
Aho, aho, copii argaţi 
Staţi puţin şi nu mânaţi, 
Lângă boi v-şlăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi.

S-a sculat mai an 
Bădica Troian 
Ş-a încălicat 
P-un cal învăţat 
Cu nume de Graur

Cu şaua de aur 
Cu frâu de mătasă 
Cât viţa de groasă;
Şi*n scări el s-a ridicat 
Peste câmpuri s-a uitat

De arat
Şi semănat . r ;
Şi curând s-a apucat 
Câmpul neted de arat.

(Continuare în pag. a 2-a)

s i pe:
J lc i ('(iMLţLăna \

\ Ne-a ajutat Dumnezeu 
să trăim din nou momen
tul sărbătoresc al trecerii 
cumpenei dintre ani, sâ 
ne mai apropiem eu ■ un 
pas de sfârşitul acestui 
secol şi mileniu. Ca de 
obicei în asemenea îm
prejurări, privim spre a- 
nul ce-a trecut şi ne 
îndreptăm speranţele spre 
cel care vine. _:

1994, anul care pleacă, 
nu a fost prea. darnic cu' 
noi, deşi s-au împlinit 5 
ani de la Revoluţia ' din 

1 decembrie 1989 şi ne-am 
fi aşteptat ca în casele 

noastre să intre mai multă 
bucurie şi lumină, masa 

■ să fie mai îmbelşugată, 
iar hainele ce le purtăm 
să fie mai bune. Din pă- 

i cate, tranziţia se tot pre
lungeşte şi tare ne e tea,

' mă — ani mai trăit asta, 
nu? — că trebuie să ne 
amânăm, speranţele de 
mai bine spre un posibil 
„viitor de aur“ mult prea 
îndepărtat.

In rest, ce ne-a mai 
adus anul 1994? Puterea 
ne asigură că avem o 
anumită stabilitate econo
mică (deci ne-am oprit 

. din cădere), că Europa 
este de acum mai înţele
gătoare cu nbi, că avem 

greutăţi, dar va fi, cândva,

şi bine. Opoziţia, dimpo
trivă,’ obsedată că nu mai 
ajunge odată la putere, 
neagă tot, încearcă îrn- 
brâncirea guvernului („se
siunea şj moţiunea"), îşi
consuma energia în con
flicte iftterne. Sindicatele 
se -divid în două mari 
şuvoaie, unul către pu
tere, celălalt către opo
ziţie. . ; / v-
®;: $1 cine mai rămâne ? 
Mai rămân câteva mili
oane de cetăţeni. Oameni 
cărora nu le mai ajunge 
de multă vreme salariul 
sau ajutorul de şomaj, 
pensionarii cu pungile 
golite, tinerii fără lucru 
şi fără speranţe. Şi mai 
rămân câteva mii de pri_ 
vilegiaţi, îmbogăţiţi peste 
noapte, care, împreună cu 
ocupanţii unor funcţii 
mult' prea abundent plă
tite de la buget, o duc ■ 
bine mersi şi dorm a- I 
dânc, fără grija zilei de ! 
mâine. |

Dar cum la cumpăna ] 
dintre ani trebuie să fim i 
mai puţin încrâncenaţi, să ' 
uităm măcar pentru o . 
zi necazurile şi să spe- | 
răm că anul care vine ' 
va fi mai bun şi mai ge
neros cu fiecare dintre « 
noi. j

La mulţi ani, cu sănătate şi fericire l

ANCHETA NOASTRĂ LA SFÂRŞIT DE AN

P ag . a IV -a

DRĂŞTIA — A FOST DECLARATA j 
MUNICIPIU 1

I Prin Hotărârea Parlamentului României, oraşul } 
I Orăştie a fost declarat municipiu. Este a  mare bucu- J 
J rie pentru orăştieni, pgntîţi toţi hunedorenii, locui- |  
I tori ai acestor străbune meleaguri de trăire româ- " 
î  nească. (Gh. I.N.) |
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Ca s-aleagă-un Ioc curat

W A V A V .W .V ?

O R A ZĂ  D E L U M IN Ă
(FRAGMENT)

O rază de lumină 
Din răsărit a pornit 
Călăuzind magii 
Spre Fiul cel iubit.

Ce s-a născut in staul 
în ieslea cea săracă 
Şi boul peste el sufla 
Căldură ca să-i facă.

De-ar îndrepta poporul 
Spre calea cea divină 
Unde stă sus Păstorul.

Căci mulţi s-au depărtat 
De-a Domnului cărare. 
Mergând spre-ntunecat 
Nemaiavând scăpare.

Dezmăţul şi trufia 
In creştere mereu

Orbindu-i bogăţia 
Uitând de Dumnezeu.

Luaţi aminte tineri 
Şi oamenii maturi 
Căci viaţa de-a fi

liberi
Nu-i dată spre minuni. 

IO AN BUŞTEA, 
poet ţăran, 

lilaO rază de lumină
V /A w rw w A W A w w w /w .w w w jw /W A -rr.v rr.v .w r.v .v r.vA Y A w ;

A Z I
Sâmbătă,

31 decembrie 1994
•  Ultima zj a anului 

1994 !;
•  Sf. Mc- Hermes; Cuv. 
Melania Romana; Odo-

vania praznicului 
Naşterii Domnului;

•  1691. A murit croni
carul MIRON COS- 
TIN (n. 1633), auto
rul „Letopiseţului Ţă
rii Moldovei de Ia 
Aron Vodă încoace";

•  1842. S-a născut IA-
COB NEGRUZZI (m. 
1932), scriitor ro
mân; :: ; / ,.

•  1858. S-a născut E-
NEA HODOŞ (m.

' 1945), folclorist ro
mân ;

Duminică,*
1 ianuarie 1995

•  Tăierea împrejur cea 
după trup a Domnu
lui; Sf. VAS1LE CEL 
MARE; ANUL Ni)U.

t o n i . .
2 ianuarie 1995

•  Inainteprăznuirea Bo
tezului Domnului; Sf. 
Silvestru; Sf. Ser- 
ghie.

! • * * • • • • • • • • •

U rm ătoru l n um ăr |  

a l z ia ru lu i n ostru  v a  |  

apărea m iercu r i, 4 1

I
I
I  ian u arîe" 1995.
I

SORCOVA
„Anul Nou a venit 
Pe când eram adormit 
Şi mi-a spus cu şoapte U aţ

Să iau sorcova cu mine,
Să mă duc să sorcovesc.
Pe cei care mă iubesc i

Sorcova de Ia bătrâni 
’A  Cost dată Ia români,
Ga ut^şemn de-mbejşugare, 
Ea Anu şi Ia mal măreU

SORCOVA, VESELA,

SA TRĂIŢI, ŞA ÎNFLORIŢI,
Ga un măr, ca un păr, - 
C a  un fir de trandafir ; 
înalţ cât casa, >
Verde ca mata sa,
Gâte cuie sunt pe casă,
At&ţia bani să fie Pe masă 
Ea Anu şl „La mulţi an i!**

ANUL NOU GU PACE 
şi eu SASATATE 
GU SPOR INŢRU TOATE, "

(Din volamul „Datini strămo
şeşti de Grăeiun şi Anul Nou", de 
Pantelimon Miloşescu). '

URAREA î
NOASTRÂ I

Fie ca Anul Nou 1995 , 
aducă tuturor prie- I

tof rei *

!

lor de întreprinderi şi |  
instituţii, locuitorilor s 

I din întreg judeţul, găn• | 
J dul sincer şi o mai fruc- J 
|  tuoasă conlucrare, suc- |
* ces în activitate, sună- J
I tata şi prosperitate pe |  
J toate planurile. 5
j LA MULŢI ANI!  |
* PaIopIivuI uiarnliii IColectivul ziarului 

„Cuvântul liber** 
B eV a. • •

|  colaboratorilor, cititori- |
! lor, tipografilor, lucrăto- \
I rilor din poştă, difuză- > • 
J rilor de presă, agenţilor |
|  economici, conducători- s

wţa p e  zr
SCURTA VNT<mQ6f€

•  Umorul meu ? Tu 
râzi, el râde, eu plâng.

•  — Firma asta e o 
adunătură de' tâmpiţi. 
Gine le-o fi şef?

— Eu.
•  Un scriitor ajuns ce. 

lebru a dedicat unul din

romane i. „Soţiei mele, 
care, părăsindu-mă, m a 
ajutat să scriu .,".

•  Soţul către soţie ;
— Dragă, dimineaţa 

mi-ai făcut prea tare ca
feaua. N-am putut închi
de un ochi la birou !...
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CUVÂNTUL LIBER

(Urmare din pag. 1)
" ■  " — —— ——■— — —— »

In *TîBir*»
Şi- n cu im oiş
S-a apucat Intr-o joi
C-un ping cu doisprezece boi,
Boi bourei,

fn coadă eodălbei,
In Iruate ţtotăţti.
Mânaţi, copii I Băi, hăi I

Ziua toată a lucrat,
Brazdă neagră-a răsturnat 
Şi prin brazde-a semănat 
Grâu mărunt şi grâu de vară, 
Deie Domnul să răsară.
Mânaţi, măi t

-r* llă i, h ă !!
Şi cât lucrul a  sfârşit,
Iată, m iri, s-a stârnit 
Un vânt mare pe pământ 
Şi ploi multe «lupă vânt,

Pământul #.,» răcorit 
Şi sămânţa a-nceiţit.

- Mânaţi, copii 1 ... . - v
— Hil hii J. 
tM , luna.

La săptămâna, 
îş i umplu tu  apă mâna 
Şi se duse ca să vadă 
De i-a dat Dumnezeu roadă, 
$ivde-t gTâul răsărit

Şi de-i spicul aurit.
spte cât viabia,

W z *tn  fină  ** trestia ?
Mânaţi. I
— Băi. hăi I

Troian iute s-a întors 
9  din grajd pe loc a scos 
Un alt eşti sa ti năzdrăvan, 
Cam ti place lui Troian, 
Negru tsa Corbul,

Iute ca Jocul 
De nu-1 prinde Incul.
Cu potcoave de argint,
Ce sunt spornici la fugit 
Mânaţi, copii !

— Hjl, hii 1
Bl voios a-ncăllcat.
La Teghin-a apucat,
Ca să facă seceri mari

Pentru secerători tari,
Şi să facă seceri miei 
Pentru copilaşi voinici.
Şi-altele » a t  mărunţele 
Cu măruncM de floricele

Pentru fete tinerele 
Şi neveste oehlşele 
Mânaţi, măl l
— Hăi, h ă i!
S-a strâns fine

P L U G U Ş O R U L
Şl vecine.
Şl toţi finii 
Şl vecinii
Şi vrea trei babe bătrâne 
Cei» ştiu rândul la  p ine.

Ş i pe câmp i-a dos 
Şi pe toţi M  Pus 
La tacrti pământului, 
la  răcoarea vântului,
Mânaţi, co tii t
— Hii, b ii l

B  cu  stânga opaca  
Şi cu dreaptă secera,
Ş i prin lan înainta 
De părea că tonte;

A ip-n a m a  I*»- lega, 
Saapari-walte «dmm . 

clăi mândre rădica 
ta soare se usca.

Stimaţi, u t i l i
—  Hăi, b ă ii

Apoi carele-ncărca 
Şi pe toate le căra 
Şi girezi 'nalte dura 
In capul pământului, 
tn sterlţa vântu lu i;
Apoi &rla*şi făcea 
Şi din grajd mai aducea 
Zece iepe 
Tut sicep e..

Şi de Păr « i  ie  lega 
Şi pe toate le  mi na
împrejurul purului
Deasupra r .....
Mânaţi, u li i  i 
Hăi, b ă ii

lepele mereu fugea, 
PUnia se tot strtegea,
De păr iute' ajungea.
Şi gutei se  treiera 
Şi flăcăi îl vântura.

Dimeriîa scutura,
Harabaua iis^rca  
Şl. la moară le  pleca.
Mânaţi, cop ii!
— Hii, hii !

larii hoaţa «ea de moară. 
Când v in i  atâtea cară 
încărcate cu ^povară,
Puse coada pe Spinare 
Şi plecă în  fuga mare

La cea luncă de scăpare,
• Lunca mare 

Frunză n-are,
Luncă mică 
FVunza-t pică-

Iar morarul meşter bun, 
Zărea moara prin cătun 
Şi-şi lua cojoc miţos 
Şi mi-1 îmbrăca pe dos,
Şi-şi lua ciocanu-n brâu

Şi mai lua şi un frâu ;
Apoi iute alerga.
Moara cu frâu-o lega *
Ş-o apuca de călcâi 
D-o pune pe căpătâi

Şi-i da cu ciocanu-n ştie  
D-o aşeza pe măsele. 
Mânaţi, măi t ,
Hăi. Mi!
H o I n  de lăptec

Ş-o da ter bs vad  la  loc,
Ş i t o n  densidna a  ot»
Grâu m ăntafti de «el r o ş ;
Grâul s-aşeza pe vatră

Şi din cop cădea sub p etic i, 
De sub peatră fn covată 
Curgea făină curată.
....copiii

M l
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Os fiăcâi <•
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r i m i l  cft mergea 
P  8te «al Işi atagtii 
M i  aste» t i  cam deasă 
« t i  te l p isa a  tei mătaaă
t a f t a »  «a mâneci albe

*
Ş -ârite f e t id e  
Şi cernea, m iri, cernea, 
Ninsoarea se aşternea,
"  sos tobele bătea, 

sie jos cădea.

. Mânaţi, măi I 
— Hăi. h ă i!
Apoi mamă plămădea 
Ş-o lăsa Până dospea î . 
Apoi colaci învârtea,

Pe lopată mi-i culca 
Şi-n cuptor îi arunca,
Apoi iară cu lopata 
Rumeni li scotea şi gate.
Atunci ea-mpărţea vro cinci

La flăcăii cei voinici 
Şi-mpărţea trei colicei 
La copiii mititei, 
lo r i mândrului bărbat 
Ii da un sărutat.

M&naţi, măi,
— Hăi. băi 1
Cum a dat Dumnezeu an,
Holde mândre lui Troian,
Astfel să  dea şi la voi,
Ca s-avem parte şi n o i :
Să vă  fie  casa 
Casă,
Să vă fie masa 
M asă;

Tot ca mesele întinse 
Şl cu feţele aprinse;
Tot cu casele grijile  
C a . b u n i. -«peţi lecu ite;
Ş i ta anul d  trăiţi,

Să vă găsim înfioriţ!
Ca marii •
£ *  fw*M
In t i t i t d  verii.
Ikfitaâfi, m i i !
— KM, bti!

D e urat am mat ura,
Dar ne-i că vom Insera 
l*e la  curtea Dumneavoastră 
Departe de casa noastră.

Dumneavoastră aveţi parte 
f te  curţi oaite, luminate,
Vătuite.
ŞfatelBte,
Şi tu  fereşti strălucite;

Noi avem  bordeie mici, 
de niisgîw-» volnici 

Veltacite 
Şi lipite

. Şi cu stub acoperite;

Dar câte paie-a la-noi .
Atâţia bani fie Ia v o i!
De urat am mai ura •
Dar ne-1 că vom însera 
Şi avem a trece-n cale

O dumbravă rea din vale.
Unde sunt fete nebune 
Ce azvârlă cu alune 
Şi se leagă de feciori 
Ca albinele de flori,

Şi le-ncarc cărările 
Tot cu dezmierdările.

>■ . (Din volumul „Datini strămo
şeşti de Crăciun şi Anul Nou“. 
de Pantelimon Miloşescu).

I
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
GURASADA

Organizează în data de ÎS ianuarie 
1995, ora 9, la sediul, acestuia, licitaţie 
în vederea închirierii spaţiilor disponibile 
din patrimoniul său. .

Până la încheierea acţiunii de închi
riere, lunar, în data de 18, se va organiza 
licitaţie. (93549)

S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA r  
Vă oferă. în regim en gros,

cu promptitudine. Ia preţuri avantajoase 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro
duse :

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di
versă);

•  Eugenia — Divertis — Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

•  sticksuri;
' •  paste făinoase;
•  tăiţei de casă.
Relaţii şi comenzi — zilnic, la sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257* la tele
foanele : 054/620712 şi 621750; fax; 621150.

S.CJ&I1
irt;

o®»! m m m i m * ?

O IDEE NOUĂ

PENTRU BIROUL DUMNEAVOASTRĂ

S. C. METRO MOBILA S.R.L. DEVA
a deschis cea mai mare expoziţie ăe mo
bilier de birouri din ţară.

Aici puteţi cumpăra la preţuri foarte 
avantajoase mobilierul necesar amenaja 
rii complete a sediilor firmelor dumnea
voastră.

N O U T A T E ;

Firma, oferă ghişee şi pereţi mobili 
despărţitori cu mobilier încorporat; con
sultanţă design interiorg transport şi 
montaj la beneficiar.

Vă aşteptăm  ta Deva — Sântuhalm, 
nr. 31 A, telefoane: 626338 ; 626294, fax 
nr. 621386,

S.C. Q U A SA R  ELEC TR O  S.R .L. 
B-dtif O ecabal B I.R  parter Deva  
teJ/fax 611261 614983

Va prezintă lista cu cistigatorii 
concursului TOMBOLA CRĂCIUN "94

* LO CUL 1 tv c o lo r  G o l d s t a r  
% N e m e ş  l o a n  corn  D obra
• L O C U I. II m a ş i n a  d e  s p a l a t  A u tom at ic  

W olf C r is t in a  D e v a  
L O C U L U I  Frigider 2 4 0  1 
B ota  G h e o r g h e - V a l i s o a r a

M ixer eu  fî \ / îte z e
N e a g  C a lin  .Ilia .L azA  M atiuta t iv f y  •VaSCau,^:' 

Tom a Sorin-T im isdara, G o le a  G h eorgh e-S im p rfa , 
Iftimie Â d rlan -D eva, Stârniri G h eo rg h e-H u n ed o a ra , 
Tiron R em u s-D ev a .O ro ia n  G h eorgb e-D eya .C îu rea  

E u gen ia -O rastie .N istor  V asife-llia .C torogariu  G heor  
g h e -V a ta d e  J o s ,B a n  F lorin-D eva.F arca* Miroti Baru 
Mare.Hntaj Rodica-Oeva.Baicu roşii* Rachitova. feogfeâ Jtiica 

^Simeria.Torgie loah-Hunedoara.PopaPeţffeOgiBbFiMNţ^yi 
Visarion-Zam .Moldovan Gabritia-Qeva

Casfigaiorti sini rugaţi sa se prealite fa sediul finflet ctftu* 
leţlnul ti cuponul de tombola sa-sl ridice cadourile. ■

SHWH5
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CU IN IM A  SI SUFLETUL 
A LĂ T U R I DE MOI

A

Naşterea Domnului, Anul Nou şi ce
lelalte sărbători de iarnă au fost şi sunt 
şi la noi, ca în întreaga creştinătate, prilej 
de bucurie şi veselie. Am simţit cu toţii 
nevoia unei primeniri nu numai fizice dar 
şi spirituale, am redescoperit înfioraţi de 
emoţii datinile şi colinzile, ne-am simţit 
mai curaţi, mai buni şi mai apropiaţi de 
semenii noştri. Bucuria şi pacea care-au 
pus stăpânire pe sufletele noastre ne-au 
îndemnat să le transmitem şi celor apro
piaţi urări şi felicitări de sărbători.

Ziarul nostru a găzduit în paginile 
sale multe astfel de gânduri şi urări în prag 
de sărbători. Dar şi pe adresa noastră au 
sosit multe felicitări şi urări de la colabo
ratori, prieteni şi cititori, care au ţinut să 
ne facă părtaşii stării de spirit ce-i animă 
în aceste fericite zile de sărbătoare. Din 
mesajele primite am înţeles că între ziarul 
nostru şi semnatarii felicitărilor există o 
legătură de suflet care ne bucură şi ne 
obligă.

CU AFECŢIUNE COLEGlÂLĂ
„Cu maximă sinceritate ţ i  afecţiune colegială vă 

dorim un An Nou mai bun ţ i  mai frumos decât cel 
care a trecut?.

STORY PRESS

Crăciun fericit ţi J U  m ulţi anii"
BIROUL PERMANENT AL 

U.Z.P.

PENTRU DV. ŞI CITITORI
„Cele mai bune urări e u  prilejul Crăciunului ţ i 

al Anului Nouf“
SECRETARUL COMISIEI PENTRU

b u g e t » f in a n ţ e  ş i  b ă n c i

Deputat, praf. ec, GHEORGHE ANA
„Doresc ca sărbătorile Crăciunului ţi Anului Nou 

«  v i  aduci săa&We, fericire {.î n u n al Wael*
Deputat, ing. PETRU ŞTEOLEA

CA MÂINE ANUL...
ă*: i ■■■'■■ ■ V.‘; r'-te -A- - V -V-V ;

„Ca mâine anul se-nnoieşte. Timp vechi fuge-n 
uitare ţ i spre inima pământului, timp nou se  naşte-n 

- speranţe,
Să vă simţiţi buni, să vă adăugaţi cu idei senti

mentale celor ce cad mereu numai In adevăr ţ i ard 
în slava stelelor!**.

INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL 
PENTRU HANDICAPAŢI HUNEDOARA — 

DEVA ' , .. .. . ,

SPORIŢIt PUTERI

ţa,
Io,

„Multă sănătate, sporite puteri de muncă ţi rea
lizarea tuturor bunelor dorinţe vă doresc, pentru a 
ne face ţ i  naoft cunoscut ce se petrece in judeţ. In 

ră ţ i In lume. Celor cu numele Sfinţilor Vasile ţi 
oan călduroase şi sincere felicitări**.

Pr. ic. IOACHIM DANCIU, 
Aimaşu Mic de Munte (Balşa)

LA CEAS DE DATINI

„Din preaplinul sufletesc dăruit nouă de colindele 
Crăciunului ia  ceas de veghe şi de datini, vă  urăm 
să aveţi parte de sănătate, fericire, un An Non cu 
deosebite realizări*1.

U.J.GC. FEDERALCOOP 
HUNEDOARA — DEVA

SA COBOARE PACEA ŞI LINIŞTEA

„Dorim ca sărbătoarea Naşterii Domnului să co
boare asupra dv. pacea şl liniştea mult dorite de. toţi, 
iac 1995 să vă aducă sănătate, fericire, bucurii şi îm 
plinirea tuturor dorinţelor**.

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ DEVA

SĂNĂTATE, BELŞUG ŞI BUCURII

Urări de sănătate, belşug, bucurii ţi împliniri am  
Prtaslt dc ia Crucea Tteşs? Devp, Banca „Dacia f t e *  - 
*■■>.4. Chij-Napoea — Sucursala Deva, l'.s®, e<iSî Deva, 
ţ'C, Horticolii Urv», M  i t ora „Destin" Deva. Asociaţia 
Handicapaţilor Neuromott t i Hunedoara Deva, Par* 
£%ewfe 4®  p®  lângă Judecătoria Deva şl i e  pe i l a s l  
Tribunalul ffimedeotâ.

Nu ne-au uitat nici reprezentanţi ai putorii locale-
ţinut s i  ne f e t e i»  primarii d tf} Haţeg, C4Ua, 

A M m m m  ŞgIjoşb. şl Buceţ. Şl S.RJ.-nl, Inspectoratul 
â i  Poliţie a* Judeţului, PoUtla IW a. eA  OngHd 
Pompieri »> Judeţului a-’ fost eu pi sufietol
alături de noi In aceste zile de sărbătoare.

„Afaceri prospere**, alături de alto urări tradiţio- 
nal®» ne «toresc patronii firm elor ys
Brutăria Neamţ, -ia** ţ* Direcţia 49 MnmSmt.i,
care speră ca in anul ce Începe să avem o  colaborare 
Şi , / r ‘vl lrs(fw'iâ»5'<. Tot la spiritul bvka#i colaborări 
ce există latre noi* ne-at» felicitat A tlppg* kiU «la I* 
S.C. „Ff>ţ;dava'r SĂ . Deva.

î
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PACE SUFLETEASCĂ ŞI FERICIRE j
„Linişte, pace sufletească şi mulţumire, sănătate, 

prosperitate, fericire, împlinirea dorinţelor ţ i reali
zări deosebite? —■ este mesajul generos primit de Ia 
BANKCOOP — Filiala Haţeg; Nu mal puţin gene
roase sunt felicitările venite din sfera învăţământului: 
Facultatea. de Inginerie Hunedoara, Liceul „Traian" 
Deva, ţi d e  la eleva Antonela Sirb (Deva), La fel 
şi rc*i es ţ>* * â  * diverse socie & i\ comerciale:
„Bibliofor** S.A. Deva, Comser' S.BX. Hunedoara, 
„Decehai" S A . Deva, „Condor** S A . Deva, S.U.T. 
Deva. Ne-au mai felicitat: familia protopop Rudeanu, 
„Coratrans", LC.S. Hunedoara, Modex, C.C.I. Hune
doara, Direcţia Muncii ţ i . Protecţiei Sociale, Comppil 
S A . Sucursala Hunedoara, Curtea de Conturi a Ro
mâniei — D.C.F. Hunedoara, Sindicatul JEnergeticie- 
nllor" de la F.R.E. Deva, „Chimica" Orăştie, Comi
tetul judeţean Hunedoara al P.SJVT.

Le mulţumim tuturor celor menţio
naţi cât şi celor care ne-au urat prin viu 

grai sărbători fericite şi „La mulţi ani !a 

Le dorim la rândul nostru să aibă parte de 

ceea ce ne-au u ra t!

•  La români sărbătoa
rea Anului Nou este în
soţită de cântece, urări, 
jocuri care creează o at
mosferă de optimism, bu
curie şi încredere în for
ţele proprii. Colindele ce 

răsună „peste văi şi munţi** 
amintesc de anticele pe
treceri ale romanilor din 
prin ele zile ale lunii ia. 
s-uai te. Pluguşorul este 
una dintre datinile cele 
mai vechi care ilustrează 
ocupaţia de bază a stră
moşilor noştri: agricul
tura. Capra face şi ea 
parte din ritualul repre-

. zenţărilor festive de A- 
nul Nou, iar colindele cu 
steaua vestesc Naşterea 
Lui Hristos. Sorcova, alt 
obicei al romanilor, care 
la începutul fiecăirul v t  
se felicitau purtând o 
ramură de dafin verde, 
sărbâtorind-o astfel pe 
Strenia, zeiţa fericirii este 
şi felicitare şi urare.

Tip'/1 iile şi obice s ' ile 
popoarelor prilejuite de 
sărbătorirea Anului Nou, 
născute in timpuri stră
vechi, constituie simbo
luri milenare ale Înnoi
rii, încredere in viaţă, 
în viitor.

•  In zilele premergă
toare datei de 1 ianuarie,

I% :

strat de fân. Potrivit tra-1 
diţiei, fiecare familie po- J 
loneză rezervă in noaptea |  
Anului Nou un loc la * 
masă „oaspetelui necuncs- |  
cut“, care ar putea sosi. *

•  In îndepărtata Mon- J 
gotic. Anul Nou este în- |  

cu serbări Itâmpinat 
populare în care îşi face ! 
apariţia Moş Crăciun, ţt- ( 
nând In ânâ un bici, « 
simbol al păstoritului, o I 
cremene şi o pungă, vechi 5 
tovarăşi aii. păstorului I 
care nu se teme de sin- 5 
gurătate şi drumuri lungi |  
in căutarea de păşuni I 
pentru turme,

O h u L tU lF l 

d e  cA vluJL H tfriJL

japonezii îşi împodobesc 
casele cu crengi de pin 
şi fire de bambus care 
simbolizează viaţa lungă. 
Atunci când ceasurile in
dică miezul nopţii, clo
potele bat de 108 ori. 
Urmează trei zile de pe
treceri.

• •  Indienii navajo din 
America de Nord întâm
pină Anul Nou în lumi
nişuri de pădure. In ju
rul unor focuri imense, 
dansând înveşmântaţi to- 
straie albe. Şaisprezece 
bărbaţi voinici fixează 
în vârful unui stâlp un 
glob roşu. Toţi strigă; 
„S-a născut un nou Soare! 
A sosit un An Noul". A- 
poi în îngrăditura care 
împrejmuieşte locul ser
bării se taie deschizături 
spre toate cele patru 
puncte cardinale, pentru 
ca Soarele să lumineze 
pretutindeni...

•  In Italia noaptea de 
In «3 Nou nu prinde prea

mulţi trecători pe străzi. 
Conform unul străvechi 
obicei, In această neapte, 
se aruncă pe fereastră tot 
ceea ce se socoteşte că e 
inutil Şi învechit în casă.

•  In Polonia, sub faţa 
de masă sărbătorească a 
revelionului se aşază un

\
•  In Spania, ca şi în J

Cuba, în noaptea de A- |  
nul Nou, fiecare trebuie * 
să mănânce 12 boabe de I 
strugure în timpul in |  
care ceasul bate de 12 j 
ori. *

•  In Malta, înaintea I
revelionului, locuitorii î 
spoiesc cu var treptele de f 
la intrarea case». j

•  „Noaptea ridichiilor" * 
îi- spun mexicanii nopţii I 
festive de Anul Nou. Este
n apte® te are fiecare * 
copil aşteaptă să pri-i 
mească in dar un Moşii
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C iu , • onfecţiona c
ridiche. Confecţionarea fi
gurinelor din ridiche este 
de tradiţie aztecă. Acest 
Moş Crăciun Mexican 
nu împarte numai da
ruri, ci *şi sancţiuni celor 
răi şi neascultători.

•  Printre, oele mai ve
sele sărbători ale începu- 
tUhii de an se numără 
şi tradiţionalul Carnaval 
al lampioanclor care are | 
loc în China la sfârşitul, 
lunii ianuarie. Trei zile ] 
şi treţ nopţi străzile sunt! 
străbătute de care alego
rice fastuoase, . purtând 
personaje din folclorul 
chinez.

•  In Egipt, ziua solsti
ţiului de vară, atunci 
când încep a creşte a- 
pele Nilului, egiptenii îşi 
oferă unul altuia rniere 

şi curmale şi spun: „Dulce 
şi binefăcător este numai 
dreptul adevăr'*.

•  In ţările scandinave 
„noaptea cea mare" popo
seşte la 21 decembrie, 
Când se pornesc colindă
torii care preamăresc iz- 
bânzile şi urează oame
nilor fericire în anul 
care- începe.

Culese de N. ZAMFIR



DE OPIim, DAR NO... 1. R.
Fiecare sfârşit de a n ' prilejuieşte efec

tuarea de bilanţuri, anchete, clasamente, 
sondaje. Se cântăresc realizările din dife
rite domenii de activitate, se testează o- 
pinia unor oameni referitoare la anumite 
evenimente, fenomene, persoane etc.

Şi reporteri ai ziarului nostru au încer
cat un aşa-zis sondaj de opinie, chestio
nând cetăţeni din judeţ, priii câteva în
trebări rupte din viaţa noastră cea de 
toate zilele, respectiv : ■'

Ec. VASILE POPEANGĂ, Deva:

1. Bune, nu prea ştiu. Cel mai important eveni
ment, dar în sens negativ — şi cred că sunt şi eve
nimente negative importante — a fost stoparea pri
vatizării, amânarea până cine ştie când a legii pri
vatizării, pe care a tot promis-o guvernul, dl. prim- 

. , ministru Nicolae VăCărdiu. In judeţ eu consider că 
■V revenirea Nadiei Comăneci la DeVa, după cinci'ani 

de autoexil in America, şi logodna ei religioasă iii 
municipiul nostru, chiar dacă şi numai formal, aii 
constituit un eveniment semnificativ pentru multă 

, lume iubitoare de sport şi nu numai.

•2. Nu văd o persoană foarte apreciată sau foarte 
populară, deocamdată, nici in ţară, nici în judeţ. Poate 
dl. ministru de externe Teodor Meleşcanu. Contro
versate-sunt mai piuite. Din punct de vedere poliiiţ, 
cel mai iii negru il văd pe dl Radu Câmpeănu, care, 
printr-o înlănţuire de gafe politice, a dus la dezmem
brarea Partidului Naţional Liberal, pe dâre încearcă 
acum sâ-1 adune la -loc, insă fără succes. La nivelul 

^  judeţului, controversaţi sunt, după părerea mea, atât 
dl. prefect Georgel Răican — om bătrân şi bolnav, 
care dă ordine nepopulare, anticonstituţionale, cât şi 
dl; preşedinte Costel Alic — individ orgolios, însetat 
de putere, care calcă peste legi şi peste cadavre. Cred 
•că amândoi ar trebui înlocuiţi cu oameni capabili,, 
serioşi, integri, care să facă ceva bine pentru acest 
judeţ." . . -f

3. J ţ î S i t a  timp cât la pufcre •— in guvern şi în par
lament, ca şi iri administraţiile locale — sunt prea 
mulţi oamerti incompetenţi şi corupţi, atâta timp cât 
„minciurţa stă du regele la masă", iar hoţia este în 
floare, j>» putem spera in prea mult bine. Să dea 

' Domnul ;şă mă înşel şi să fim mai bogaţi şi mai fe- 
i  rioiţi.-la anul.

ALIN MOŞNEAGII, miner, Petroşani:

i 1. Eu n-am prea urmărit treburile astea. Nici 
ziare nu cam citesc. Doar ce mă uit la televizor şi 
ascult la radio. Evenimente âu fost multe în ţara. 

/ Mai ales cu discuţiile în parlament. In judeţ, dar şi 
) în ţară, şi mai aleşi la noi la Petroşani şi la Cluj, 
cea mai mare (bestie a fost moartea „Caritasului“,

■ care ne-a lăsat pe mulţi fără bani. . Şi un alt eveni- 
Ş m ent.ăfost vizita dlui preşedinte Ion Iliescu în Va
lea jiului, unde minerii l-au primit cum se cuvine.

2. Cei mai «buni in ţară sunt domnul Ion Iliescu
şi Miron Cozma în Valea Jiului. Ei ne-au făcut mult 
bine. Cel mai tare nu-mi place de Corneliu Coposu 
şi de primarul Petroşaniului, pheorghe Berea. Asta 
ne-a fraierit că aduce „Caritasul“ la Petroşani şi ne 
face pe toţi oameni bogaţi, noi l-am crezut, l-am ales 
primar, apoi .Caritasul" a dat chics, mii de oameni 
au pierdut milioane de lei, numai aici, dapăi la Cluj, 
la Funar, iar' el, Berea ăsta, e tot- primar şi nu face 
nimic pentru oraş, pentru oameni. I ~ -

3. Cred că la anul o să fie mai bine. Vrem sâ 
dăm şi noi mai mult cărbune, că Livezeni e o mină 
bună, iar în ţară să fie pace şi ăia din Parlament să 
dea legile de care avem nevoie, să nu se tot certe. La 
mulţi ani cu sănătate şi dv. de la ziarul „Cuvântul 
liber" Deva! , ,,, .v

Prof. VASILE CISMAŞ, Deva:

1. Evenimentele cele mai importante petrecute 
în judeţul Hunedoara, în anul 1994, consider că au 
fost: •  Reuniunea regiunilor Europei, organizată de 
către Consiliul Judeţean, găzduită de' municipiul De
va ; •  Racordarea la reţeaua de alimentare cu gaze 
naturale a Văii Jiului şi a multor alte localităţi ur
bane şi rurale din judeţ; •  Revenirea, după o absenţă 
de mai bine de cinci ani, la DeVa, a celei mai stră
lucitoare stele a gimnasticii ‘feminine româneşti, — 
Nadia Comăneci.

Pe plan naţional cred că cele mai de seamă e- 
venimente au fost: m  Elaborarea de către Guvernul 
României a programului de privatizare în masă, pe 
care-1 apreciez ca fiind de importanţă deosebită în 
edificarea României democrate; •  Acordul de Aso
ciere a 'României la Uniunea Europeană, care ne a- 
sigură racordarea la structurile democratice europene;
•  Calificarea echipei naţionale de fotbal la Campio-

1. Care consideraţi că a fost evenimen
tul cel mai important al anului 1994 — pe 
plan politic, economic, social —, în ţară 
şi în judeţ? V

2. Cine credeţi că a fost persoana cea 
mai apreciată (populară), în acest an, în 
România? Dar în judeţul Hunedoara? Iar 
cea mai controversată? ,

3. Cu ce sentimente întâmpinaţi Noul
An 1995? " • I

natul Mondial din S.U.A. şi intrarea ţării noastre 
(ca urmare a clasificării pe Jocul V) în elita fotbalu
lui mondial.

2, Pentru eforturile consecvente şi stăruitoare de 
a asigura cunoaşterea, şi înţelegerea corectă,*’ reală, a 
imaginii României postrevoluţionare în lume, pentru 
prezenţa deosebit de activă şi "dinamică în viaţa po
litică internaţională şi acţiunile întreprinse în scopul 
racordării ţării noastre la structurile europene şi euro- 
atlantice, consider că personalitatea cea iţjai apreciată 
trebuie să fie domnul preşedinte Ion Iliescu; •  De
gradarea tot mai accentuatîra niyehflui di trăi a ţAei; 
mari părţi din populaţia ţării încadrate -4n diferite 
categorii socio-umane face, cred eu, ca nemulţumirile 
să se îndrepte spre şeful executivului, premieri# Ni
colae Vâcăroiu, căruia i se reproşează că5 nu asigură 
Concordanţa dintre vorbă şi faptă (stabilizarea macro
economică pe care o invocă nu se reflectă în traiul 
de zi-«cu zi al populaţiei, în stoparea şi diminuarea 
preţurilor la produsele de bază, la cele care asigură 
un nivel depenţ,;de:;Vjaţă cetăţenilor).

3. Prin Satura profesiei, cunoscător a l-a tâ t de 
zbuciumatei istorii a acestei ţări, privesc spre Noul 
(An cu optimism. Nădăjduiesc că oamenii de rând şi 
conducătorii lor, dovedind înţelepciune şi devotament 
ja ţă  de ţară, vor face mai uşor de suportat greută
ţile perioadei de tranziţie, prin asigurarea statorni
cirii unui climat de muncă rodnică, de ordine şi disci
plină, aducătoare de satisfacţii personale şi colective, 
4e bogăţie şi prosperitate pentm ţară. Nădăjduiesc să 
Văd, in Noul An. România integrată în structurile de
mocratice europene şi euroaţlăntice, pentru care op
tează cu fermitate, expresie a Vricaţiei de prietenie şi 
colaborare' a poporului nostru* cu celelalte naţiuni ale 
lumii. Să ne ajute Dumnezeu! •»

, .*'* ă '• ' , ; ’ ■ *" * ■ •

Ing. AVRAM DRAMBÂREAN, R.C.M. Deva:

1. Părerea mea este eă în Parlamentul ţării s-au 
dezbătut işi s-au aprobat legi importante pentru ţară, 
pentru viaţa românilor in viaţa socială, politică, eco. 
nomică. Esenţial şi hotărâtor este pentru noi să le 
respectăm, să le «aplicăm.- Evenimente au fost multe 
*îh .lume şi în judeţul nostru. Este greu să spun care 
anume a fost cel mai însemnat. Eu aş zice că afirma
rea României în lume, pe multe planuri, vizitele pre
şedintelui Ion Iliescu în S.U.A., mie mi s-au părut 
de mare importanţă din^toate pUnctele de vedere. Nu 
orice şef de stat este primit lâ Casa Albă. Apoi vasta 
activitate diplomatică întreprinsă mai cu seamă de 
ministrul de externe este un mare- beneficiu- pentru 
prezentul şi viitorul patriei noâstre.

2. Ca personalităţi; eu, care nu fac politică, îi 
apreciez şi îi respect pe acei politicieni care fac totul 
pentru ca România să fie tot mai cunoşcută şi apre
ciată în lume. Cine nu-mi place.? Acei «domni-din 
Parlament care uneori fac circ, jignesc, în loc să se 
ocupe de multele şi marile probleme cu care ne con
fruntăm. Păcat, pentru că noi i-am ales să facă bine. 
In raza mea de activitate îi apreciez pe toţi bunii co
laboratori, Ca să dau nume, nu ar li potrivit. 4  - -

3. în anul care vine, îmi doresc şi doresc tuturor
celor dragi sănătate şi împlinirea dorinţelor | Mie
personal o... pensie bună şi lungă. După aproape pa
trii decenii de muncă la calea ferată!..

IOAN DUMITRU ARSENIE, şeful Inspec
toratului de Poliţie 'a! Judeţului Hunedoara:

1. Pentvu ppliţişti, evenimentul cu o semnificaţie 
mai deosebită l-a constituit adoptarea de Camera De
putaţilor şi Senat a Legii privind organizarea şi func
ţionarea Poliţiei Române şi promulgarea acesteia de 
Preşedintele României, dl. Ion Iliescu, la 11 mai 1994. 
Aşteptăm riipunerea spre adoptare şi a proiectului 
privind Statutul Poliţistului.

' 2. Apreciez toate personalităţile care fac ceva 
pentru ţară şi popor, pentru omul de rând.

3. Doresc ca anul 1995 să fie mai bun şi pentru 
poliţişti, un an mai bun însemnând un an cu mai 
puţine evenimente. Deci, implicit, oamenii să fie mai 
buni. Vrem ta  prin tot ceea ce facem să fim mai efi
cienţi, să mărim încrederea oamenilor în noi, să aducem 
liniştea în caisa -fiecăruia .Oamenii să fie în continuare 
alături de noi, pentru stăvilirea criminalităţii.

IOAN POPA, preşedintele 
Pro-Demograţia — Hunedoara '

1. Evenimentul cel mai semnificativ după opinia
mea îl reprezintă moţiunile de cenzură nereuşite, du
blate şi de venirea regelui în ţară şi neacordarea vi
zei de intrare. '• '

Personalitatea cea mai apreciată, la nivel de ţară, 
consider că este Teodor Meleşcanu, iar în judeţ, Vir- 
gil Boca, Viceprimarul municipiului Deva.

2. Personalităţi controversate la nivel de ţară — 
Nicolae Văcăroiu, iar la nivel de judeţ, Georgel Răi
can, Costel Alic şi Miron Cozma.

3. Cred că în ’95 va fi mai bine, lotul depinde de 
noi şi mai ales de felul, în care ştim să ne folosim 
potenţialul de care dispunem.

PETRU ŞTEOLEA, deputat în Parlamen
tul României:

1. Pe plan intern, cel mai însemnat eveniment îl
socotesc redresarea şi revigorarea producţiei agricole 
cerealiere priri obţinerea unei producţii ce acoperă 
necesarul" de consum al populaţiei şi creează premi
sele, ţinui. potenţial export. Profitul obţinut din această 
acţitirte-poate fi investit în‘Uhele ramuri ale industri
ei, în special cele producătoare de maşini şi utilaje 
agricole. In. plan externarea efect în principal al fac
torului. politic şi al stabilităţii interne, îl reprezintă 
pî^satea Şbmişyiiei în eşaldnţil doi din punctul de ve
dere al' coeficientului de risc în ce priveşte investi
ţiile şi comerţul, faţă de eşalonul trei în care ne aflam 
până în octombrie a.c. .

. ’ Iri sfera ‘vieţii politice âş situa în pfirii-plan par
ticiparea Partidului Unităţii Naţionale Române la ac
tul de guvernare prin- cele patru domenii pe care le -- 
conduce: agricultură, transporturi, justiţie şi comuni, 
caţii — cu elementul său benefic în a realiza ceva 
paipabil şi concret. pentru populaţia ţării, dar şi cu 
pericolul, în caz de‘. nereuşită, de erodarea în cadrul 
electoratului a formaţiunii noastre politice. In dome- ”■ 
niul social se detaşează evenimentele ce .âu avut. loc ;>- 
la Reşiţa, cu care s-au Solidarizat şi Aradul şi Hurie- ' 
daara, ceea ce a relevat pericolul cb-1 are adumulafea ‘ 
de nemulţumiri-şi insatisfacţii.

2. N-aş putea să mă pronunţ. • -
3. Cu ce gânduri'păşesc în Noul An? Cu toate 

gâridurjle de mai bine pentru noi şi pentru ţară. O . 
ducem greu, este adevărat, dar nu trebuie ,$ă ne pier
dem speranţa,. aşa pum românii au făcut secole la 
rând. Aş vrea ca stabilitatea economică să se accen
tueze şi să înceapă creşterea. Suntem însă convinşi 
că trebuie să punem cu toţii umărul. In ce mă pri
veşte, acolo .unde in-a trimis electoratul — în Parla
mentul României — sunt decis să lucrez mai mult şi 
mai bine pentru a coritribui la elaborarea legilor pe 
care le aşteaptă o riaţiune întreagă.

ILEANA s CIUCLÂN, 
Luncoiu de Jos

primarul comunei

1. «Un eveniment de maximă însemnătate a anului
ce se încheie a fost, in plan politie, primirea Româ
niei ca membru asociat în Consiliul Europei. Ca mem
bru al Partidului Democrat, 'âş evidenţia, de aseme" 
nea, Convenţia Naţională a formaţiunii noastre po
litice,, care a avut'loc la Cluj-Napoca, pfecum şi ale
gerea unei noi conduceri a organizaţiei judeţene. 
Despărţindu-se de elementele rieloiale, partidul şi Or
ganizaţia judeţeană a F. D. se întăresc continuu, ca 
şi participarea lor la viaţa politică. *

■ In domeniul economic subliniez' macrostabilizarea 
economică şi realizarea unei creşteri uşoare a produc
ţiei, semn că în România lucrurile încep să se aşeze.

2. L-aş remarca, în mod deosebit, evident, pe dl. 
Petre Roman, preşedintele Partidului Democrat, • care 
are un rol esenţial în elaborarea politicii formaţiei 
noastre şi se manifestă în toate problemele mari ale 
ţării. îmi place foarte mult şi dl. Teodor'Meleşcanu, 
simpaticul ministru de externe al României, dg acti
vitatea căruia se leagă în mod nemijlocit succesele 
politicii externe a ţării noastre. '

3. Speranţa mea cea mai mare se leagă de instalarea
unei centrale telefonice automate îp Luncoiu de Jos. 
Spaţiu avem, de fapt am constririt«-unul ' nou, ayem 
circa 290 de cereri pentru Instalarea de ' . A-
vem şi promisiuni în această direcţie şi nUfipuţine, 
dar, cum bine ştim, cu promisiuni nu poţi realiza: ni
mic. Pentru anul viitor sp>erăm ea „Romtelecom".'Să- 
se ţină de cuvânt. . v _< ?•,"

Dacă n-aţi găsit răspunsurile, Ia fiecare 
din întrebările formulate, stimaţi cititori, 
este pentru că unii dintre interlocutorii 
noştri le-au lăsat în suspensie... sau pur 
şi simplu le-au ocolit...

Anchetă. realizată de 
ESTERA ŞINA, 

DUMITRU GHEONEA, 
TRAIAN BONDOR, 

Gh. I. NEGREA, 
CORNEL POENAR


