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mai cu ra ţi . . .

Am sărbătorit, «u bu- 
,curie in suflete, Sfintele 
Sărbători de Crăciun, du
pă străbuna datină creş
tină. Cu cete de co
lindători care au evocat 

•naşterea Domnului.. ..cu 
'festivaluri corale şi spec
tacole folclorice, cil emo
ţionante şi purificatoare 
slujbe religioase In toate 
bisericile ţării. Ne-am re

u n i t  în familii şi cu 
prietenii, pentru a sărbă- 

'to ri ziua naşterii lui lisus, 
m editând  împreună şi 
' exprimându-ne recunoş
tinţa faţă de harul divin 
care dă sens existenţei 
umane pe  pământ.

Am sărbătorit Crăciu
nul anului 1995 tn  con-, 

‘dlţii mai speciale, impuse 
de originala noastră tran- 
riţie. Aşa cum spunea 
Emanuel Isopescu Intr-un 

. -documentar difuzat 
Televiziunea Homână Ia 
împlinirea a 6 ani de la 
evenimentele de la Ti
mişoara din decembrie 
1989, In prezent 10 la 

; sută din populaţia Ro- 
mftniei \  este constituită 
.din oameni foarte, bogaţi,, 
în timp ce 90 la sută 
din populaţie este săracă, 
iar din aceasta 75 la 

< şută este foarte , săracă.
Aşa că nu ştim ... câte 

, familii de români au a- 
vut iri casă câte un brad,

un vârf de brad sau 
măcar o crenguţă, ţ nu 
ştim câţi copii au primit 
sau nu au prim it daruri, 
după cum -nu ştim nici 
câte familii s-au bucu
ra t de tradiţionalele sari 
male sau de colaci.' ■ • 

în  anii din urmă ni 
s-a tot spus că tranziţia 
pe care o parcurgem este 
un fel de purgatoriu, că 
trebuie, o vreme şă ne fie 
rău pentru ca măi târziu sâ 
ne fie bine. O fi aceasta 
adevărat, nu zicem nu, 
dar rugăm să fim iertaţi 
că nu ne -.entuziasmăm, 
prea tare, câtă vreme de
cenii întregi am fost în
jugaţi Ia ‘făurirea unui 
„viitor de aur", ca să ne 
trezim acum că am fost 
daţi cu putere înapoi 
şi ne vor trebui poate 
alte decenii sw ajungem 
de  tmde ani plecat 
1989. -

Am sărbătorit Crăciunul 
cu speranţa că Cel de 
Sus nu ne-a uitat, că 
va veni o zi când o să-i 
fie bine şi românului pe r 
pământul său.; . Oricum, 
cu toate necazurile pe 
dare Ie avem, sărbătoarea 
Naşterii Domnului ne-â 
făcut m ai’ buni, mai cu
ra ţi, şi un pic mai în 
crezători în viitor.

TIBER1U ISTRATE
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Biserica ortodoxă din T<*4u, comuna Lăpugiu.
Foto: PÂVEt LA Ză <“ i-
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- Discuţie în faţa maternităţii: ; -

— Mama vrea fată, tata — băiat, iar cu- 
video— —
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'(jeeeu.t ji ţtmzknt sulx Imului
de ddrcieLtLn.

E seară. Afară ninge liniştit, îii casă e li- 
nişte. Din când în când se aude clinchetul zur
gălăilor atârnaţi pe rămurelele bradului. Stau 
şi-l privesc.'. cu veneraţie parcă. Demult, în 
inimile copilăriei mele, ll  aşteptam şi eii cu
minte pe Moş Crăciun. Stăteam ore în şir la 
fereastră ca să-l văd când vine cu sacul cu ju
cării şi cu brăduţul împodobit. Adormeam gân- 
dindu-mă la surprizele din sacul lui. Până .mă 
deşteptam în cameră era întotdeauna un bră
duţ frumos cu multe pacheţele sub el. Cu la
crimi în ochi le desfăceam în timp ce-i recitam 
moşului o poezie...
- Dar vremurile acelea s-au dus. Şi acum

bradul luminează camera, dar pentru mine nu 
mai este magic; ca la început. Acest sentiment 
l-am transferat celor mai mici care, cuminţi şi 
ei, se odihnesc până când moşul vine. - 
; Bradul îi aşteaptă, cadourile îi aşteaptă, 
trecutul, şi prezentul se împleteşte sub bradul 
de Crăciun... De undeva, de afară, se aude clin
chet de clopoţei şi o colindă: „O brad frumos», 

cu cetina tot verde...“. Chiar dacă noi îmbătrânim 
el e mereu verde, mereu tânăr în inimile celor 
ce-1 aşteaptă. El va fi mereu „bradul de Cră
ciun

MHIAELA GLIGOR, 
Brad >
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Celebrarea Anului Nou 
• la I ianuarie "este legată: 
de zeul roman Janus care 
era simbolul tuturor în
ceputurilor. -

Anul Nou începe la 1 
ianuarie doar din anul 
46 îe.n. în  majoritatea 
ţărilor lumii Revelionul 
se sărbătoreşte în noaptea 
de 31 decembrie spre 1 
ianuarie.

In  : Birmania- noul an 
începe în aprilie, odată 
cu Sărbătoarea" apelor". 
In Israel Anul Nou în 
cepe odată cu sărbătoarea 
religioasă Jom Kippur, 
care variază de la an la 
an. La‘ musulmani Anul 
Nou cade în fiecare ano
timp pentru că la ei ca
lendarul este lunar şl nu 
solar. în  China sărbătoa
rea se desfăşoară în pri
ma zi cu lună plihâ, când 
Soarele se află Ift conste
laţia Vărsătorului. în  
India, de Revelion e 0 
sărbătoare specială. Peste

tot se aprind ruguri In 
jurul cărora ’ oamenii aş
teaptă ca laptele eu orez 
— tradiţional — să dea 
în clocot. în  Islanda,, pe 
masa de Revelion este 
nelipsită plăcinta . „riisi 
puuro“ care ascunde şi 
câteva boabe de orz. Cme~ 
nimereşte în porţia sa 
boabele de orz se va că
sători sau va deveni pă
rinte. •• ’■ -

Pentru Anul Nou ja 
ponezii împodobesc ~ în 
mod ; deosebit locuinţele 
cu ramuri verzi da pin, 
tulpini de bambus, sim
bol al unei vieţi înde
lungate. fî

Scoţienii-întâmpină A- 
nul Nou în sunetele-tra
diţionalelor cimpoaie. 
Pe! ce vine de Revelion 
trebuie să a.ducă o bucată 
de cărbune • -care simbo
lizează căldura şi o 
scrumbie — txdşuguj.

Câte- ţări atâtea obi
ceiuri. -

1
lităţi; 23<âQ întâlnirea, de I  
la miezul nopţii! 0,5®. I  
Noeturna de b a le t .,- ■

MIERCURI. 27 

DECEMBRIE !

7,00 TVM. Telemafinal; 
8.30 La prima oră;, 9,2# 
Santa Barbara (s/r); ,10,05 
Modâ pe meridiane; 40,35 
Videodiscoteca TV; 40,50 
Videblexicori; 11,50 Stiblfi 
amăgitoare (s/r); - 12,40
D.a.; 13,10 Muzica pentru 
toţi; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj-Napoca; 16,10 
AÎM' sportiv 1995’ (retros
pectivi); 17,00 Videocaseta 
muzicală;’’ 17,15 Ecleziast 
’95; 18,00 De la lume 
adunate».; 18.30 Grand 
Prix (d.a.); 19,00 Sensul 
schimbării; 19,30 Fata şi 
băieţii (s); 20,00 Actuali
tăţi, sport, meteo; 20,20 
Middlemarch (s); 21,50
Noi frontiere; 22,30 To
tul despre muzică; 23,00 
Confluenţe; 23,30 Actua-
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I
I
I
I

I7.00 .La prima oră; 9,20 
Ora de mlirică; 10,05 Ma. 
gazin satelit; 11,30 De
sene animate; 12,00 Gong! .  
(r); 12,30 CtMicerfc simfor I  
nic; 13,00 Ala-Bala-I’or- > 
tocaîă!; 14,00 Ciclul de |  
filme cu Bruce Lee: film; a
15.30 De lingua la tin a ;!
16.00 D.a.; 16,30 Inimă g 
sălbatică (s); 17,00 Mini-1 
eco; 17,40 Iubiri am ăgi-1 
toare (s); 18.30 Em. în Ib. I  
maghiară; 20,00 Pro Me- I  
moria; 20,30 T urist-C lub;|
21.00 TVM — Mesager ; I
21.30 Tradiţii; 22,00 Santa I
Barba \ (s); 22,45 Un se- * 
col de cinema; 23,35 Jazz- I  
fan; 0,15 Bătălii aeriene " 
în al II-lea război m on-1 
dial (do). ^

1 ■  t



Spre sfintele bol(i ale drepţilor ; 
A jută-ne, Doamne!

Azi creştem din văile plângerii 
Si cântul oM punem cu îngerii 
La iede».

«1 pustiului 
Fiului

ROXANA SICORTIREA 
elevă

*/Vvv*.‘ A//

CUVÂNTUL LIBER 1

ROSTIRI
DAR VINE CEASUL ŞI ACUM ESTE. •  Expre. 

sie pregnantă, de mare efect stilistic, folosită cu p iu . 
di lecţie de cel mai poetic dintre Evanghelişti, Ioan, 
atât in cursul Evanghcliej sale, cât şi In prima &

. Pistolă Sobomkească (4, 3). pentru a preveni apro
pierea unei scadenţe inexorabile sau spre a vesti 
prezenţa unui moment decisiv. •  Înţelesul expresiei 
stă şi in aceea că Dumnezeu se află în afară de timp, 
in tr.un  prezent perpetuu („a6um este"), aşa cum In . 
suşi se numise încă în Ieşirea,'a doua carte a Ve
chiului Testament: ,*Eu sunt cei ce sunt" (3, 13—14).
•  A fost prefigurată de câteva ori şi In V ech il 
Testament. •  Nichifor Crainic o foloseşte inspirat, 
ca laitmotiv, In poezia Imn<fl păcii: /

„Vânt m are bate peste lume.
Vesd-va vreme* şi acum e 

|  Când de pe «rouul au rit \
î-v-,. Şi cel din urmă zbir puternic,
I Surpat de sclavul răzvrătit,

Se va rostogoli nemernic (...)“
JSpune-le insă aproape este vremea şi toată »e. 

denia ■ j)roOFOc^&$(ă se va împlini".
Iezechiel, 12, 23

„Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii 
închinători se v«r închina Tatălui îit duh şi in ade- , 
văr, că şi Tatăl astfel fl doreşte pe cei ce I  se închină ?
Lai". i;.../.; ■ rŞy-:‘\

Ioan, 4, 23 . _ \
„Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ccasut f i  i  

acum este. când m orţii vor auzi glasul Fiului iul7 
Dumnezeu şi cei care vor auzi vor învia". ]

'  , Ioan, 5, 25 I
„Iată vine ceasul şl a şi venit, ca  să  vă ris ip iţii 

fiecare Ia ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. 
Dar au  sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine".

lean. 19, 32 __■■■■.

DAŢI CEZARULUI CELE CE SUNT ALE C E .) 
ZARULUI o  Dorind fariseii să.L  incrimineae pe 1 
Iisus ca răzvrătit împotriva stăpânirii romane, şi-au i 
trim is ucenicii sâ-L ispitească, în chip de agenţi pro. t 
vocatori. Întrebându-L dacă era drept să plătească J 
Impozit statului. Ei mizau pe faptul că Iisus şi-ar fi ţ 
pierdut popularitatea şi şi-ar fi îndepărtat învăţăceii l 
dacă a r fi răspuns da, iar dacă răspundea nu. I—ar? 
fi putut denunţa ca răzvrătit. Prin răspunsul Său » 
neaşteptat, Iisus le-a dejucat însă planurile, procia. \ 
mână totodată prin această sentinţă Concisă ' şl lim . l 
pede principiul creştin, mereu actual, al separării} 
celor oe ţin de spiritualitate şi dumnezeire, de ce le) 
ale puterii pământeşti, o  Episodul e relatat de Evan- ţ 
gheliştii Matei. Marcu şi Luca. o  Ideea din răspunsul i 
Iui Iisus Se găseşte prefigurată In Pildele Iul Sotemon J 
din Vechiul Testament Şi reluată într-un alt context J 
de Şf. Apostol Pavel în Epistola «^tre Romani. f 

„CI Osos. cunoscând viclenia lor, le-a răspuns: 
Ce mă Ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-M i banul de daj- 
dle. ta r  el I-an adus un dinar. Iisus te-* zis: Al cui 1 
e chipul acesta şi inscripţia de pe el? Răspuns-au ei: > 
Ale Cezarului. Atunci a zis lor: Daţi deci Cezarului , 
cele ce sunt ale Cezarului şi Iui Dumnezeu cele ce 
sunt ale tul Dumnezeu". 1

Matei, 22, 15—21 
„Daţi deci tuturor cele ce suntofi datori: celui cu I 

darea, darea; celui cu vama, vamă; celui cu teama, | 
teamă; celui cu cinstea cinste".

Romani, 13, 7

PRAG Di AN NOU
Pe fondul „moştenirilor" 

pauperizării noastre, în a- 
daos galopant, inflaţia a» 
dânceşte o criză de lungă 
durată. A critica, a expri
ma tn definitiv opinia pu
blică prin intermediul pre
sei nu este cum s-ar părea 
neapărat atitudine strict-de- 
pe-poziţie politică (partiza
nă), nici, Doamne fereşte, 
nostalgie a trecutului ime
diat, c | luciditate civică, 
dorinţă de a  schimba, a  ne 
schimba. .■■■■■

Politicianismul găunos Îşi 
are o tradiţie nu de azi, de 
ieri. Iar cine citeşte, de pil
dă, OperevoL X  ale lui E~ 
minescu — gazetarul, ca să 
nu mai vorbiai de redimen- 
sionata percepere a IM Ca* 
răgi ale, după decembrie 
1989, înţelege stol bine c* 
afirm.-

- iu pragul explo
ziv al noii campanii elec
torale. Zarva politicianistă 
îşi m ată deja colţii tn  
rile cotidiene şi orice 
văluire" a corupţiei 
macină ţara, mice 
,-ca degetul" * ceva, va d a 
ca să 4He catalizată drept 
partizanat politic, făţiş sau 
m ascat Totuşi, m  *  aşa 
Cel puţin te  fudeţul dorim  
cred că nu trebuia să sus
pectăm cutare sau cutare 
opinie, luare de poziţie ete„ 
drept aşa ceva.

Departe de mine tentaţia

că, in sinea lor, toţi 
mm îşi .dorm»: 

sfârşit — civili tatea 
tuturor.

EUGEN EVU

c o l i n d a
Am plecat la colîpdatu, florile dalbe,
De când seara s-o Jăsatu, florile dalbe, - 
Prin omăt tn Jos şi-n sus, florile dalbe,
Să-l vestim pe domn Iisus, florile dalbe. 
Acela ce s-a  născut, florile dalbe,
Precum Dumnezeu a vrut, florile dalbe.
Din fecioara Maria, florile dalbe,
Luminat de sus de-o stea, florile dalbe,
Steaoa ce-a călăuzit, florile dalbe.
Magii de la Răsărit, florile dalbe,
Ce.au venit Ia închinat, florile dalbei 
Ca unui mare-impărat. florile dalbe,
Vestea noastră să vă fie, florile dalbe, •
„La mulţi ani“ cu bucurie, florile dalbe,
Să vă bucuraţi de toate, florii» dalbe,
Masa plină de bucate, florile dalbe,
Sănătoşi să vâ găsim, florile dalbe, v j . 
Şi la anu când venim, florile dalbe.

Culeasă de IOAN BUŞTEA 
din Ilia

Ne pregătim, oricum, de 
intrare fn finişul anului, te  
bilanţuri mâi amare, mai a- 
crişoare, uneori chiar dulci, 
la sărbătoarea Naşterii 
Domnului şi a revelionului. 

Intensitatea ca 'care ' tr i-  " 
iui». P  parre in cwruto**
ta te. oricât o resimţim ime
diat, se va atenua «I ea, 
căci suntem, nu.! aşa?, tre#
ţKton .M .

Cred eă aceste sărbători, 
de festiviwmd de- 

«  trecut, se cuvine 
a ne cumpăni intr-o nouă 
şi decentă concepţie şi coat-

Bopţil, strica toi colirid^toâ- 
moşese în lumea urbană, tn 
fapt cerşitul pe la uşile din 
blocuri petreeărisnoul con
tam inat dm vatra şatrelor, 
tărie  vor trebui să dispară, 
nu prin dispoziţii de la pri
mărie, nici prin măsuri po
liţieneşti, ci prin NOl în
şine. Prin M ul In care pă
rinţii, cetăţenii înţeleg să 
fie adevăraţi cetăţeni ur-

1 /

^ ^ C ră c iu n u lu i s

Azi ducem prin lume colinzile, 
in  suflet ne punem oglinzile 
Şi slava o ducem la iesle.!

Şi stăm azi pe punţile feeriilor,

„Am placat la colindat".
FUto; PAVEL LAZA

• • • # t t O f s s s s a * a * a a a * * * « * * * u u U |

carte - un
In  orice comunitate. 

Indiferent de mărimea ei, 
biblioteca îşi are un rol 
bine stabilit. Ea permite 
tuturor, indiferent de 
statutul social şi • situaţia 
m aterială, accesul la in
formaţie ş) la cultura 
scrisă. Garabet Ibrăileanu 
afirma: „Culturii nu e 
un lux, este un strict ne
cesar. Fără cultură un 
popor nu poate rezista in 
concurenţa vitală dintre 

'popoare'*. ■
în  condiţiile actuale 

când şi preţurile cărţilor 
an crescut atât de mult, 

pune acut problema 
păstrării şi îmbogăţirii 
colecţiilor bibliotecilor. A

, Biblioteca Orăşenească Simeria. «!«,*> re p u n e  acut problema te u ltta m l Ham. nu au  pentru marea m ajoritate m m oeees »
I  . păstrării şi îmbogăţirii to trat prea multe titlu ri a oamenilor Să-şi cum- „OvM u en n w n n ir . Sjj , Foto: PAVEL LAZA colecţiilor bibliotecilor. A (producţia editorială la pere cartea necesară. Cine Hunedoara — Deva |j

cărţile împrumu
tate la finsp, te  bune con- 
diţiuni. este Un gest de 
civilltate şi de politeţe. 
Din păcate mi toţi ceî 
care folosesc serviciile 
bibliotecii publice proce
dează astfel. -Cum şi Bi
blioteca Judeţeană din 
Deva are probleme cu 
recuperarea volumele» te l. 
prumutate precum şi cu 
degradarea rapidă a volu
melor broşate, o soluţie 
ar fi donaţiile.

Secţia pentru copil, în 
care cărţile sunt în mare 
parte degradate şl te  care, 
te  ultimul «mp. nn an 
Intrat prea multe titlu ri 
(producţia editorială la

CIVIC
gen de carte a scâ. 

zut vertiginos) ar putea 
ft ajutată prin astfel de 
donaţii. La fel Secţia de 
împrumut adulţi şi Fi- 
liaia nr. 1 Deva — unde 
datorită circulaţiei mari 
a  volumelor de succes, 
acestea se degradează ra 
pid.

Numărul tot mai mare 
al celor care frecventează 
biblioteca dovedeşte pe 
de o parte că lectura 
continuă să ocupe un loc 
Im portant în viaţa noas
tră  şi pe de altă parte 
că este to t mai dificil 

marea m ajoritate 
3 oamenilor să-şi cum
pere cartea necesară. Cine

donează bibliotecii imul 
sau mal muKe volume 
face îmi un simplu gest 
de « u ita te  ci un gest de 
responsabilitate faţă de 
comunitate. Un 
"gest a fost făcut te  
mul timp de doamna pro
fesoară Magdalena Fă* 
traşca, care a  donat bi
bliotecii noastre un nu
măr de 70 de volume. 
M ulţumlndu-i pe această 
cale aşteptam şi de la 
■ alţi cetăţeni ai oraşului 
nostru asemenea gesturi.

ANA MARIA MARII.A
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Sâmbătă, 8, 06.; Londra (Wembley) Anglia—  Elveţia 17,00
Duminică, 9. 06.; Leeds Spania — Bulgaria 16,30

^Duminică, 9. 06.; Manchester Germania — Cehia hm
buminică. 9. 06.; Sheifield Danemarca—Portugalia 21,30

* Luni, t 10. 06.; Birminghâgn Olanda — Scoţia -m r
' Luni, 10. 06. ; Newcastle România — Franţa f e ,30

Marţi, ÎL 06.; Liverpool * Italia — Rusia 18,30
Marţi, 11. 06.; Mottinghatt Turda —. Croaţia *

13. 06. ; Newcastle B alsam  Rmmâaia . tt»3 0 „
Joi* 13. 00.; Birmingham Elveţia — Olanda 2U »
Vineri, 14. 06.; NotfinghaoB Portugalia — Turcia &B.30
Vineri, 14. 06.; Livărpool Gâhht — Italia 21,30

î'Sâmbătă, 15. 06.; Londra (Wembley) Scoţia *— Anglia '*17,00
3 S tofcă« ,- 15. 06.; Leeds Franţa — Spania lo ,o o

Duminică, 16. 06. Manchester Rtelte — Germania “î'7,60'
Duminică, 16.06. Sheifield Croaţia — Danemarca
Marţi, 18, 06.; NewcastI# Franţa -—Bulgaria ; |s ^ 9 '

' Marţi, . 18, 06.; Leeds România —■ Spania 18.30
. Marţi, 18,06.; Birmingham Scoţia — Elveţia % ,3 0

Marţi, 18, 06.; Londra (Wembley) Olanda — Anglia "ăl,30
■ Mieyeuri, . 19, 06.; Nottingham Croaţia — Portugalia 18^0

Miercuri, 19. 06 ; Sheffield Tu a »a —« Danemarca 18 30
MEmneuri, 19. 06.; Liverpool Rusia — Cehia 21,30
Mtoreari, .. 19. 06.; Manchester Italia — Germania 23^0
SânbStS, mit; Londra (Wembley) 2 gr. B — 1 gr. A

(sfert. 1) 17JOO
mmm. 22. 06.; Liverpool J gr. B —- 2  ®r. Ă  

frfert 2) 20,30
Domiuică, ..< 23. 06.; Manchester 1 g r .C  — 2 -gr. D  

(sfert 3) 174H)
_ mmmtăk., 23. 06. ; Birmingham 2 gr. C — 1 gr. D 

(sfert. 4) 20J0WŞ&ţBM&f 26. 96.; sfert. 2 — sfert. 4 18j00
26. 66.; Londra sfert 1 — sfert. 3 21J0
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AFKECUERL
DECLARAŢII

,1
•  «efinet,; toaoA-

selecţionerul re- 
«waStoM: - 

.N u M i deranjiisiriL Mâ . 
e i întâlnim  iar 
c in  va fi altfel 

îa  gswsvşlfc Sunt 
^  ca Peaev şi cu 

dar acum de- 
duşm ani Toate 

adversarele sunt d in tr e  
sudul Europei, dte,*j el» , 

te fi-^ - 'je e ; latin, 
dar 'care au ţi 

foarte m ultă tactică. Sunt 
convins eă ne m q  apă
sa şansa onorabil”.

•  m tC E A  AN6BE- 
USSCCi preşedintele Ligii 
Fotbaliştilor Profesio
nişti : JEkte o grupă di
ficilă. Dar de m ult aş.

să întâlnim  Spă
la  meci oficiat, pen- 

acolo joacă mulţi 
şi cred că este 

Interesant să evolueze

CIUPI I jm DE ECHILIBRATA"
2

|  rm m i

] SA'
i§ interesai

împotriva jucătorilor 
care fi cunosc btee. 
pe Bulgaria am 
pentru a  vedea cine va 
câştiga teutr® Ha®i şf 
Stoicicov ?“.

•  ja v ie r  a u a m m m
(SţKmia). „O grupă '.f&  : 
•tem âc t tb ii ta a l l  fe» 
care. teoretic, «atee e . 
«isijia »*.«% «w dfe a» 
sferturi. Deşi, în gene
ra l nu dau pronosticuri, 
consider că favoritele 
pentru locurile I  şi 2 
sunt Spania 0  Franţa. 
Numai că dacă stau să 
mă gândesc mai bine. 
Franţa nu a  fost anul 
trecut la World Cup. a- 
celo unde Bulgaria -— 
care s-a Impus în faţa 
Franţei . in  eliininatoril- 
le Mondialului *M — şi 
România s-au constituit 
în marile revelaţii. 1%

jucătorii români care 
evoluează In camptooa. 
tul iberic — Hagi, Po
pescul Stâng*. Cratovea. 
nu — li cunosc foarte 
bine. fa . teancurile lor 
* m i  adevărate vedate^

•  AiM E JACQUW  
(Franţei „Văd - i  for» 
mapei f*t care o conduc 
nu-i , este dat să se 
despăhă de România şi 
Bulgaria. Cu bulgarii, 
sperăm să ne luăm re
vanşa, după eliminarea 
din prelim inariile World 
Capi Românii, Insă, spe. 
ră ca să-şi ia  revanşa 
eu ncd, după ce i-am  
Învins In octombrie, la  
Bucureşti. Paradoxal, e 
toarte bine că vom juca 
împotriva României şi 
Bulgariei, două tm m uri 
pe care le  cunoaştem. 
Spanf i a te't. ji este s

eebipă foarte feţi»&. ra- 
pidă tehnica. t i  grupă 
extrem de echilibrată, in 
care toate cele petru 
competitoare au şanse”.

e  BUMTfĂlt PENEV
(Bulgaria);... „Chiar ta®» ' 
in tea tragerii Ia sorţi 
discutam cu bunul meu 
coleg şi prieten Areghel 
SpnfănMeu'' despre va.

- rianta '.unei grupe care si... 
cuprindă ambele repre»' 
zentative. Aşa s-a în 
tâmplat. Şanse de a  ac
cede In sferturi au toate 
cele patru echipe naţio, 
nale, formaţii tehnice, 
cu fotbalişti de mare 
clasă. Franţa, sunt sigur, 
vrea să-şi ia revanşa fia 
faţa noastră dar şi noi 
suntem convinşi că vom 
repeta excelentele pres
ta ţii de la Mondialul 
din 1994“.

■I

FOTBAL « FOTBAL
După reuniunea 
Comitetului 
Executiv : 
al U.E.F.A.

j,i
Înaintea începerii tragerii la sorţi a  grupelor 

turneului final ai Campionatului European da fotiuf 
ce sc va desfăşura In Anglia intre 8—30 Iunie 199fi 
a avut lac o reuniune a Comitetului Execativ al 
UEFA din .e a »  relatăm câteva dintre problemele 
mai importante dezbătute în eadrOt reuniunii.

îW ALA
CUPEI CUPELOR 
VA AVEA LOC 

LA 1&IIUXELLES

A vând• bi vedere că 
la Glasgow are loc exact 
la aceeafi’ dată un Con
gres, cdiţfi era pLanifi- 
cat şi nşteiiil din finala 
Cupei CfipClor, UEFA a 
trebuit să schimbe tocul 
disputării acestei im
portante Osmpetiţii: aşa
dar. finala Cupei Cupe
lor vă avea toc ia 8 mai 
1996, «pe stadionul „Re
gele Baudouin" din Bru
xelles.

Finala Ligii Campioni, 
for a rămas nemodifi
cată : la  22 mai 1996, 
pe stadionul Olimpic din 
Roma.

IN CUPA UEFA 
« 9  CLUBURI

IW  eu prilej.
Comitetul Executiv ai 
UEFA a oficializat noua 
formulă a Cupei UEFA, 
fia care In ediţia Itfâa— 
IS*7 vor -fi m itm n m  
119 cluburi, late de .91 
cât sunt fin actuala iar- 
mulă. De ce «m s»  
rwîtf***’ g nam tM ul 
echipe t .• î* mte te 
13wAf y Fiindcă 'BfiPA 

its toeă |as
lor î l  ten  ce s-au afiliat 
forului european ţi 

. «are pălite ’ " a c u m - nu 
' participaa decât ta  tu* 
calificări % ccrapaUs. 
retor i  rchipe tavinse 
te  turul prdhm tiar al 

- e  1 ş l ' «hmA
tort»*' supflmentai* tesL  
burilor venite «tei Inter- 
toto. Noua formulă a 
Cupei Uf , va eotiiduoe 
Ia crearea unui tu r su- 
plimantar, ce se va des. 
făşura te tuna iulie . "

- CANDIDATURILE 
LA «JRN EU L r a S t  

AL C .R  
. TJE TINERET
■ Pitotru .' ■' «wgaatearea 

turneului fmai al Cam
pionatului Europeaţi de 
tineret- la ftobah e» . va 
reuni echipele califi
cate pentru semifinale, 
candidează nu mai pu
ţin  de cinci ţâri. Aceste

ţări su n t: Italia. Portu
galia Ungaria, Spania şi 
Cehia, ce sunt obligate 
ca până la 15 i&nuarie 
1996 să depună dosare
le Cu oferta la  UEFA.'

Pentru viitoarea ediţie 
a Campionatului Euro
pean de tineret sunt 
Înscrise 45 de ţări.

VA AVEA LOC
CUPA MONDIALA f 

IN AFRICA DE SUDÎ

La' UEFA este conte, 
derată ca piv maturâ de< 
claraţia dlui Joao Have» 
lange, preşedinteJe FIFA, 
cam a afirmat Intr-o 
declaraţie că te  anul 
2006 Cupa Mondială la 
fotbal va avea k te ’ te  
Africa de &■■>- Pre- 

- şedinţele UEFA însă,
- - art JehaeMun, a

spus d i  $:premisimf0:'.'ăA. 
claraţia
FIFA, ' isâ. '.„noi
am convenit ca pre
şedinţii celorlalte con.
feîfiSMfiS Ci ţr.?b«ts »
mi&tie In i»  dtfcrw* r „.n- 
tiaente, că Vom. re 
lua discuţiile nnfit m ai 
târziu". Se crede că a . 
ceasta problemă v» fi 
tranşantă in tre oartfede- 
raţii şi note prtMCdinte 
.al FIFA te  anul 1993. 
De .ce'? L, ; ’dteliitssm  a  
subliniat că B ave. - 
lange a spus de mai multe 
ort că nu va candida 

: Ia propria succesiune te  
1998, . teste! Că poeiţia 
sa te favoarea Africii 
de Aud pentru 2906 nu 
angajează deci Comite
tul Executiv ai FIFA”,

ANGLIA A SFIDAI?
. CUPA 

INTERTOTO

Deşi Anglia trebuia să 
: a ib ă ' ua  ţdu& SupUmentar 
înscris Ir»' ediţia "96—- 
’97 . a C u p ă . UEFA, pen- 

" tru  că s  term inat pe 
primul Ioc î I» - Trofeul 
Fair-play al UEFA ’94— 
*95. nu va putea benefi
cia de acest avantaj: 
Cluburile Tottenbam şi 
Wimbledon au aliniat 
echipe de rezerve In 
Cupa Intertrâo I Ca 
atare. Anglia va fi în 
locuită de Finlanda.

•mm
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co tid ian ^

M P
}  v. iţ> yf̂ y

ŞţtxŞv

MAI
L 6 13 20 27
M 7 14 21 28
M1 8 15 22 29
J 2 9 16 23 30 •
V 3 10 17 24 31

• S :4 11 18 25
0 5 12 19 26

FEBRUARIE
L 5 12 19 26
M 6 13 20 27
M 7 14 21 28
J 1 8 15 22 29V 2 9 16 23
S 3 10 17 24D4 11 18 25

MARTIE
1 4 11 18 25
M 5 12 19 26
M 6 13 20 27J 7 -14 21 28
V 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30D3 10 17 24 31

APRILIE
L 1 8 15 22 29M2 9 16 23 30
M3 10 17 24
J 4 11 18 25V 5 12 19 26S 6 13 20 27D7 14 21 28

AUGUST
L 5 12 19 26
M 6 13 20 27
M 7 14 21 28
J 1 8 15 22 29
V 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31D 4 11 18 25

DECEMBRIE
L- 2 9 16 23 30M 3 10 17 24 31
M 411 18 25
J 512 19 26
V 613 20 27
S .. 714 21 28Dl 815 22 29

SEPTEMBRIE
L 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
S 7 14 21 28
Dl 8 15 22 29

IANUARIE
L 1 8 15 22 29
M2 9 16 23 30
M3 10 17 24 31
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
S 6 13 20 27
D7 14 21 28

IULIE
L 1 8 15 22 29
M2 9 16 23 30
M3 10 17 24 31
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26s 6 13 20 27-D7- 14 21 28

NOIEMBRIE
"U .4 11 18 25

vş: 12 19 26
,M „6 13 20 27
J . 7 14 21 28
V 1. 6 15 22 29
S ■2- 9 16 23 30
p 3, 10 17 24

IUNIE
L 3 .10 17 24
M 4 11 18 25
M 5 12 19 26
j 6 13 20 27
V 7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
D 2 9 16 23 30

V -- , ‘ - ~L ' ̂ x,r

OCTOMBRIE
■■ ;* , ^ \  v- ........... . > -v, -?>

L 7 14- 21 28M1 8 . . . 15 22 ̂M2 9. .16 2Ş-3PJ 3 10.. 17 24 31
V 4 11 18 25
S 5 12 19 26
D6 13 20 27
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