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Să ne bucurăm?
Să ne întristăm? 

Să sperăm !
Mai sunt puţine ore până când 1993 ne va părăsi 

şi ne vom întâlni ea Anul cel Nou. S ăn e  întristăm, 
ştiut fiind că orice despărţire conţine în ea, regrete? 
Să ne bucurăm, întrucât orice nouă întâlnire dă 
dreptul la a spera, la  a visa? Poate nici una, niel 
alta. Sau din amândouă câte puţin.

Realişti fiind, una peste alta, 1993 n-a fost prea 
rău, iar la această opinie ne îndrituleso câteva ele
mente. A fost linişte în ţară, In sensul că n-au avut 
loc bătălii în stradă, confruntările politice, păstrându- 
se în parlament şi la nivelul puterii executive cen
trale. Căderea economică a  fost stopată şi econo
mia a înregistrat o oarecare creştere în ce priveşte 
producţia, exportul, eficienţa ş.a. Anul agricol 8 fost 
bun, cel mai rodnic din ultima perioadă. Reforma 
economică a înaintat, deşi nu pe cât am fi vrut. Am 
intrat în Consiliul Europei, Fondul Monetar Inter
naţional ne-a întins o mână de ajutor. Investitorii 
străini ne caută tot mai mult. Imaginea în lume a 
României se limpezeşte şi începem să fim cunos
cuţi aşa cum suntem. Olimpicii noştri au uimit în
treaga planetă cu Inteligenţa lor şi au adus multe 
medalii din metal preţios. încheiem această scurtă 
trecere în revistă cu un fapt ce ne-a bucurat peste 
poate: echipa naţională de fotbal s-a calificat pen
tru turneul final a l Campionatului Mondial şi va 
juca pentru un ioo cât mai înalt, in compania celor 
mai bune formaţii de pe glob. Iată câteva aspecte 
care ne-au mulţumit, au adus bucurie şi speranţe de 
mai bine în sufletele noastre.

Dar anul de la care ne luăm adio în curând ne-a 
şi întristat. Societatea românească continuă să fie 
bulversată, nu s-a realizat consensul naţional la care 
sperăm. Parlamentul întârzie elaborarea unor legi 
fundamentale pentru ţară, pierzâridu-şi vremea în 
dezbateri sterile. Am avut şi câteva moţiuni de 
cenzură. Sindicatele au păşit în domeniul politic. 
Leul se. rostogoleşte tot mai la  vale. Numărul de 
şomeri a crescut şi consecinţele reformei apăsă tot 
mai greu pe umerii celor maî mulţi, dintre concetă
ţeni. Aniversarea a 75 de ani de la Marea Unire a 
fost umbrită de absenţa unor forţe politice de la 
Adunarea populară de la Alba Iulia. Fostul rege 
ne-a ameninţat mereu eă ne va fi oaspete, dar n-â 
venit. In farsa judiciară de la Tiraspol, Ilie Ilaşcu a 
fost condamnat la moarte, iar ceilalţi patrioţi ro
mâni Ia ani grei de temniţă. Am avut şi avem 
corupţie, starea infracţională creşte îngrijorător. Mulţi 
oameni şi-au pierdut busola şi nu mai cred în ni
meni şi în nimic. Iată lucruri care ne-au întunecat 
inimile, dar românul — fire optimistă, cum a-fost 
întotdeauna — are puterea să treacă peste ele şi 
să întâmpine Noul An cu un bogat buchet de nă
dejdi. Nimeni nu-i poate lua acest drept fundamen
tal, "nimeni -nu-i poate anihila această trăsătură a 
fiinţei sale.

Ce sperăm ?
•  Că .reforma , va continua cu mai mult curaj, 

spre redresarea economiei.
•  Că se va reuşi realizarea unui adevărat con

sens naţional ca, pe această cale, să punem cu toţii 
umărul la scoaterea ţării din criză.

•  Că se vor putea asigură sursele de viaţă dem
nă pentru fiecare cetăţean. >

•  Gă vor spori bucatele pe mesele noastre şl toţi 
românii îşi vor regăsi speranţa în viitorul patriei.

•  Că dreptatea şi libertatea se vor instaura ire
versibil.

•  Că vom avefi linişte în ţară.
•  Gă vom fi sănătoşi, noi, familiile, copii şl * ne

poţii noştri, toţi cei ce ne sunt dragi.
Să sperăm cu toată tăria de care suntem In sta-, 

re- că acest popor mândru, deştept şi talentat va. căuta 
şt va afla puterea de a depăşi perioada dificM prin 
care trecem şl — vorba aceea înţeleaptă — va fi ee a 
fost şl n a i mult decât atât. Căci nu avem vis nţai 
scump decât ca această mândră şi binecuvântată ţară 
să se înalţe Intre popoarele demne şi prospere- ale 
lumii. -

Dumnezeu să ne ajute cu bunătatea lui neîngră
dită !

„CUVÂNTUL LIBER"

Tuturor cititorilor, colaboratorilor, tipo
grafilor, lucrătorilor din domeniile poştei şi 
difuzării presei, vânzătorilor de ziare, redacţia 
ziarului „Guvântul liber" le adresează, cu pri
lejul Anului Nou 1994, urarea sinceră de să
nătate, fericire si prosperitate, Însoţită de 
tradiţionala urare

LA MULŢI A N I!
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GU CE GÂNDURI VA ÎNDREPTAŢI 
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Aho, bărbaţi, copii şi 
. • fraţi,

Staţi puţin şi nu mânaţi, 
Şi cuvântu-mi ascultaţi ! 
A venit mai an,
Tata nost’ Traian.
Pş-un cai înspumat 
Şi tot a umblat,
Ţara-n lung şi-n lat,
Şi mult: i-a plăcut 
Tot ce a văzut 
Şi-a spus: „Dragii mei 
Lucru-i cu teniei,
Bine, măi flăcăi !“

Mânaţi măi !
Dăi, hăi !

Noi avem a spune 
Numai gânduri bune 
Precum se cuvine,
Să ţara-i frumoasă.
Şi arătoasă.

Mânaţi măi !
Hăi, hăi!

Noi nu spunem, măi
fârtaţi,

„Hai ne daţi, ori nu ne 
daţi !“

N-am venit pentru colac, 
Ca să tremurăm sub

gard,

Cl-am venit să cântăm,
'. ■ ■ frate.

Că acum aveţi de toate ! 
Anul Nou la uşă bate 
Cu noroc şi sănătate ! , 
Sus paharul plin cu vin, 
Pentru anul nost, stăpân. 
Pentru pruncul de la sân, 
Pentru mamă ,pentru 

; ’ ■ . ' ■■■ ■,■■ ' tată,
Pentru fecior, pentru

; ■ *' fată.
Pentru noua dimineaţă, 
Pentru pace, pentru

. . viaţă ! 
Hai, feciori, paharul sus 

'Pentru cele ce v-am ' 
spus,

Pentru oameni, pentru 
ţară.

Pentru dragostea cea
mare

I.a anu şi la mulţi ani ! 
Mânaţi măi !
Hăi, hăi !

(Cules de
VALENTIN BRLTOTLAN. 

în satul Pojoga)

Iată două întrebări fireşti .pentru momen
tul schimbului de ştafetă între ani. Am lansat 
invitaţia la răspuns către oameni Reprezen
tând categorii variate sub aspectul profesiei, 
a! răspunderilor sociale, al aspiraţiilor. Aşa 
s-a născut ancheta:

Gânduri n e c e n şu r a te  la cum păna anilor

PETRU VAI DOS, lider al Sindicatului liber 
„Siderurgicul" Hunedoara: „Pentru noi, 1993 a
fost un an greu. Principalul obiectiv s-a numit sem
narea contractului colectiv de muncă, prin care am 
Încercat şi am reuşit să reaşezăm metalurgia acolo 
unde a fost şi unde trebuie să fie, între ramurile 
industriei româneşti. Din păcate, toate reuşitele 
noastre din acest, an au fost anulate de creşterea 
aberantă a preţurilor.

Multe ne-am dori pentru 1994, Aş vrea ea „Si
derurgica'" Hunedoara să se menţină şi să depă
şească rezultatele din 1993, care o plasează printre 
primele din ţară. Doresc apoi să reuşim o diversifi
care a producţiei care să asigure locuri de muncă 

jjentru  oamenii noştri. In 1994 vom uza de toate 
mijloacele legale pentru ca programul de restructu
rare a siderurgiei româneşti sâ nu fie aplicat în 
defavoarea societăţii noastre",

Ing. VLAD CEZAR MICU. şeful Staţiei C.F.R. 
Simeria : „A fost un an :bun, fără-evenimente deo
sebite de cale ferată, cu asigurarea unor condiţii 
optime pentru publicul călător şi pentru beneficia
rii de trânsport. Sperăm câ ’94 să fie un an şi 
mai bun în, direcţia asigurării condiţiilor de călăto
rie, a unei atmosfere plăcute. In .sălile de aşteptare, 
adică In materializare^ promisiunii - conducerii 
S.N.G.F.R. cu privire la reparaţia capitală a acestei 
clădiri, veche de peste 100 de afli, a peroanelor eL

Vom continua buna colaborare cu toţi cei care au 
aici spaţii comerciale şi cu cei pe care-i deservim. 
Aşteptăm din partea publicului călător — mai ales 
a tineretului — un comportament civilizat, mai 
multă atenţie faţă de bunurile C.F.R., mai multă 
grijă pentru ordine şi curăţenie-'.

MANUELA GHEORGHE, inspector B.C.R. Hune
doara : „Un an plin cu realizări pentru familie. Deşi 
ne-au şocat politicienii, ne-am interesat mai mult de 
propriile noastre probleme. In ’94 începe băiatul 
şcoala, deci griji în plus. Mă gâridesc l a  Campio
natul Mondial de Fotbal, la echipa României. Mi-aş 
dori mult să fiu prezentă îh America, dar de 
unde bani ? Să dea Dumnezeu să fim sănătoşi şi 
să fie un an cel puţin ca ’93“.

In ,.Brutăria Neamţ" miroase a pâine abia scoasă 
din cuptor. Dumnezeiescul miros al pâinii coapte.

' — Cum a trecut 1993 pentru un producător de 
pâine privat, domnule IONEL NEAMŢ ?

— Cu sacrificii, fără alt ajutor decât de la Dum
nezeu, căci eu pe EL îl am cel mai de nădejde aso- 

Anchefă realizată de :
ESTERA SlNA, VIORICA ROMAN, 
ION CIOCLEI. VALENTIN NEAGU, 

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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CUVÂNTUL

• In timp ce Moise îşi 
I scotea neamul din robia
* lui Faraon, călăuzindu-1 
I spre libertate, gloata, i.
, naptă pentru libertate ţi 
I năzuind doar spre în- 
J destularea pântăcelui, s-a

( răzvrătit împotrivă-i: „Mai 
bine muream bătuţi de 

|  Domnul în pământul E- 
|  giptului, când şedeam îm- 

prejUrul căldărilor cu 
carne şi mâneam pâine 

> de ne săturam". (Ieşirea, 
(, 16, 3). Altfel zis, „înainte
|  era mai bine!" Cum se 
* vede, nostalgia robiei are 
I rădăcini biblice. Cine arj 
5 -fi crezut?
' în  timp ce, ca şi în 
J anii trecuţi, false

( sandre preziceau finglo- 
tiri pe uliţi şi zavere, 

J ţara şi-a cinstit sărbăto- 
I rile tăcută, în creştinească 
j pace şi tradiţională cu-

* Iar în timp ce ţara 
1 -îşi cinstea sărbătorile tă- 
J cută, în creştinească pace

I şi tradiţională cuviinţă, 
dl. Everac, în ultima sa 

I tele-apariţie sabatică (mă-' 
J car de-ar fi u ltim a!), s-a 

întrecut pe sine, începând 
cu apologia statului co
munist şi încheind cu

C O N T R A P U N C T

în  t im p  c e . .

iv
i__________________________________________________

BALUL PREMIANŢILOR

„Tatăl nostru"... în lati
neşte. Căci dânsul nu e 
un fitecine, ştie grăi şi 
în limbi.

în  timp ce întreaga 
ţară îşi comemora eroii 
martiri din Decembrie 
’89, o editură nu găseşte 
altceva mai bun de pu
blicat decât o carte în care 
Ceauşescu e proclamat 
marele patriot al naţiei, 
într-un climat de liber
tate, sunt deci posibile şi 
asemenea întâmplări. Dar 
pe cât de posibile, pe 
atât de penibile, penibil 
nefiind aici, desigur, de
cât un eufemism dictat de 
respectul ţa ţă  de cititor.

în  timp ee aproape 
toate partidele şi sindi
catele se agită cerând 
demisia Guvernului, dl. 
Văcăroiu se mută de la 
bloc şi se instalează în 
Primăverii. Tocmai în 
timp ce noi ne: întrebam: 
până când? în  sfârşit, 
acum ne-am lăm urit

Apropo. Gurile rele zic 
că, în timp ce dl. Văcă

roiu citeşte „Sfidarea mon
dială",* dl. Radu Câm- 
peanu cântă „Fosta-i, lele, 
când ai fost..." Dar tov. 
Verdeţ ce-o mai fi citind, 
ce-o mai fi cântând, ce.o 
mai fi scandând?

Căci, în timp ce sena
torul Ifăunescu ne ame
ninţă cu câştigarea vii
toarelor alegeri, un son
daj I.R.S.O.P. relevă că 
preferinţele electoratului 
situează P.S.M. la ameţi
toarea cotă de 4 (patru) 
procente; pe aceeaşi 
treaptă cu UJD.M.R. Dar, 
cum bine se Ştie, 
1JLS.O.P. minte; nu-i 
aşa?, nefiind decât un 
mijloc prin care „pute
rea" manipulează această 
naţie plină de vocaţie 
proletară.

Tot aşa zice şi dl. Cu- 
neseu — altfel, bărbat 
simpatic şi d istins" un 
gentleman, ce m ai!

căci P.S.D.R. a 
fost s i t u a t  pe aceleaşi 
preferinţe pe ultimul loc, 
cu 1 (unu) la sută, în 
timp ce P.M.Ţ.CJD. a săl

tat spectaculos pe locul I 
doi, cu 17 la sută. Dar j 
de-ar fi ieşit invers, adi- |  
câtelea vjţăvercia, mă-n- [ 
ţelegi, dl. Coposu ar fi |  
fost cel care ar fi zis că * 
I.R.S.O.P. minte. Că aşa-i |  
românul: imparţial. '

Şi aşa mai departe. |  
Iar în timp ce noi ne J 

delectăm cu aceste re- i 
flecţii contrastive, timpul I 
trece şi tace şi ne aduce î 
din nou în pragul dintre ( 
ani. Ce ne-o mai fi aş- J 
teptârid dincolo de acest |  
prag? Eu unul sper şi sunt * 
convins că Urcuşul'este spre I 
ieşirea dip groapa cu lei J 
(jigăriţi). N-am nici o |  
îndoială că vom ieşi la J 
liman, chiar dacă nu eu. » 
corabia, în zbor, cum ne 1 
îndreptam spre comunism, J 
ci aşa, mai târâş-grăpiş, |  
dar tot vom ieşi. Oricum, * 
„de-o fi una, de-o fi alta. I 
ce e scris şi pentru noi". , 
Cu fiecare an care vine, I 
ne ducem şi noi câte J 
puţin, în timp ce ţara va l 
creşte spre împlinirea n e - * 
ritată. Să dea Domne- ! 
zeu! Aceasta să ne fie I 
consolarea şi încurajarea. J 

La mulţi a n i! |

RADU CIORANU I

A Z I
30 DECEMBR1S

•  Au trecut 363 de zile 
din an; au mai rămas 2.

•  1863. S-a născut ION 
GORUN (Alexandru Ho- 
doş), (m. 19&8), scriitor.

•  1870. S-a născut J.A. 
BASSARABESCU (m. 1952), 
scriitor.

-VINERI,
31 DECEMBRIE

•  A mai
ră zi din anul 19931

•  Ajunul Anului Nou.
•  1691. A  murit croni

carul MIRON CJOST1N (or 
1633), autonil ^Letopiseţu
lui Tării Moldovei de la 
Aron Vodă încoace".

•  1842. S-a născut 1A- 
COB NEGRUZZI (m. 1932); 
scriitor român, secretarul 
societăţiL „Junimea" şi 
redactorul „Convorbirilor 
literare".

•  1858. S-a născut ENEA 
HODOŞ (m. 1945), folclo
rist român.

• 1889. A murit ION
CREANGA (». 1837), cel 

"mai mare povestitor ro
mân. _

u  1968. A m urit SABIN 
DRAGOI (n. 1894), com
pozitor şi folclorist 
LA M U Lfl ANI — 1994 !

SÂMBAt A,
1 IANUARIE 1994

•  Sfântul Vasile cel
Mare. Anul Nou. 1

•  1823. S-a născut PK- 
TOFI SANDOR (m. 184% 
poet maghiar.

DUMINICA,
2 IANUARIE

•  1891. S-a născut 
ARON COTRUŞ (m. 1961); 
poet expresionisL

•  1875. A m urit PIKRRE 
A TH AN ASE LAROUSSE 
(n. 1817), filolog şi lexico
graf francez.

LUNI, 3 IANUARIE

•  1967. A m urit ALFRED 
MARCUL SPERBER (n. 
1898), poet de limbă ger
mană din România.

O acţiune inedită şi pli
nă de farmec s-a desfăşu
rat în penultima zi a pri
mului trimestru al anului 
şcolar la Liceul Teoretic 
„TRAIAÎf* din Deva.

Conducerea liceului şi 
colectivul didactic au or
ganizat un băl ai premian
ţilor, la care au participat, 
ca invitaţi, elevii cu cele 
mai bune rezultate la în
văţătură din fiecare clasă. 
Cu sprijinul unor sponsori, 
părinţi ai elevilor, s-au 
putut asigura condiţii deo
sebite ca devii şi dascălii 
lor să petreacă o seară plă
cută.

într-o ambianţă deose
bită, în jurul pomului de 
Crăciun, cei peşte 106 de 
premianţi şi profesorii lor 
‘au asistat Ia un recital de 
colinde oferit . de coleg» 
lor, au dansat, au partici

pat la jocuri de societate, 
şi ia un concurs de dans 
la care câştigătorii au pri
mit premii.- Elevilor invi
taţi li s-au oferit gustări, 

.sucuri şi dulciuri Surpri
za serii a constituit-o a- 
parjţia lui Moş Crăciun, 
care a oferit tuturor pre
mianţilor cadouri.

Acţiunea s-a înscris în 
frumoasele tradiţii ale li
ceului, privând crearea li
nei ambianţe plăcuţe şi e- 
ducative perttru elevii şco
lii. Ne bucură aprecierea 
elevilor şi părinţilor aces
tora pentru efortul depus 
de colectivul didactic in 
direcţia asigurării condi
ţiilor necesare pentru îm
plinirea personalităţii ştiin
ţifice, culturale şi sociale 
-a viitorilor: absolvenţi.
Prof. ROBERT SJNGER 

Deva

incendiu fa Primăria 
H unedoara

Miercuri, 22 decembrie ax„ în jurul orei 20,30, la 
Primăria Hunedoara s-a declanşat un incendiu. Autori 
necunoscuţi, deocamdată, au pătruns în incinta primă
riei prin spate, printr-o uşă de Ia parter, incendiind 
simultan patru birouri: biroul de control financiar, bi
roul contabilitate, biroul personal şi cabinetul primaru
lui. De asemenea, la subsol a fost Incendiată o încăpere 
unde se afişa documente clasate.

Drama care putea să la proporţii a  fost stopată prin 
intervenţia imediată a  pompierilor. Incendiul fiind ani
hilat in totalitate în ju n ă  orei două noaptea.

Cazul de faţă ridică din start câteva întrebări : a 
fost întâmplător aleasă ziua de 22 decembrie a.c. pentru 
incendiul declanşat ? De ce totuşi s-a încercat incendie
rea birourilor unde sunt documente financiare, evidenţe 
contabile ete. ? -

Fapttfl se aflp in atenţia organelor de stat care 
efectuează cercetări pentru identificarea autorului 
(autorilor).

CORNEL POENAR'

ROMANII SE ŢIN BINE

LA SAMSUNSPOR

Echipa Samsunspor din 
Turcia — antrenată de 
fostul jucător al Jiului Pe
troşani, Gigi Mulţescu şi 
în teren cu mai tânărul 
(tot fost jiuiist) Timofte şi 
până nu de mult şi ex-hu- 
nedoreanul Hanganu şi 
mai nou Luca de la Brăi
la — s-a clasat în turul 
acestui campionat al Tur
ciei pe merituosul loc trei, 
înaintea unor valoroase e- 
chipe. Bucurie mare dar 
şi frumoase aprecieri la 
adresa fotbalului românesc. 
Şi iată, sponsorul echipei 
turceşti,' firma King —E- 
lectronlc doreşte să Invite 
reprezentativa României la 
un stagiu de pregătire în 
Anatolia ' şi să organizeze 
un meci Turcia — Româ
nia. (C.S.) ,

CUPA SPHIANŢELOR l a  
DEVA

După recentul forneu de 
minilotfcal In cală, la  De
va, filtre 3—5 ianuarie ”94 
se va desfăşura etapa de 
zonă a competiţiei de mi- 
nifotba] „Cupa speranţelor- , 
organizată de F-R.F„ . fin., 
pretmă cu Asociaţia jud. 
de fotbal şi Fotbal STAR 
H  Deva, la care vor par
ticipa 12 'form aţii de co
p ii din ju d eţ: F.C. G ard . 
nul, „Luceafărul-  Michael 
Klein Hunedoara. Fotbal 
S tart *91 Deva, Mureşul 
Deva, F.C. AKman Brad. 
Dacia Orăştie (grupele m ari 
şi mici). Luni, la  ora 10.' 
va avea loc şedinţa teh
nică. iar de Ia ora 15 Ia 
«ra 20 se vor desfăşura 'me
ciurile sistem turneu (fie
care eu fiecare). M arţi şi 
m iercuri, programul tur
neului *  u  (•■m ia filtre 
«rele 9,30—20. (SC.)

(Urmare din pas- f)

cîat. Dar a  fost reuşită. Asigur, deocamdată, exis
tenţa a 67 de oameni.

Şi fii'1994 tot pe acelaşi ajutor contez. f^perăm 
să urcăm fii vârful piramidei întreprinzătorilor 
particulari de bunuri materiale din Deva.

— Şi cu deviza afirmată cum rămâne?
— Trebuie să mi-o respect. Odată am călcat-o

şi Dumnezeu m-a pedepsit pentru minciună. Mi-au 
dat in barbă cu moara de grâu belgiană., Aşa că în 
1994 — pâine românească, din grâu românesc, cu 
utilaje româneşti! ‘ .

ROMULUS TIMAR, director &C. „ApratenT 
S.A. Simerla: „Pentru noi, anul 1993 a  reprezentat 
câştigarea unor experienţe fii domeniul economiei de 
piaţă, care se va finaliza până la sfârşitul soiului 
1994, prin privatizarea unităţii noastre. Intenţionăm 
o extindere cu partenerii fii anul 1994, crearea de 
noi relaţii atât în interior cât şi în exterior- .

Pe acelaşi bulevard — al Libertăţii, din Hune
doara, trec una pe lângă alta două generaţii opuse: 
una la început de drum, alta către amurg. Ce-1 
frământă oare pe omul cu  fire argintii : care priveş
te la îhicuţii lui concitadini ?

— Eu — ne spune eu naturalele dl ALEXANDRU 
MARGOI, am închis filete cărţii de muncă în 1998, 
cu o pensie de 3 700 Iei. Erau bani buni pe-atunci. 
Fusesem maistru mecanic în combinat şi câştigam 
bine. Acum iau 71 000 de lei. Dar cu ce mă aleg 
la preţurile aberante de acum, când numai cheltuie
lile comune au depăşit 14009 de lei, iar energia 
electrică A 000 de iei ? Dacă şi în  B4 va fi tot 
aşa... Putere fizică pentru a  mai lucra ceva nu mai 
avem. Dar ne-a mai rămas speranţa... Fără 
ranţă, ne dueem_

MIHAl NEG ESC, primarul oraşului Cătan: „De 
data aceasta nu vorbesc ca primar, ci ca cetăţean 
al oraşului. Anul care se Încheie nu a fost prea 
greu. în 1994 va fi Insă mult maţ greu. Vor fi: 
multe probleme şi necazuri. Combinaţia siderurgic e 
pe butuci. De aici vin toate îngrijorările noastre".

Mauri necerarate 
la cumpăna «âbr

Doctor CONSTANTIN TRUŞCA — şeful serviciu
lui judeţean: de salvare .

—  Greu 1993 pentru un serviciu de maximă soli- 
citare in slujba vie ţu, dle doctor ?

— Un art* liniştit, daqă fac abstracţie de greută
ţile zilnice, inerent^ accentuate pentru sectorul sa
nitar fii perioada de tranziţie.

— S# immiiţMi mtmî site «Sn ÎSSX
— Css de » .  P k n &  î&  ora î l  » tee te fi să in-

tervenim de tugenţâ fn fâ titt cazuri de infarct şl tr if  
accidente vasculare cerebrale, cu pacienţii aflaţi deo 
camdată fia'afara pericolului. : ' •

— Deschideţi un moment fereastra către 1994?
— Promisiuni de mai bine sfint. ■
— Asta o spune medicul. C e  întrevede omul

pentru 1994? >
— Greu de precizat; dar ca Indivizi aparţinând 

speciei umane, ca români fia primul rând, trebuie 
să fim optim işti Avem această datorie.

ProL IOAN SVCOB — cMsffier şef al 
râtului pentru Cultură al judeţului Hunedoara:

„1993? Un an cu multe satisfacţii, dar şi cu 
eforturi extraordinar de mari, cu consum nervos şi 
financiar deosebit Argumente fit sprijinul acestei 
afirmaţii stau acţiunile de amploare care s-au impus 
atenţiei specialiştilor şi publicului Multe an avut 
caracter internaţional: Festivalul de folclor Sarmi- 
zegetusa, ediţia a n -a , Smpozkmul „DIES TRA1A- 
NI“, Adunarea Organizaţiei Internaţionale de Fol
clor — secţia pentru România, ţinută la Deva A- 
cestora 11 se adaugă manifestările închinate eroului 
naţional Avram Iancu, alte acţiuni de interes naţio
nal sau local care de asemenea s-au Înscris în ac
tivitatea anului finchetot

Gânduri pentru 1994? S i  continuăm ceea ce
s-a in iţia t Am dori să organizăm un festival na

ţional de teatru latin Ia Sarmizlsgetusa. B ne
cesar să dăm o mai mare importanţă problemelor 
de patrimoniu, lucrărilor de conservare şi restaurare 
a monumentelor din judeţ, sporirii achiziţiilor' de 
carte pentru biblioteci, repunerii tradiţiilor la locul 
lor firesc fit mediul rural".

Pentru mulţi elevi 1993 a însemnat un. urcuş pe 
treptele profesiei, ale vieţii.

ISARIUS ACHIlf, am  Hunedoara «re satisfac- 
ţia de a  fi intrat la Liceul Industrial Nr. L „1993 
mi-a adus biţpuria de a fi licean. Sper să  termin 
cu bine anul şcolar şi doresc părinţilor şi fraţilor 
mei, profesorilor pe care îi stimez, multă sănătate ta  
noul an şi-n cei care vor veni, Iar mie fini doresc 
note mai bune*. ^

LEHEL TOMA, Băcia. p e n tru  mifie şi soţia 
mea, 1993 & fost im an greu. Suntem pensionari, tor 

' pământ avem puţin. Scumpetea asta ne omoară. Nici 
la anul nu o  să fie nud bine. Parlamentul ar trebui 
t i  fiică mai m ult Doamne fereşte d e  un război, 
că uite câte nenorociri se fittâmpiă fii jurul nostru

OVIDIU IORDAN — tehnician «— parcul dendra- 
logic Simeria : „Anul 1993 a  fost cei mai greu din 
ultimii patru. Lipsa banilor şi-a spus fia mod deo
sebit cuvântul. Este trist, dar fit ultima perioadă, - 
datorită în special lipsei fondurilor, arboretul s-a 
depreciat tn  proporţie de 70—80 la sută. De la  ar
mii 1994 aşteptăm lucruri mai bune; deşi cred că 
totuşi va fi un an  dificil pentru noi".

FAVEl  GARA — gospodar — Băcia : „A fost un 
an bun, cu recolte bure. Ge-i drept am muncit 
m ult Eu sunt mulţumit Aş vrea ca  *94 să aducă 
preţuri mal mici la lucrările din agricultură, căci 
multe dintre ele sunt prea scumpe. Accsta-i ne
cazul cel mare".

☆
Gânduri şt speranţe, certitudini şi îngrijorare, ea 

fa viată. Şl peste toate, ea un curcubeu al speranţei, 
urarea strămoşească „Anul Nou Fericit I", A m d Hon 
cu bine, cu zile senine, pentru tot românul voitor 
de tine.

-K



FEBRUARIE

L 7 14 21 2 8

M I 8 15 2 2

M 2 9 16  23

J 3 10 17 2 4

V 4 11 18 2 5

S 5 12 19  2 6

D 6 13 2 0  2 7

IUNIE

i  6  13 2 0  2 7

M 7  14 21  28

M 1 8  15 2 2  29

I 2  9  16  2 3  30

¥  3  10  17  2 4

S 4  11 18  2 5

D  5  12  19 2 6

AUG U ST '

1 8  15 22 29

2  9  16 2 3  30

3  10  17 24  31

4  11 18 25

5  12 19 26

6  13  2 0  27

7  14 21 2 8

IANUARIE

3  10  17  2 4  31

4  11 18  2 5

5  12  19  2 6

6  13  2 0  2 7

7  14 21  2 8

1 8  15 2 2  2 9

2  9 16 23  3 0

APRILIE

4  11 18  25

5  12 19  26

6  13 2 0  2 7

7  14 21 2 8

1 8  15  2 2  2 9

2  9  16 23  3 0

3  10 17 2 4

muE.

4 1 1  18 2 5

5  12  19 2 6

6  13  2 0  2 7

7  14  21 2 8  

1  8  15 22  2 9 '  

2 9  16  23  3 0

31

MAI

L 2  9  16  2 3  3 0

M 3  10  17  2 4  31

M 4  11 18  2 5

J ( 5  1 2  19 2 6

MARTIE

7 14 21 28

1 8  15 2 2  29

2  9  16  2 3  30

3  10  17 2 4  31

4  11 18  2 5

5  12 19 2 6

6  13 20  27

SEPTEMBRIE

L 5 1 2 1 9 2 6

M 6  13 2 0  27

M 7  14 2 1 2 8

I  1 8  15 22  2 9

V 2  9  16 23  3 0

S 3 1 0 1 7 2 4

D 4  11 18 25

OCTOMBRIE

L 3  10  17  2 4  31

M 4  11 18 2 5

M 5  12 19 2 6

J * 6  13 20  27

V 7  14 21 2 8

S 1 8  15 22  29

D 2  9  16 23  3 0

NOIEMBRIE

L 7 1 4 2 1 2 8

M 1 8  15 22  29

M 2  9 '1 6  23  30

1 3  10  1 7 2 4

V 4 1 1 1 8 2 5

S 5  12 19 26

D 6  13 20  27

DECEMBRIE *

t 5 12 19 26

M 6 13 2 0 27

M 7 14 21 28

J 1 8 15 22 29

V 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

D 4 11 18 2 5



—  M-a tuns foarte? 
p ro s ti |

©  El nu-i dădea bani ţ 
•a ge îmbrace. Din con- *
* r l l  j
PARADOX |
. ♦  Un creier nefolosiţ* 
pare tocit . "■ i

> E A « 0  - —

p R U M W R I L E  N O A S T R E

Aho ! Aho !
Copii şi fraţi,
Staţi pe loc, nu mai mânaţi 1 
Nu vă mai implementaţi 
Pe la oameni prin târnaţ 
Pentru pâine şi cârnaţi.
Că tot nu le căpătaţi l

Ia mai acţionaţi, flăcăi,
: > Din buhai şi zurgălăi i*.

Strigaţi, m ăi!
Mai strigaţi, mai încetaţi,
Lângă boi v-alăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi:
S-a sculat mai an o ceată,
(Toţi voinici cu fruntea lată 
Şi s-au opintit deodată 
Să facă ţara privată...
Şi se sfătuiră.
Se ciorovăiră, :
Până conveniră :
Că românu-i prost 
Şi dedat la post...
Că de-1 duci cu vorba,
Poţi să-i tai şi ciorba...

Ia mai urlaţi, măi, flăcăi, 
Să se-audă peste .văi,
Gum c pe la noi, măi, h ă i! 

Şeful cetei cu ai lui, - 
Coţi bărbaţi voinici şi şui.
Făcură din ţară bilei,
Da-le-ar, Domnul, numai gâlci ;

.JU uquş aiul 
cu sUiq^ătuti

Au făcut din ţară şatră,
Că şi câinii toţi o latră :
De la răsărit.
Până la sfinţit...
Bate vântul a pustiu 
De la Tisa pân-la Jiu,
De la Prut, de la Şiret,
Până-n Timiş, Ia F ăget;
De la Iza-n Calafat,
Tot rpmânu-i supărat,
Că scăpă de Ceauşescu 
Şi dădu de alţii „Escu“ !
Toţi politicieni de soi 
Ge-au băgat ţara-n nevoi,
Pân-la ziua de apoi 1

Mai sunaţi, flăcăi, tulanga, 
Până nu ne taie creanga, 
Ardeţi-i din bice, măi,
Că de nu, ne-or arde ei... 
IfV -băil

Şeful cetei cu-ai lui juni 
Nu c-ar fi oameni ne buni,
Dar strigarâ-n gură mare 
Că fac liberalizare.

Fiindcă-i democratizare,
Şi-or mai da o indexare 
Şi de foame nu se moare...
Chiar de unii n-au m âncare;
Le lipsesc chiar şl ciorapii,
Mulţi din ei sunt goi ca napii... 
Nu sunt haine, nu-s papuci.
N-ai de ce să te apuci,
Doar cu mâinile de... Duci 
Acasă din salar 
Doar un gând amar...

Mai cu viaţă, fraţi flăcăi, 
Daţi cu biciul in mâncăi, 
In escroci ţ i  în lingăi 
Să b ia prin munţi şi văi, 

' Să nu mai auzim de ei, 
M ăi! II ăi -}

De urat am mai ura, - 
Dar prin ţară-i vreme rea 
Şi, ca bun român,
Nu că-ai fi hapsân,
Dar înjuri guvernul,
Că-a creat infernul:
Gu privatizarea,
Liberalizarea 
Şi Înfometarea 
Poporului de sărmani...
La anul şl la mulţi ani !

Aho 1 A ho!
Oho 1

DUMITRU IIURUBA

UMOR DE SĂRBĂTORI
0  Pe bancheta din 

faţa cabinetului medical, 
cineva a lăsat - o um
brelă de lux însoţită de 
un b ile t: „Aparţine u- 
nui boxer de categoria 
grea !“

Nu după mult timp, 
umbrela a dispărut, în 
locul ei rămânând un 
alt b ile t: „Umbrela se 
află la un alergător de 
maraton !“ -

© — Cine e ăsta cu 
mutră de cretin din fo
tografie ?

— Fratele meu.
e r  O, iertaţi-mă, ar fi 

trebuit să-mi dau sea
ma. Semănaţi doar atât 
de mult !

© Milionarul face 
baie. La uşă se aude un

piocănit, apoi vocea şo
ferului :

— în seara asta ieşi ?
— Albert, de când îmi 

vorbeşti cu „tu“ !, în
treabă iritat milionarul.

— Iertaţi-mă, domnu
le, am crezut că în 
baie e soţia dumnea-

. voastră... ;/-fv '
© .r- Vă rog să-mi 

daţi un loc bun în com
partiment.

— Âcesta-i cel mai 
bun. L-au mai cumpă
rat doi călători...

0  Două prietene dis
cută între ele :
—-  Dacă m-aş căsători 

aş face atâţia bărbaţi 
nefericiţi...

— De ce ? Doar te

căsătoreşti cu unul sin- 
-gur. --''w

0  — Doctore, nevas- 
tă-mea şi-a pierdut vo
cea. Ce-i de făcut ?

— încearcă să vii a- 
casă pe la 4 dimineaţa...

© O tânără îşi în
treabă logodnicul:

— Ge garanţii am că 
mă vei iubi veşnic ?

— Să ne înţelegem, 
dragă I Tu cauţi o fir
mă de asigurări, sau un 
bărbat ?!

O  Mama (care-I ex
pediază pe băieţel la 
sărbătorirea zilei de 
naştere a unei fetiţe):

— Şi nu uita — când 
se termină petrecerea, 
să‘ te duci la mămica 
Lucicăi şi să-i ceri 
frumos iertare...

Culese şi prelucrate
de ILIE LEAHU

A N E C D O T E
Mămica vine acasă într-o 
haină de blană nou-nouţă.

— Gând ţi-a cumpărat 
tăticul-blana asta aşa fru
moasă ? — întreabă Gigei

— Dacă mă bazam pe 
tăticu-tău nu te-aş fi a- 
vut nici pe tine — răs
punde mămica..

— De ce sunt mai mul
te accidente de maşini 
decât de trenuri ?

— Din două motive : © 
locomotivă nu intenţio
nează să o depăşească pe 
alta, iar mecanicul nu-şl 
sărută niciodată ajutorul.

UNUI CARIERIST:
A săpat pe flecare 
Şi, se. şi vedea pe soclu. 
Când, deodată,

consternare: 
L-au numit (fropar şi

?:vi V> cioclul 
UNUI

FUNCţlDNARAŞ s 
Insul ce se crede domn. 
Ştie două vorbe bine.
Ce le mormăie şi-n somn t 
„t— Vino n ă n e  1“

UNUI PRETINS:
El susţine că-i integru 
Şi în toate-i exemplar,
Deşi sufletu-i e negru ‘ 
Ca o gheată de... hom ar !

UNUI BEŢIV:
E Ajun şi cade neaua 
'Peste dealuri şi vâlcele... 
Şi-a pornit şi el cu

- STEAUA,
Dar s-a-nzăpezit în...

UNUI VITEZOMAN: 
Străbătea în goană mare 
Străzile, cu indolenţă.* 
Acum şade în... parcare 
La „Spitalul de urgenţă".*

Un u ia  n e g r u
IN GERUL GURII : 

Veşnicul posomorât,
Cu privire ca de bou, 1. 
Pretextând că â  zâmbit, - , 
A RÂNJIT de Anul

, Nou... î
H.D. -V

(pentru zilele 
in care nu 

. apare ziarul)
©  Nu fuga e ruşinoa-ţ 

să, cj direcţia 1 |
— I-am indicat frize-f 

rului să mă tundă potri-, 
vit capului 'meu.

I D I L I C Ă
(lui Dumitru Hurubă) 

îmbătrânim ,iubito, îmbătrânim,
Acesta-i, din păcate, adevărul;
Cam bâţăim, tuşim şi hârâim.
Ne pică dinţii şi nc cade părul...
Şi, cum agonisiserăm vreo doi 
Bănuţi, s-avem pentr-un moment mai greu, 
(Ziceai că de-o muri vreunul dintre noi 
Să ai cu ce să-mi cumperi copârşeu),
Ne-am hătărît*) să-i înm ulţim  in grabă 
Şi i-am depus, voioşi, Ia „Caritas"
Şi fiindcă tot n-aveam vreo altă treabă 
Am aşteptat, cuminţi, un câştig gras 
Şi-am înfruntat, viteji, foamea şi frigul 
Şi ţi-am promis solemn că n-am să mor 
Până ce nu ne-om incasa câştigul...'
Şi-aşa am devenit nem uritor* 
o  Sic! A. MICU

R Ă V A Ş E
o. Colaboratorilor ziaru

lui „Cuvântul liber" 
Urarea noastră e fireas

că
„La 'mulţi ani" să ne 

trăiască
Toţi colaboratorii ~
Şi cei ' prezenţi şi... 

vutorii.

o TELEFOANELOR

Tenul muzica o face,
Dar la telefon e jale.

■ Face ele un timp încoace 
Numai... adiţionale.

•  UNEI CASIERE 
DE LA GARA

Vin cu flori sau c-o
păpuşă

Călătorii, dar fac şocuri 
Când văd un bilet pe

uşă :
„Pentru azi nu mai sunt 

locuri".
•  UNOR FOTBALIŞTI

Sunteţi fotbalişti de clasă. 
O dovediţi şi-n astă

seară ;
La tot ce este pus pe

masă
Nu trageţi... pe lângă

bară.

IOAN JURA, 
colaborator -

w ! - j

Desenele din această pagină sunt realizate de CONSTANTIN GAVRILA

DE RE VEL



CALEIDOSCOP
REFLECŢIA ZILEI

O „Speranţa: cea mai mare şt mai difi
cilă victorie pe care un om poate să o obţină 
asupra sufletului său“. G. Bernanos

i"
/ / ’

DESPRE SPERANŢA — de Anul Nou
O  „Nu-ţî poţi păstra credinţa, dragostea, toată 

fiinţa ta intimă, fără speranţă". H. de BALZAG 
O  »Daţi-mi o speranţă şl .voi construi un uni

vers". * A. HUXLEY
O  „In toate iernile de suferinţă gândeşte-te că 

Va fi, că nu poate să nu fie o primăvară".
N. IORGA

O  „Speră că va fi cât mai bine şi pregătcşte-te 
pentru ce e mai rău". PROVERB ENGLEZ

O  „Nimic nu este atât de ameninţată ca spe
ranţa". A. de SAINT-EXUPERY

Selecţie de ILIE LEAHU

.GÂNDURI j 
j NEPIEPTĂNATE" j
I CU STANISLAW I
I JERZY LEG *

|  •  Nu după . fiecare *
'  noapte vin zorile. î
I l
i •  Geamurile cu storu- * 
|  rile trase sunt deseori I 
J o mărturie clară. «

j  •  Greu ii poţi ap lau-| 
î-da pe cei care te-au le- |  
»gat. I

Horea, Cloşca, Crişan şi Avram Iancu — cei patru mari martiri ai româ
nilor transilvăneni — pictaţi în interiorul Bisericii ortodoxe din satul Lun
ca Moţilor — comuna Baia de Cri?. Foto PAVEL LAZA

•  Sumerienii sărbăto
resc ziua Anului Nou în 
noaptea de 5 aprilie. Se 
adună în templul, central 
dm Babilon, unde un ma
re jSreot citeşte legenda 
despre facerea lumii. In 
zilele următoare sumerie
nii aduc ofrande zeului 
Marduk, protectorul Ba- 
bîlonului. Abia în ziua de 
13 aprilie se întorc la tre
burile lor.

•  In unele triburi din 
Africa de Sud, sărbători
rea zilei de Anul Nou 
coincide cu Ziua Recoltei. 
Populaţia de culoare, cu 
mic cu mare, se adună 
îiitr-o poiană. Intr-o tă
cere deplină formează uri 
semicerc în mijlocul că
ruia şeful tribului execu
tă un dans ritual, după 
care loveşte de pământ 
un dovleac. In clipa în 
care dovleacul se sparge

m
în bucăţi populaţia tri
bului scoate strigăte de- 
mare bucurie, salutând 
sosirea Noului An şi a 
noii recolte.

•  Indienii: din America 
de Nord -întâmpină sosi
rea Anului Nou într-un 
luminiş din cea mai a- 
propiată pădure, în jurul 
unui foc mare, ornamen
taţi cu tot felul de pene. 
în  timpul dansului se a- 
propie cât mai mult de 
foc pentru ca penele să 
se aprindă. Astfel ei au 
încredere că o să le 
meargă bine tot anul. :

•  Viticultorii din Fran
ţa îşi mzitează depozite
le, ciocnesc de trei ori 
cu fiecare butoi, spunând 
cu glas tare : „Vinule 
dragă nu te-am uitat".

Culese de
IOAN JURA, Deva

I

»gat.

I •  Indicatoarele pot J 
S face dintr-o cale dreap- I 
|  tă un labirint. «

•  Nu provoca pe ere- Î 
tin să scrie capodopere |

* Dacă reuşeşte ?! I

* •  Nu păcătui când nu |
|  crezi 1 j
% I
I * La suma înţeXcpciu- s
, nii proprii adaugă cu i 
î prudenţă prostia stră- *
I ină. |

I •  Prefer inscripţia j 
|  „Intrarea interzisă" de- I 
* cât „Nn există ieşire". J

! •  Prostia niciodată nu I
|  depăşeşte graniţele : ori- j 
J unde calcă, e pământul I
Iei. ■

|J •  Nu sunt de acord »
I cu matematica. Gonsi-1 
* der că suma de zero- *
I uri dă o cifră înfioră |
J toare. I
I Selecţie de )
1 ILIE LEAHU 3

SCARABEUL 

LA EGIPTENI

£  V  E L I O  N

. ,  In ţările din nordul *
» Africii, dar şi în unele I

I* regiuni ale Europei me- J 
ridionale, trăiesc gânda- |

* cii scarabei. Cunoscut!
|  din timpurile cele mai j 
« îndepărtate este scara-1

I beul sacru (SC ARAB A- *
_ EUS SACER). Această I

I* insectă a constituit la • 
vechii egipteni obiectul |

|  unei înalte veneraţii. J 
I O alegorie mistică, in- |
I spirată de obiceiurile .
|  curioase ale scarabeului f 
» sacru este personificată '
;  de imaginea acestei in -1 , 
|  secte, sculptată în pia î 
1 tră ori pictată în culori I 
I vii. După credinţa e- *
|  giptenilor din antichita- >
J •»' Şi a preoţilor lor a- !
|  ceasta imagine simboli- [
» za divinitatea nemuri-1 
I toare a Soarelui, bărbă-*
J ţia şi puterea nesecată I 
|  a naturii. Apariţia sca-î 
J rabeului sacru coincidea |
I cu începerea anotimpu- J 
I « i  primăverii în Egipt, »
J perioada în care Nilul I 
I reintra în albia Iul, iar î 
« terasele fluviului deve- |
I neau propice culturilor «,
; agricole. De aceea sca- |
|  rabeul sacru era consl- J 
I derat şl mesagerul unor |  
vveşti bune, ai începerii I 
j  unul nou an aducător ! 
( • «  hrană şi belşug. §

I SILVIA BURNAZ, i 
!  Deva l
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ORIZONTAL: 1) Compozitor român
(1885—1959), autorul piesei corale „Mulţi 
ani" — Vitrine culinare cu autoservire 
aranjate fastuos la revelion ; 2) Cărturar 
umanist şi scriitor (Gheorghe, 1788—1869), 
autorul poeziilor „înnoirea anului" şî „Im
nul moldovenilor la Anul Nou" — Indi
cator de căldură în pustiul rece al ier
n ii; 3) încălzitori administraţi din tot 
sufletul» — Din creaţia acestui poet 
(George, 1875—1928), în contextul nos
tru tematic, amintim versurile intitulate 
„Toastul" şi „Dulci răvaşe anonime"; 4) 
Redutabilă luptătoare împotriva dogme
lor — A armonizat pentru cor un „Mulţi 
ani" (Cornel); 5) Aşternutul cald pe ca
re se perpelesc cei mici — Umbră tre
cătoare pe ecranul lum ii; 6) Poet român 
(Nicolae), care ne-a lăsat un. „început de 
an" — Insula ce adăposteşte dormitorul 
solitar al marelui Homer; 7) Simbol cu 
greutate exprimat la un toast! — ■ In 
centrul atenţiei la fiecare din revelioa- 
n e ! — Localitate în partea asiatică a 
Turciei; 8) Ultimul invitat la ma'sâ chiar

Mister şi început de În
grijorare în jurul călâfbrfei 
întreprinse de celebrul ar
tist Richa«i Gere în Ti
bet. De aproape două săp
tămâni nu s-a mai primit 
de la el nici o veste şi pe 
1 decembrie a.c câteva 
ziare britanice l-au dat 
dispărut pe potecile Hi
malaiei, producând o un
dă de nelinişte în Man
hattan. Purtătoarea de cu
vânt a interpretului din 
„American Gigolo*, ,Ofi_ 
ţer şi gentilom* şi „Pretty 
woman", Carol Stone, s-a’ 
simţit obligată să-i liniş
tească admiratorii (şi steri- 
ales admiratoarele); „Tot 
ce ştiu e că a plecat in 
vacanţă în China şi în Ti
bet. Nu ne-a telefonat, dar 
nici nu ne aşteptam să o 
facă: nu o face nicioda
tă atunci când pleacă în 
vacanţă. Nu sunt deloc în
grijorată, unor ziare le 
place să facă din ţânţar 
armăsar".

Fervent buddhiit, Gere 
a plecat în HlmBaia în
soţit df un călugăr. Acto
rul, căsătorit cri top mo
delul Cindy Crawford, a 
plecat din Los Angeles ia 
14 noiembrţe, în direcţia* 
Chină. La Cantori a paV- \ 
tîeipat la premierea filmu
lui „Sommersfey"- (în care 
o are parteneră pe Jodie 
Poster), apoi s-a deplasat 
la Beijing şi de aici spre 
Tibet.

m m .i- .m - . A W . A W W .V .W /A V .

şi la revelion — Mod demn de afirmare 
a curajului; 9) Prezenţi la serbările în
chinate zeului Ianus ; 10) Cu... mulţi ani 
înainte! — Poet german (Simon, 1605— 
1659), autorul odei „De Anul Nou".
. VERTICAL : 1) Liric contemporan (Teo- 

fil), semnatarul poeziei „Anul Nou" — 
Sfeşnic de ocazie la, cumpăna dintre a n i ;
2) Scriitor român de expresie maghiară 
(Istvan, 1909—1960), căruia îi aparţine ro
manul „An Nou"-; 3) Oglindă lexicală 
pentru aproapele nostru — „La mulţi 
âni“ într-o Clasică interpretare — „Ce-mi 
spun cei cincizeci de ani ai mei” este u- 
na din creaţiile acestui poet (George D .);
4) Brunete delicioase tratate eu şampa
nie — Poet şi filozof (1895—-1961), care 
ne-a adresat la „Sfârşit de an" urarea 
„Belşug" ; 5) Mâncare din zeamă de peş
te (reg.)— Ţărm primitor pentru coră
biile viselor... Anului Nou ; 8) Materie 
primă pentru un tort din care nu gustă 
nimeni'(înv.) — Oaspete aşteptat eu pom
pă, la-miezul nopţii; 7) Un fel de arahi- 
de servite pe moment — Poet contempo
ran (Ion) care ne invită „La pomul de 
iarnă"; 8> Din creaţia acestui scriitor ro
mân (Victor), amintim titlurile „Un an 
întreg" şi „Povestea pomului de iarnă" 
— Prinsă de urechi, dă o notă de distinc
ţie ; 9) Alt scriitor român de expresie 
maghiară (Andraş), autorul volumului 
„Misi cel cu stea în frunte" — Tradiţio
nalul vestitor al Anului Nou ; 10) Lucea
fărul liricii noastre, semnatarul poeziilor 
„Sunt ani la mijloc" şi „Trecut-au anii". 

DICŢIONAR : IOS, BURC, UHA, ERO.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„COLINDE DE CRĂCIUN"

A PĂRUT IN ZIARUL NOSTRU DE 
SAMBATA TRECUTA:

1) BLAGA — ERSU; 2) RASARE - f  
AU®; 3) EB — L — DALBE ; 4) DIMI
NEŢI — N 5 5) ISANOS — ANI ; 6) G  — 
RET — R — OG; 7) ELISABETA; 8)
AE — CREZ — PR ; 9) NANU — NUN
TA ; 10) URA — HASDEU,

in
Convertit la Buddhism 

in urmă cu vreo zece ani, 
acest autentic sex-sdmbol 
al generaţiei sale a măr
turisit că a găsit în cultu
ra orientală liniştea inte
rioară pe care a râvnit o 
întreaga v ia ţă „ A m  pier
dut câţiva ani căutând să 
mă cunosc pe mine în
sumi şi asta m-a ajutat să 
devin mai generos, mai 
altruist, să dau un sens 
experienţelor mele". El 
s-ă dedicat apoi cu mul- ‘ 
tă energie cauzei budişf i- 
lor tibetani, fiind un fel 
de ambasador oficios al 
lui Dalai Lamă' în SUA 
(unde a şi deschis în a- 
nii ’80, împreună1 cu alţi i 
practicanţi ai budismului 
o „Tibet House"). i

„Nu există frici un conu, 
trast între, religia mea» 
Tibet şi viaţa, mea de aw  
tor — a explicat vedeta înj 
mai multe rânduri. TibeW 
tul nu este doar un iote fjî 
zic, ci şi un spaţiu a l ‘Stih 
Actului".

N.A. Aflăm în ultimtd 
moment că, alarmat d(B 
zvonurile legate de dispari 
riţia sa, R.chard Gere s-a] 
făcut auzit luând legătura 
cu agentul său, de publici* 1 
tate din New York, pe cârd 
l-a informat că pe 5 ia
nuarie va : fi în Londra Itf 
inaugurarea târgului de la 
Harrods, sponsorizat de 
Survlvors- internaţional, tf 
asociaţie pentru apărarea 
drepturilor omului. Infor
maţia publicată joi, 2 de
cembrie a.c. în  „Daily 
Mail", pune capă* a s tfâ  
tuturor speculaţiilor. *

INTRBS0ŢT
-r- De ce te îndoieşti că âş. putea atinge vâr

stă de 80 de ani ? ‘
— Pentru că, draga mea, văd cât de- greu Iţi 

este să împlineşti 40. ,rr-
#  — Ce ai face dacă ai mai avea douăzeci de 

ani ? — îl întrebă nostalgică soţia pe soţul ei.
— Armata!

DUMITRU VASI-ŞOIMOŞANU

„ARESTAŢI-O!"
Pentru o fotografie cu inamicul, procurorul din 

Beirut a cerut autorităţilor libaneze să o aresteze 
pe Miss Liban, pe numele ei Gadat al-Turk, vino
vată de a se fi lăsat imortalizată pe peliculă aţă* 
turi de domnişoara Tmaraburat, reprezentanta Israe
lului la concursul pentru Miss Uni,vers, desfăşurat 
în. noiembrie la Johannesburg.

Spre norocul, ei, frumoasa Gadat -al-Turk, a 
cărei arestare fusese invocată şi de miniştrii de in 
terne şi al justiţiei, nu ş-a mai întors în Liban, 
deloc încântată de perspectiva d e . a să* vedea cu 
cătuşe. în schimb, organizatorul concursului liba
nez pentru alegerea reginei frumuseţii naţionale nu 
va fi scutit de această plăcere, căci procura*»! a 
cerut şi arestarea lui. Asta cu toate că domnişoara 
Gadat nu încetează să se dezvinovăţească: „N-am 
făcut-o anume, e vina fotografului qâ ne-a pozat 
împreună".

SPORTUL ROMANESC
de-a lungul veacurilor

(după „Istoria sportului românesc" dc N.
Postolache)
•  De pe la mijlocul secolului XV datează o 

ambarcaţiune-luntre monoxilă .scobită dintr-un 
trunchi de copac — expusă la Muzeul Marinei din 
Constanţa, 6  astfel, de luntre, ,4ungă şi îngustă", 
menţionează în călătoriile sale şi cavalerul burgund 
Walerand de Wâvrin, ajuns în amil, 1445 prin păr
ţii? Brăilei. *

•  In mormântul lui Vlad Ţepeş de la mănăs
tirea Snagov au fost descoperite o cunună de aur 
şi un inel de femeie. Aceste trofee au fost câştiga
te de voievodul Ţării Româneşti Ia un turnir des- 
făşurat în Transilvania, în perioada 1450—1456.

•  Un cavaler moldovean echipat în armură me
dievală şi cu lancea pregătită pentru un turnir este 
înfăţişat, pentru - prima oară, pe cahla de lut ârs 
descoperită la Suceava. Documentul datează de la 
începutul secolului al XVI-lea.

•  Tot de la începutul secolului XVI datează, 
la Braşov, dansul spadei — vechi obicei popular de 
carnaval — executat de breasla cojocarilor şi dan
sul cercurilor, executat de breasla cizmarilor. . ;

•  între anii 1518—1521, voievodul Ţării Româ
neşti Neagoe Basarab elaborează „învăţăturile" că
tre fiul său Teodosie. Intre aceste. învăţături, tin 
loc important îl ocupă jocurile şi exerciţiile fiziee.

•  in  regulamentul Şeplii din Braşov, condusă 
de cunoscutul umanist şi pedagog Iran Honteros, 
publicată la 1543, se menţionează pe larg necesita
tea practicării exerciţiilar fizice între care : scrima, 
popicele, trânta, tirul cu afeul şi -altele.

Selecţie şi prelucrare, GH. PAVEL



S.C. „UNIVERS" 
S.R.L. Brad

- 2 â 3 5
noul?*!?

JLA MULŢI ANI r

Comerciala «HABEfc** şl

M1HA! CEAUŞI)

RJLG.C.L
Simeria

Cu prileju l A nului Nou 1994, felicită  căl
duros pe to ţi beneficiarii ierviaM or sale, ca 
ş i pe colaboratorii apropiau, urăndu-le un  An  
Nou fe ric it

A celeaşi călduroase felicitări ş i urări a- 
dresează consiliul de adm inistraţie al regiei 
salariaţilor săi şi fam iliilor im .

Tuturor '
LA MULŢI ANI şi ANUL NOU FERICIT I

o m .
Deva

S.C. „Condor 
S.A. Deva

(i

rstr . a  i a n c u  bloc h 3 d e v a  ROMĂSltA . 2700
as 612060

«=ax 95 8Î6G2 ?

uCna
ţa *

de administraţie, Sindicatul liber fe- 
căldura întregul personal al soeietă- 

ncestera, instalatorii de încălzire şi sa. 
şi electrici, pe toţi lăcătuşii, ven- 

pe cei care prin pricepere, hăr-
_____ au~asigur*t predarea la timp a obtec-

. de investiţii în anul pe esre-l încheiem.
Vă fe&cH&n pentru calitatea lucrărilor la re- 
de gaze â n  Dean,, la alimentarea cu apă a 

«ei Doina, la  cele de la ffia şi Băcia, la toate 
«  a{l «cţinait.
Vă dorim să aven un An H m  încărcat de b«ţ- 

jg im a ^ JL ^ Mulţi A n ir ,  cu

CONSILIUL I *  ADMIN1STEATIK. 
SINDICATUL LIBKR,

SJR „CONDOR- SJL DEVA

DOMNUL DEPUTAT 

PETRU ŞTEOLEA (PUM A.)

Cu ocazia Siintelor sărbători de iarnă şi 
a A nului Nou, urează alegătorilor săi, pre
cum  şi tuturor cetăţenilor judeţului Hunedoa
ra, JSĂRBĂTORI FERICITE"  şi un A N  NOU 
cu sănătate ş i bucurii !

Adm am ă popnh^in municipiului Deva, lu- 
fumizoftlar şi buudîuaBor servfcSIor so- 

~ hiSjilii i «înmiii Imjiiiî publice locale |i  
cît p  tcâcnc^ilor KA.G.C.L Deva.

; SarbâVori lericile ^
„IA MU1J1 ANI I»

S.C. „Sanex Corn,"
SJLt. Deva

Conducerea societăţii adresează, cu oca- 
A nului N ou 1994, cele m al sincere urări 

d e bine ş i sănătate saiariatetor firm ei ş l ta- 
udllilor lor, clienţilor m agazim hii,'câ t şi co

ş i furnizorilor,
,JLA MULŢI AN I“, cu bucurie i

M ARJA BOZAN, 
adm inistrator unic

JLAMULfl Aţfl

SX. Comser 
Hunedoara 
Distribuitor 

XEROX

XEROX
AC -flacUM* Coitittany

ffer
HUNEDOARA

Ureuzo, cu prflejul A nd» Nou, lufuror 
lidimirHof, proipoitalş^ denevre, succes 8n c

!
JA  MULŢI ANI 1 »

V  111r a  11 I . S
sărbătorilor de

„V irAUS" vă «trează „ U  MULŢI A Nlî“ 
de Setrajntoiare „VITAUS" vă 

■n e a *  d l  de la  data începerii f l până «a prez»
astfel c i

de tei participanţilor.
•nare, Sistemul de îutrajsta- 

„VTTAUSr trc M e  ajutai ca inţeiepetoaea d a n 
ia  ideea de ajutor reciproc şi de artno-

JLA MULŢI AHT, 1994!

*»Complexul 
Hunedoara

u

Urează in  noul an clienţilor ş i colabora
torilor săi bucurie ş i sănătate, prosperitate 
in  a fa cerii

J iA  MULŢI A N I r

PERIOADA 1—9 IANUARIE 1994

-BERBEC (21 III — a  IV)
N11 ironizau pe cineva, spre a nu vă pierde prie

tenii. Iniţiative, proiecte, rezultate strălucite. început 
de săptămână plăcut, fără griji ; optimism, dar şi 
discuţii cu un membru ai familiei. Joi, tendinţe schim
bătoare ; feriţi-vă de jocurile de noroc. Urmează o n  
plictisitoare, iar la sfârşitul săptămânii veţi fi cap
tivat de o lectură interesantă.

TAUB (2 1 I V - M  V|
Un conflict familial care nu vă implică, dar veţi 

medita la o călătorie. Vă va înfuria ingerinţa fami
liei în  legăturile dv. sentimentale. Urmează b zi mo
notonă, ştiri ce vă vor tulbura. Joi, veţi câştiga da 
pe urma unei ştiri confidenţiale care necesită o ac
ţiune urgentă. Feriţi-vă de scandaluri, pentru a nu 
răni pe cineva.

GEMENI (22 V — a  VI)
E bine să respectaţi nevoia de singurătate a par

tenerului dv. O bârfă o să vă ajungă la-ureche ; pu
neţi persoanele faţă 'In  faţă. Noua idilă care vă ten
tează poate atrage după sine necazuri în ce priveşte 
sănătatea. O călătorie apropiată vă va determina să 
discutaţi, marţi, planuri, rezervări de locuri.

BAC (22 VI — 22 VII}
Viaţa de societate şi cea familială vor cunoaşte 

o plăcută înviorare. Fiţi prudent în exprimări. Unele 
neplăceri acasă ; e bine să folosiţi sprijinul unei per. 
soane Importante. Cineva vă va provoca la  O discu
ţie pe teme profesionale ; niu lăsaţi să vă'smulgă se
cretele. Sâmbătă — o zi plictisitoare; dar un musa
fir  neaşteptat.
> LEU (23 VH— 22 VUIj t .

Posibilitatea reînnoirii unui sentiment mai vechi; 
duminică veţi fi smuls din visări’de o ştire neplăcută, 
dar seara nu vă va dezamăgi. (Meriţi, luni, mai mult 
timp familiei Marţi, ^feriţi-vă să nu cădeţi victimă 
necinstei cuiva. Urmează o zi bună pentru relaţiile 
interumane, întâlniri cu persoane paşnice. Vineri, pă
rere diferită de a partenerului privind petreeerea lim- 
pului liber.

FECIOARA (23 V in  — 22 IX)
Nu scăpaţi de sub control cursul evenimentelor.

O discuţie sinceră va ameliora relaţiile cu o persoană 
apropiată. Luni — zi excelentă pentru călătorii; e 
bine să vă gândiţi tn ziua următoare la influenţa pe 
care o exercitaţi asupra unei persoane importante 
pentru dv. Miercuri, veţi fi stăpânit de furie şi veţi . 
rosti cuvinte violente.

' '\'i:vj:;:-BAIANŢA (23 IX — 22 
1 Ianuarie — zi de exaltări emoţionale ; apoi se 

va face simţită Oboseala ultimei zile. Luni — ziua.se 
află sub semnul ordinii şi curăţeniei, al unei perfecte 
relaţii cu cei din jur. Planurile privitoare la  bani au 
eşuat, dar nu vă necăjiţi. Miercuri, multe probleme 
vă pot descumpăni După clipe de încordare, joi sea
ra  vă aşteaptă o plăcută întâlnire. Vineri, schimbări 
de planuri ; conştiinţa propriei valori vă permite să 
acceptaţi câteva proiecte personale. Nn fiţi ‘ sâmbătă 
prea generos. '

SCORPION (23 X — 21 XI)
Veţi petrece, în prima zi a anului, alături de fa- « 

milie. Duminică, dacă plecaţi undeva, vă ameninţă j 
tot felul de dificultăţi. Aveţi nevoie de relaxare, aşa 
că e bine să vă culcaţi devreme. Marţi — un oaspe
te  neaşteptat, o veste surprinzătoare; cordiale salu
tări de departe vă vor ajuta să vă păstraţi armonia 
sufletească. Veţi lua o hotărâre neacoeptată de cei din 
ju r ; urmează o zi favorabilă colaborării 

SĂGETĂTOR (22 X I — 20 XII)
' Sâmbătă — zi excelentă pentru contracte socia

l e ;  vizita unui membru vârstnic al familiei creează 
o  stare ,de tensiune. Feriţi-vă de un comportament 
extravagant. Miercuri acceptaţi cii prea mult entu
ziasm o invitaţie; e  bine să evitaţi un schimb vehe
ment de păreri cu un membru al familiei Ideile a- 
muzante ale unui colaborator vă creează bună dis
poziţie. Vă aşteaptă 'o reuşită întâlnire cu cineva care 
vă poate ajuta. , -

CAPRICORN (M XII — 1» D 
Schimbări tn  viaţa *dv, pot începe chiar in  p ri

ma zi a  anului; comportaţi-vâ natural. Urmează o 
zi plină de satisfacţii. Luni, expansîvitatea va fi mai 
bine apreciată decât subtilitatea. Joi — o convorbire 
telefonică neplăcută, o veste proastă sau o ceartă cU 
cineva care vă anşafizeari. Aveţi grijă, vineri, de 
sănătatea dv. Veţi fi provocat la o discuţie pe terne 
profesionale, dar nu vă lăsaţi antrenat: ^

VĂRSĂTOR (2S I  — U  B)
In  casă, atmosfera nu este prea faună, dar atmo

sfera neînţelegerilor nu depinde de dvLStătî de ner
vozitate datorate unor deplasări. Nu vă angajaţi, luni, 
tn  intrigi; succesele se obţin prin muncă 
fin venit Însemnat vă va permite cumpăra 
obiect pe care vi-l doriţi de mult- Orie m 
planuri au, joi, şanse de succes; urmează o  zi tn  ca
re veţi lăsa impresia că sunteţi aspru, chiar grosolan. 
Obligaţiile casnice vă vor enerva; aveţi nevoie de o- 
dihnâ la aer curat-

PEŞTI 09  n  — 20 n i)
Emoţii puternice, ştiri surprinzătoare. Duminică 

nici o revelaţie, plictiseală. Urmează o zi cu situaţii 
dificile, insă marţi forţa dv. de creaţie este sub 
tecţia stelelor Gândiţi-vă înainte de a  vă
cum a r fi receptată afirmaţia dv. Erori legate de re
zolvarea unei chestiuni; reanalizaţi totul. Sâmbătă
este momentul să demaraţi acţiunea legată de o a- 
facere importantă.



Pregătiri de iarnă
Care este situaţia acum, 

în plină iarnă, la  calea 
Aferată ?

— Corespunzător ; con
diţiilor ţ i  forţelor âe care 
am dispus, am verificat ţ i  
pus la  punct sistemele de ; 
încălzire şi producere a 
energiei electrice, etanşei
tatea uşilor ţi ferestrelor, 
s-a făcut igienizarea inte_ 
rioarelor la toate cele 10S 
vagoane dîn dotare — ne 
spunea cH tog. Ovidiu Gro- 
za, şeful Reviziei de vagoa
ne din staţia Simeria. Ma
joritatea trenurilor de scurt 
sau lung parcurs, perso
nale ori de rang superior 
ce se compun, in staţia 
noastră, eu zic că oferă 
condiţii bune călătorilor. 
Bineînţeles, intervenim ori 
de câte ori este nevoie. 
Pentru că, © spun cu re
gret, mai- sunt ş i călători - 
care distrug interioarele va
goanelor.

Să mal reţinem un as
pect : de peste zece ani 
nu s-a primit nici un va
gon nou, iar din cele .108,
37 sunt obosite, defecte a- 
vând reviziile ezoirate de 
multă vreme. Aşteaotă să 
fie primite la Uzinele ie 
reoaraţii din Paşcani şi 
Bucureşti — Grîviţa. Lip- 

. sa vagoanelor creează greu- 
S tăţi în compunerea trenu_ 

rilor, care pleacă cu două, 
f^f^rei, patru vagoane mîli 
Vs^puţin, ceea ce creează aglo- 
* meraţie mai cu seamă pe 

secţia de circulaţie Sime
ria — Petroşani.

Dar la  necazurile pe ca
re le are calea ferată, une
le obiective, altele mă4 pu
ţin, se adaugă şi unii că
lători care distrug Ceea ce 
s-a făcut bun pentru ei, 
pentru noi, cei care ape
lăm la  serviciile căii fe
rate. Dăm cu numele câ
ţiva dintre aceştia, depis
taţi h  ultim a vrane. A- 
drian Simian, din Ploieşti,

a provocat stricăciuni de 
341000 lei într-un vagon, 
vagonul fiind scos din cir
culaţie pentru o  vreme. 
Fraţii Petru şi Ilie Tador, 
din Hunedoara, călătoreau 
cu trenul nr. 2laâ de la 
Simeria la Hunedoara. Per
sonalul trenului i-a depis
tat furând perdele de la 
geamurile vagoanelor. Po
liţia T-F. Ie-a întocmit do
sare pentru trimiterea fn 
faţa instanţei de * judecată. 
Tot perdele de la geamu
rile vagoanelor au furat | 
Silvia Bârlău, din Brad şi 
Vlorel Ancaş, dîn Gura- 
honţ. Poliţia T.F. Brad i-a 
prins asupra faptei. Mai 
mare ruşinea dacă ne gân
dim că cei doi sunt lucră
tori ceferişti

La Revizia de vagoane 
din staţia CFR Petroşani 
am ascultat câteva păreri 
ale dlui ing. Ernest En- 
ciu, şeful reviziei :

— Ne străduim ca cele 
23 de vagoane din dotare 
să plece fn cursă bine pu
se la 1 punct, încălzite, cu
rate. Necazuri avem cu 
aprovizionarea pieselor de 
schimb şi a sticlei pentru 
geamuri, pe care unii că
lători le sparg.

Şi un caz ieşit din co
mun : Geprgel Clîpon, Că- 
lăun Pomană şi Vasde-Iu_ 
lian Tuf ori u, eleri la Li
ceul Industrial din Petru- 
şani (»). au distr-w patru 
canapele dlntr-un v«igon, 
preiudiriu] adus căli fera
te  fiind de 289844 iei. Pa
guba a fost recuperată. Au 
plătit părinţii... bunilor e- 
levi.

...Are şi calea ferată pă
catele ei. D ar m ăcar ce 
are burt este păcat să dis
trugem noi, cei care ur- 
căirţ în vagoane.

G h.I. NEGREA,
IOAN JURA, 

colaborator

INFORMEAZĂ:

î .  DCHlip UN APARTAMENT 
ŞI UN AUTOTURISM T

LOTO-PRONOSFORT VĂ 
OFERĂ O OCAZIE UNICĂ:

Pe lângă lozul apartamentelor, de marţi 
28̂  decembrie ax. a pus in vânzare •

Ionii „SĂRBĂTORILOR DE IARNA’'

care vă oferă cîştiguri în autoturisme FIAT 
UNO şi în bani de la 500 la 500 mii iei.

Găsiţi lozurile norocoase la tonete şi agen
ţiile Lota-Pronosport din judeţ.

2. DUMINICĂ,^ 2 IANUARIE 

1994* TRADIŢIONALA 

TRAGERE 

EXTRAORDINARĂ 

L O T O !

— 6 extrageri cu un număr total de 60 nu-

I%
I','b

I%.
l■% .

\

l

Oferă spre vânzare 
agenţilor economiei

de origine europeană 
la preţul de 

150000 lei/t, plus TVA
CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 

a TELEFOANE: 091/618200, 615466.
FAX 9H312147& /

S.C. MAG1KA -  fMPEX S.R.t, BRAŞOV

PROGRAMUL PLAţllOR IN CADRUL 

SISTEMULUI DE ÎNTRAJUTORARE

m

I

— se acordă 15 categorii de câştiguri

Cu 200 Iei se jmrticipi la toate cele 6 esc- 1 
trageri de câte 10 numere fiecare.

VA DORIM MULT NOROC t

O joi* 30 decembrie 1993* chitanţele nr.
4684—4691.

9  vineri. 31 decembrie 1993 — chitanţele 
nr. 4692 — 4697.

Plăţile se efectuează la Banul „Bucura” 
din Haţeg.

ASOCIAŢIA AGRICOLĂ SPICUL 
MÎNERĂU

Senate la licitaţie mijloace fixe, in  fiecare; |  
zi de miercuri, orele 10, începând cu 12 ianua- t 
rie 1994. ; Ş

Lista acestora şi informaţii se obţin la s e -1 
diul asociaţiei. |

LUNI, 3 IANUARIE

PROGRAMUL 1 : 1 3 3  C alendar;
13,30 Desene anim ate ; 14,00 A ctualităţi; 

TVR la ş i; 15,00 TVR Clttj-Napocn; 
Magazin agricol;, 10,45 Actualităţi ;

..._Tmirionn în limba m aghiară; 1 9 3
Festivalul de cântece şi balade „Om bun“; 
19,O0Ctin: „Martor la  execuţia Mareşa
lului* ; 19,25 Desene anim ate; 20,00 Ac
tualităţi ; 20,45 De tuni până lu n i; 21,15 
T eatre: „Take, laafce şi Cadâr* de Vic
tor ten  Popa ; 2 2 3  Gimnastică 1993.

14,10
16,15
17,00

PROGRAMUL H î - * 4 3  A ctualităţi ; 
14,19 Mamenco (TVE|; 1 4 3  Oshin (ep. 
20); 1 5 3  Colinde şi melodii populare;
16.00 TVR btocnpCtenal; 1 6 3  Film seria!. 
„Şi bogaţii plâng*; 1 7 3  Veniţi eu noi pe 
programai d a i; 2 0 3  Video-satelit; 20,30 
Desene anim ate; 2 1 3  TVM a  Mesager ;
21,30 Studioul muzicii uşoare; 22,00 TV5 
Europe; 2 2 3  Film. „Cumnatul" (Franţa).

MARŢI* 4 IANUARIE ,

7,00 TVM •  Teiem atinal; 11,00 Lumi
nă din lumină (reluare); 1 2 3  !  001 audi
ţii ; 1 3 3  Berea de vacanţă; 13,30 Desene 
anim ate; 14,10 TVR teşi şi Cinj-Napoca;
16.00 A rte vizuale; 1 6 3  Povestea vorbei; 
1 7 3  Convieţuiri; 18,00 Pariaţi pe cam
pion ; 18,30 Tde-discul muzicii populare;
19.00 Cultura m lume ; 1 9 3  Desene a- 
n im ate; 2 0 3  A ctualităţi; 20,45 Ce-i de 
făcut? v ia ţa  te  pagini de bilanţ; 2U 5 
Film artistic; „Carete de foc* (Anglia T U ; 
2 3 3  A ctualităţi;  23,45 Studioul şlagă
re lo r; 0,15 Insomniile  românului.

PROGRAMUI, I I : 14.00 Actualităţi; 
14,10 ZDF — 50 {Spectacol aniversar);

1 5 3  Jazz m agazin; 1 6 3  TVB tetem s- 
ctenal; 1630 Film serial. „Şi bogaţii 
plâng*; l ? 3  Magazin economic; . 1 9 3  
TECX (ep. 11); 20,09 Video-satelit; 2 8 3  
Desene anim ate; 2 1 3  TVM »  Mesager; 
2 1 3  Mele iţii populare ; 2 6 3 ' TV 5 Eu
rope ; 2 2 3  Credo.

MIERCURI, 5 IANUARIE

PROGRAMUL I r  5 3  TVM •  Trie- 
matin a l; 1 9 3  Bariera numerelor (ep. IU ; 
1 1 3  R te e l  uşoară itti  Germania; 1 2 3  
£001 audiţii; 13,00 Ecran de vacanţă; 
1 3 3  Desene anim ate; 1 4 3  TVR laşi şi 
CinJ-Napoca; 1 6 3  FRm artistic. E x tem 
poral la dirigenţfe" (România, 1988 — I); 
17,00 Medicină pentru toţi.; 17*39 Tezaur 

18,15 Handbal masculin. 
— Slovacia; 19,25 Desene ani

m ate; 29,00 A ctualităţi; ,2 6 3  Ce-i de 
M eat? Preţul drumului de B ria M are; 
21*45 Fitea serial. „Omul de la Riiz* (ep. 
1); 22,15 Tradiţii din B iber; 2 2 3  Noi 
frontiere; 23,15 A ctualităţi; 23,35 Con- 
iluenţe. Poesis. ' 1 .V

PROGRAMUL I I :  1 4 3  Actualităţi ; 
14,10 Culorile Franţei (CFI); 1 4 3  Con
cert extraordinar: ASIA; 1 6 3  TVR}
16,30 FOm serial. „Şi bogaţii plâng"; 
1 7 3  Interferenţe; 19*30 Emisiune în lim 
ba maghiară ; 20,00 Video-satelit ; 20*30 
Desene animate ; 2 1 3  TVM a  Mesager; 
2 1 3  Studioul p u terii uşoare; 2 2 3  TV 5 
Europe; 2 2 3  FiUn. „Bătrâna şi hoţul" 
(de Viorel Savin).

JOI, 6 IANUARIE

PROGRAMUL I: 7 3  TVM •  Trie ;ua ti
na) ; 1 0 3  Transmisiune directă a  slujbei
de Bobotează; 12,00 Film serial. „Norii 
negri* (ep. 4); 133  Ecran de Vacanţă; 
1 3 3  Desene anim ate; 14,10 TVR Iaşi şi 
Clui-Napoca ; 16,98 Reportaj economic;
17,00 Film. „Extemporal la dirigenţie"

(ultima parte); 1 7 3  Faţă te  faţă ; 1 9 3  
Gong ; 1 9 3  Desene animate ; 20,90 Ac
tu a lită ţi; 2 0 3  Studioul economic ; 21,15 
Film serial. JBALLAS* (ep. 2991; 2245 Le
ge şi B iftidcge ; 2 2 3  A lb  ^  Omega; 
2 3 3  A ctualităţi; 2 3 3  Mari interpreţi :
Luciano PavarottL 1 *"

PROGRAMUL II : 1 4 3  A ctualităţi; 
1440 l  umea fantastică a  animalelor (CFI); 
19*15 Tezaur (reluare): 1 6 3  TVE Interna- 

‘ cionai; 1 6 3  Film serial. * $  bogaţii
plâng"; 1 7 3  Ceaiul de la ere 5 ; 1 9 3  
Bmisiuaa te  lknba gem enul; 20*00 Actua 
R tăţi; 2 6 3  Desene m um ate; 21,00 TVM 
U Mesager ; 2 1 3  Melodii populare ; 22,00 
TV 5 Europe ; 2 2 3  „Gioeonda fără Surâs" 

-(film.

1 1 3  Din tem ea animalelor (serial); 1 1 3  
Ecranul; 1 2 3  1 0 »  aud iţii; 13^9 C arat 
—m urdar ; 14,19 ORA 25 - -  TRANZIT 
TV t u  Anul sportiv 1993 •  Poveşti cu 
final neaşteptat  (serial); •  Beverty HHls 
(serial, ep. 9); o  Mapamond a  Vesta) pa
radisului (serial, 5); 19*15 Trie craciriope 
d îa ; 20,00 Actualităţi ; 20,55 Film seriali 
JDALLAS (ep. 300); 21,50 Săptămâna
sportiv ă ; 22,10 Pro show 1993 (I); 23.10 
HUNTER (serial, ep. 7); 0,15 Pop show
1993 a u .

VINERI, 7 IANUARIE

PROGRAMUL 1: 7 3  TVM o Telemati- 
n r i ; 1 6 3  Curcubeu; 1 1 3  1001 audiţii; 
1 6 3  te m a  — un miracol (CFI); U 3 E -  
cran de n e m ţ i ; 1 3 3  Desene anim ate; 
1449 TVR teri şi CbR-Napoca; 16,06 For
mula 3 ; 1 6 3  Tradiţii te  Maramureş; 
1 7 3  Emisiune te  b r i a  gereaană; 18,00 
Pro P a tria ; 1 6 3  „întoarcerea la Eden" 
(serial, SUA, 1993); 2 0 3  A ctualităţi;
2945 Dialoguri politice; 21,15 Reflecţi* 
ru tiere; 21,45 „Viaţa dublă" (« ta , SUA, 
1967); 2 3 3  A ctualităţi; 23,25 Atheneum ; 
9 3  întâlnirea de la miezul nopţii ; . 1 3  
Jazz ten* .

PROGRAMUL H i 14,00 Actualităţi ; 
1446 înfruntând impasibilul (Worldnet); 
1 5 3  Muzica e viaţa mea — operete; 
15*30 Refrenele am intirilor; 16,00 TVB In
ter nacional ; 16*38 „Şi bogaţii plâng* (se
rial, eR  19); 1 7 3  Turnul Babei — di
vertism ent ; 1 9 3  Concert simfonic ; 2 1 3  
TVM o Mesager ; 21,30 Melodii populare; 
21,59 Poesis; 2 2 3  TV 5 Europe; 22,30
VideU-satelit; 2 3 3  Generaţia unu.

SAMBAtA, 8 IANUARIE

PROGRAMUL I: 8 3  Burii diminea
ţa  de la te ş i; 9,10 Ba te , ba nn ; 10,00 
„3 zile pentru a câştiga* (serial, ep. 8);

PROGRAMUL O : 1 4 3  Actualităţi| 
1440 Circ ta Brisferi din Moscova (CFI); 
15,05 ReciteL Romicu Poceam»; M 3  TVR 
Internacionai; 16,30 Film serial. „Şi bo
gaţii plâng" ( r e  19); 1 7 3  Studioul de li
teratură ; 18,00 Tradiţii ; 18,20 Bursa in
venţiilor ; 19,00 Convieţuiri ; 20,00 Video- 
satelit ; 20*30 Intre noi com plexaţii;  2 1 3  
,V arietăţi internaţionale; 2 2 3  TV $ 
p e ;  2 2 3  T ten u l d e ffldeş*. 2 3 3  
Memoria . :

DUMINICA, 9 IANUARIE

PROGRAMUL I :  8 3  ternă dimineaţa; 
9,10 Clubul lui Gullîver (serial); 1 0 3  „3 
zile pentru a  câştiga" (serial, r e  9); 1 0 3  
l u mină din teasteS; 1 1 3  Viaţa satubri* 
1 3 3  Melodii populare; 1 4 3  Vidra mnga- 
zin: o Umor e Muzică uşoară » Muzică 
populară •  Desene anim ate; o Umor spa
niol; •  Anul sportiv *93 HD; 1 8 3  ŞtHnţă 
şi imaginaţie; 18,50 Spectacolul lumii; 19,29 
Itetengo ; 28*00 A ctualităţi; 29*45 „Un
strigăt te  noapte" (film. Anglia — Fran
ţa. 1992); 2 2 3  Duminica sportivă: 2 3 3  
Maeştri a i cântului. Nfcetee H urlm ; 
2 3 3  A ctualităţi; 24,00 Pe ultima sută du 
metri.

PROGRAMUL H ţ 1 4 3  Acteafităţi; 
1446 Megalopolis — Berlin (CFI); 15.85 
Cântece de petrreere; 3 9 6  TVE Intern a , 
cionai; 1 6 3  Film serial. „Şi băgaţii 
plâng* (ep. 20); 1 7 3  Serata umateniiă TV; 
29*09 Video-satelit; 2 9 3  Recitai. Mu. 
donna ; 2 1 3  TVM •  Mesager; 2 1 3  Con
cert dc muzică eountry; 22,00 TV 5 Eu
rope ; 22,30 Varietăţi internaţionale; 23,00 
La puterea a 2-a, . V, =



PROGRAMUI. 
MâG AZINELOR 

DE PAINE

a •

In zilele de sărnatoare
] indicatul l'ber „Siderurgistul"
I  Cu ocazia Anului Nou 1984. Sindicatul 
|  liber „SIDERURGISTUL** urează membrilor 
1 Săi?; de si ridicat, precum şi tuturor colabora- 
I torîiof, multa sănătate, fericire si tradiţîona- 
I Iul

I

4

I
\

I
,.LA MULŢI ANI !”

Biroul Executiv al 
|  Sindicatului liber
î  „SIDERURGISTUL”

S.C. „Aniala Cam 

S.!R.£. Deaa

n

Cu prilejul Anului Nou — 1994, conducerea so
cietăţii adresează calde felicitări tuturor salariatelor 

familiilor lor, furnizorilor de mărfuri, cât şi clien- 
| fllor care, de-a lungul anului ’93, au apelat la servi-, 
1 eiile noastre.
| Vă asigurăm, stimaţi cumpărători, că în Noul An 
1 serviciile firmei vor fl la  .înălţimea exigenţelor dv„
| invifăndu-vă la ultimul etaj al complexului „Ulpia“
I unde societatea „Aniola Com“ vă oferă, cele mai 
I diverse * obiecte de decdraţiuni interioare, stofe şi 
; mătăsuri.

„La mulţi ani !“
OLGA BOTA, asociat unic

I

jAnunţă intenţia de majorare a tarifelor 
pentru .serviciile prestate publicului călător 
s | celorlalţi beneficiari, începând cu 1 februa
rie 1994. ' (1062527)

\

PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR ! 
Numai prin firma noastră. 

Telefonaţi la 613009 sau 613074

I

PROMPT:

,— Consulting p.s.i.
— întocmiri ăp documentaţii 

- dotări cu instalaţii şi echipamente.
w>py

S C. GERMISARA S.A. 
GEOAGIU-BĂI

I
■  s
% yinde prin licitaţie publică mijloace fixe. Lista |  
|  se află afişată la sediu. Licitaţia va avea loc tn J 
I  dala de 10 ianuarie 1994. I
1 ‘V ' ' ' ' . . .

C ălăuza — 2 0 0
Ieri, săptămânalul Independent „Călăuza" a  apărut 

CB cel de-al 20p-lea său număr, ti felicităm cu acest 
prilej şi cu al Noului An 1994 pe redactorii şi pe citi
torii „Călăuzei" 1

Următorul număr al ziarului nostru va apă
rea-inarţi, 4 ianuarie 1994,

•  Magazinele de pâine 
din Deva, ale S.C. „Ce
tate" S.A. (din Micro Iii, 
de lângă Poşta nouă şi 
nr. 19 din centru), ca şi 
cele trei unităţi proprii 
de la fabricile de pâine 
vor fi deschise vineri, 31 
decembrie, între orele 
0,30 şi 16. In 1 şi 2 ianu- 
arie 1994 sunt închise.

I

•  In Hunedoara, S.C. 
„Pan4cor‘‘ S.A. a adaptat 
programul celor 8 Unităţi 
proprii magazinelor ali
mentare ale S.C. „Mercur

Corvinex", respectiv între 
orele 6,30—14,00 (pentru 
vineri, 31 decembrie). In 
zilele de 1 şi 2 ianuarie 
1994 — închis.

•  S.C. „Spicul" S.A. 
Petroşani a stabilit, pen
tru  cele 21 magazine din 
Valea Jiului, următorul 
orar : vineri, 31 decern- ■ 
brie, intre orele 6,30 —
18; sâmbătă, 1 ianuarie 
’94 — închis, duminică, 2 
ianuarie, între orele 7 — 
11,00.

PROGRAMEI,. 
FARMACIILOR 

PUBLICE ,

Deva : In 31 decembrie 
a.c., precum şi în zilele de 
1 şi 2 ianuarie 1994, va 
fi deschisă, între orele 
6—'» ' / farmacia „*'i ,• a“, 
din strada Kogălniccanu 
(telefon 613686).

Hunedoara: Program
normal de lucru, în ziua 
de 31 decembrie, pentru

farmacia „Alfa" (fosta far- 
macie ni 6) In rS-i «■.•! i<
• —2 iariu irie 1994, popu
laţia va fi deservită de 
personalul farmaciei „Act 
Medica" (farmacia nr. 4 
din O.M.).

Petroşani: In ultima
zi a anului, vor fi deschi
se, între orele 8—16, far
maciile nr. 15 — „Lăsat" 
(din centrul municipiului), 
„Carpaţi" (din cartierul -cu 
apelaşi nume), farmacia 
16 din zona „Aeroport"; 
în zilele de 1 şi 2 ianuarie, 
’94, între aceleaşi ore, va 
fi de asemenea deschisă
farmacia nr. 16 
port". (E. S.).

„Aero-

\ VANZARl- 
CU M PA RA ai

Telefon 612497. : ,
(1062542)

•  Vând Dacia .1310, ca
roserie nouă, motor fran
ţuzesc. Informaţii telefon 
617754, Deva.

. ' • (1062548)

•  Vând teren intravilan în 
Geoagiu — Băi şi casă 
în Orăştie. Deva, tel. 
616590, după ora 20.

I

I

•  Vând calculator PC 
386 nou, monitor color, 
placă SVGA, 2 unităţi 
Floppy, preţ 1850 000 lei; 
schiuri Atomic. Telefon 
618675. (1062549)

•  Vând VW Passat, pen
tru piese de schimb, cum
păr motor Dacia 1 300 şi 
instalaţie pentru încărcat 
sifoane. Telefon 716977.

(1062149)

•  Vând ARO 244 D, 
fabricaţie 1989. Informaţii 
Hunedoara, telefon 713448.

(1062150)

•  Vând casă (apă, gaz, 
grădină). Orăştie, 2 an
velope 20—1100 noi. Te
lefoane 712786, 721566.

(1062151)

•  Vând Ol tei t Cldb 11 
RL, stare perfectă, an 
fabricaţie 1992. Telefon 
661443. . (1062540)

•  Vând casă, curte,, gră
dină, livadă, sat Hărţă- 
gani, comuna Băiţa. Hu
nedoara, telefon 713423.

(1062152)

•  Vând locuri pentru 
casă, condiţii avantajoa
se, gaz, canalizare, apă. 
Hunedoara, telefon 720863.

(1062539)

•  Vând apartament 2 
camere, decomandate, bdul 
Dacia* etaj 3, Micro 5. Te
lefon 713423.

(1062152)

•  Vând urgent Mitsu
bishi Turbo Diesel şi 
Dacia 1100, tamponată. Te
lefon 625304.

(1062538).

•  Cumpăr garsonieră în 
Deva (exclus Micro 15). 
Telefon 624681.

(1062543)
•  Cumpăr loc de casă, 

casă sau schimb aparta
ment central cu casă par- 
ticu ;i < i erenţă 'te 
lefon 615351, zHrite după. 
ora 18.

(1062541)
•  Vând apartament , 2 

a mere Em ■ Telefon
621691. (1862475)

•  Vând televizor alb-
negru, video- Funai, com-. 
bină muzicală. Telefon; 
613708. (1062543)

•  Vând convertor .ja
ponez, simplâ polarii • % 
Fotosnaiper, ambele noi.

•  Vând Opel Record 20, 
neinmatriculat, stare ex
cepţională, preţ convena
bil. Telefon 109, Gura- 
sada. (1062537)

. •  Vând 0,7 ha teren 
arabil, Sîntandrei, vană 
fontă r r  cm. Telefon 
613857. , (1062536)

•  Vând casă, 3 #nmere 
(apă şi gaze), în Simeria 
Telefon 661510.

(1062535)

•  Vând Volvo 340 Die
sel, an fabricaţie 1988. Te
lefon 096/743230, Făţreşti, 
Â iha. e (1062534)

•  Vând haină lungă na* 
trie, croi modem, mări-

FIRMA „SABA“ ARAD 
Anunţă chitanţele câştigătoare la tombolă: 

dtHipla 2238743 -  Oltcit; cftffaois Z m m  — 
tv, mkiţt chitanţa 2‘M IM î — frigider.

Listele cu chitanţele Ia plată se vor comu
nica ulterior.

S.C; „BOGDANA ALIMEX" S.R.L. 
(Restaurant „Mioriţa”) 

O R Ă Ş T I E  
ORGANIZEAZĂ

REVELION 1994
► muzică şi meniuri deosebite la preţ foarte 

avantajos;
l rezervări de locuri lâ sediul restaurantului 

1, „Mioriţa", telefon 64 27 90. »
|  - (1061998) ■

mea 44. Hunedoara, . str. 
Chizid, nr. 46, telefon 
714051. (1062479)

•  Vând apartament 4
camere, convenabil. Deva, 
Dorobanţi, telefoane 625368, 
623838. (1062513)

•  Vând motor VW Pas
sat. Deva, telefon 625630, 
după ora 17.

(1062533)
•  Vând casă mare, în

călzire centrală, curte, ga
raj, dependinţe. Hune
doara, telefon 711428 sau 
711090. (1062532)

•  Vând faianţă albă (15 
cutii). Telefon 627638.

-(1062531)
•  Vând remorcă bascu- 

* labilă auto, motor, cutie,
diferite componente. Dacia 
1310. Telefon 614720.

(1062526)
•  Vând vin Riesling din 

podgoria judeţului Vran- 
cea. Telefon 631784.

(1062493)
•  Vând Dacia 1310 şi

remorcă Padeş 500, noi,, 
videorecorder Casio. Deva, 
619191. „ (1062519)

•  Vând urgent Citroen
Visa, înmatriculat, preţ 
•1600 000 lei, negociabil, 
62 10 11. (106127)

•  Vând urgent Renault
18, înmatriculat. Informaţii 
telefon 61 68 19, după ora 
16. . (1061428):

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 3 
camere, Hunedoara cu 
Deva. Telefon 620297.

(1062544)
>. •  Schimb apartament 2 
camere- plus, garsonieră 
Deva, cu apartament 3— 
4 camere. •» 620297

(1062544)
•  Schimb (vând) apar

tament 3 camere, confort 
I. Hunedoara, cu similar 
Oradea. Telefon 721617. - - 

(1062146)

OFERTfcDE
a îE JW iv ii

* G /  femeie serioasă 
Îngrijire fetiţă 2 ani. Te- 
lefon 618875,

(1062549)

PIERDERI

•  Pierdut ştampilă S.O, 
Mara — Endoră — Mixt- 
com S.R.Xv. Brad. Se de
clară nulă.

(1062146)
COMEMORĂRI

•  Azi, 30 decembrie 
1993, a trecut un an plin 
de dor şi lacrimi de când 
iubita soţie, ■ mamă, soa
cră şi bunică

VIRGINIA POP, 
din Ghelari,

a plecat pe drumul fără 
întoarcere. Dumnezeu să

te odihnească în pace !
(1062529)

•  Cu durere în suflet, 
familia Bor ha anunţă 
că au trecut 6 săp
tămâni de la despăr
ţirea de cel care a fost 
un om minunat, 

PETRU BORHA 
Dumnezeu să-l' o- 

dihnească în pace !
(1062519)

- •  In 2 ianuarie se 
împlinesc 6 ani de 
când ne-a părăsit 
scumpul nostru 

MIRON DODA 
Nu te vom uita nici

odată. Ileana, Lucica, 
Ni cu, Dana, Adina.

(1062547)

DECESE

•Familia Opriţa din 
Orăştie mulţumeşte tu
turor celor care i-au 

. fost alături la greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea soţului, ta
tălui şi bunicului, in
gineri uî silvic 

IOAN OPRITA

•  Cu adâncă durere, 
Martin, soţ, Mircea, 
fiu; Delia, noră, Ani- 
ca şi Mircea, nepoţi, 
anunţă încetarea din 
v ia ţă /a  celei care a 
fost o bună soţie, ma- 
ta ‘ şi bunică •• ' 

CLARA TODOR 
înmormântarea are 

Ioc *azîr 36 decembrie, 
la Nădlae. Fie-i ţă
râna jţdară.

(1062551)

•  Mulţumesc o>»n: 
inifiîă a  deîor (.■ 
natei ' t i z i  din Baia 
Mare), colegilor, veci
nilor, prietenilor §1 
t| c*îvr că» m  
îmi aSStart de mim 
a» clipele pricinuite &  
pteMfart-a hecnpfîx- 
bilâ a celui care s  
mii
SCHULZ FREDERIG 

UTLHELM
Soţia Văii.

(1062553)

•  im  darii blocului 
î c. ( u a  Vodă, Deva* «u.v 

ături de familia (Faăor 
Martin la greaua încer-' 
care pricinuită de pier
derea soţiei

CLARA TODOR 
Sincere condoleanţe.

(1062551)
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