturale Deva
Anotimpul plin de taine a f iernii ce pre

vesteşte, a câta oară?, venirea Crăciunului şi 
Naşterea tui Iisus şi care cu bucurie ne trece 
prin răspântia anilor, pe oferă plăcutul pri
lej de a adresa angajaţilor Urmei, torni Iii lot 
acestora, colaboratorilor, consumatorilor de 
gate naturale din judeţul nostru, gânduri 
bune, sănătate şi numai bucurii, însoţite de 
tradiţionalul

„LA MULŢI A N I 1“
Director . . 

Ing. RADU POPESCU

(FOSTA U.I.P.S.A.P. DEVA)
Felicită colaboratorii din judeţ şi /din 

ţară, pe toţi beneficiarii produselor şi servi
ciilor noastre, turnizorii de materii prime, 
materiale şi servicii cate, prin promptitu
dine, ne sprijină în oferirea de produse şi 
servicii competitive tuturor clienţilor noştri.

Un Crăciun tericit şi un sincer „La mulţi 
ani /" tuturor. Prosperitate şi succese în afa
ceri l <_*.

Consiliul de administraţie.

S.C. „ABROTUft" Deva 
Şoimuş

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciu
nului şi Anului Nou 1994 adresăm cele mai 
calde felicitări onor clientelei, colaboratorilor 
şi partenerilor de .afaceri, salariaţilor proprii, 
însoţite der urarea

SĂRBĂTORI FERICITE! 
si

U  MULŢI ANI!

S.C. „Florcom-Udo“ 
S.R.L. Deva

Felicită din inimă onor clientela, colabo
ratorii, partenerii de afaceri şi personalul pro
priu cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a 
Anului Nou 1994, dotindu-le tuturor multă 
sănătate şi fericire.

„LA MULŢI AN II"

R.A. „Rompiro"
S.A. Orăştie
Conducerea R.A. ,JROMPIRO" S.A. Orăştie 

adresează clientelei, colaboratorilor şi parteneri
lor de afaceri, salariaţilor societăţii şl familii
lor acestora cele mai calde felicitări, urări de 
sănătate st fericire cu prilejul sărbătorii Cră
ciunului sî al Anului Nou 1994.

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULŢI ANI! ‘ . \

S. A. ORĂŞTIE
Colectivul de conducere al S. C. „CHI

MICA" &A. ORĂŞTIE adresează, cu prilejul 
Sfintei Sărbători a Crăciunului şi Amth# Nou, 
colaboratorilor &n judeţul ttunedoara, multă 
sănătate, bucurii, succese Sn activitate / 

JLAMULT1 A N i r

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU 
AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE 

HUNEDOARA — DEVA x
ORGANIZEAZĂ

pentru ocuparea postului de iig£ner agro
nom la Centrul agricol Densuş, în data de 3 ia
nuarie 1994. Tematica şi relafîi suplimentare 
la telefon 61 85 55 — serviciul personal.

R.A.G.C.L. SIMERIA 
A N U N Ţ A  

CONCURS
pentru ocuparea postului de contabil şef, 

în data de 10 ianuarie 1994, ora 10, la sediul 
unităţii din Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 103, 
parter.

Condiţii: studii superioare şi vechime in 
specialitate minimum 5 ani sau studii medii cu 
vechime în specialitate minimum 10 ani.

Înscrierile se fac până în data de 7 ianu
arie 1994.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii 
sau la telefon 66 09 35.

(CEC)
SUCURSALA MINIERĂ NEMETALIFERE 

D E V A  
Piaţa Unirii, nr. 9 

ANGAJEAZĂ
•  UN ŞOFER poseşor al permisului ’ de 

conducere categoriile B şi D, pentru transport 
persoane pe ruta Deva — Pojoga — Gura sada.

Candidaţii Vor face dovada unei experien
ţe de minimum 5 ani în activitatea de trans
port persoane.

•  UN PROGRAMATOR ANALIST.
Informaţii suplimentare se pot obţineţi la

compartimentul personal al Sucursalei Mi
niere Nemetalifere Deva. (1062043) .

a-

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI 
Şl CONTABILILOR AUTORIZAŢI 

DIN ROMÂNIA
FILIALA HUNEDOARA—DEVA

Organizează prin S.G Z. CONT SL 
vizată de Ministerul Finanţelor, Colegul 
sultativ al Contabilităţii, cursuri de contabili
tate pentru cunoaşterea şi aplicarea noului sis
tem contabil, începând cu data de 5 ianuarie 
1994.

înscrierile se fac zilnie, intre orele 19—1%; 
la magazinul „Tineretului** t e  Hunedoara.

Taxa de şcolarizare este de 53 000 lei.

S.C MAGtKA -  1MPEX S.R.L. BRAŞOV 

PROGRAMUL PLĂŢILOR-IN CADRUL 
SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE
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•  vineri, 24 decembrie — chitanţele ' nr. 
4644—4647.

•  Tuni, 27 decembrie — chitanţele nr.
4648—4662; »

•  marii, 28 decembrie — chitanţele of, 
4663—4672.
. Plăţile se efectuează ia Hanul jBucura** 
din Haţeg.

Oferă spre vânzare 
agenţilor economiei

ORZ FU RA JER IM P O R T
de origine europeană 

la preţul de

i !
CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 
TELEFOANE: 091/618200, 615466. 
FAX 01/3121476.



S.C. „HORTICOLA** S.A. 

D E V A

Cu prilejul Sfintelor sărbători de Crăciun 
şi al Anului Nou, Comitetul director adresea
ză salariaţilor şi iamillilor acestora, benefi
ciarilor şi colaboratorilor cele mal alese urări 
de bine, sănătate şi tmpUniri personale, îm
preună cu tradiţionalul 

„LA MULŢI ANI /"

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

S.C. „AGROSIM** S.A. 

SIMERIA

Cu sentimente de profundă stimă şi con
sideraţie, Conducerea societăţii noastre trans
mite, cu prilejul Sfintelor sărbători de Crăciun 
şi al Anului NoU, sincere urări de sănătate, 
belşug şi împliniri în viaţa personală salaria
ţilor şi familiilor lor, beneficiarilor şi colabo
ratorilor, împreună cu strămoşescul 

' „LA MULŢI ANI!“

S.C, „SANSERE** S.A. 

SlNTANDREI

Consiliul de administraţie adresează, cu 
ocazia Sfintelor sărbători de Crăciun şi a Anu
lui Nou, alese urări de prosperitate, sănătate 
şi fericire pentru salariaţi şi familiile • acesto
ra, acţionari, colaboratori şi beneficiari, înso
ţite de tradiţionalul „La mulţi ani!“.

S.C. REMPES S.A. DEVA

Cu ocazia Crăciunului şi Anului Nou, 
Consiliul de Administraţie al S.C. REMPES 
S.Â. Deva urează tuturot partenerilor de a- 
faceri, multă sănătate, fericire şi un călduros 

„LA MULŢI ANI /“

V . E D I

'iţe a /

j u  m

Urează tuturor angajaţilor, colaboratorilor, 
depunătorilor uri Crăciun fericit şi un sfârşit 
de an în linişte, bucurie şi prosperitate.

„LA MULŢI ANI /"

S.C. METALCHIM SA . DEVA 
Sfintele-sărbători ale Crăciunului şi Anu

lui Nou — 1994 ne oferă prilejul să adresăm 
onoratei clientele, beneficiarilor, colaboratori
lor, partenerilor de afaceri, salariaţilor socie
tăţii şi familiilor acestora, calde urări de să
nătate, bucurie, fericire şi tradiţionalele 
urări:

„SĂRBĂTORI FERICITE 1“ si 
„LA MULŢI ANI J“.

_ Ec. ADRIAN IORDACIIE. 
director

S.C. „DECEBAL** S.A. 

DEVA

Adresează cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun 
şi ale Anului Nou salariaţilor din cadrul socie
tăţii şi tuturor colaboratorilor multă sănătate, 
fericire şi îndeplinirea tuturor dorinţelor în 
anul 1994.

LA MULŢI ANI!
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

ŞI COMITETUL DIRECTOR

S.C. „PANICOR** S.A.
HUNEDOARA

Sărbătorirea Sfintelor sărbători de Crăciun 
şi de Anul Nou — 1994 prilejuieşte consiliu
lui de administraţie şi sindicatului liber să vă 
adreseze Dumneavoastră, dragi colegi şi prie
teni, cele mai fierbinţi urări de sănătate, bu
curii, fericire, ’j.. — ;

Felicităm cu aleasă stimă, respect şi con
sideraţie pe toţi cei 500 de salariaţi ai socie
tăţii noastre, pentru realizările deosebite do
bândite în activitatea de fiecare zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
SINDICATUL LIBEft,

S.C. „PANICOR** S.A. HUNEDOARA
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M CA PUBLICITATE
•  Pentru Steia Ştefan — 

■ani mulţi, sănătate şi no
roc tn viaţă, cu ocazia 
majoratului. Mama, tata

bunica. ■■; s (1062434)
•  Vând Mercedes DB- 

JE23, 300 Diesel, an fabri- 
caţie 1980, Fiat Regata

S65 cmc, benzină, 1985, 
matriculate. Tel. 624733.

(1061422); 
•  Vând Opel Rekord 

' ravan, avariat, înma- 
riculat, Opel Racord Oa
ra van, neînmatriculat.
fTelefon 617476.

(1061422)
’ •  Vând rulotă dotată cu 
bragaz, frigider, încălzire. 

-Informaţii tel. 717446..
(1062133)

•  Vând 2 baterii 150 A, 
noi, în garanţie. Telefon 
£13632. (1061234)

•  Vând Dacia 1 310 (’87), 
Germania, preţ negocia
bil. Informaţii telefon 
£24664, după ora 20.

(1062135)
•  Vând Dacia, fabrica

ţie 1976, neînmatriculată, 
Germania. Telefon 724664, 
Uupă ora 20.

(1062135)
•  Vâpd Mazda 323, în

matriculată (sau talon). 
Telefoane 722116 şi 712628.

(1062138) " 
•  Vând teren intravilan 

Geoagiu-Băi şi casă în 
.Orăştie, Deva, telefon 
616590, după ora 20.

•  Vând loc de casă De- 
;va, eventual schimb cu 
autoturism, plus diferen
ţă. Telefon 623076.

(1062443)

•  Vând remorcă auto
cu basculare. Informaţii 
Orăştie, V. Babeş,' 16. •

■ (1063413) .
•  Vând mobilă veche

sufragerie, 1930, stare foar
te bună, servantă geam 
cristal, bufet sufragerie, 6 
scaune culoare neagră. Tel. 
625743. ~ (1062446)

•  Vând Opel Rekord 20,
neînmatriculat, stare ex- 
cepţională, preţ Jconvena- 
bil. Telefon 165, Gura- 
sada. (1062458)

•  Vând -apartament trei 
camere, ultracentral, ’ 23 
milioane lei, negociabil. 
Telefon 816326.

/ ' - r  (1062464)
•  .Vând urgent doi boi, 

etate 4 ani. -- Satul Runcu 
Mic, nr. J4, comuna Veţel.

(1062463)
•  Vând Dacia 1310, fa

bricaţie 1990, Dacia 1310 
TLX, fabricaţie 1989. Te
lefon 625717, str. Vulcan, 
nr. 1, Deva.

(1062462)
• Vând maşină tricotat

Veritas 360 şi maşină cu
sut electrică rusească, te
lefon 625289. *

•  S.C. Part Construcţii 
SRL Deva declară nul cer
tificatul nr. 1772/1991, în
registrat fn registrul de

iStat nr. 641 şi în registrul 
comerţului sub nr. 200/ 
1991. (1062455)

•  Pierdut carnet şomer, 
pe humele /Bogdan C-tin, 
Se declară nul.

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, 130, eliberată de 
Ad-ţia Financiară Deva, 
pe numele Bogdan losif. 
Se declară nulă.

(1062435)

•  Pios omagiu . la 
doi ani .de la dispari
ţia marnei mele

prof. ' ,
AURICA VISIRIN
Iubită mamă vei trăi 

mereu în inima mea 
Simona şi familia

(1063411)

• Se împlinesc pa
tru ani de când soar
ta nemiloasă a smuls 
dintre noi pe cel care 
a fost un minunat fia 
şi frate.

•  Cu profundă du
rere, nemărginit dor, 
amintim că marţi, 28 
decembrie, se împliixeş- 
te un an de la tre
cerea în nefiinţă - a 
dragului nostru fiu, 
soţ şi tată

| | p |  mNŞ
SORIN BURI AN’
Nu te. vom uita nici

odată. Dumnezeu să 
te odihnească în pace! 
Familia.

(1062438)

CORNEL ŞERBAN 
(PUJU) '

din Bălţa.
Comemorarea luni,

' 27 decembrie. Lacrimi 
şi flori pe mormântul 
tău. Dumnezeu să te 
odihnească îrv pace!

•  Astăzi so împli
nesc şase săptămâni 
de când a plecat de

• lângă, noi
„NISTOR PlRVA 
Fiica Margareta, gi

nerele Nelu, nepoţii Si
mona, Angela, Crert-. 
guţa, Dam, Dane, Dia- 
na, Andrea. Nu. te 
vom uita niciodată. .. 

(1062457)
•  Cu aceeaşi dure

re, amiiîtim împlini
rea a doi ani de la 
moartea iubitei mele 
surori "

prof. AURICA VISIRIN 
Familia profesor 

Lădariu, (1062411) '

•  Soţia Liliana, cu 
inima zdrobită de 
durere, anunţă înceta
rea . fulgerătoare din 
viaţă a dragului ci soţ

MARCU DAN. 
în vârstă de 27 ani.

înmormântarea — 25 
decembrie, de la casă 
mortuară Deva.

Veşnică să-ţi fie a- 
mintirea. (1061423/424)

•  Părinţii Marcu E- 
mil şl Ica, sora, cum- 
nâtul şi bunica, socrii 
familia Stănciulescu 
Florea, Elena şi fiul 
Gabi deplâng dispa- 

Tiţia prematură a
. scumpului nostru 

MARCU DAN 
Te vom păstra .me

reu în- inimile noas
tre. (1061423/424)

•  Cu lacrimi în 
ochi r şi cu sufletele 
împietrite de durere 
Maria soţie, Vinuca 
noră, şi Voinel fiQ. 
anunţă dispariţia din
tre cei vii a celui 
care a fost un bun 
soţ, părinte şi socru

ION babau,
din Clopotiva.

Dumnezeu să-I o- 
dihnească în . pace * 

(1069472)

rinţă, la 67 de ani, a celei; 
care a fost soţie, mamă 
şi bunică • . - ■ : , ?

CAZAN ILEANA 
Corpul neînsufleţit se 

află depus la Casa Mor
tuară din Deva. înmor
mântarea va âve^ loc la 
Cimitirul Ortodox din stra
da Mihai Eminescu, in' 
data de 24 XII 1993. Fa
milia. (1061420)

•  Cu inimile cernite, ne 
despărţim de prietena 
noastră, distinsa doamnă

ILEANA cazan
Cu regret o conducem, 

pe ultimul drum. Familia 
Sanda şi Grig Purcarti. ; 
'  (1061421)

•  Cu adâncă durere în. 
suflet, fiica Rodica, fiul 
Eresm, „ginerele Nicu, nora 
Margareta, împreună CU 
nepoţii, anunţă încetarea: 
din viaţă a celei care a, 
fost o bună mamă, soa-< 
eră şi bunică

DOINA MAIGUT 
înmormântarea astăzi, 24 

decembrie, ora 13, la Ci
mitirul Ortodox de pe 
str. Eminescu, Deva.

'  (1062473)

•  Cu adâncă durere 
anunţăm . încetarea din 
viaţă, după o grea sufe-

•  Suntem alături de 
familia Marcu Emil 
greu încercată în ur
ma decesului fiului 

OVIDIU DAN 
Sincere condoleanţe. 
Colectivul de sala

riaţi „Energoeonstruc- 
ţia“ Mintia; . : r.'.tît'

. 1 -(WŢ4L

Următorul număr al ziarului fiostra Va 
apărea marţi, 28 decembrie 1993, ~' ~ ;
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