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ANUL NOU
S-a scurs pe apa cea 

veşnic curgătoare a vre
mii încă un an şi altul 
nou îşi începe desfăşU- 
rărea. Creştinul . adevărat 
are datoria să socotească, 
•fără zăbavă, tot ce a să
vârşit el de.a lungul anu_ 
lui trecut şi pentru mân
tuirea lui sufletească, dar 
$i pentru binele semeni-, 
lor săi, pentru sporirea 
fericirii întregului nostru 
popor. Din puţinul celor 
împlinite până acum, să 
izvorască ,în sufletele 
închinătorilor şi slujito
rilor sfintelor altare or_ 
todoxe hotărâre neclin
tită pentru şi mai multe 
şi mai necurmate stră
danii, în zilele anului 
care în cep ev eg h e  ne_

adormită pentru o 'viaţă 
curată şi bineplăcută lui 
Dumnezeu şi munca fără 
pţeget pentru îndepăr
tarea tuturor lipsurilor, 
pentru bunăstarea tu
turor semenilor noştri, 
pentru înălţarea, scumpei 
noastre ţâri. Dând aşmri- 
tare păstorilor duhovni
ceşti şi Împlinind îndem_ 
nurile dregătorilor tr e 
burilor obşteşti, credin_ 
cioşii vor arăta că se 
cârmuiesc Întru toate 
după poruncile Sfintelor 
Evanvhelii, ca adevăraţi 
fii ai Bisericii lui Hristos, 
şi că sunt totodată cetă
ţeni devotaţi ai Româ- 
niei.

Pr. Dr. I. O. BUDEANU

1 IANUARIE 1996

Sfântul ierarh

S-a născut în oraşul 
Cezareea din Capadochia, 
la anul 329, din părinţi 
binecredincioşi, de la care 
a primit cele dintâi îndru
mări atât pe căile credin
ţei cât şi ' pe cele ale 
ştiinţei, tatăl său fiind 
un bun şi luminat dascăl.

Iubitor de învăţătură, 
Vasile şi_a îmbogăţit min_ 
tea prin cercetarea şco
lilor din Bizanţ şi Ceza _ 
reea, mergând apoi şi la 
Atena, unde a  întâlnit pe 
Sfântul Grigore, cu care 
a legat 6 strânsă priete
nie. Prin necurmată învă
ţătură, amândoi au ajuns 
a fi unii dintre cei mal 
mari învăţaţi ai timpului.

Ales Arhiepiscop al Ce. 
zareii la anul 370; în vre_ 
muri grele pentru Biseri. 
că. Sfanţul Vasile duce o 
luptă aprigă pentru a 
lumina creştinătatea asu
pra dogmei Sfintei Treimi,

dovedind rătăcirea ereti
cilor arieni, care tăgăduiau 
dumnezeirea Fiului, şi 
macedonenii, care nu cre
deau în dumnezeirea Sfân. 
 ̂tulul Duh. Prin aceasta 

'  şi-a atras mânia împăra. 
tuîui şi a suferit multe 
şi nedrepte prigoniri din 
partea lui.

Sfântul Vasile indreptea- 
ză greşelile monahismului 

l din vremea lui, punân- 
du-l nu numai în folosul 
mântuirii personale, dar şi 
în folosul aproapelui, al 
obştei creştine. Este cel 
dintâi ierarh care înte
meiată — pe lângă Bise
rică — azile şi spitale 
pentru săraci şi neputin.  
cioşi, îndemnând pe bo
gaţi să folosească avuţii-

Pr. Dr. I. O, BUDEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Următorul număr al ziarului nostru va apărea 
joi, 4 ianuarie 1996. In acest număr publicăm un 
calendar anual cu interpretări din bătrâni ale sem
nelor de prevedere a timpului şi recoltelor.
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Colinda Pluguşorului este în dăţina ţărilor . agri
cole o urare pentru rodirea câmpului, Pluguşorull 
nostru ^ste ,,carmen arvafe al romanilor", colindul* 
cu rugăciunea ' ,de ocrotire' . a semănăturilor d in i 
câmp. Menţionam că este una dintre datineic celei 
mai vechi şi mai frumbase, ce s-â păstrat şi se p â s-l 
trează încă până în ziuă de:aizi la poporul româii. I n i  
pocnet amarnic de harapnic sau. bici, în sunet d e i  
talangă său clopoţei, că şi în muget de buDâjţ 
dătorul îşi deapănă urarea îndemn&ndu-şi amicii c u i  
refrenul: „Ia mânaţi măi, Hăi, Hăi“. Vorbind despre* 
aratul pământului cu 1} bol, despre' âe»tătiâţ»â| 
grâului, seceratul şi măcinatul lui, ca şi desppe fra»U 
moaşa morăriţă, pluguşorul, care cuprinde în r ih e f 
atâta poezie, este datina românească care zugrăveşte* 
In culori atât de vii deprinderea principală a jxv ■

Românul ară şi seamăaă chiar şl I  
în toiul iernii — ară in preşeara şi seamănă în |
porului nostru.
In toiul iernii - 
dimeaţa. Anului Nou,

să vă aducă, stimaţi cititori, 
toii, tipografi, lucrători din domeniile 
poştei şi difuzării presei belştig şi fericire 
în casă, dumneavoastră ţi  familiilor, 
multă sănătate şi numai bucurii.

Jla m ulţi ani!

$ Q * C Q Y A  j
Altă datină a Anulai Nou asm sorcova. Cu o 1 

crenguţă cu flori din hârtie colorată şi poleită, copiii J 
de ■5--6 ani şi până la 9^-12 ani, umblă în 'muia de \ 
Abţii, NOu. pe la; casele-, locuitorilor, sorcovindu-i de'\ 
mai multe ori eu această rămurică şi urându-le „ani j 
mulţi şi fericiţii1'. , f

- Practicat din timpurile cele mai vechi, mai întâi • 
numai în Ţara Românească, apoi şi în Moldova, acest 
vechi şi străvechi obicei a cunoscut la noi . în ţară ! 
o dezvoltare mare, încât pe yremuri marele logofăt ; 
de obiceiuri; mărgea în mare: cereijMnie: eu; sprcoya | 
verde şi aurită şi sorcovea pe Vodă, Urându-i său > 
nătate de calendele, cele noi ale anului, - I

De fapt, la noi s-a păstrat acest obicei şi astăzi. , 
•In legătură cu această datină este şi urarea pe care ] 

o fac flăcăii semănând prin.basele oamenilor sa iijj^ te  i 
trecătorii uliţelor grâu, secară, orz sau mei.; ■- vi

CI V-A
Prilej de bilanţuri, dar şi de exprimare a unor 

dorinţe şi gânduri de viitor, sfârşitul lui 1995 şi în
ceputul lui 1996 ne dau posibilitatea să consemnăm, 
în cadrul anchetei ziarului nostru, opiniile unor in
terlocutori din diverse domenii de activitate şi de 
diferite categorii socIo_profesionale. Iată, succint, 
împlinirile sau neîmplinirile ce au existat, direcţiile 
db acţiune şi speranţele ce sunt puse intr-un an pe 
care ni_l dorim cu toţii mai rodnic şi mai produc
tiv, în planul economico.social de ansamblu, precum 
şi al vieţii personale. ■

Dr. ing. GHEORGHE POPOIU, directorul 
Centrului de Cercetare-Proiectare al S.C. Si
derurgica S.A. Hunedoara:

„Munca noastră desfăşu. la rezolvarea Unor pro-

şi competitivitatea lor, re
ducerea consumurilor şi a 
costurilor în cadrul socie. 
taţii comerciale siderurgi
ce. '

Pentru anul viitor, care,

ţrului de cercetare şi pro
iectare rămân nemijlocit 
legate de soluţionarea 
problemelor ce contribuie 
la realizarea strategiei 
combinatului, programele

■iKiimiMiiniinin

Fiind pe deplin încreză
tori în şansele societăţii' 
noastre şi ţinând seama d e ; 
baza materială şi umană 
a siderurgiei hunedorene,

convingerea că anul 1996 
şi-următorii vor marca noi ' 
jaloane pe calea; relansă
rii economice şi a pros.

suntem optimişti şi âm perităţii naţiunii noastre*.'

Ing. IO AN HORVATH, manager general Ia 
C.S. Agrosim S.A. Simeria;

„Anul 1995 a fosţ^un an Consider că şi pentru

cumpăna dintre ani
rată în cadrul celor două 
seţţii In domeniul cerce
tării şi proiectării este 
strâns legată şi integrată 
organic în activitatea de 
ansamblu a marelui corn. 
binat hunedoreân,. urmă
rind sporirea contribuţiei

bleme vitale pentru side
rurgie. Succint şi în esen. 
ţă, aş putea releva faptul 
ică direcţiile noastre de 
acţiune vizează prioritar, 
între altele, o serie de as
pecte privind retehnplogi- 
zarea, calitatea produselor

i P U p i i U i i l I l I H i l l l

este considerat ca un an 
bogat şi plin în probleme 
şj evenimente social-poli- 
tice, Intre care amintim 
alegerile şi privatizarea, 
precum şi în perspectivă, 
eforturile salariaţilor cen-

lili

concrete de cercetare-dez- 
voltare regăsindu.şi un loc' 
distinct şi foarte important 
in promovarea tehnologii
lor de vârf şi susţinerea 
la parametrii ridicaţi' â 
producţiei siderurgice.

agricol favorabil obţinerii 
unor rezultate notabile la 
cultura hameiului,/la ce-. 
reale, legume, furaje şi 
în sectorul zootehnic. A- 
cestea- sunt cel mai bine 
exprimate, fără îndoială, 
de faptul că profitul în
registrat în anul trecut în. 
trece de câteva ori pe cel 
din anul ,1994. Legăm rea
lizările respective, în mod 
firesc, şi : de faptul că a 
fost redus simţitor nive
lul dobânzilor bancare.

anul 1996 am pregătit con
diţii hune, cu respectarea 
fennologiiior specifice, că 
avenv posibilitatea să am. 
plificăm realizările. Semă
natul păioâselor pe 700 
ha s-a făcut cu respecta
rea parametrilor de caii. 
■fete,- . iar în primăvară 
vom mai cultiva alte 1000 
ha.'Furajele sunt asigura
te la toate fermele până

(Continuare in pag. a 2-a)



Deputatul P.D., loan Timiş, p ărăseşte  corabia
După cum unele ziar* 

centrale au anunţat „la 
prima mână", dl loan Ti
miş, deputat de Hunedoara 
din partea Parttdunii De
mocrat, şj-a anunţat demi
sia din partid, ulmând -si 
găsească o altă umbrelă 
sub care să-şi desfăşoare 
activitatea parlamentară. 
Deocamdată este indepen
dent.

Joi, 28 decembrie a.c., la 
ora 12, dl deputat i-a invi
tat pe reprezentanţii pre
sei scrise şi audiovizuale 
din judeţ la cabinetul par
lamentar din Haţeg pen
tru *-$i motiva divorţul de 
Partidul Democrat după 
cinci ani de convieţuire. 
Spre regretul său şi al nos
tru nu au fast prezenţi 
<%8| zterişţi de la „Ma
tinal** Petroşani şi „Cu
vântul liber" Deva. Om 
Sdrios şi temeinic instruit

P.D. — In dezagr< g»e;
*JMI-au muiat efeaci partide*4 $
Pendulare între poJltictt şi agriculturii; 
învăţăcel la şcoala lui Corneliu Mănescu; 
JU Haber m a t  în AGA |l CA".

în viaţa parlamentară» eu 
pratesori .de marcă, d» to
ba tei Camelie Măiwseu 

preşedintele «HnistefTIe
politică externa a Camerei 
Deputaţilor in prima le
gislatură de după 1388 tte 
care dl loan Timiş a test 
vicepreşedinte}, amfitrio
nul şi-a onorat invitaţia.

Ne-a prezentat m  tex 
de amănunte argumentele 
care l-au lifţirm im t f j  ţj 
dea demisia din grupul 
parlamentar at PD, or- 
mând să facă pasul în afa-

te
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0  şl din partid 4>căruiă 
Btei datorez nimic" r -  i. 
? 4  după «are V» medita 
« t t  ce ţă rm . al Meăteun* 
ţei se Va îndrepta. „M-au 
curtat deja cinci formaţi
uni politice, însă voi alege 
Intre PDSft şl PAC *- tee-a 
şpus Ca independenţi eşti 
nimic ; ,nu reprezinţi pe 
nimeni. Deşi aş vrea să 
mă şi las de politică. Să 
mă apuc de agricultură, 
am pământ. însă parcă n-aş 
putea da atât de uşor cu 
piciorul unei experienţe 
politice, parlamentare de 
cinci ani".

„Dar aveţi şi câteva fir
me particulare în Haţeg, 
sunteţi în mâi multe con
silii de administraţie şi a- 
dunări generale ele acţi
onarilor" — i-am replicat. 
„Firme particular» nu am. 
Postul de radio 'T  5 ABC 
din Haţeg este flj peveste- 
mii (jurist la „Haber In
ternational" . —iui.), iar 
ca membru în a.g.a, şi c.a. 
nu mai sunt decât la „Ha
ber International** Am mai 
fost, « drept, la încă două 
unităţi, însă, conform legii, 
acestea au dispărut".

Trecând la motivaţiile 
propriu-zise aie desprinde
rii sale .din PD, dl loan 
Timiş a spus: „Gestul* meu 
nu este extravagant *aa 
gratuit şl nu este săvârşit 
spontan, la o mânie exce
sivă: Eu acumulez nemul
ţumiri de multă" vreme, le
gate de metodele de orga

nizat» fi «şnducere ale li- 
dertitut paMidulu), Petre 
Roman, şi ale altar «olegi 
din preajma sa. Am avut 
cu «  mai multe discuţii. 
Inclusiv cu Petre Roman. 
Le-am expus punctele mele 
de vedere şi intenţiile me
le; Le-au desconsiderat. 
Cu toate acestea, am fost 
Solidar eu partidul în a- 
doptarea unor hotărâri, în 
Votarea anumitor legi (vot 
politic, ordonat de partid), 
d@Şi în sinea mea aveam 
rezferve. în timpul stagiu
n ii mele in  PD nu am co
chetat cu alt partid, lobă 
•  venit vremea când pa- 
harul s-a umplut. Când pe 
plan central ş i/  judeţean 
nu mai puteam accepta i - 1 
dtiie PD şi n it  liderilor 
săi — J5«fc partid mare. 
puternic, dar ajuns acum 
în  faza dezagregării".

Dl loan Timiş a adus 
fi aii* acuzaţii partidului 
din cafe recent a demi
sionai: „îşi sacrifică prea 
uşor naţionalismul în fa
voarea , intertiaţionalismu- 
lui"^ „Nu manifestă sen
timente patriotice, naţiona
le, nu a venit la manifes. 
ţările de la Ţebea ori de 
la Alba IUlia — la nivel 
de vârf", „A aderat la mo
ţiuni de  Cenzură de-a drep
tul caraghioase, devenite 
simple spectacole politice'', 
„Pe pian Exal (judeţean 
— n.n.) acţionează sub o 
plasă de interese, parti
dul autopulverizându-se 
pur f i  simplu. Pe . aceea 
eu nu mai- pot face 

1 parte dintr-un asemenea 
partid. Cred că aşa sunt 
jnai aproape . de electora
lu l  ifteu“ . '"V

Oare chiar aşa să -fie?!...

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

* iqrtrt̂ teiibNarti*1 vă*'****’. dA

IUBIŢI CETĂŢENI 
AI JUDEŢULUI

i, vă rog, calde urări din partea \ 
pariMut pe etare4 reptezimit n ţ 

mea personali şi a dlui prefect Castel \ 
Alic. ţ

1996 să fie un an al succeselor şi prw- V 
peritâţii, dar şi dl opţiunilor lucide, 
loc alegerile locale şi parlamentare. 
Revelion bogat şi

LA MULŢI ANI FERICIŢI î
-  c j MIHAIL RUDEĂNU, 

subprefect

S-A  STINS DIN VIATA 

UN VREDNIC HUNEDOREAN
Francisc Proinov a fost 

un fiu al Hunedoarei, pm» 
ternic legat de oraşul său 
natal, ce şi-â găsit o sa_ 
tisfacţi» dfpMpi- atitnci 
când puteg ajuta pefdnfe- 
va din Hunedoara.

S_a născut la 4 octom_> 
brie 1926, intr-o familie 
model a oraşului. După 
şcoala primară şi gimna
ziu! în Hunedoara, a ur_ 
mat Liceul „Decebal" ' la 
Deva şi Facultatea de 
Medicină din Cluj.

Fiind felement cxcep_ 
ţionai, a primit repartiţie 
ia Spitalul „Colţ ea" din 
Bucureşti, unde s-a spe
cializat Ca chirurg (1952—
1961). Dând dovadă de 
calităţi deosebite, a fost 
transferat şef ai Secţiei 
rnirurgie l i  Fundeni şi 
după puţin timp a  fost 
numit director al Spita_

lului Fundeni. Pentru o 
perioadă de 7 ani (1975— 
1982), a fost titularul Di_ 

•recţiei Generale Sahităre 
a Capitalei.
i Că numai două. IMă în 
urmă, generosul medic 
Francisc Proinov a vizitat 
Hunedoâra pentru ultima 
dată, cu prilejul aniver
sării a 730 de ani de la 
prima documentare scrisă 
a urbei noastre.’

Fie-i viaţa model de 
urmat pentru Un, medic, 
tot Francisc Proinov şi 
pentru toţi cei ce l_au 
cunoscut, iar amintirea 
fie_i veşnică, pentru ca
racterul săii nobil si dra. 
gostea curată de pâr- a 
dat dovadă în relaţiile cu 
toţi semenii săi.

Pr. Dr. L O. BUDEANU
# * *  * ‘g  * « * - •  * « * •  • •  * •? ♦  *% •  * • * • * • * •

(Unaot* tei» ()
13 recolte viitoare, temând 
animatelor neridicând pro. 
blefne deosebite.

In, prezent avem o in- 
v*stiţie In curs de reeU. 
zare pe care sperăm să 
o punem în funcţiune In 
primul semestru al anu
lui I9 9 t E»te vorba de
spre sectorul de sacrifica
re şi de industrializai* a

cărnii, integrarea produc, 
ţi ei cu prelucrarea şi des
facerea, contribuind mc tu. 
s lv la  o  mai bună protec
ţie a  consumatorilor. Foar. 
te imporţafit tot» însă ea
ş» politica bancară tsâ vi
nă m a im u ţi In sprijinul 

.* agriculturii, scutind-o de 
. dobânzile • împovărătoare, 

care iarăşi au o tendinţă 
(te creştere In ■ultima pe
rioadă.

©Ei AUSXANDRU KM»A, d irec to ru l Di
rerţlel Sanitar» a Judeţului Hunedoara;

Anul 1995 a însemnat 
îmbunătăţirea asistenţei 
nitWlcalfe şi a  «tort! de să
nătate a populaţiei, cu 
accent pe asistenţa medi
cală primară şi de urgen
ţă. Măsurile de prevenire 
â îmbolnăvirilor popula
ţiei ci de protecţie a apei, 
aeriâui şt solului. au fost 
considerate ca obiective 
prioritare. De asemenea, 
s-« realizat asigurarea li
nei aprovizionări cores
punzătoare cu meduuuBen» 
te esenţiale.

Altoi 1W6 Va însemne 
introducerea Legii asigură» 
rftor'teSriale pentru sănâ. 
ta te. Va continua evalua, 

’rSa ' eîcperftnentelor orga- 
nizatorice în vederea ge» 
neraUcării la pivei jude. 
ţairf cu încă 18 di^enskre 

'modeme în mediul na»l. 
S» vor asigura resursele 
ntfttertete precum şi saâ»-; 
rtaum pe principiul «im- 
ţrt>esfitfi |i  compedtivUă- 
ţii*'.

Dr. EUGENIA DINEŞ, pensionară, Deva:
,jSunt mulţumit* de «mii '.Elaarea vieţii" Deţa, a că- ,

rei preşedintă sunt, cât mai 
mulţi copii orfani, ori fa- 
sailii mi probleme sociale 
deosebite peptru a  nu-şi ’’ 
abandona fiii".

• •  * • * * * »• *"•
preşedintele Asociaţiei

primul rând, să readucem 
publicul pe stadioane. în 
acest scop e neoesar, în 
primul rând, ca fiecare 
formaţie să joace FOTBAL, 
iar arbitrajele să fie co
recte, întotdeauna „pe fa
ză". Această dorinţă arză
toare a noastră se poate 
îndeplini numai dacă şi 
conducerile cluburilor, ar
bitrii şi nu în ultimul rând, 
fotbaliştii îşi vor face da
toria pentru ca meciurile 
să fie de calitate, atracti
ve".

MiRCEA SAR8U, 
judeţene de fotbal:

„Pentru noi, _ dar şi pen
tru majoritatea. echipelor 
din Campionatul judeţean 
seriile Valea Mureşului şi 
Valea jiului — seniori şi 
juniori —, pentru Divizia 
C — judeţ, anul ’95 a fost 
bun, remarcând că a cres
cut valoarea unor jocuri 
îndeosebi în  Divizia G. 
constatându-se un anumit 
salt valoric şi in prestaţia 
WŞC arbitri.

Hefcrindu-mâ la ce ne 
aşteptăm în 1995, ÎJ, dorim 
mai bun, fiindcă Ioc de mai 
bine există ! Am vrea. în

1995. Numai că a trecut 
foarte repede. De la Anul 
NOri aştept |m prinri! rând 
sănătate^ Mol '"dobtec să 
puten* ajuta, p m  interme
diul Asociaţiei umanitare

fiALU EIJLU, 
Deva:

elevă, Lieeul „Deccbal“

Ec. REM US M A RIŞ, p rim aru l m unicip iu 
lu i H unedoara : -- - ‘ '

LUCACIU, directoarea Sa.
Fe&e“ ;S A .,t> e v » s  r

^Am încheiat ea bine a- personal Sper să avem 
rad. I*r în Î996 q?er să fte sănătate şi putere, să fie 
şi mai bine. Atât in plan linişte şi pace în suflete, 
profesional o i i  şt bl cel in ţară şi In lume**.

„Eu aş zice că «lud pe 
care £1 încheiem a fost 
pentru hunedoreni un an 
ăl îriicerefirildr: dacă pa
tern dovedi, prin fapte că 
suntem temi, drepţi, eln. 
ştiţi, cu respect unul faţă 
de celălalt Pe plan eco
nomic, social, lucrurile au 
decurs mai anevoios. Am 
finalizat câteva lucrări 
importante de investiţii. Se 
puteau face mai multe, dar 
nu au fost bani destui. Ne 
putem bucura că s-au fă
cut multe lucruri bune pe 
linia îmbunătăţirii zestrei 
Cultural-istorice. Hunedoa

ra âre. primele «tatu!; A- 
vram laneu şi îaneu de 
Hunedoara; Vom continua. 
'  t e  ne gtoîdîm şi chihrii- 
iia să facem In amil pe 
care-1 începem 7 Vom con
tinua lucrările începute a- 
riul acesta, vom fhee tot 
ce d e lte le  de noi sa asi
gurăm locuri de muncă oa
menilor, să nu mai avem 
şomeri oameni necăjiţi. 
Vreau să spun hunedore- 
niior mei că nu avem alt 
gând decât să ne faceri) 
laolaltă viaţa cât se poate 
mai bună. Pentru anul ca
re vine, pentru anii vii
tori../1.

r  Î ÎA P d iE O N  FLOREA, 
decătoriei O r& ştle:

„Realizarea cea mai* ma
re, bucuria, împlinirea mul
tor dorinţe ap fost .înfăp
tuite in  anul pe* c&re-I în
cheiem : Orăştia- a devenit 
municipiu iar organele de 
justiţie au fort restabilite 
aici. Recunosc, ® spun cu 
toată sinceritatea, că am 
fost fericit fiind numit pri
mul preşedinte al Judecător 
riei Orăştie. O mare bucuw 
rie, o mare răspundere, o 
grea sarcină. Dar împreună 
cu colegii mei am realizat 
lucruri teme. Peste 1400 de

preşedintele Ja-

doşare soluţionate. In lite
ra şi spiritul legii. Balanţa 
dreptăţii Şl adevărului am 
făcut tot ce se poate s& 
fie echilibrată. Dacă ne 
putem bucura cumva de 
împliniri, suntem conştienţi • 
că ne aşteaptă un an nou 
cu tot ce este neindepiinit, 
nesoluţionat cum se cuvin». 
Jusţiţia, mă refer la raza 
noastră de coa^etenţă, va 
Bace tn aşa fel ca oame
nilor să li se facă drepta
te".

Poate au ar fi rău ca 
.acest bine sperat Şi (te 
părinţii noştri pentru (tot 
să ajungă şi pe genera_ 
ţia absolvenţilor de liceu. 
Eue firesc să Iha opti
mişti să vrem o viaţă 
mai liniştită, dgja Ciad la 
vârsta când resimţi schim. 
bănie societăţii Oii doar 
ta nivelul scumpirii ţigă
rilor sau al «ucurifor

Ajungem la concluzia 
că din. cauza conjuncturii 
in eai e trăim ■ nu am fost 
lăsaţi să fim adolescenţi. 
Am r trecut prea brusc de 
W cnpilărte ia maturitate 
şi am parcuri prea repe
de cea mai frumoasă 
etapă a vieţii: adolescenţa.

Şi ca să inebei cu o 
părere personală, anul ce 
a trecut mi-a dat nume. 
roase satisfacţii mai a i a

în activităţile mele extra- 
şcolare, râuşind să pă_ 
trund In tainele •  doşă 
domenii de activitaffe, pe 
care doresc să ie apro_ 
fândez în anul care abia 
aşteaptă să vină.

Dorve tuturor celor care 
citesc acum aceste »ân- 
duri. o atmosferă liniş
tită, în mijlocul celor
dragi Dacă aveţi şl dacă
daţi dragoste, veţi vedea 
ce uşor merg lucrurile. .

Pentru 1996 scopul meu 
principal este să intru la 
jurnalistică, lucru c e j  
doresc din tot sufletul, iar 
prietenilor mei să intre la 
facultate Şi- • bineînţeles, 
sănătate şi fericire tutu_ 
ror, care îmj sunt aproa
pe. . ? / ' / :

La mulţi (b) ani I 4

Simt gânduri şi aspiraţii fireşti ale oamenilor te 
dintre a n i Gânduri şi aspiraţE fireşti Să 

«perăm că, prin ajutorul tai Dumnezeu, M i  t l f i  
o» am mai bun.

[
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Sâmbătă, 30 decembrie
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o Sf. Mc. Anisia; Cav. 
Teodora;

•  Onomastică: David';
•  S_a născut, în 1870, 

scriitorul I.A. BASSARA- 
BESCU (m. 1952);

•  1964. A fost creată 
Conferinţa Naţiunilor ■ U_ 
nite pentru Comerţ si Dez. 
voltare •— UNCTAD;

•  Soarele răsare la? ora 
7,52 şi apune la 16.44;
o Au trecut 363 de sile 

din an; au rămas doar—
2.
Duminică, 31 deeembrie

•  Sf. Mc. Hermes; Cuv 
Metania Romana (Oătv. 
prazn. Naşterii Dommrtat);

•  Onomastică : Silvestru:
•  1956. înfiinţarea Te_ 

leyiziunii Române;
•  Au murit: In 1375, 

scriitorul italien ■ GIO. 
VANNI BOCCACIO (rt. 
1313); în 1889. scriitorul 
ION CREANGA fii. 1837); 
în 1968, compozitorul SA. 
BIN DRAGO! (n.

Urmare a programului 
„în humele trandafirului'*, 
pe tema „Din inimă ia ini* 
mă“, Partidul Democrat dîn 
Orăştie doreşte să-şi alătu
re aportul la eforturile de
puse de unele partide pen
tru maturizarea treptată a 
populaţiei privind discernă
mântul Iâ viitoarele alegeri. 
Acest lucru este cu atât 
mai necesar cu cât oferta

pătată imaginea acesteia. 
Mai credem intr-o adminis
traţie bazată permanent pa 
sinceritate deschisă faţă de 
oameni, capabilă şâ iaocţfc 
Ieze românului realizarea 
unui „vis al românului", a- 
cela de dreptate, bunătate, 
siguranţă, linişte, bunăsta
re, urmărind paş cu- pas re
alizarea acestora, realizarea

„Au distrus economia"'.
Lozincile au caracter ge

neral, greu de anihilat, va
labile oricând, şi oricăre* 
polJtici. in aparenţă, dar e- 
lecroritOl'  ţtebuie' Aâ * dîs- 
cearnă cât mai bine scopul, 
fiabilitatea, certitudinea a- 
cestora.

în viziunea P.D. Orăştie, 
pentru luarea unei decizii 
politice e  bine să se ia în

•  S-a născut, t e  184®, 
scriitorul IACOB NB_ 
GRUZZI (m. 1932);

•  1925. Consiliul de co
roană ratifică renunţarea 
prinţului Caro) la suece_ 
siunea tronului in favoarea 
fiului său, Mihai;
' •  Soarele răsare ta ora 

752 şj apune la 16,45;
•  Ultima zi a anului 

1995.
De mâine începe un nou 

an. >. *
„LA MULŢI ANI!"

politică este mai mare şi 
mai diversă, confuzia fiind 
unul dhv pericolele majore 
ale anului electoral 1996.

Acum, când- societatea 
noastră te  confruntă cu o 
serie de probleme, începând 
cu deteriorarea rapidă a 
moralei, S economiei şi în 
final a nivelului de trai, 
este mai necesar ca oricând 
să ne bazăm pe anumite 
principii sănătoase. Numai 
principiile sănătoase, apli
cate de îa nivel lqpal până 
la  col guvernamental, mai 
pot să ne protejeze de u- 
hele evoluţii negative în 
eon testul naţional şi chiar 
mondial. Deruta actuală es
te destul de mare, starea de 
nevoie, de necaz, de lipsuri 
â oarrteoifor este la fel de 
mare.

Noi credem într-o socie
tate baZatâ pe muncă, in» 
teligenţâ, competenţă, intr-o 
Odmintşţfaţte bazată pe cin
ste şi corectitudine, respect 
şi devotament faţă de ce
tăţeni, pentru a păstra ne-

filnd desăvârşită atunci 
- când cetăţeanul este mul

ţumit şi confirmă aceasta.
Realizarea acestui dezi

derat nur va fi posibilă de
cât, pornind „din inimă la 
inimă", tete-o participare 
majoră â celor care suferă 
pentru încălcarea unor 

■ principii democratice şi să
nătoase. 

O adradministraţie, indife
rent de nivelul de compe
tenţă Ia care lucrează, tre
buie să acţioneze te mod 
rea l cu atitudine cuviin
cioasă, hotărâtă şi cu mo
rala adecvată împlinirii „vi- 

i sulul românului". Altfel,, 
orice schimbare nu repre
zintă decât » înlocuire de 
eetep* cu alte echipă, de 
aceeaşi Valoare morală în
doielnică.
, S-au purtat şl se vor pur
tă  p serie de lozinci de
stabilizatoare şau eu scop de 
a crea confuzia Şi deruta: 
„Nici alţii nW fâdeau mai 
mult", „Sunt nişte corupţi",

considerare isteria, realiză
rile practice şi cunoscute, 
realităţile cunoscute în mod 
direct, principiile sănătoa
se, în analiza cărora •* «e 
folosească criteriile înaltei 
morale civice, ategurete Ca
re ne pot elibera din situ
aţia în care ne aflăm.

* P.D ORAŞTIE

Mulţumiri
sponsorilor

Zilele premergătoare 
Crăciunului au reprezen
tat şi pentru copiii de la 
grădiniţe, precum şi pentru 
elevii de la şcolile , din 
Baia de Criş, Ţebea, Că. 
răstău, Ri®îuliţa, şi Lunca, 
zile de sărbătoare şi bucu_ 
rii. în care Moş Crăciun a 
poposit cu daruri pe a- 
ceste meleaguri, In dru_ 
mul său, după cum am 
aflat de  lat localnici, Mo
şul n_a ocolit nici Cent# 
trul de sănătate din Baia 
de Criş. Pin sic til, tecăr, 
cri, «1 a «g** şi a  dăruit 
dulciuri. ■ 'Stric* şi alte 
daruri, te  valoare total* 
de peste 860 000 de lei.

Pentru toate acestea, dT 
Romeo Farca, primarul 
comune; Baiă de Criş. •  
ţinut să aducă sincere nuUL 
tumlri sponsorilor generoşi 
care au fbit: dnii Dumi
tru Crăciun din Deva, 
dr. Graăiaa Gireo şl Joan 
Sforari» din Bote’ de Criş, 
Vasile A lte din Brad, 
dna Nuţă Păiuşa» din 
Bal» <3te Criş, precum şi 
OlfRflcatuî „Siderhrgistul" 
din Hunedoara. (N.T.).

Modificări în bugetele 
unor instituţii

s-au dezbătut şi aprobat 
hotărârea, privind modifi_ 
c*ri în bugetul unor insti. 
tuţi; de cultură de interes 
judeţean şi cea de apro_ 
b a »  a finanţării cheltu- 
jelilof materiale şi a celor 
privind prestările de ser_ 
-Vicii ale Spitalului jude
ţean dltt bugetul propriu 
al Consiliului judeţean 
(I.C.)

Joi, 28 decembrie a a-, 
vut loc şedinţa extraordi
nară — ultima- în acest 
an — a Consiliului jude
ţean, . ; ■ ■

S-a dezbătut şi aprobat 
hotărâţea privind unele 
modificări în bugetul pro., 
priu al Consiliului jude
ţean pe anul 1995.

Derivând din aceasta

■''tete*.
1 V

-re- •

Cu televizorul facem şi 
Revelionul

22,02 Atenţie românit Vi se 
pregăteşte., altceva! '' AgrtRte'- 
de închinat anecdote (1) m 
Opţiunea paternă. cu Ileana 
Stana-Ionescu şi Mil«»i Ferşa; 
o Colinde pe două voci eu 
Romică Toci» şi Cornel Ba
lade: 22.16 lam a te Poiană, 
cu Mădălina Manole. Vasile

22,26 Când ning* şi când vine 
Anul Nou — un gând la cum
păna anilor: 22.28 ■ Dragtt.mi-i 
la  veseliei (mejodli popularei; * 
22,36 O zi într-o Oră! (spectacol 
muzical distractiv cu -Şcoala 
vedetelor"); 23.36 Agenţia de 
închinat anecdote flî) g  Re
velion in doi. cu fon Lucian 
şi copilul Florin Tache; « No. 
tă  autobiografiei, de şi cu Ho» 
raţju îââîăele; 23 SI Joctef igit. 
bătrâni lăsa*?; 23.56 Simfonia 
ceasurilor: 6,0® La mulţi am, 
19961 — .Lamina iubirii-  (me
lodie in primă audiţie); 6.03 
Glume in baloane... de şampa
nie. Ediţie specjală a Concursu
lui de glume; prezentat de 
florin Piersic; 0.45 Portativul' 
Vedetelor, cu A. Similea. ţi, 
Drăgan, C. Chiriac. G, Dora- 
banţu...; IjBO Agenţia de în
chiriat anecdote (UI) •  Ca
doul, cu Rodica Popescu-Bită» 
nescu şi Cristina Statuate: •  
Secretarul şi cobzarul, cu D. 
Râdulescu şi J. Constantin; o 
Revelion cu Nea Nicu, cu N4- 
«u Constantin; o De Vorbă cu 
Vodă, cu N. Lăzărescu şi V. 
Muraru; 1,43 Petrecefl cu noi 
(La Mulţi Ani cu sănătate! — 
malodii populare); 2,42 Agen-
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ţia de închiriat anecdote (IV)
•  Telefonul... fierbinte, eu Ta- 
mara Buciuceanu; o  Revelion 
în puşcărie, cu Nae LăUfifescU, 
Vasile Muraru şi Dan* Sterul* 
că; 2,3o Slalom printre rit
muri... cu M, Dauer. M. Flo- 
rea, A. Tenrfşan...; 250 La Re» 
vistâ. la Tănaae (triomeetăeol 
umoristico-muzical); 3,46 Invi
taţie la discotecă, eu Şl Rjt- 
ghel. S. DumitrescU, <3. Olani, 
G, Cotabiţă; 3,55 Agenţia de 
închiriat anecdote (V) •  Şar
je amicale şi parlamentare, cu 
Vasile Muraru şi Nae Lăză. 
rescu: 4,11 Cântăm pentru oa
menii buni! (mriodii populare); 
4,21 Să râdem cu Stela Pope** 
cu şi Alexandru Arşincl: 450 
Vrem să ctocnim cu viata an 
p a te ri .(tebiodii de neuitat, ro
manţe» cuplete şi cântece do 
voie bună); 4,45 Un duet ine. 
dit, cu tinerii actori Medeea 
Marin eseu şi Răzvan Săvescu; 
455 Din nou la discotecă (mu
zică uşoară românească); 0,05 
A fost odată un Revelion. , ml 
Mitică Popescu şi Iurie Darie; 
5,25 Potrcceţi cu noi la Hanul 
Melodiilor! (melodii populare); 
5,45 Bine ai venit, 1990!; 666 
De „La prima oră" în 3306 de 
secunde. •  Prolog in prag do 
An Noe; o Sorcova, vesela!;
•  Cum a fost la cumpăna din
tre, ant?; p Primul născut ăl 
anului; o întâmplări adevăra
te tefoe 126° ri 6.00; •  Rete. 
ta fericirii; •  Fulgi de...; ş  
Concurs ct* premii,; •  Surpri
ze şl răvaşe comice. ' '

ire.

lam ă te parcul Devei.
Veto: PAVEL LAZA

DEVASAT
" "21,30 REVELION l'KLK 
âbc ; 21,34 Antrenamer,
pentru Revelion; 23.45 Tri 
ce anul cu alai (Pluguşor 
24,00, La mulţi ani!; 0,( 
Invitaţi la Revelion TEL 
7 abc; 0.30 „Cabaret '96' 
2,30 Invitat) Ia Revelio 
TELE 1 abc; 3,35 „Petef 
pop show" -r- fragment 
din concerte de muzici 
pop; 4,30 Film '• „Cine, 
feta?".

Luni, I Ianuarie
tm

14,00 Concert «bnfonio; 
16,00 Parada Chaplin •  
„Luminile oraşului" (film 
artistic); 17,30 Cinemateca 
DS+ « ^ecfcett»; 20.0» 
Aetualitâţi TVR; 21,00 Film 
documentar — artistic ♦  
„Acesta este Elvis" (pas. 
tea I): 22,15 Film •  
gel Heart' —• Inimă de 
ger" (SUA, 1987); OjO* 
Videotext.

, MarţL ţ  ianuarie

10,00 Desene animate j 
10,15 Marele Aib (fllm do»* 
cumentar despre rechini)) 
Il,4 i Vidaoctipiiri; 12.W» 
parada Chaplin: „The Kld 

-------------- - ----- ' “ItinajPuştiul4*; 13,00 Pat 
artistic; 15,00 Parada Cha. 
pUn a  jŞomwul din o . 
grindă"; 19.39 O l u r i l e  
sunt reale (do): .VfM: c m  
Richard la  recital; 17.36 
F.itet a  „O lume năbunâ, 
nebun*, nebună44 (SUA, 
1963); 20,06 Actualităţi
TVR; 21,00 „Acesta este 
Elvis?4 (film Tiocawentar 
re ariistiri, partea »  Ii-a? 

• 22,15 Filgi ••  C ontrai to„ 
taT* (SUA. 1992); 23,56
Videotexr.

Lunt I 
marţi, 6  ‘

lartttdeîn'PwPiric* 
a «396

6m şl p re p  »°todâ 
divertisment.

cel Mtre
2 «)'

le lor pentru • ajutorarea 
celor în nevoi şl lipsuri.

A murit la .vârsta de 
50 de ani. la l  Ianuarie 
37», şi a fost plâns de 
creştin; cât şi de cri ne
credincioşi. care_I cinsteau 
şM Iubeau pentru bună.  
tatea şi înţelepciunea luL 

Sfânta .noastră. Biserici 
Ortodoxă, trecănduJ In 
«stele sfinţilor aleşi ai lui 
Dumnezeu» B . pomeneşte 
într-aceastâ zi. CU slujbe 
şi frumoase cântări de 
laudă ca aceasta : -

„Arătatu-te.ai temei ne„ 
clintit Bisericii, dând tu_ 
turor oamenilor domnia 
cea nestricată — peeetlu_ 
lad-o cu învăţăturile tale, 
— de cele cereşti ar*tă_ 
torttle. Vasile cuvioase".
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Aho, aho, copii argaţi 
Staţi puţin şi nu mânaţi, 
Lângă boi v-alăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi.

S-a sculat mai ân \
Bădica Troian ....
Ş- 3  încălicat 
P-un cal învăţat,
Gu nume de Graur

v/*>v"7.. : -v -
Cu şaua de atu*,
0U frâu de mătasă 
Câţ̂ viţa de groasă;
Şl-hscări el s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat

Ca s-aleag-uiţ loc curat 
De arat 
Şi semănat 
Şi ctft&iâ apucat 
Câmpul neted de arat

!n lungiş.
Şi-n curmeziş.
S-a apucat într-o Joi
C-un plug cu doisprezece bol,
BotboĂrei; s

In coadă codălbei,
In frunte ţintăţei.
Mânaţi copii! Hăi, hăi!

S3ua toată a lucrat,
Brazda neagr-a răsturnat 
Şi prin brazde-a semănat 
Grâu mărunt şi grâu de vară, 
Deie Domnul să răsară. 
Mânaţi, măi 1

— Hăi, hăi!
Şi cât lucrul a sfârşit 
Iată, mări, s-a stârnit 
Un vânt mare pe pământ 
Şi ploi multe după vânt,

Pământul d-a răcorit
Şi 2 sămânţa a-ncolţit. *7-
Mânaţi, copii!
— Măi, hăi!
Ca luna,

La săptămâna, 
îşi umplu cu apă mâna 
Şi se duse ca să vadă 
De i-a dat Dumnezeu roadă 
Şi de-i grâul răsărit

Şi de-i spicul aurit.
Era-n spic cât vrabia,
Era-n pai ca trestia!
Mânaţi, măi 1
— Hăi, hăi!

yr , ■;r .yi.v -\vY ■ :>\-,-'7,; . “."•*77’

Troian iute s-a întors 
Şi din grajd pe loc a scos 
Un alt cal mai năzdrăvan. 
Cum îi place lui Troian,. 
Negru ca corbul,

Iute ca focul
De nu-1 prinde locul, 4
Cu potcoave de argint,
Ce sunt spornici la fugit. 
Mânaţi, copiii

— Hăi, hăi!
El voios a-ncălicat,
La Teghin-a apucat 
Şi oţel a cumpărat,
Ca să facă seceri mari

Pentru secerători tari,
Şi să facă seceri mid 
Pentru copilaşi voinid.
Ş-altele mai mărunţele 
Cu mănunchi de floricele

Pentru fete tinerele 
Şl neveste ochişele. 
Mânaţi, mâi!
— ţtăi, hăi !
S-a strâns fine -3

Şi vecine,
Şi toţi finii 
Şi vecinii , . ■
Şi vro trei babe bătrâne 
Care ştiu rândul la pâne.

Şi pe câmp i-a dus 
Şi pe toţi i-a pus 
La. lucrul pământului,
In răcoarea vântului, 
Mânaţi copii !

Iară hoaţa cea de moară, 
Când văzu atâtea cară 
încărcate cu povară,
Puse coada pe spinare 
Şi plecă în fuga mare

La cea luncă de scăpare, 
Lunca mare 
Frunza n-are,
Lunea mică ■
Frunza-i 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 punea pe căpătâi

£•'.:• 7H7 ’ .77 7^-7 V 7 .. .. : '•

Ş-i da~cu docariu-n şele 
D-o aşeza pe măsele. 1 
Mânaţi, măi 1 

^ < H ă i 7 1 *ăH - &  - ■
El o lua de lăptoc

Ş-o da iar în vad la loc, ' 
Şi turna deasupra-n coş 
Grâu mărunţel de cel roş ; 
Grâul Sraşeza pe vatră

Şi din coş cădea sub peatră, 
De sub peatră în covată 
Curgea făină curată.
Mânaţi, copii 1 
— Hăi, hăi !

Troian mult se bucura, . 
Zeciuială morii da.
Pe morar îl dăruia,
Apoi călare suia 7  
Şi voios se întuma

Cu flăcăi ce mâna, 
Iar boii se opintea 
Şi roţile scârţâia.

Mânaţi, măi;}
7 — Hai, hăi !

Iată mândra jupâneasă, 
Dochiana cea frumoasă, 
C-auzea tocmai din casă 
Chiotul flăcăilor,
Scârţâitul carelor.

Şi-n cămară că mergea 
Şi din cui îşi alegea 
Sită mare şi cam deasă 
Tot cu pânză de mătasă 
Sufleca ea mâned albe

Ş-arăta braţele dalbe 
Şi cernea, mări, cernea, 
Ninsoarea se aş temea :
Pe sus, tobele bătea.
Negurile jos cădea.

Mânaţi, măi!
— Hăi, hăi!
Apoi mamă plămădea 
Ş-o lăsa până dospea :
Apoi colaci învârtea.

Pe lopată mi-i culca ■. ; 
Şi-n cuptor îi arunca,
Apoi iară cu lopata'
Rumeni îi scotea şi gata. : 
Atund ea-mpărţea vro cind

La flăcăii cei voinici, • 
ŞFmpărţea trei colăcei 
La "copiii mititei.
Iară- mândrului bărbat
îi da un sărutat. ■ 7 7 7

f ■ *7 Hăi, hăi 1' ■ - 'f ■
De urat am mai ura, >■
Dar ne-i că vom însera 
Pe la curtea Dumneavoastră 
Departe, de casa noastră.
Dumneavoastră aveţi parte 
De curţi nalte, luminate, 
Văruite,
Şindrilite,
Şi cu fereşti strălucite ;
Noi avem bordeie mici,
Bune de. plugari voinici, 
Yekueite ■ • ■ ■: "'-■••:7  .
Şi lipite
Şi cu stuh acoperite ;
Dar câte paie-s la noi,
Aţâţi bani fie Ia voi!
De urat am mai ura
Dai* ne-i că vom însera 7
Mânaţi, măi !
— Hăi, hăi I

l

s o t e  O V A
„Anul Nou a venit 
Pe când eram adormit - 
Şi mi-a spus cu şoapte line, 
Şă iau sorcova cu mine.
Să mă duc să sorcovesc,' v 
Pe cei care mă iubesc!“

Sorcova de la bătrâni,
A fost dată la români,
Ca un semn de-mbelşugare. 
La Anu şi la mai mare —

Sorcova vesela 
Să trăiţi, să înfloriţi,
Ca un măr, ca un păr;
Ca un fir de trandafir; 
înalt cât casa,
Verde ca mătasa,
Gate cuie sunt pe casă, 
Atâţia bani să fie pe masă 
La Anu şi „La mulţi Ani !“.

Anul Nou cu pace 
Şi cu sănătate 
Cu spor întru toate —;
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REFLECŢIA SFÂRŞITULUI DE AN 
„Durata vieţii omeneşti ? Un , punct în univers. 

Substanţa ei ? Transformarea. Senzaţiile ei ? Obscure. 1 
Corpul? Putrefacţie. Sufletul? Un vârtej. Soarta ? 
O enigmă. ^

Ce poate dar să ne uşureze călătoria aici pe pă
mânt? Un singur şi unic lucru; filosof ia. Ea veghea
ză asupra darului divin cu care ne-a înzestrat natu
ra, întârindu-1 contra supărărilor şi a suferinţelor. 
Ea ne învaţă să fim aceiaşi faţă. de plăceri ca şi de ne
plăcerii să nu facem nimic la întâmplare, să. nu ne 
folosim nici de minciună, nici de ipocrizie, să nu 
simţim nevoia de a fi susţinuţi de alţii, să acceptăm 
cu bunăvoinţă tot ce ne e destinat ; în fine, să aş
teptăm eu hotărâre momentul morţii, , considerând 
moartea ca o simplă disoiuţie a elementelor din care 
se compune tot-animalul. Dacă continua transformare, 
la care suntem supuşi In tot decursul vieţii nu ne 
face nici un rău, de ce completa noastră transforma
re. sau disoiuţie ne-ar inspira oare temeri ? Toate a. 
cestea sunt conforme cu natura, deci nu e nici un

MARC^âURELlU

UMOR DE SĂRBĂTORI
■  Discută doi .ceferişti. 

La un moment dat, unul 
zice :

— Ştii, iarna avem mai 
multe trenuri suspendate 
decât japonezii !...

> ■  — Nu ştiu ce să,fac 
cu. soţul meu, doctore. 
Vorbeşte în- somn. >
; — Da, e cam neplăcut.

— Foarte neplăcut 1 Ieri 
a râs de el .tot biroul...

■  — Costică, tu crezi 
că. există viaţă inteligentă 
îţ» Univers ?

— In universul tău, în 
nici un caz!.,.

i  ■  — Cum poţi fi atât 
de; prost crescut şi să-i 
spui colegului tău că e 
prost ?' Cere-i imediat ier
tare !
; Mitică, te rog să mă 
ierţi că eşti. p ro st!

■  — Cum a fost la şe
dinţă, dragule ? —  Între
bă soţia.

—’ Nemaipomenit. Vo
tul a fost în unanimitate ; 

*S-au ridicat şi mâinile-şi 
picioarele...

■  — Colega, suntem 
pierduţii
: Doamne, dar ce s-a

întâmplat ?!
-*■ Am auzit Că se re

introduce pedeapsa cu 
munca !...

■  De când munceşti 
în acest birou ?

De când mi s-a spus 
că altfel mă concediază !...

■  — Mamă, nu mai 
vreau să-mi văd soţul. 
M'-a lovit!

— Cum aşa? Nud ple
cat la Bucureşti ?

— Aşa am crezut şi eu...

■  — Fiule, a mai trecut 
im an, ar trebui să te 
gândeşti şi tu la Însurat!

— Tocmai asta fac, ta tă ., 
Dacă nu mă gândeam, e-

ram însurat, de mult.»

■  Tatăl lui Gigei s-a 
însurat pentru a doua oa

ră. El îşi întreabă copilul:
— Ei, Gigele, iţi place 

noua ta mamă ?
— Îmi place. Dar cred 

că te-ai înşelat pentru că 
nu pare prea nouă!...

■  Un, om s-a suit pe 
casă vrând să cureţe co
şul. ;

Din nefericire, a căzut 
de pe acoperiş. ...

-Din fericiŢe,.efa o căpi
ţă de fân.

Din nefericire, în căpi
ţă era o furcă

Din fericire, n-a nimerit 
in furcă.

D in. nefericire, n-a ni
merit în căpiţă

— Soţia mea mă min-

- Cum ai constatat as
ta ?

— N-a fost astă-noapte 
acasă şi mi-a spus că a 
dormit la Mioara.

— Ei şi ?
— Păi, la Mioara om 

dormit, eu...
Culese. şi prelucrate de 

ILIE LEAHU

te.

OAZA DIN PUSTIU
Nu cu mult timp în ur

mă simţeam că-mi va u- 
cide sufletul Singurătatea. 
Simţeam cum mi se usu
că sufletul şi trupul, tre
ceam printr-un" deşert şi 
nisipul îmi scârţâia în 
dinţi şi îmi umplea ochii... 
eram rătăcită în deşertul

singurătăţii şi înaintam, 
spre Soare cu ultima pică- ’ 
tură de speranţă. Eram 
orbită de praful pustiului 
şi surzisem de atâta liniş
te. Semenii mei ii ve
deam'departe, nu ştiam 
să-mi împart bucuria cu 
ei, nu ştiam să fiu alături 
de ei, nu le Simţeam pre
zenţa. (Cei care au plecat 
departe de casa lor sau au 
rămas, brusc singuri, mă 
vor înţelege !). încet am

învăţat să văd, să aud, să 
mă bucur din nou, apoi 
Iubirea mi-a ."umplut su
fletul, am învins pustiul 
din mine. Am învins de
şertul şi am devenit eu 
‘însămi oaza din pustiu. 
Nu sunt ţin om singuratic 
mai degrabă un solidar şi 
chiar de aş'fi o minuscu
lă oază eu sunt cea cară 
aduce bucurie călătorului, 
ce odihneşte şi împrospă
tează, ce dă putere şi spe
ranţă celui ce trece prin 
deşert. E minunat să poţi 
fi oaza din pustiu, să poţi 
dărui bucuria la fel ori
cărui trecător, chiar de va 
trebui să rămâi acolo, 
singură, în pustiu, aştep
tând mereu un trecător, 
să-i fii călăuză- să-l înveţi 
să vadă şi să iubească via
ţa din nou şi astfel sa şi 
învingă pustiul din si. ;

1NA DELEANU ■

o

I POSIBILE ŞI IMPOSIBILE

1 /• Să te consideri om întreg, dar să faci totul pe
J jumătate.

I * Să te îngraşi peste măsură, datorită... slăbi
ciunilor.

* « S ă  simţi că întinereşti, tratându-te cu... ţuică 
I bătrână- ' *■■■&■
* •  Să mergi la curăţătorie sperând că acolo ţi se
I vor scoate netele de pe conştiinţă. ...
, "  * o Să motivezi e i ţi-mi băut minţile, deoarece ţi-a 
|  f«sC sete. (SX.ţ i ‘ •.
J i :
j - SUCITE, RĂSUCITE

I* •  Ziua bună se cunoaşte după ce a trecut.
o Gurmandul spune tuturor că în timpul* mesei 

* el nu . deschide gura.
|  o Deoarece nu-i „mergea" mintea, bătea pasul 
* pe loc. - ,şî ■»
|  o Doctorul i_a recomandat să mai strângă cu- 
|  reaua, dar cu aşa hurtă e posibil ? (S.C.).

CĂRŢILE — PUTERE DE VIAŢA

I• % •
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Jonson Milton spunea : 
„Cărţile nu sunt lucruri 
moarte, ci conţin o putere 
de viaţă tot, atât de activă 
cât a fost sufletul al cărui 
rezultat sunt ele“. Să ne 
reamintim că prima'tipo
grafie românească a func
ţionat la Târgoviste înce
pând din anul 1568, adusă 
de călugărul Macarie şi

aici a fost tipărit, în tim
pul domniei iui Radu cel 
Mare, cunoscutul liturghi- 
er fiind prima lucrare ti
pografică in ţară noastră. 
A doua tipografie în Ro
mânia a luat fiinţă la 
Braşov în anul 1533 şi a- 
poi l i  ani mai târziu se 
tipărea la Sibiu „Catehis
mul luteran". (S.C.)

Viermele către şoim : -
Nici măcar nu ştii să te târăşti 1

m

— •  — •  — •  — O — z i
SCURTA ANTOLOGIE

■  Soţul către soţie ;
— Dragă, dimineaţă mi-ai

făcut prea tare cafeaua. 
N-am putut închide un ochi 
la birou!.'.. ; .

‘ ■  — Mămico, ce în
seamnă absolvent ? .

Dragule, absolventul e 
un tânăr care a'terminat cu 
învăţătura... -  ■ : :“ ;

■  — De ce a murit ve
cinul Grigore ?

— De tuse.
■* ■ ̂  Cum* naiba ?s’

— Păi reuşise să se as
cundă într-un. şiftmier, dar 
a tuşit...

■  — Ce, vrer să Spui că 
sunt prost ?

— Nu. Dar mă pot înşe
la...

■  — M-au concediat pen
tru  că am spus efi şeful 
nostru e un incapabil.

Explicabil. Nu trebuia 
să trădezi secretele de ser
viciul '

■  Infidelă 
altuia

cea fidelă

■  — Ah, cât sunt de fe_ 
rteitâ! Iubesc şi sunt iubită!

— Chiar aşa ?
— Da : iupesc pe Mişu şi 

mă iubeşte Costel...

■  — Nevastă-mea e foar

te cultă. Mă pot certa cu ex. 
în trei limbi de mare ţipyl 
culaţie... ; .. r •;

■  .fă, Gicule, te duci JK 
înmormântarea şefului ?

NU, dragă, lucrez 
Cunoşti deviza m ea: Sn 
munca, pe urmă pi

■  -  X-a început a fosă 
şedinţa. Şi numai după. ,*» 
ceea— cuvântul.

Jl — Mioaro, ce ţi-a ce-t 
ionel? !

— Nu mare lucru : mâp?a.

■  Proverb reactuhlizăt 
„N-aduce amil ce-aduct 

banul!"

■  — Ştii, eu ani de aâiqţ 
am făcut greva inteligen
ţei.

— Cum adică ? >
— Am făcut pe prostul*,

- B , —vMsajieq, «pi
te rrf.qM Ş  ilecâtnim»^
angajata lui tfiticu ?

pretlnt jj+. 
scumpa mea soacră. Ap 
pie.te, mi-ţl face nimie I

B — Cine ţi-a făcut cu
noştinţă cu soţia ta ?

— Am cunoscut-o singur,. 
Nu pot să învinuiesc pe nl>v 
meni.»

IL1E LEASM9

PLANTE CARE PLÂNG
prin ’ deschideri- 
asemănătoare

riale, i 
lor epl-,

Filadriodronul (Mon_ 
şţerâ deliciesa), Condurâ- 
şul doamnei, Molhonia 
ăqva sunt câteva dintre
plantele care „plâng". Du- liminarea apei la (Hanţe i 
pă cum afirmă specialiş- sub forme de vapori ce } 
tii, aceste plante elimină este frânată in condiţiile 1 
surplusurile de apă prin unei umidităţi mari a  ac - ' 
fenomenul numit gutaţie, rului.

dermei omeneşti, şu â iţ  I  
nind transpiraţia adică e- ţ

DE ANUL NOU

r rr9<
:h.
■
ij

ORIZONTAL : 1) A face schimburi ge
neroase de urări ; 2) Mod de a găti pre
paratele de revelion —* Ancestralul arti- 
:an al mersului cu pluguşorul; 3) Probă 
3e intimitate in arta conversaţiei — Adaos 
tipocraţie la urarea de sănătate — Nu

mitor comun la mirare şi m ânie; 4) Sti
mulatoare a antrenului la petrecerea re
velionului — Insulă in toponimia kumi- 
c ă ; 5) Făcut de poveste în stil caragia- 
lesc — Dedicaţie specială „De Anul Nou“; 
6) Tradiţionalul dans care te fură — Pseu
donim al publicistului Avram Imbroane 
(1880—1938) • 7) Cu mulţi ani... înainte!
— Dispoziţie considerabilă la chef şi voie
bună ; 8.) Crâmpei de fertilitate pe unde 
s-a trecut cu pluguşorul — Expresie ex
clamativă la un gen de surpriză — Ape
lativ sonor cu rezonanţă rustică ; 9) Cu... 
niulţi ani înainte! — Variantă mai a- 
parte pentru atmosferă ; 10) Ironie a na
turii adresată vremelniciilor cu... mulţi 
ani! ■ :

VERTICAL: 1) Masă mare în fami
lie... 2) ...cu de*ale gurii în exclusivitate 

Cantilenă festivă notată pe sorcovă; 
3) .Se-ncheie un an şi-ncepe altul n ou! — 
Tradiţionalul vestitor al Anului Nou — 
Pilot retrograd îa nava afirmaţiei; 4) Pe
treceri spectaculare într-un decor festiv
— Pretext de închinare cu urări şi... la 
mulţi a n i!; -5) Sufix indigen pentru sub
stantive şi adjective feminine — Jambon 
de calitate superioară în plină iarnă !-;

6) Susţinătoare materială a darurilor de 
pomul de iarnă — Cunoscută familie prin
ciară italiană; ?) Prezânţă iitoispensabilă ' 
ia belşugul revelionului — Epilogul tern 
al incantaţiei dionisiace; 8) Ilustrare re- 
busistă a ursului pescar! — Echivalent; 
culinar la o masă -cu meniu f i x —  In
vocaţia colindătorilor eu destinaţie zoo;
9) Au făcut-o... — Loc de. pierdut bani;
10) Sărbătoarea tradiţională de la sfâr
şitul anului.

DICŢIONAR: ATAV, IBR, EATA,
EŞTI. VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„COLINDE DE CRĂCIUN", 
APÂRUT IN ZIARUL DE 

SAMBATA TRECUTA '
1) DAUS — BARCA ; 2) ALTORA — 

IO N ; 3) LT — CONCERT; 4) BAZ — 
SUO—  T I ; 5) EMINESCU — M ; 6) IUIT
— EVU ; 7j IRA — TRA — RU ; 8) JA
— MIU — SA T; 9) ANTI — SEARA : 
10) COSAŞU — SEN.

MAT IN 2 MUTĂRI
Controlul poziţiei: 

alb : Rhl. Dh4, Ne2, Ca4, p : c5 
negru : Ra5, Cc2

Soluţia problemei din nr. trecu t:
1. Nf4, bl D
2. e4 mat
1. -------  bl <3
2. Tc2 mat
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D in  lu m e a
Oameni! de ştiinţă.
Cinci milioane de per* vreme încă vor Continua 

soăne au fost atinse de să moară oameni datorită i 
puternicele radiaţii în ur- - nătefcî K •

Când te  pădurea de la 
Vincennes, jir-15 octombrie 
1917, a apârtit în faţa pMfc- 
tonului de execuţie, tulbu
rătoarea sa frumuseţe a şo
cat fantezia acelui grup de 
tineri ce se pregăteau să 
apese pe trăgaci. Mafgare- 
tha Gertruida Zele, cvnos- 
«aţă , sub numele t e u d e  
scenă Mată ftarî. Olandeză 
prin naştere,. dansatoare 
iiirtdu. prin profesie carte* 
Zână de înaltă dasă/fUsese 
Scuzată' de înţelegere cu i- 
namicul, Germ anii O spi- 
o;ma, aşadar. chestiune a* 
stipra căreia Trfbunaltâ mi* 
Uter din Paris n e  avusese 
dubii. Dar nu de aceeaşi 
părere- e unui' dimxâri ineri i 
„călăi1. de v tm tk  . IfcWrice 
Kaibin. | a .9X de a»» vete. 
ranul „marelui; t ăcrboi' a 
fost decorat, ea şt âîţf câţi
va supravieţuitori ai tim- 

. purilor trecute,. cu Lşgiu- 
nea de Onoare, distincţie

Un mister încă in 
actualitate

A FOST „VINOVATA11
MATA 9

— Unul dintre membrii plutonului de. 
din 1917, Mandre Halbin, f? ani, pune 
dotată vinovăţia spioanel»

ce. se apetete te .fi« » re  ad
ia 11 noiembrie foştilor lup
tători pen tru ' gloria, şi Ii* 
bestoţea FtanţWi 

După ceremonie Halbin 
S-a confesat unui ziarist, 
depănâUdil-şl amtatWlle du*

.ceţoase şt triste privind a* 
cel moment pe care nu i*a 
uitat niciodată;
... „Bra o ceaţă să o tai cu 
cuţitul, era ora patru dimi
neaţa. O femeie neasemuit 
de frumoasă, elegantă, cal

mă şi surâzătoare aştepta 
să fie împuşcată. O femeie 
curajoasă care a refuzat să 
fie legată la ochi. Voia sâ 
privească moartea în fa ţă  
înainte de a  trage ne-a sa
lutat, făcându-ne semn cu 
mâna. Nu ştiu dacă era ci» 
adevărat vinovată, dar de 
atunci încoace am sperat 
mereu ca nu glontele tras 
de mine să fi fost acela că* 
re a ucis-o”.

îndoiala exprimată de bă
trânul soldat, nu e de altfel 
singulară şl destui cercetă

tori ai primatei război mon
dial şi-au pu» serios, fără 
a găsi răspuns tranşant, 
problema vinovăţiei sau ne
vinovăţiei frumoasei Mata 
Han. iută de ce. Ia urma 
urmei, amintirea lui Mauri- 
ce Halbin are o pondere ce 
depăşeşte pe aceea a cu
vintelor sate. Ea este o  „re
vizuire Isterică1* modestă, 
dar care, totuşi, nu poate fi 
ignorata. . ;; '

ma accidentului , de la
acelei contaminări. \  '• f

...., , ... ,  Conform datelor QNtI,
centraja atomica^ de ia cca 7 OGO de persoane au 
Cernobil de acum aproa- .
pe zece ani. Nu mai pu- r  S11? '
ţin de 700 de cercetători eate rfe exploz a de la 
din lumea întreagă s-au Cernobil. Iar experţii ja- 
adunat la Geneva, la Ini- poneai avertizează că ma-  ̂
ţiativa Organizaţiei Mon» ladiile moriafe produse cţe i  
diale a Sănătăţii (OMS) infestarea radioactivă îd -1  
pentru a reordona datele- cep să se manifeste abia » 
relative la. acel aprilie 19Sa după 15 ani de la conta- i  
şi a  evalua pentru câtă minare. |

[ Agentul de elreohttie

»-*_*—*_

înda de şoc I. a. celor 
teste nucleare efec

tuate de frifoeezt te  ato. 
Iul Mururoa dlp Pacific, 
riscă să facă bucăţele zeci 
.de mfl dă sticle dd,lBeau-

clienţi internaţionali. J 
De pildă, a fost pierdu

tă complet piaţa australia
nă, Q cădere- masivă, dai 
3o la şh tă ,, s« anunţă d i»  
Japonia, riscuri pjrezen..

ESecţpl IM roa
sticlele

- Magii,, vindecătorii, ma.' 
eştrii în hipnoză ap fost 
totdeauna la modă în Ru- 
sia, chiar ş l  atunci când 
ateismul şi materialismul 
erau singura Jrtiigiâ* o- 
ficiaiă a - ţării, iar dintre 
sute de vrac* şl de şamani 
care . au proliferat de : aş 

; Urnei ' încoace, fără tadd- 
fală cel mai fcfimos e o 
femeie. Evghenia JuVaşev-

cu

tetei» fiouveau, vinul nou 
at pe piaţă la W  no

iembrie. Producţia *86 a 
celebrului vin, -aşteptat de 
ştefoafe- ctt înfrigurare -de. 
Iubitorii vinurilor de ca* 
litate. riscă intr-adevăr sâ 
fte;P«tefnK* penatizată de 
boicotul internaţipnal, im ., 
potriva expwitnââtelor m l. 
cleare.

Experţii precoci apară »
- calitanie excepţională a vi

iturilor (tea acest an, da
torite edBdiţhfor climate»

'.•mor- favossWla, dar aso. - 
ciâţia prodbcâtocttor -■» de»

- la Marinată de >̂ tefiecţiu» 
te  serie ale merilor

tând chiar vânzările în; 
Olanda şt ţteild scandina
ve. Statele rămân, deo
camdată, cererile din SUA

- şi : Mania B ritani^ şi. 
chiar cele din mult mai

’.lQr dg ingeniozitatea fpe- 
etaHŞmBr’ în marketing, 
Beaujolais Nouveau şste. 
de mtfltâ Vreme „locomo
tiva” întregii industrii a 
vinului «Ha Ptanţa, anul' 
trecut cti 49® te® de Sec. 
•tofitri d  reprezentând ot

- treime din întreaga can
titate de Vin produsă în,

Adevăr sau fabulaţie, 
sau, mai degrabă, şi una 
şi alta, cert tete că încă 
te acea perioadă, acestei 
femei i s-a .periate Să-şi 
deschidă acasă -o clinică 
în care se practic» medi
cina alternativă; Oricum 
nu e de mirare că desele 
sincope ale sănătăţii ac
tualului preşedinte Boris 

. Elţîn au readus nudele.

99Vrăjitoarea" 
Iui Brejnev

na Davitaşvili, zisă Dju- 
ţ»a. De cel puţin 20 .de 
ani, când se vorbeşte de 
daruri - Uumatnrgicej . da 
clarvăzători şi ah’nători de 
şiţferinţe cu, puternice, ca»

mtreaga Rusie se gândeş. . 
t» te ea.'

in «mii *80 se spunea 
Câ Srejnav tmuşî 9 alese-- 
se drept jnag“ personal, 
aVănd . deseori ocazia să. 
simtă pe preşmia-i fiinţă 
eficacitatea talentelor Dju- 
noi.

1
I

I
I
I

i
i

Un agent de circulaţie, 
din Bolzano (Italiaj, SReg. 
frietf, ftofeamt, 98 am, 
ă băgat te buzunar din 
198J şt până gnal tre
cut frarrruşfca sumă de 
420 de milioane de lire 
prevenite din amenzi 
Milioane pe care* le-a 
cheltuiţ cu dezinvoltură 
Pe femei, vacanţe de 
lux şi' petreceri în night- 
ciubarj. Hofmann falşi, 
fica chitanţele, utilizând 
vechi formulare contra
făcute. Afacerea a ieşit'

ta lumină absolut din in. I 
tămplare, în timpul con- ‘ 
Cediultrt *Sd. Un futicţio- j 
nar. nereuşmd sâ cfteaa. |  

'că  o Cifrâ, a făcut a  a »  f-  
fruntare cu originalul ® 1 
a văzut- că vâraâmintete * 
de bani nu corespundeau I 
şî in casă fbsese depus# ;  
o , ritră mai mică decât 1 
cea plătită de cel ameţi* * 
dat. J

Hoftnann şi-â necunoat- |  
cut vina şi a  fost con. V 
damnat la 2 ani inchi- I  
so a re ..............  ■■■-■.. »

- ‘ T  j 1rite V riteir :m mm«f ■* mikmt* mmde'M.mtm.ţi

la tavă

Djunei în prim planul 
zvonurilor. Pe care, ea lo 
dezminte intr-o manieră 
care”fs|pe-;Sâ'sjterească mis. 
terul De pildă, întrebată 
asupra straniei „coinciden
ţe” a  întreruperii călăto
riei pe care o  făcea in 
Germania şi a  întoarcerii 
intempestive la Moscova 
in momentul in care iâţîn 
a âVUţ o criză cardiacă şi 
a fosţ spitalizat, Djtma 
răspunde: „Reîntoarcerea 
mea n-ore nimic de-a fa - , 
ce cU preşedintele‘e.

Cincizeci d tr  milioane 
de dolari: atât face, du
pă oâreroa \Biei femei 
din Nete Vork, stress-că- 
provocat d» faptul că a 
găsit un şoarece în mân. 
carea ce I-a fost servi
tă la restaurant. Inci
dentul i s-a întâmplat 
lui Tamara ffedall, 22 
ani, clientă fntr-Uhul din 
localurile aparţinând hii 
„Wendy*s la Queens". în 
ghiţise aproape • capul 
micului roeător, a de
clarat avocatul domni- 
şoarei Ţiadall, Jerroîd 
Parker. ■. - ' : .

tân ăra  se afla la Cfc 
nă; împreună ek logodni
cul: odată -băgat in g#-; 
ră cap® şoricelului^ pe 
care îl luase drept o

bucată de came, lei 
şi nat pe log, căzând pe 
masă şi fragmentul a ie
şit' aferă”, a relatat a» 
vocalul. „Prietenul meu 
l-a luat — îşi aminteşte 
Tamara — l-a curăţat d« 
sos şi i s-au ivit mus
tăţile".

Pata a  fost dtlsă ime
diat la spital în vreme 
•ce- capul şoricelului ■ ■ a  
fost foţegraflat: ri preda» 
autdrităŞWte; Care-I păi», 
trează in formodehidă 
U n; purtător de cuvânt 
sd „Weady’s” a respins 
acuzaţiile: » { r in a
oară când cineva rie pu
ne la cri» Ot®» şi
totdeauna e aceeaşi ver
siune — un şoarece î»  
stuf at“ .

t
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: M " >uptei§tea tetei no- 
lembrie a Început la 
liptten (Frântei procesul 
foipotritbi a- sase dintra 
cei 2$ Btembri al echi- 

. pajuUr! cargcwlui ^it.G.
Rsribaff*. Iii boxa aeuza- 
ţiter cinci toannari ti. 
Crainieni, un abhaz. Toţi 
KKif acuzaţi de. asasina
rea, In 1992, a  opt afri
cani care te  îmbarcase* 
rft, clandestin, pe navă,, 
fi» pori®. Takoradî din 
Gharte. Atunci, t e  24 oc- ■ 
tOlBteie, notlâ tineri • te  
streeUraserâ in cala Va» 
stilul, printre sutele de 
teci cu cacao. Visau te 
ajungă bi Franţa, Car
goul. aparţinând unui 
grup din Monaco, purta 
pavilion de complezenţă 
din Bahamas, era exploa
tat de un oficiu comer
cial cipriot şl angajat de 
o companie maritimă ca-

Macabra călătorie 
a cargoului 

„M. C. Ruby"
.m " ţ

meruneză, întregul echi. 
paj fiind recrutat ia». 
Oifesa! Pasagerii clan
destini au fost descope- 
riţi deoarece, tetmmân- 
du-şi rezervele luate, la 
îmbarcare, au ieşit #  
caute apă. Iniţial mart. 
narii l-au închis într-o 
cabină apoi, în noaptea 
de 2/3 noiembrie 1992; 1 
i>su Scos pe rând pe 
punte, doborândtt-i eu 
lovituri de bate de oţel 
şi dându-le apoi lovitu
ra de graţie cu focuri de 
puşcă mitralieră. înainte

de a-i arunca in ocean. 
Dîfitte toţi umil sit^ar 
a reuşit să scape mate. 
crului, Ktngsley Ofusu, 
un ghanez de 22 de ani 
«are, te  «Mpa ancorării 
pawei Ia Le Hayre, a a. 
nunţat poliţia. Cargoul 
a fost astfel pe 8 no
iembrie ’92, pus sub se- 
cfaestru iar eei şase ma
rinari ucrainieni, intre 
care şi comandantul va
sului, au fost-arâstafi. A- 
cum el este singurul 
martor, dar depoziţia sa

nu mal b ite  determinan
tă decât pentru unul 
dintre inculpaţi,; cane 
oontSnuă să-şi clameze 

'■Nevinovăţia, căci toţi cei» 
' ialţi -şg-id recunoscut fap»
: tele. De ce au ucis? Ex- 
• jdicaţia „de suprafaţă” nou 
e că au vrut sâ evhe-com- 
plicaţiile cu autorităţile 
franceze, In cazul in ca
re acestea ar fi desco
perit existenţa clandesti
nilor. Ofusu este convins 

. Insă că singurul iRobU 
al actul® criminal a fost 

. culoarea pielii conaţiona
lilor săi.: Este şl moti
vul pentru care solicită, 
pentru asasini, pedeapsa, 
maximă: „La noi, te
Ghana. eel care ucid 
sunt ucişi- Aici, am; aflat 

.că nu s« face aşa ceva. 
Atunci, cred că un ase
menea act njerită inchi.

L soarea pe viaţă".
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ART ST0RY
DAVJD BQUIE,

r e v o l u ţ io n a r u l

„Vreau să fiu ţinut 
minte ca autorul unei re*' 
voiuţii muzicale* spune 
David Bowie*. Artistul ,va 
foce un turneu pe tefc- 
trâmil continent cu 
„Caoutside”, noul sâ», al
bum, din care ţu  fost 
vândute te Marea firi- ■

•i tanie 200 800 de exem
plare in nici dou i'ten i 
Prima etapă a fo«t sta. 
dionul Wembley.

CREEDENCE
. SE INTG^tCE

Revine te  scenă for
maţia „Cneedence Clear- 
water Revival". Grup® 
care a avut Un extrâor. 
dinar succes Ia sfârşit® 
anilor ’60 şi care s-a re
lansat prin coloana so 
noră a filmului „Forest 
Gump“ s-a reorganizat 
te  JUriil istoricului „duet" 
Stu Goolc şi Doug Cos- • 
mo (amâbddi de 90 4d

jpp:lipite te#»

âni). Alături de „vete
rani* apar iţei hume 
noi, dar lipseşte John 
Fogefty. fosM  lider şi 
intemeielor al formaţiei.;

„DESPĂGUBIRE" 
PENTRU SINUCIDERE

fiîqi după moarte Kurt 
Cobain, Imenil grupteui 

mort prm 
sinUcSdere. acUm mai bi
ne! de un* a n ,! nu este 
lăsat în pap», O Societa 
te de impresariat ger
mană i-a chemat te  in
stanţă pe • moştenitorii 
cântăreţului cerându-le 
despăgubiri pentru anu- 
larea, din cauza junei 
tentative de sinucidere a 
Iul Cobaio. Ia Roma. a 
turneului prevăzut pen
tru Germania. Respec
tiva societate ar fi chel. 
tuit inutil pentru publi
citate căci turneul, amâ
nat iniţial, nu a mai a- 
vuţ loc niciodată, Go. 
baln reuşind Ia o a doua 
tentativă să-şi la viaţa.
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MtbiULUI
Din determinările «na_ 

IHioe privind calitatea 
factorilor de mediu te 

judeţul Hunedoara, In pe
rioada 18—24 decembrie, 
efectuate in punctele de 
control pentru suprave
gherea calităţii aerului au 
rezultat următoarele :

•  Valorile medii pen_ 
tru concentraţiile poiuarrţL- 
lor gazaţi (bioxid de azot, 
bioxid de sulf, amoniac,

'. fenoli fi aciditate) s£' m£n_ 
ţi® îs timitele I impuse•: de 
STAS Valoarea maximă 
pentru. bioxid de âzot a 
fost pentru zona Mintia— 
Deva de 0;024 mg/mc aer/ 
24 h înregistrată In data 
de W decembrie faţă de'- 
8,1 mg /mc aer/24 ha 
valoarea limită l a . ~ acest 
indicator.

•  Valorile ..medii pentru 
pulberi în •suspensie s_au 
Încadrat în valoarea li
mită de 0,15 mg/mc aer/ 
24 h pentru toate puncte

le analizate din fudeţ. 
Valorile maxime înregis
trate la acest indicator au 
foct de 0.86 mg/mc aer/ 
24 h pentru zona Mintia— 
Deva la data de 18 de
cembrie şi 0,145 mg/mc/ 
aer/24h îneona Hunedoara, 
valoare evidenţiată ia dat* 
de 22 decembrie.

m Valorile radioactivi- 
tăţii Beta globale pentru 
tactorii de mediu aer (aero
soli filtraţi şi depuneri 
atmosferice) ape de supra
faţă' şi potabilă, «d şi . ve_ 
petaţie s_au încadrat în 
limitele de variaţie ale 
fondului natural.

a  Indicatorii de calitate 
pentru apele curgătoare de 
suprafaţă «u fost In' gene
ral. în limitele' impuse. 
Pe răul Jiu materiile In 
suspensie provenite din 
evacuarea apelor uzate 
industriale incomplet epu_ 
rate, au prezentat pentru 
această perioadă ' menţio
na ţă o valoare'medie,, de
4650 mg/l şi 6 valoare ma, 
ximă de 7569 fl)g/i înre
gistrată în ziua de 22 de
cembrie 1995.

Agenţia do Protecţie 
a Mediului Deva

m r mm? m *••****>»*»**<

A. so a sm u  cs asistinta. nw cuK * st mvxmn:

Wi ■’nwNcw. :aM>SflNDivwta»*Mccfc«v# .

m m -m . hs *6 cr> jw .w :caisca« î.TsazxflQOce

\

... Ş  A F i

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
■< : DE AFACERI

Valoarea certificatelor de Investitor Ia 
săptămâna 30 decembrie 1995 — 5 Ianuarie 
1Ş06:

Tip A — 853 600 lei; 'Tip B — 163 400 
(ei; Tip C — 81 700 lei.

Creşterea faţă de 1. I. 1995 — 120 la sută. 
FONDUL PRIVAT DE ACUMULASE 

ŞI PENSII
\ Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine! 
q»EVA, tel.-fax 230558-• HUNEDOARA -~v
M1430; PETROŞANI — 545302,

AGENŢIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp şl pu-
* teţi publica anunţuri de mied si mare pu- 

m Micitnte în ziarul nnstru. qpelând la apen- 
ţiffle de mhîmtate âim

•  DEVA — la SEDIUL REDACŢIEI 
din sţr. 1 Decembrie, nr. 35 fin clădirea

i-| Tribunalului judeţean); — la chioşcul din
h  c e n t r u l  mr^NTcmvLut mim w m -
u| cinul JCamtim* ; — la chioşcul din CAE’ 
* UTERUL MICRO ÎS (staţia de autobuz 

..Orizonta).
•  HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 

7169261
•  BRAD, strada Republicii (tel. 

j€50963). ta sediul S.C. „MERCUR*.
•  ORAŞTîE, la chioşcul de iăngă ma- 

gazinul „Palia*.
•  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 1 

\rU spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367,
77073$.

Agenţiile ziarului nostru asigură. Ta 
taxi rezonabile, publicarea cu maximă 
promptitudine a tuturor mw/tţurilor de 
mfe&şf mare publicitate.
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NOUL MAGAZIN 

DEV4SAT

str. Avram Iancu, H. B 1, parter, 

vă oferă

IN STA LA ŢII R E C EPŢIE  SA T E L IT  
Ş I C O M PO N EN TE, C Â T  ŞI G A M A  

CO M PLETĂ  A  PRO D U SELO R  N E I

Televizoare color, diagonala 37-63 cm J
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Casitofoane cu şt fără CD 

Combine frigorifice 

Maşini de spălat

\■ *4-r.

I
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STIMAŢI CEfAŢENI 
AI MUNICIPIULUI DEVA 

în vederea menţinerii curăţeniei în 
municipiul Deva, în perioada de după 
sărbătorile de iarnă, vă rugăma depozită \ 
brazii pe platformele gospodăreşti, lân
gă containerele pentru gunoi menajer, 
pentru a nu diminua capacitatea de co
lectare a gunoiului menajer.

Cu această ocazie colectivul RAGCLl 
DEVA vă urează un

*AN NOU FERICIT* 1 
— . 1 1 . .................. ................. .... .

CASETE VIDEO Şl AUDIO.

Aceste produse le puteţi găsi şi la ma- 1 
j gazinele din : I

t s
\
î
f

| — BRAD. str. Republicii, bl. 19, parter
{,— HAŢEG, str. Timişoara, nr. 16. I
i  ■ ; ’ ;
j NEI VA COLOREAZĂ VIAŢA S |

\ s

■

UZINA MECANICA OEAŞTIE 

Str. N. Titnkţeu, nr, 60, încadrează
ii
I l

I•  REVIZOR TEHNIC AUTa 
Condiţii:
— studii medii î» specialitate auto;
— şofer profesionist;
— vechime minim 3 ani.
Relaţii suplimentare la Serviciul Resurse )

: . - 1*420) •( Umane, tel. 641040. int 233
; t r
* * ,mmm $ mm» * mmm. ?■ ă*m :f tmm0 t

! i

VI

S.C. PĂLĂRII 

„CREŞTINA*

S.R.L. DEVA 

ANGAJEAZA 

ŞOFERI

PROFESIONIŞTI
... ♦  Vârsta maximă 40 ani ' '-f. . ...

•  Cunoscători d  unei limbi steăine (pw>-
ferabil germana)  ̂V.

•  Vechimea în muncă 5 ani.
Informaţii suplimentare la sediul firmei,

str. A. Vlalcu, nr. 19—21.

S.C. 1MPRIMEX 5.R L
Execută la comandă: ;
•  firme şv-reclame;
•  reclame şi sigle pe autocokmt;

. •  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şi a- 

vertizoare pentru protecţia muncii;
•  imprimerie textilă-
Informaţii ta sediul firmei din Deva, 

strada Călugăreai, nr. 2.
Tel 0641615062.

M-r*M

FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M .A.) .;;K;

rmmrn m mă* *-mdfrr * mm 9 W

I
I
l
I
r

i

i

i

Având autorizaţia prealabilă nr. 160<15.09. 1995 şi autorizaţia definitivă nr. 242/JL H- 1095 
acordate de CN.V.M. creat pentru a asigura prosperitatea oamenilor IntrHpriţi rraiiţH ;| 
cu simţ praefie. . r ; u

Sediul - CLILI-NAPOCA, str. Samuil Micu.nr. 7; telefon; 664 — 194281; fax: 664-— 198266. :

Administrat de o. i

S.C. SPOR S.A.
Autorizat de C.N.VJM. prin Decizia D nr. 158/15. 83. 1995. 1
Sediul: CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Micu, nr. 7; telefon: 064 — 414581 ; fax: 064 —

;4 MS7t V  Xv^"'. _ - ; ' - ' j ;
. Şi-a început activitatea in SEPTEMBRIE 1995; valoarea nominală a unul TJSAl UliltO

IdL ' ' ■ O ,:;Xţ. . - :

VALOAREA UNUI TITLU DE INVESTIŢIE ARDAF <T.LA.) în data de 29 DECEMBRIE 1995
este de 12 500 iei.

F.M.A. ANUNŢA URMĂTOARELE PERFOR MANŢE LA DATA DE 29 DECEMBRIE 1995 
Număr de titluri de investiţie ARDAF (T.I.A.} tn circulaţie 4977 201
Număr de localităţi unde se efectuează o[>eraţiuni F.M.A. 82
Număr de investitori în FJUA. (persoane fizice şi juridice) 23 293 ?

.t ‘ Valoarea activelor nete 56,6 miRarde lei
Rentabilitatea pe luna

0%
Octombrie

5,66%
Noiembrie

5.36%

i !

1

I
i

—  I 
l

—  i
Rentabilitatea peritru primele trei luni corespunde unei dobânzi anuale simpla de 72% . î  
Reittai)ilitatea la zi corespunde unei dobânzi anuale simpla de 78% J
Partid|»area la Fondul Mutual ARDAF (i .M.A.J este deschisă potenţialilor investitori î: 

rin subunităţile ARDAF şi ale BÂNCn DACIA FELIX din toată ţara. j

' CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARN A FONDUL MUTUAL ARDAF VA UREAZĂ *
LA MULŢI ANI!

ARDAF DEVA, str. Dragoş Vodă, teL 054 — 222299, BDF DEVA, str. N. Bălcescu, nr. 4, 
ii®lAF HUNEDOARA, bdul Corvin, nr. 2, tel. 054 — 712906.
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INFORM
j' COMAT DEVA 1
a  : Antele - sărbători ale naşterii Domnului J 

apropierea Anului Non ne .oferă plăcutul* 
jj 'jprilej de ă mulţumi pentru bunele relaţii, ,pe- J 
* pâreursul anului ce âe închlie.tUtHrpr parterie- j 
|  riîor de afaceri, salariaţilor societăţii şi nu in I 
» Yrltimul rând acţionarilor ei, tuturor celdr ce: j 
Ifte sunt şi ne sunt apropiaţi —- prosperitate, să-' J 
Sistate deplină, pentru a ne bucura împreună t 
Ifde rezultatele eforturilor noastre. *
j j La . mulţi ani ! . ‘ |

S.C. „ĂLIMENS 22“ 
,S.RX. DEVA

Cu prilejul Anului Nou 1996, adre
săm cumpărătorilor, furnizorilor, parte
nerilor de afaceri, salariaţilor proptiţi şi•Cp cele mai alese gânduri, 

Consiliul de administraţie 
al COMAT DEVA S.A. familiilor acestora, multă sănătate şi fe 

ricire.
LA MULŢI ANI J

prilejul sărbătorilor de iarnă şi al i 
Nou 1996, directorul general al J 
f̂ mnedoara^Dend m f GhCor- I 

wzâ Mwmr salariaţilor $  crfpbo- j

Cu prilejul sărbătorilor de iama şi al ţ 
Anului Noii, Managerul S.C. „CASIALU

s a la r ia ţilo r  f e m v t r i ,  
I n n e ^ s i s t a t e  ^ p r o s p e r i ta te .

“ v .  v a s m  '

- e-aftu-8 ic.A
In ultima perioadă, ca urmare a încetării 
«r şi a rădrU timimlui, apele cufgŞiaare 
bazinul Criştâtti Alb, Cerne! şl Râului 
«wr*w revenii In matca Ier. .
Inundaţiile pe cate le-au provocat M, mai 
T d s S l e  £are le-au ânlren#'1  ̂I-

CONSILIUL LOCAL 
*\ V  IfĂRĂU

■i&xrsssszsvj:
W*r$ de bine şi sănătate tuturor locuitori
lor comunei, precum fi cotaboratorilorsâi.

e cu apă potabilă.

consumul propriu să De folosită, numai 
k & j *  . « W M ţ - A  FOST FIARTA- j 
ŞM apanentol judeţean comunica contul

TRANSPORT
Pentru .sărbătorile de 

Anul 2 Nou, autobuzele SG 
Crisbus SA Brad circulă

buze numai pe traseu' 
Brad—‘Deva. - Plecarea s. 
face din Brad la orele t

............ ' ' .. 19,15, c
nică, CU- excepţii zilei de reîntoarcere spre Brad dup- 
01. 01.'1596, ‘ cănd societâ- sosirea ra Autogara c/ii' 
tea brădeariă asigura auto- Tbeyjfc, ‘ - v

>ă pfbgi-bmul de dţffiîi- ţ i  19,
ifesejit? i ““  '*

aflăm orarul 'Onor maga- 
zirte particulare. Magazi
nul alimentar sitnaţ in 
strada Horia (aparţinând 
S.C. Al imens 22) vaf fune- 
ţiona lui intre orele B.3P

De Ia: Ş. O. Alimentara 
Deva, aflăm că magazi_ 
oeie aparţinătoare, vor fi 
ÎNCHISE mâine, l u n l ş l  
m ârţi; azi voţ~fi deschid 
se până 1a bra 17.'

Prăfi sondaj, încercăm să

PENTRU CONDUCĂTORI» AUTO!
Bfaţla de benziaă din 

Sântubalm va fi deschisă 
non-stop. In ziua de 30 de. 
cembrie staţia PEc6  „Ce. 
tate* va fi deschisă Intre 
orele 8—20,00, iar dumi_

nică, 31 decembrie Intre 
orele 9—17; ,

în z ile le  de

judeţ vor fuacţtdl*» d|ipă 
orarul obişnuit de' d»m:- 
•idâl (ortd» IJ-HlFlO

FARMACII EHB SERVICIU
via“ -din complexul M i.

h H U N ^ S ^ * | »
decembrie

' * Wmîn

. P S & M '* , *  . ,
31 decembrie ’93, va fi 
deschisă farmacia „Arte. 
mis- &gffc, situa* ■■g f-  
b.chd Decebal, blc* 24.
In primele două silă ale
tn«p«b»lui ârt:-*88. W : 
f u n c ţ i i  farmacia J t t -

' TELEFOANE ■
Dispecerat apă deranja- ţia de gaze naturale «gţ

©7091, Poliţie Deva -4  A
S t f n f f S i i S T c F R  611331' P o U ^ R u n ed o a rf,^
Devâ .**' 813723, ^

30

rsn

CFR 
Distribu- ■— 711212.

î VAPDBABI-̂
; CUMPĂRĂRI

je  Vând Opel Caravan 
Mknăr rioii, A800 000, Fiat 
m o , 1 800 000. 713981,
f  -■ (2745)
, •  Vând ' tractor Qer- 

roania, 25 CP, Chişcărfagâ 
b r . ' 151, telefon 212036.

-  (3186)
g# Vând casă jn . Deva, 

.apă, -gaz. Relaţii ia  4 ^e  - 
& n 683221. -■ .

- ..(3172), .
Vând căsâ eu gaz şi 

ajpă, ^imerîa, str. Giocâr- 
ifel, 14/ său scbitnb cu 
^artam ent, exclus Micro 
15. Deva, tel. 224564.
■4 \  <3842)

•  Vând armă vânătoâ. 
re, calibrul 12, marca ZP, 
telefon 614960* > ■
! ‘ (3182).
s •  Vând urgent utilaje 

Agricole adaptate la trac.

tor 45 CP, relaţii su
plimentare .la Blaj, ■ tel. 
058/710387.

(3844)
•  Vând liaină vulpe 

polară lungă. Tel. 625737,
• (6446)

PIERDERI ;
•  Pierdut certificat de 

înmatriculare, numărul 20/ 
896/1992,' din' 21.' 04., voL 
sXII, aparţinând SX3. Pa.- 
tiseria Steaua SRL' Criş_ 
cior. Se declară nul.
_  ..... (3184) ;

•  Pierdut legitimaţie 
serviciu, eliberată de F.E. 
Deva, pe numele Coroiu 
Liviu. $e declară nulă.

(3185)
.*  Pierdut certificat de 

înmatriculare Societatea 
Serv Impex TieJTac SRL 
Vulcan. Se declară nu l 

.. (3181) . 
DIVERSE

•  S.C. PASTETA NOVA 
SRL Orăştie anunţă mări. 
rea adaosului de la 30 lâ' 
sută la 200 la sută.- -

(1785)

•  S.C. Melody Club

nunţă majorarea adaosu. 
lui comercial la 300 la
stită- • u”' ’ ' '

(1786)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Căutăm femeie pen
tru îngrijit fetiţă'. 6 jranl, 
vârsta între 30—50 ani, 12 
ore pe zi, • asigurăm con
diţii deosebite... tofenpa. 
ţii zilnic la tel. 622260.
■ ' '  (3843)

COMEMORĂRI
•  I-a Anul Nou-se îm_ 

plinesc 9 luni de când 
nâ-am despărţit de scum
pa noastră fiică Şi soră

,L̂ o îssr
Tu care ai făcut atâta 

bine Semenilor t&ij Ai 
plecat din viaţă râ{^is& de. 
eiy Viaţa ţ i ^  fost 6  i la .  
cărâ care s-a stins pentru

noi/ Dar astăzi n ţ  înăl
ţăm ruga noastră spre 
Dtimneieu/ Pentru a_ţl da 
iihişte şi odihnă/ De carp- 
mu al avut tw te . Tata; 
Petru, mamă frâ-J
tele Claudiu, bunicii. 
r ■ , K . (3178)

DECESE

SOCIETATEA COMERCIALA 
DEVIL S.A. DEVA 

Organizează

pentru închirierea spaţiului cotit*** 
dai in suprafaţă de 21 mp, situat fn Sl*j 
meria, str* A. Idocu, bloc 15, parter.

' Licitaţia va avea loc la data de 9 i 
nuarie 1996, ora 10, la sediul Socială» 
ţ# Comerciale DEVIL Deva. f

’ * tf la telefon 620509,
1443)  \

............   .....  J,
R.A.G.C.L.DEVA \

Anunţă că in zilele de sâmbătă, 30 
decembrie 1995 şi marţi, 2 ianuarie 1996, 
tete deschisă easierm unităţii, din 
Libertăţii, hr, 6, între orele 8—12.

0  Ca adâncă dure. 
Ye în  suflat vă anun
ţăm trecerea în, n e .

. fiinţă $ celui care a 
fost 1

LUCA SABIN 
Corpul neînsufleţit 

este depus la capela 
catolica din str. Em!_ 
nescu. înmormântarea 
va  avea loc in ziua 
de 31 decembrie 1995* 
ora 14, la  Gimitirul 

. gieco-catolic. Dum
nezeu să_i odihheas_ 
că în pace sufletul 
Iu! bun. Famflla -

CREDITAMSTALT I

f 4\nuntn t«»rij»iorii premiilor Agordaic 
SnvFKiiiorilor l« fo n d u l jpotnâtt Âe J^vefittîi

* ÎP/emH ÎB valoare cl@ 100/000 lat . > 
următoarelor carnete de Investitor 4 j 

„ÎÎ5977,116026,1160^6. U60a8r l l^!2f, 
î^56v 116172, 60193, 84190,6410 

97264,9727?, 97291

y n  •  Nr. 1543

>;-v


