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S-a încheiat al.-şase
lea an al erei poştdeceml, 
brişte „1®. Greu şi el, 
poate chiar mai greu de? 
cât cei cinci anteriori". 
Cu corupţie şi minciună, 
cu hoţi şi infractori 
prinşi de poliţie, arestaţi 
de parchete ,şi puşi, în 
libertate de judecătorii, 
cu promisiuni guverna
mentale şi show_urj par
lamentare, cu nostalgii, 
ceauşiste şi comuniste, 
cu devieri din partide şi

'  * * *
ajuns la 40O--5OO de lei, T 
laptele la 1000—1200- de \  
lei litrul, cartofii între i 
800 -1200 <16.let/kg,-brânza J 
telemea la 6000 de lei/ 1 
kg, că.'s-au scumpit făina 
şi untul,-Uleiul şi car-, 
nea, ţigările şi cafeaua, 
ca ” să nu mai "vorbim de 
îmbrăcăminte şi încăl_ 
ţăminte, de serviciile din 
transporturi şi turism, 
din gospodăria comunală 
şi locâtivă, din" câte alte 
domenii,..

In vizor

alinierea la un nou to_ Bar premierul şi mi- 
taiitarism... niştrii, unii parlamentari

„Şi unde zici că - ai ca şi mai marele sta- 
petrecut Revelionul?'1, tisticii' pe ţară o ţin 
„Păi ăla-i Revelion? La pe_a lor: economia se 
cabana „Plăpumioara"? redresează, viaţa se a. 
Fără sarmale, fără cozo_ meiiorează, lumiea se pri- 
nac, fără şampanie?" vatizează, restul nici că 
„Cum a.şa?“ „Păi cu mai contează... Iar din 
preţurile astea...". fotolii capitonate, de

Şi discuţia se leagă mai sus şi de mai jos, 
iar şi iar în jurul preţu- totul se vede frumos, 
rilori care-1 ţin pe omul Aşa vede lucrurile şi 
de rând înţr_o perina- miniştri»! finanţelor, Flo- 
nentâ stare de nesigu- rin Gedfgascu, * - într-o l 
ranţă şi decepţie. Când, emisiune pe TVR 1 dom_ i 
in urmă cu câtevh luni, nia sa alerga sprinten 1 
se scumpea benzina, pre- pe arătură, amăgindu_ne ţ
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• mierul Nicoiae VăcSroiu că preţurile n-au prea i 
\[ asigur  ̂ populaţia că pre_ crescut, că inflaţia se } 
. ţurile la celelalte pro- menţine în limite rezo_ 1 
' duse, materiale, servicii nabile, că ţara; nu ;mai | 
\ vor rămâne, neschimbate poate de bine, în timp i 
ţ sau cel mult vor creşte ce un distins academi. J

cu 0,5—rfi-fi la sută. Ne- cian proba cu date şi 1  

pricepere, ipocrizie, aţin, cifre contrariul, ceea co l 
ciună, ‘ prostie, politică?! spune suficient despre / 
Poate din toate câte ce- capacitatea prpfesională î 
va. Cum aveam să sim_ şi buna credinţă ale u- A 
ţim cu toţii,, pe pielea nor® , dintre cei cărei 

ţ noastră, preţurile au conduc destinele anuali. 2. 
i crescut ameţitor de a_ tor ministere. Cu ase- \ 
J tunci, ajungând la cifre 
\ greu de imaginat. Să mal 
l spUnem oare cS oul a

.mm
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CIN NOU LA ŞCOALA!
! I

i l
Dilema !

preşedintelui !
f  - *

Deşi se afla în con- cu forul suprem legisla_ 1 
valescenţă, preşedintele tiv dp la Moscova va fi J 
Rusiei, Boris. Elţîn, este constructiv,: nu poate |  
preocupat în cel mai . să-şi. înlăture o, oare.

După atâtea, sărbători, după ce s.au bucurat de l 
darurile şi pomul de Crăciun, de celelalte activităţi / 
şi distracţii oferite de iarnă (e drept _cu intermitenţe), J 
să se gândească din nou la şcoală nu « tocmai uşor. \ j 
Să treci de la odihnă şi un program liber lâ obli-l » 
gaţiile şcolare presupună efort, responsabilitate şi / |
nu în ultimul rând emoţii. Mari sau mici toţi aş T V ., - ... , ...
teptam cu bucurie perioadeţ» de* relaxare şi trebuie ( J . Pre,, lpaK ln .c 1 -sa-şi înlaturp uaţr- >
să facem un . efort pentru a ne relua activitatea. Dar 1 . J ,grad dc s tu?J*a care teama. Ca şa para t
Viaţa presupune fn primul rând muncă. Aşa că, dej ■ P?lltlca din ţara sa. Mai tnai credibil, într o cori- *
lâ Cei de_o şchioapă până la “tinerii care frecventează V I . -̂upa ale§enle par_ vorbire telefonică, el -a ţ 
facultăţi şl 'colegii,' de luni, toţi vor fi prezenţi la l î lamentare de la mijlocul dat ^guran cancelarii-«
cursuri. Pentru grădiniţe, ciclurile primare, gimna-i I lunîl decembrie mgrijo- tei fed^al,-al Gernjan*er,,|
ziale, licee şi şcdlî profesionale începe al doilea tri. J ; rarca Fare sa fi pus stă- Helmut Kolil. că chiar ,
mestru şcolar, care va dură până la sfârşitul tenii \ 1 Ppnlr-'. Pe _?e/ u d<? , *a ţ! în uoua_ componente, |
martie. Pentru studenţi se continuă primul semestrul « Kremlin, căci rezultatele Duma de Stat va , ra -j
al anului universitar şi se apropie sesiimea de exa- I stor alegeri sunt qp mâne adeptă a reforme. [
mene. Dar să nu anticipăm, căci mai au o lună şi \ “ i ?  £  f£ -  lo% " , ,  1
ceva până la primele emoţii. ' 1 I “ ane p^iţru cei ce ve- • Preşedintele rus se j .

în prima săptămână a acestui trimestru- şcolar l J ghează la instaurarea de. gândeşte,;-cu - siguranţă,,.
ci ) * mocraţiei şi desfăşurarea . la o soluţie prm care să-l .

reformei în marea Pe- .păstreze.pe Cernomârdin I 
deraţie Rusă. Coptrar priiţi-tfainistru al * uriţâi î

sever remanidt, |  
încât să satţsfajă J 

pariaawfit. '“®* tji f

se vor desfăşura cercurile pedagogice şi ale directo. ; ■
rilor. Tot în acest trimestru âu loc fazele locale ah; 1 I

(f-aţâl.n elevilor, cât şi'a?pâtbcnlter ■ de la"ea-s \... - - . , I I uu-şi da votul comuniŞ- trebui să renunţe totuşi *
Cum judeţul nostru a fost afectat de inundaţii J * tilor. 'Partidnl Comunist la câteva " personalităţi |

ami dorit să ştim dacă exişti şcoli care vor avea pro- V | “ 
Mente - la w-ccputul acestui trimestru şcolar. De la (j J
Inspectoratul Şcolar Judeţean am aflat că nu există i t
şcoli calamitate. Singura şcoală afectată de inundaţii / J
este eâi din Gurabarza. Şi afci protofemMe sunt da„ J » 
torate nu stricăciunilor cauzate de ape cât faptului 1 I 
câ pentru a fi protejate lucrurile din şcoală (maşini, 4 j 
mobilier, material didactic) au fost duse în altă parte, i *

Dşcă nu avem şcoli calamitate, cu siguranţă că J | mai mujte s,ifra«ii
între elevii ce vor răspunde luni dimineaţă la che- . 
marea “clopoţelului vor fi şi unii sinistraţi. Pentru ei l I 
şi familiile lor va fi mai greu. Dar înţelegerea şi / , 
generozitatea celor care_i înconjoară îi vor ajuta să i j 
treacă şi peste acest moment, j î

Ca la orice încăput, le urăm elevilor de toate i > 
vârstele să înceapă cu dreptul acest trimestru şi să ) I 
obţmă rezultate bune şi foarte bune la învăţătură. |  j 
Studenţilor, pentru apropiat! sesiune (sau ;»stresiune" 1 I 
în afgou studenţesc) le ţinem! pumnii şi Ie ^«tnem r 
„baftă!" Iar dascălilor Ie dorim putere de muncă şi
sucesc

> ■ VIORICA ROMAN

din Rusia a devenit pri-. importante din, vechiul I 
m‘a formaţiune politică guvern, între care şi la * 
a ţării, întrunind cele Andrei Kozârev, al că_ I

• rui cap a şi fost cerut*

l
peste 20 la sută. Aşadar, de, şeful' comuniştilar 
extrema stângă va do_. ruşi ^Ziugaiiov. Poate de 
mina noua Dumă de aceea Elţîn s-a şi grâ- J 
Stat, mal ales dacă şe bit să liniştească 'Occi- |  
:va alia cu extrema dentul' în' legătură --ţu » 
dreaptă — Partidul Li- soarta reformeloj- şi de- I 
.beim Democrat “ al tei mocraţiei.din. Rusia. Cum * 
'Jirinovski-' -p- care a' se vor derula însă prac- |  
-obţinut peste 10 la sută tic lucrurile' râmând ăă^i. 
din voturi. Celelalte par- aflăm îji curând:, Ofi_ >

| tide care au trecut pra_ cum, Occidentul ■ mai mi-, I

___ i

— i

gul electoral de minimum zează • încă pe, Boris El- î 
5 la sută-din voturi «unt tfn. 'ar acesta este mai | 
„Casa noastră — Rusia" hotărât ca oricând să nu j 
al lui Victor Cernomâr- scaPE din mâini • eârma | 

- - din şi „Iabloko", primul reformatoare, din Rusia, j

I I ou aproape 19" .la.” sută,- fiihd convins, ca menirea I 
I iar al doilea cu peste 7 sa nu s-a împlinit însă %

De la dl. Gheorghe Probatei ca la apar». |  j J^. de depf,Jtaţi ^  dacă şi Dpăia ;de Staţi
liste uninominale.x tşi va înşuşi,. - această«

îngrijorarea lui Elţîn

O M E N I E
■  Lfe ia ui, umairgiic r tu
■  Berea, primarul maniei- ţia acestor rânduri, cele 
a pialui Petroşani, am a- 200 ,kg fătnă albă, 60 kg l  J 
I  flat despre un nobil gest zahăr, 200 bucăţi con- j |

I - de omenie. Este vorba serve, 30 cearşafuri, 30 I J
«je -faptul Că Primăria feţe de pernă. 10 paturi, ! |

I din Petroşani a venit în 4 - paturi pentru copii, |  ' *
.sprijinul celor afectaţi de 140 de farfurii şi 400 ■  I 
inundaţii, cu diferite bu_ pliculeţe de ceai au a-1I

I
nuri- şi produse, a căror jtins-deja la cei ce acum 
valoare este de aproxi- au mi 
mativ lOOO OOO de lei. (V.N.). I

In prima zî a acestui an Nicoleta Vucea, de 23 
de ani, din Deva, a năs cut un băiâţ, căruia i-a 
dat numele Vlad Sorin. Naşterea a fost asistată 
de dr. Mariana Dobre, şefa Secţiei nou născuţi din 
Spitalul Judeţean Deva, de asistentele Luminiţa 
Cuiava şi Ecaterina lanoş. Foto: PAVEL LAZA
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| . ANUNŢ I MP ORTANT!

nUKiv 1 000 00U ae iei. tv.nr.). |  |

Din cauza crizei grave de-hârtie de ziar (in fie. 
rioada 7 ianuarie --* 31 martie. a:e., Fabrica „Letca" 
Bacău opreşte pentru modernizare maşina 11), sun
tem nevoiţi să restructurăm pentru o vreme numărul 
de pagini al cotidianului „Cuvântul liber" Deva, 
Vom apărea în zilele «ie marţi si joi in patru pagini, 
iar miercurea, vinerea şi sâmbăta, în opt pagini.

întrucât încă In această lună vom supprta im
pactul majorării costului hârtiei (bună parte adusă 
din import), ca şi al tiparului, al altor materiale, 
menţinem preţurile actuale la vânzarea ziarului şi

la .abonamente (indiferent de numărul paginilor).
Apelăm la înţelegerea cititorilor şi colaboratorilor 

noştri, pe care îi asigtirăm că nu vom face rabat de 
la calitatea prestaţiilor (a articolelor scrise şi a anun
ţurilor de publicita.te), că vom fi in continuare, ca 

'  şi până acum, aproape de sufletul şi de nevoite lor.
Sperăm să fie cât mai scurtă această perioadă 

de excesivă austeritate pentru presa românească, pcn_ 
tru cea independentă în special.

Vă mulţuman.
CUVÂNTUL LIBER

este, aşadar, justificată.
împreună cu Cernomăr_ daf rşl Pentru fostele re, - 1  

din, cu care s-a întâlnit ^  1C1 umonale şi chiar |  
de roai'multe ori după Pf 1 
scrutinul parlamentar, ^le lîf * *
încearcă sâ găsească for- Ja zile Şhegre pentru I 
mula prin care să Con. căUtăt ’ Ziilclnov câf * 
tinue reformele în Ru- că Tata* , l afp î
sia. Deşi preşedintele rus J ‘no ski ^ ^ df  ’ I

S  fe lîînS *  .i»vtocibll«i- U.R.S.S. J
|  Stat şi că relaţiile sale GHEORGHE PAVEL I
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• — Ce se învaţă in Rusia? — întreabă 
un ziarist străin pe un coleg rus.

— Cei care pleacă — engleza, iar ceilaiţi 
— karate! • '
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Ga în fiecare an, cu 
prilejul sărbătorilor 
Crăciunului şi al No
ului An, un mare 
număr de prieteni — 
cititori, colaboratori, 
conducători de între
prinderi şi instituţii, 
întreprinzători parii, 
culsri, colegi de ia 
alte ziare (oameni de 
diferite vârste şt pro
fesii) — ne-att adre
sat felicitări, urări de 
sănătate şi de împli
niri în 1996, ne-au 
asigurat de continua
rea bunelor relaţii cu 
Ziarul nostru,  ̂

Din preaplinul fM- 
milor for am simţit 
cian se revarsă spre 

i căldură şt bună- 
tate, înţelegere şi do, 
rinţă de mai bine pe 
toate planurile mun
cii şi ale

«Vă scriu'de ia au, 
flet către suflet şi vă 
doresc tuturor putere 
ae muncă şi inspira
ţie pentru a vă îm. 
0 m  menirea de lu
minători ai obştii şl 
purtători ai mesajelor 
de linişte şi împăcare 
în cş»ele oamenilor", 
aşterne cursiv pe hâr
tie pr. ic, Ioachim 
Danciu, din Almaşu 
Sec de Munte.

„Să fiţi sănătoşi ca 
să puteţi face bine oa
menilor", ne doreşte 
Ioan M. Hălmagiu din 
Băieşti. Şi continuă: 
„Va fi bine în ţară 
când sabia va fi rugi
nită, avocaţii nu Vor 
avea de lucru, iar pe 
scările judecătoriilor 
va creşte iarba". Ve
niţi mai repede, tim

puri atât de mult şi 
de demult aşteptate!

Sunt numeroase 
scrisorile' sosite la re- 

'# * !®te b i sfârşeai .a- 
nului 1995. Sunt su
perbe imaginii» din 
felicitări. Sunt simple 
şi curate rândurile 
scrisa.

Vă mulţumim tu
turor, prieteni, ba rân
dul nostru, vă întoar
cem aeeleaşi gânduri 
bune, aceleaşi senti
mente de preţuire şi 
de recunoştinţă, ace. 
leaşi garanţii că nu
mai împreună vom 
reuşi, că a imai mer
gând alături, pe Căile 
înţelegerii şi întraju
torării, ysm face ca 
viaţa să pară măi u- 
şoară Măcei să pară.»

DUMITRU GHEONEA

s».* -#■» •— # teteVf 
FILIALA PE REŢELE
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E l e c t r i c i e n i i  mereu l a  datorie
Dacă pentru mulţi din

tre noi ultimele zile 
ale anului trecut au in_ 
semnat un prilej de bu
curie şi de speranţe pen
tru 1996, nu acelaşi Tu- 
cru se poate spune pen
tru multe familii din 
zona Crişolui Alb, Mu
reşului şi nu numai, fa_ 
muft care ao trăit mo. 
mente de coşmar tn faţa 
apelor dezlănţuite, ca 
urmare a ploilor şl ză
pezilor căzute după 20

Mulţumiri ptNitru snul îflchsi&t
De fapt scrisoarea 

primită de la Biblio
teca Orăşenească Si- 
meria începe cu câ
teva urări. Prima ne 
este adresată nouă, 
Celor care realizăm 
ziarul în replică do
rim celor care lucrează 
în instituţia simeriană, 
pe lângă sănătate, -să 
primească în 1996 câ| 
mai multe cărţi noi şi 
să aibă un număr spo
rit de cititori..

Dar scrisoarea adre. 
sează urări de bine 
şl de sănătate şb celor 
care in anul încheiat 
au eontribuit la spo
rirea fondului de carte 
al bibliotecii. !n pri
mul rând este ihen- 
ţionată
Press" S.R.L. 
care a sponsorizat bi
blioteca cu 354 de vo
lume, In valoare de 
838 9«tl de tel, prin 
dpL Mlhai Mărăşescu. 
De aceea, dna biblio
tecară Gheorghina Ar- 
Mp, de la Biblioteca 
Orăşenească Simeria,

îi adresează un căl
duros „La mulţi ani!“

Instituţia simeriană 
a mai primit în anul 
încheiat şi alte cărţi 
noi. Consiliul local 
Simeria t-a repartizai; 
ca fond de carte pen
tru 1995 suma de 
1 014 019 de lei din 
care s-au cumpărat 
325 de volume. Prin 
aceste noi achiziţii, la 
sfârşitul anului 1995, 
biblioteca avea 19 665 
volume, valorând a- 
proximativ 4 milioane 
de te i

Mulţumind Consi
liului lueâl Simeria 
pentru suma apro
bată, dna bibliotecară 
doreşte colectivului a- 
cestuia sănătate şi 
disponibilitate faţă 
de problemele bibBo- 
tecii. Deşi volumul de 
carte a crescut, pen 
tru a satisface toate 
cererile de lectoră, 
ar trebui să fie de 
ori mai mare. (V, Ro 
mani.

iw rew w wftMr
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LEGEA NR. 18 SE
finalizează

Primăria comunei 
Zam a întocmit recent 
încă 208 de procese 
verbale referitoare ta

aSupra lui, în contor, 
mltate cu Legea lon_ 
du lui funciar. Dl. NI. 
colac Munteanu. pri. 
mar»» localităţii, apre. 
de că în circa o lună 
— o Jună şi jumătate, 
«op cetăţenii comunei 
vor primi titlul de pro. 
prietato. (Tr. B.)

Intre primii care au 
fost alături tte oamenii 
din localităţile cuprinse 
de «pe #»au numărat 
şi lucrătorii F.R.E. De
va care pe orice vreme, 
cum a demonstrat-o incă 
o dată viaţa >*■
ninsoare, ploaie, 
viscol, — sunt metau 
la datorie pentru a da 
cate liberă luminii dec-, 
trice.

Prezenta permanentă a 
40 de lucrători ai Filia
lei de Reţele Electrice 
Deva sub directa coor
donare a domnilor I6an 
Grecu şi Simionescju Cq. 
lan. maiştri de la Deva,

i»g. Emil Stelian de la 
Haţeg. şi maistrul NicO- 
lae Cin», de' la secţia 
Brad, a făcut posibilă 
alimentarea cu energie
electrică Intr-un timp 
relativ scurt a tuturor 
tecuinţelloir din' zonele 
afectate.

Ploile abundenta că» 
arute in ultimele zile ale 
anului au provocatift iri -Vi * •perturoan in 
rea ©a energie electrică 
a localităţilor situate la

(rvismiu: ■ Alb
— Grosuri, Buceş, Ui. 
băileni, — până la rele 
situate in «mm Crişcior, 
Brad ti Baia de Griş 
etfc,< afectând astfel 24 
de localităţi — parţial 
sau total, 43 de pos- 
to i de transformare şl 
12 stâlpi din reţeaua 
electrică, unii fiind to
tal afectaţi, iar alţii cui. 
câţi doar la pământ.

Dăruirea totală ţ  e_. 
lectridenilor de la F.R.E. 
Deva — care au înfrun
tat mai multe zile fri
gul nopţii umezeala, 
ploaia rece de iarnă, şi 
nu in ultimul ? rând no. 
roiul, uneori până la ge.Jan. maiştri de la Deva, roiul, uneori până la ge. CORNEL FOENAR |

nunchl, a făcui posibil 
ca in ajunul ReveRoou. 
Iul, în fiecare casă dîn 
zonele afectate de «peţ 
să ardă din noulumina.

Zilele şi nopţile de 
trudă intensă — cu stâlpi 
căraţi in spate pe dts. - 
teflţă de până la 1,5 km 
(în zona localităţii Gro- 
suri. unde drumul a fost 
rupt de viitură), au fost 
recompensate cu mul
ţumiri deosebite (uneori 
până la lacrimi) ale oa
menilor din zonă, care 
au participat şi aa fost 
alături de lucrătorii 
F.R.E, Deva până la fi. 
nalizarea acţiunii de te- 
lăttrare a consecinţelor 
inundaţiilor.

O primă estimare a 
pagubelor pricinuite de 
inundaţii in zona Cri. 
şuiul Alb — de la Gre
şuri pâhă la Baia de 
Criş — se ridică la peste 
150 de milioane de lei.

Cât despre dăruirea 
acestor lucrători de la 
F.R.E. Deva cuvintele 
sunt uneori prea sărace, 
pentru a exprima faptele 
lor. •' ■■■ ''

CORNEL POENAR

la iureşul dansului popular românesc. Foto: ANDREI SOCACUJ
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A apărut, într-o lăuda
bilă realizare grafică şi 
de conţinut, o revină 
şcolară. „La aniversara*' 

I  i-ă» zis realizatorii pen_ 
1 tru că şcoala, pare a i- 
1 niţiat.o şi a materiali- 
|  zat-o & lasplinti. un veac 
1 de existenţă. Sub titlu, 
1 reviste mai consemnează:
* „Şcoala e lumiuă
■  Şi adevănll sintagmei e
■  susţinut de fiecare pa- 

« f  glnâ, tijiâr şi de eefRctă, 
.5  unde, că un ihottb, este 
f  relevată o reflexie â M  
S. Tltu Maiorescu; Jnti*-un 
I  petec .de grădîn*, »r»ncl
•  sămânţa plantei si • te 
I  interesezi de florile . ce
■  ies. Şi să rămâi rece la 
I  înflorirea sufletească a
■  elevilor tăi?"
I  In concepţia grafică

» a Danielei Pască, fostă 
elevă a "Şcolii generale

I nr. I Aninoasa. ari ca
dru didactic în aceeaşi 

1 prestigioasă instituţia da 
■  învăţământ, revista ®i 
I deschide că un arbore 
J  Eşţi tentat aă-i spui 
1 arbore genealogic şi nici 
!  n-ai face o greşeală de 
I neiertat. Pentru că fruc- 
5 tele din pomul cu pri- 
I cina au încrustate £n 
• pulpa lor nume şi ani.

I lar împreună formează 
istoria unei familii. Fa- 

|  mUia directorilor şcolii

fiecare creaţie literară

Mesajul de sufle» ti 
profesoarei Clara Rujoio, 
care s-a şjptecat cu acri
bie şi respect asupra fie
cărui ctoânt tipărit în 
ediţia princeps â revistei 
—> te adresează colegiter

tem zborurile prelungite/ 
din zorile, albe sau din 
amurgurile de toamnă** 
m ârturisese te „Autopmr. 
trei” elevii fac parte 
di» priunoţia centenară 
a şcolii, iar lângă ver
surile — mărturisire stă, 
ca argumeot, fotografia

GtoHtis sufletului de 
copii mto relevă «x-eleva

i

f

I

„Şcoala e lumină sfântă"
săi, dasciîiter, ace) oâ-
Iticni siaipil) BivOUţUi
care au menirea de a «e 
„risipi te fiecare -din. 
copiii educaţi, ca apei 
să renască din zâmbetele 
lor. Dascălul a fost şi 
rămâne candela aprinsă

lungul unui secoll 
|  Apoi, fiecare pagină,

pentru toţi cei dornici 
de lumina spirituală. El 
modelează suflete, creează 
lumi noi şi seamănă te- 
ţelepciune şi dragoste". 
împreună cu cotega sa, 
Elena Fredoşeanu, aduce 
un gând tevâţătoarei E_ 
lena Maracu, intrebându- 
se: „oare marele său 
talent pedagogie, dra
gostea Ei pentr»; fiinţele- 
plăpânde, puterea Ei de 
sacrificiu să ne fi că
lăuzit paşii spre nobila 
misiune de dascăl?"

„Noi suntem/ clipa ce 
*, clipa ce vine/ sun.

Simina Stane In poezia 
„La furca" ce „Pare că 
străpunge cerul/ Din ca_ 
Ierul eel nevăzut/ Se 
toarce firul de-peeput 
din noapte către *i/~. 
Cel ce-ai ştiut prin viaţă 
înălţător să treciI în. 
toarce-te acolo, te nop
ţile cu tună/ Intoarce-te 
AGASA".

ideea purpeatoare de 
„acasă" se re . mie şi 
din „Toamna la noi" a 
elevului Alex Rujoiu 
ce titejeşte, chiar şi la 
vârsta şcolarului de gim
naziu — după liniştea 
tulburătoare $1 Imaginea 
de altădată a aşezării te 
care a copilărit, mărtu
risire încărcată de »ie_ 
tafore. Ideea de „acasă" 
revine te paginile re
vistei prin sinceritatea 
confesiunii şi nostalgiei

unor foşti elevi.
Prin „Clipe de neuitat", 

prof. Ileana Sîchitru re
memorează momentul in 
care părintele său, dascăl 
şi el, i-a înfiripat dra
gostea pentru misiunşa I 
de.slujitor al şcolii, iar ■ 
învăţătoarea îndrăgostită I 
de artă, Magdalena Fa- a 
râgo, în ,^bor spre via- |  
ţă‘‘, ne convinge că „nu 
poţi să_l conduci pe mi- 
cuî om prin labirintul 
ştiinţei, nu poţi sâ-i in- 
sufli sentimente oneste 
faţă de semenii săi fălii 
să-l sensibilizezi. fără 
să.i sădeşti te suflet 
măcar o fărâmă de dra- I 
goste şi respect pentru ■  
tpumos".

Ediţia princeps a re
vistei „La aniversară", 
publicată prin aportul _ 
Ligii Sindicatelor Mimere I 
Valea Jiului şi al unui S 
colectiv redacţional com- |  
petent şi inimos este, fără ■  
îndoială, ,un început. Un |  
prim pas spre o viitoare • 
revistă şcolară. Ediţia |  
dedicată aniversării in- ■  
văţământului aninosean |  
a demonstrat că re poate. I 
Acolo, în şcoală, te lu_ I 
mea limpezimilor şi a |  
purităţii, sunt talente. 
Multe. Ce pot argumenta 
cum creaţia literar-artis- 
tfcâ face parte din mo
dul lor de existenţă.

I
I
I
I
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I
I
I
Ita

Anul y ra  •  Hr- «*«* -StâmhŞfă.. fi —. Duminică. 7 ianuarie 1996



m m ma O2*5 ».v

BOTEZUL DCM M OIU I

(Bobotează)
In ziua de 6 ianuarie 

prăznsim Botezul Domnu. 
lai, «are s_a săvârşit, 
după cum este arătat in 
Sfânta Evanghelie: :

„Şi a venit Itsus din 
Gatileea, la Iordan, e i* *, 
tre Ioan, ca să se boteze 
de către el. • Ioan însă 
fi oprea, zicând: Eu am 
trebuinţă să fiu botezat 
de Tine şi Tu tăi la mi
ne?-4. Răspunzând, fisus. 
« Zis oătrâ dânsul: „Lasă 
acum, căci se cuvine să 
împlinim toată drepta- 
tea". Atunci Ioan s„a 
învoit să-l boteze. v: 

Iar după ce s-a bote
zat, a ieşit îndată din 
apă şi, iată cerurile • 
s_au deschis şi Ioan a 
văzut Duhul Iui Dumne. 
zeu pogof ândtt -se ba tm 
porumbel peste dânsuL

Şi iptâ se auzi glasul 
din ceruri: „Acesta este 
Fiul Meu cel iubit, intru 
care bine am voit4* (Ma
tei. III. 13.17).

lisus Hristo .̂ ,,,— d®te 
care şi Ioan şi tot nea
mul omenesc avea tre
buinţă şâ se boteze, pen
tru curăţirea lor de pă. 
cate — a venit totuşi la 
botezul tuj Ioan, ca să 
şe împlinească porunca 
lui Dumnezeul Adam 
«el vechiu •«** împlinit 
porunca ce-i dăduse 
Dumnezeu; Hristos, noul 
Adam. se cuvenea să le 
împlinească pe toate.

Pentru aceea, Hristos 
a împlinit vşia lui Dum
nezeu de la botezul lui 
îoan. până ta răstigni, 
rea de pe Golgots, pen. 
tru mântuirea noastră.

Sfântul Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezăto

rul a fost ales db Dum
nezeu ca să fi. Înainte, 
mergătorul Fiului Său fi 
să pregătească pe na_ 
meni. prii» pocăinţă. pen
tru a primi cu vrednicie 
pe Mesia, adică pc tisus 
Mântuitorul. De mie Şe 
retrăsese în pustie, de
parte: de lume şi de pa. 
'trie. unde rămase până 
la vârsta de 3ft de ani, 
vieţuind în post si ru_ 
gâciune şi preamărind 
pe Domnul. Din porun
că dumaezciaâcâ, ioan 
începu să predice oame
nilor apropiata venire a 
lui AŞesî  tndemhându_l 
să se lepede de păcate. 
Pe ce| ce se pocăiau 
cu adevărat el îi boteza 
în apa Iordanului. Dar 
botezul lui Ioan nu eră 
botezul mântuirii Sn 
Hristos, ci numai pre. 
gătirea acestuia»

Atât de mare ajunsese 
faima lui, încât unii 
iudei îl întrebau dacă 
nu cumva este ei Mesia 
cel aşteptat El însă tu. 
turor le spunea „eu vă 
botez pe voi cu apă; dar 
cel ce vine după mine, 
şi care este mal mare 
decât mine, încât nici 
cureaua încăiţâmintelor 
nu sunt vrednic să i-o 
dezleg, Acela vă va bo_

. tete. cu Duhul Sfânt . 
Silit să spună «ine este. 
el zise: JEu sunt giasui 
Celui ce -strigă în pustia: 
gătiţi calea Domnului, 
drepte faceţi cărările 
Lui*4. După ce predică şi 
botezul in jurul Ieriho. 
nului, trecu la Betabra 
şi de acolo veni1' la 
Enon. lângă Salim. In 
râvna lui pentru cete 
dupinezeieşti, nu * cruţa 
nici tin păcat, Ci arăta

făţărnicia fariseilor, pân- 
găririle pe care le fă
ceau sadueheii. mâncâ. 
toride vameşilor, lăco. 
mia şi Jafurile scădaţtfor 
şi chiar ’ fărădelegile 
regelui Irod, care pen. 
tru aceasta l_a trimis la 
închisoare. • r • • •> 

După aproape un an 
de la închiderea Sfântu
lui Ioan. Irod se hotărî 

• să dea un mate ospăţ 
dregătorilor din Gatileea, 
de ziua naşterii saţe, 
în castelul Maherua?

' rile tor mese erau, 
însoţite şi de jocuri, şi 
jocul Salomeii, — fiica 
Irodiadei şi a lui Fiitp 
— a plăcut aşa de mtilţ 
lui Irod, încât atesta li 
făgădui pă.i va da ori- 
ce va cete de la ei. A- 
tunci ea întrebă pe mâma 

, sa ce şă ceară, iar a- 
ceasta li răspunsese să 
ceară capul lui' Ioan 
Botezător ui. Irod tri
mise un soldat In 
temniţă să taie capul tuij 
Ioan şl să_l aducă pe 
tipsie Salomeii. •

Şi astfel muri Sfântul i 
Ioan Botezătorul, c» un 4 
an înainte de răstignirea \ 
Mântuitorului. Dar pe. I 
deapsa iui Dumnezeun-a^

t
întârziat să vină peste 
Irod şi nelegiuita lui ţ 
soţie: Arabii au cucerit 
o parte din regatul său, 
iar împăratul Romei, 
Caligula, sub care . se} 
găsea Iitdeea, îl cobor!) 
de pe tronul regesc, H |  
luă avuţiile şl 11 alun-i 
gă împreună cu Irodia. / 
da, tocmai în GalUeea, J 
unde amândoi au murit ţ 
în mari lipsuri.

Pr. Dr. 1.0. RUDEANUi

I Ş.a scurs ceva vreme 
din preajma sărbătorilor» 

I (Eh acea seară când 
-S : cadre didactice, părinţi, 
I  elevi şi numeroşi î'nvi- 
5 ţap au asistat la b expo. 
I  ziţie — spectacol ce a

I avuţ loc în sala -festivă 
a Liceului, Sportiv din

■ Deva. S_a scurs ceva 
vreme şi, iată, ecoul a . 

:■ «elei -teri nu s-a stins. 
1 Evenlnîeijttd cultural, 
I  trecut prin filtrul unul 
î  artist a cărui semnă* 
I tură rămâne de.acum 
|  recunoscută, a exprimat, 
I într.o manieră proprie, 

demente ale unei gândiri 
«t creaţii estetioc apar-

i te. Ele aparţin artistu
lui plastic Maria Mier.

I , tQffi. profesor la Liceul 
de Artă Deva.

I  — Mă bucură ecoul 
■  aedul, eveniment pe care 
1  Ijam dorit surpriză prin 
■  ineditul subiectului şl 
I  af punerii lui In scenă. 
I  Mi-atn şi dorit să se. 

nască discuţii pe margi. 
nea lui pentru că nu 
am vrut să fie o mani.

( testare care s_a văzut 
doar, ci să fie CEVA. 

I  care s i atei o urmare. 
I  Deci, un eveniment eu 

urinare, indiferent cine 
i  i-ar continua remarcă

( autoarea spectacolului.
— Cum şi când s-a

( născut ideea unui astfel 
'de eveniment cultura!?

I — Mai demult. Qe -la 
O discuţia cu b persoa.

I nă «are susţinea câ e 
suficient cât fac aopUi 

1 noştri M şcoală. Eu am 
i  privit insă dincolo ide 
I  tot^rtie lor,, .pentru că 

«om.
#«CTSi.e de preocupâr: 

-artistice. Ei fişe- pac<« 
1  ©in «tone: aţii mult mal

I bh» io'.ata — inteieatual 
şi sufleteşte — decât noi,

I au mare rtceptivitre li 
aon şi la irumos, dar.

IVte&tte.' nu sunt. • încurajaţi 
şi susţinuţi ia caţMti. 

tatea tor. Văzând, prin

lucrările ier, poezia şi 
; proza, anumite specii 
literare — eseu. medita-, 
ţie,, teatru, chiar desen 
coregrafic, am ■ Încercat 
să.i determin să le 
materializez®. Noi tre. 
buie să vedem în ei mai 
mult decât ucenici în 
artă plastica 'decorativă 
şi să .le dăm şansa să 
se expnme.ţn oaronâ, 
Ia începutul anului şco. 
tar. am venit decisă să 
dau curs acestui gând, 
acestui proiect. Părea 
inciţant, interesant. Mai 
ales eâ el conţinea, din

«  meditaţie despre artă. 
Dna Despuia Borşoş, pro
fesor-de limba română, 
mi_a ţec°mandat lucra, 
rea elevei R»mona 8a. 
di», din clasa a Xl-a. un 
tept foarte inspirat : 
„Meditaţia unui adoles. 
cent despre ariâ“.

— Cum s_a ajuns la
«oregrafia acestui mo
ment? 5

— Mixarea textului pe 
, fond muzical — prelu
crări • moderne după 
muzică clasică — a dat 
la rându_i mişectea.

— Vorbiţi jne despre

ARTĂ ŞI UTILITATE

faza Primară, structu
ra eu care ne-am pre. 
zentat la manifestarea 
recentă. Deci' ** expozi. 
tie cu lucrările de artă 
ale liceenilor, spectacol 
de sunet şi lumină, care 
să pună in valoare ce
lelalte calităţi artistice 
ale elevilor şi, in final, 
licitarea lucrărilor. Si_ 
gur • că ardeam de ne
răbdare să le Impărtă. 
şevtcopiilor acest proiect, 
să te aflu reacţia, pen
tru Că ei trebuiau te se 
implice în realizarea lui, 
sub foarte multe aspecte. 
De ia început au aderat 
total ia idee. chiar dacă 
le era teamă, neştiind 
dacă pot faoe totul foar_ 
te bine până la capăt. 
Le-am cerut câtorva e_ 
fevi să realizeze în scrisJ  tetea lor. Văzând, prin levi să realizeze în

„spiritul focului4*, acei 
moment Unic prin îmbi
narea coregrafiei cu 
muzica şi rostirea poe
tică» ?;?

— De la început am 
vizualizat, împreună cu 
câteva eleve, un desen 
coregrafie, pe tema fo_ 
cui u i. spiritual. Ne.am 
inspirat apoi din -Via
ţa - şi opiniile lui Z». 
cahrias Lichter" desore - 
riinoaştere. înţelepciune.

1 pentru că' a trebuit să 
ajungem la focul soi_ 
ritual, nu la focul »a_ 
siunii. Deci. lâ baza de
senului coregrafic au 
stat formele geometrice 
— de la v triunghi la 
cerc, care, prin aranja
mentul de. mare nrofe. 
sionalism al lui Tică Ha- 
aea, a primit culoare.

totul raportat la muzitft.
** O muzică insoi- 

• raţă impresionant.
-* Am- seiectat-o — 

împreună cu artistul 
plastic Simion Făget şi 
Sorin Orăşeanu de la 
Radio Deva — din mu. 
zică instrumentală con. 
tefnporanâ a compozito
rului olandez Andreas 
Vollenweider. de Pe 
albumul. „Cartea tranda
firilor". Atijnci s_a, sim_ 
ţit nevoia rostirii ver
surilor şi, asţfel. „Colin
da cc tindelor" a lui 
Ni chita Ştănescii a dat 
o nouă dimensiune mo. 
mentului muzical — co. 
regrafic. ©ortul eleve- 
lor Cdrirta Vasiie. Rn- 
mona Badiu. Marta fml 
a fost impresionant în 
realizarea acestor mo. 
mente De fapt, copiii 
au făcut mari eforturi. 
Foarte mult au Ificrat 
Deiia Ciorobea, Lavrnia 
Brăteseu, Kallman ErzsL 
Dan Perşmaru, Simona 
Ci-zroa, Ciaudia Suciu, 
C’.mdia Niţu Cristma 
Tutoveanu. iar pentru 
amenajarea sălii — Ovi. 
diu Nistor Simona Erzsi, 
-Andreea Tebieş. -Anca 
Medruţ. Luminiţa Lai... 
Familiile elevilor Bră. 
tescu, Ciorobea, Vasiie, 
Kăliman, Cozma ş» ale 
altora au tost deosebit 
de active. Am avut tot 
sprijinul lor.

Si. dacă adăugăm la 
tot acest efort ingenio- 
zita.ea scenografiei în_ 
tregii marifestări, care a 
susţinut u.spirat ideea 
de alb. de imaculat, de 
echilibru şi spirituali, 
zare — vom spune, în 
ton cu realizatorii: a
fost un moment cultu
ral surpriză prih ine
ditul subiectului şi al 
punerii în scenă, care 
poate şi trebuie să aibă 
o urmaye- Care se cere 
continuat.

LUCIA LICIU

I
J
I
I

I

I
I
I

I
i
i
i
i
i
i

VROI, NR. |7 ^

La această casă ăia 
rsatul lirei, casă real 
| vecbe, bi o»re locu- 
Jiesc'oameai bătrâni, un 
} zid de la stradă a fost 
[ dărâmat. Vă spunem 
j e&act când: In ziua de 
ÎS  aprilie ac. Cină l-a 
ţdărâreat? Lucrătorii dc 
tlş introducerea gazului

•  metan. Dintr.o gre. 
] şeaiă de manevră a 
[excavatorului, „li fa- 
Jcmb la toc urgent" — 
iau spre eî. El spus a;

S ■ . V,
Pădurea iarna -* fără zăpadă.

» * •  • •* • * • * * * • • «a

POŞTA RUBRICII

• Ioan Cos tea — Deva.
Răspunsul la întrebarea 
dv. «daci veteranii de 
război pensionaţi prin 
sistemul asigurărilor socia
le pot beneficia antial şl

de al doilea bilet gra. 
tuit pentru trimitere la 
tratament balneari* este 
mai detaliat, rit vizând o 
categorie mal largă de 
cetăţeni. '

Normele metodologice 
nr. 1258/M 35 M.Ap.N./94

precizează la punctul 12! 
Biletele de tratament bal
near de care pot benefi
cia veteranii de război

t  văduvele de război vor 
puse la dispoziţia a- 

cestora prin' sistemul or. 
ganlzăt şi administrat %

M.M.P.S. tn mod similar 
cu cele de care beneficia, 
ză pensionarii l.O.VJi. şi 
persoanele care intră sub 
incidenţa decretului lege 
ar, 118/1990 cu modifică, 
rile ulterioare. Aceştia din 
tirmă beneficiază de bi
lete de tratament balnear 
conform Normelor privind 
trimiterea la tratament 
balnear a pensionarilor, 
recuperarea medicală a 
salariaţilor şi trimiterea 
ia tratament balnear şi 
odihnă a salariaţilor din 
Instituţiile bugetare.

Potrivit normelor sus
menţionate, biletele > de
■tratament se acordă: 

ăl Gratuit — pensiona
rilor I.O.V.R. şl persoa
nelor persecutate din mo
tive politice, conform De. 
cretului-lege nr. l!8/t990.

b; Cu plata unor con
tribuţii băneşti — pen. 
»ionarilor de - asigurări so
ciale de stat, pensiona, 
rilor de Urmaşi membri- 
tor de familie şi însoţi
torilor pensionarilor

Persoanele specificate, 
la punctele a ţi b pot 
.beneficia de un singur

Foto: ANTON SOCAClU)
•  * # * •  • j
bilet de tratament bal
near «n ^'«ursdţ;unui/fOT̂  
calendaristic. La reco
mandarea medicului se 
poate âcdrda şi âî doi.' 
lei -bilet de tratament în. 
cursul aceluiaşi un calen
daristic, dar CU plata in
tegrală a costului biletu
lui. '

In concluzie, pensionarii 
de asigurări sociale de 
stat care se bucură tel 
drepturile prevăzute în Le. 
gea 44/1994 beneficiază 
de un Singur bilet gratuit 
în cursul aceluiaşi an 
calendaristic.
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Din r
i(PROCESUL MAXWELL: 
î N-a fost sinucidere

Cel mai mare scandal de corupţie 
din istoria P. C. Chinez

Chen Xitong, fost pri_ 
mar al Beijing-ului până 
la 27 aprilie a.c., se află 
în centrul unui scandal 
de corupţie fără prece
denta Născut în 1930 în 
provincia Sichuan, Chen 
a intrat în rândurile 
PCC in 1949, la insta
urarea regimului coma. 
nist. Amestec de fler şi 
oportunism, el a urcat 
eapid treptele puterii de 
la simplu poliţist la un 
comisariat de cartier pâ-- 
nă ia primar ai capitalei, 
consilier de stat şi şef 
al organizaţiei de partid 
din Beijing. S_a remar
cat în 1989, când, în tim
pul cunoscutelor eveni
mente din piaţa Tianan- 
men, a pus în totalitate 

„serviciile municipalităţii 
la dispoziţia armatei, 

răsplată, statul a

acceptat ca timp de trei 
ani Beijingul să nu plă
tească impozite, iar ar. 
mata a contribuit „gra. 
tuit“ la construirea ,,sa- 
tului“ '  pentru 'Jocurile 
asiatice din 1990. S_a 

• creat atunci o impor
tantă reţea de afaceri 
pe care primarul a în
ţeles să o folosească în 
interes personal, lansân- 

' dn.se masiv în specula
ţiile imobiliare. Care au 
mers strună, până când a 
fost arestat unul dintre 
apropiaţii săi, Zhou Bei- 
fang, fiul proprietarului 
unei mari oţelării. Şi 
astfel se ajunge la desco
perirea existenţei, in 
interiorul primăriei, a 
unui fond secret de 12 
miliarde de yuani (cea. 
1,5 miliarde de dolari)

din care se - înfruptă 
după plac. Intre altele 
îşi construieşte două Vile 
somptuoase, valorând cca. 
70 milioane de yuani 
(8 milioane dolari) în 
care îşi petrece cu a_ 
manta sa nu mai pu
ţin de... 180 de week-end- 
uri, de fiecare dată chel
tuielile depăşind 10000 
de yuani!

Arestat acum, Chen 
după un sejur în închi
soarea din Qincheng (su
pranumită „Bastilia chi
neză”) a fost expediat 
undeva, în provincie, în 
Mongolia exterioară sau 
Shanxi, pentru a_l îm
piedica să intre în legă
tură eu susţinătorii pe 
care, desigur, îi mâi are 
în sfere înalte ale pu. 
terii. :;:V Ş.'l.ş'.s

ATENŢIE EA 
TELEFOANELE 

CELULARE

Atenţie la telefoanele 
celulare folosite în in
teriorul unor spitale: 
pot provoca disfuncţio- 
nalităţi aparaturii e- 
lectronice, cu riscuri, 
chiar mortale, pentru 
pacienţi. Alarma vine 
din Japonia unde s_a 
propus interzicerea a- 
cestor miniaturi tehno
logice in clinici şi spi
tale. Undele electro
magnetice emise de 
telefoanele portative ar 
altera funcţionarea 
pompelor pentru ad
ministrarea plasmei san
guine. Ş| nu numai. 
Folosit la mai puţin 
de S cm distanţă, tele
fonul celular ar putea 
bloca plămânul artifi
cial, iar pe o rază de 
un metru i_ar altera 
frecvenţa.

La patru ani de la 
moartea lui Robert Max
well în apele din largul 
insulelor Canare medi
cul legist care a făcut 
autopsierea Cadavrului 
magnatului mass-media 
britanice exclude ipoteza 
sinuciderii. „E mult mai 
probabil să fi căzut din 
Întâmplare In mare sau 
poate să fie vorba chiar 
de o omucidere”, a spus 
în faţa Tribunalului de 
ia Old Bailey din Lon
dra medicul israelian 
Jeduha Hjss, dezvăluind 
că muşchiul umărului 
stâng al lui Maxwell pre
zenta o considerabilă în
tindere. Ceea ce ar proba

că omul de afaceri în 
vârstă de 69 ani a în
cercat în van să se a. 
gaţe de bordul iahtului 
său, înainte de a se 
prăbuşi şi îneca in mare.

Hiss a depus mărturie 
în faţa Curţii care, ju
decă pentru bancrută 
frauduloasă — dispariţia 
a 22 milioane de lire 
sterline investite în pro
iectul de pensii al Grui 
pului de presă Maxwell 
— pe moştenitorii mare
lui Robert. E vorba, de 
fiii săi, Revin, 36 ani 
şi Ian, 38 ani, şi de fos
tul său consultant finan
ciar, Larry Traehtenberg.

Povestea Beatles-ilor
Cei trei Beatles • încă 

în viaţă şi. Yoko Ono, 
văduva celui de al patru
lea (Lennon) se pregătesc 
să devină încă şi mai 
bogaţi: vor" câştiga cel 
puţin 475 milioane de do-

FLASH STORY
I MAJOR, PREMIERUL CEL MAI PROST , 

PLĂTIT
încă un record negativ pentru John Major. Nu 

numai că este cel mai nepopular premier britanic 
al ultimilor 50 de ani, dar este şi cel mai prost plătit din

|  istoria imperiului. Guvernanţii Marii Britanii au în
ceput să aibă un salariu din 1830. Ducele de Welling:

|  ton, primul lord al Tezaurului (funcţie asemănătoare •

I cu aceea de prim ministru), încasa un stipendiu a_ 
nual de 4000 lire sterline, echivalentul a 743 000 lire 

a lire sterline de astăzi. Major însă primeşte anual doar 
|  82 000 de lire sterline. '

CADOU POSTUM

I

Regele Husscin al Iordaniei, care a împlinit pe |  
14 noiembrie 60 de ani, â primit darul de aniversare ■  
pe care Yitzhak Rabin ar fi dorit să i-1 ofere per-1 
sonal. „Majestatea voastră, darurile nu plâng, dar |  
celor care' le oferă Ie este permis să plângă. Acest |  
cadou nu va *i cel mai frumos, nici cel mai scump,! 
dar c, cu siguranţă, cel mai "teist”. Cu aceste cuvinte! 
Eitan Haber, un vechi colaborator şi prieten al pre-J 
micrului asasinat, s-a adresat, plin de emoţie, regelui* 
Hussein al Iordaniei în palatul acestuia din portul |  
Aqaba, la Marea Roşie. Darul reprezintă un model* 
in argint al moscheii lui Omar. |

lari cu maxi_documenta- 
rul privind istoria grupu
lui, pus în undă de la 
26 noiembrie de canalul 
independent britanic ITV. 
„The Beatles Anthology” 
constă în şase episoade. de 
o oră fiecare, şi a fost 
achiziţionat deja de tele_ 
viziunile din 101 ţări.

Wittenberg (Germa niâ). Vedere spre catedrala lutherană.

M e to d e  p ed a g o g ic e  In e d ite :

La o şcoală din New Jersey toţi 
profesorii vorbesc în versuri

PANCHEN — LAMA CONTESTAT

Alegerea lui Gcdhun Chockyi Nyima, un băieţel j
de 6 ani, drept reîncarnarea a celei de a doua auto- |

■ lama, a fosta
respinsă de Partidul Comunist Chinez. Acest băieţel |

|r ită ţi religioase din Tibet, panchen

I ..... ....
1 
I

Profesorii unei şcoli din 
New Jersey (Statele Unite) 
au găsit o metodă origina
lă pentru a combate efec
tele indisciplinei .elevilor 
şi pentru a le capta inte- 

, resul: la toate materiile,

lecţiile sunt predate în ver
suri (inclusiv la matema
tică şi sport!). La aseme
nea metode şi salariile sunt 
„originale”, adică de trei 
ori. mai mări decât în şco
lile obişnuite. Iar conse

cinţele constau in faptul 
că din ce în ce mai mulţi 
părinţi vor să-şi trimită 
copiii să studieze la această 
şcoală devenită, evident, 
celebră. în plus, se pare 
că elevii s-au mai cumin
ţit şi învaţă mai cu zel...

,vyvwvwvwvuvwi«vw

Soţia fostului preşedinte 
american Vâ devenir per
sonajul principal al iţnei 
opere ce va fi pusă ir.

Jackie 
Kennedy, 

eroină de

scenă anul viitor la Hous_ 
teii (Texas). Libretul,, scris 
de Wayne Koestenbaum, 
un învăţător, vă evoca o 
scenă, imaginară reunind 
într_o discotecă pe eroina 
nr. 1 Jackie Kennedy pre
cum şi pe trei dintre mon
ştrii . sacri ai ecranului şi 
ai scenei: Elizabeth Tay_ 
lor, Maria Callas şi Grace 
Kelly.

L

a fost ales la 14 mai anul trecut de dalai lama |  
şeful spiritual al Tibetului, aşa cam cere tradiţia!
tantrică. Originar dintr.o familie de nomazi, Gedhun |
Choekyj Nyima s-ar afla in detenţie din această vară! 
la Beijing, după cum relatează cotidianul francez I
„Liberation”.

Incredibilul Hulk
Celebrul serial al anilor 

’70 a devenit realitate zi
lele trecute la Los Ange- 
les. Lou Ferrigno, cel 
care a interpretat rolul 
grotescului personaj în 
foiletonul t.v. a refuzat să 
plătească suma afişată pe 
tichetul său într.o par
care şi, cu o zdravănă lo

vitură de pumn, a spart 
geamul aparatului de ta
xare. Funcţionara, care 
a trăit un moment de 
spaimă uşor de imaginat 
având în vedere alura 
•fioroasă a actorului, s_a 
hotărât să-l cheme pe 
Ferrigno în faţa justiţiei.

SPORT -  STORY
DAMON. IIILL, OMUL 

DE AUR

Dublu vicecampion al 
lumii de Formula 1 a 
fost sportivul cel mai 
bine plătit în Marea 
Britanie în 1995, cu 3 
milioane de lire sterline. 
După BBC, Damon Hiil 
urmează' în această pozi_ 
ţie unui alt pilot de 
Formula 1, Nigel Mausell 
care a coborât în elasa- 
mentul câştigurilor de 
pe locul întâi deţinut în 
1994 pe (abia) locul 14. 
In topul ’95 locurile doi 
şi trei sunt ocupate de

boxerul Chrîs ‘ Eubank 
(2,75 milioane lire ster
line) şi jucătorul de golf 

Nick Faldo (2,65 milioane).

CÂŞTIGĂTORUL 
JONATHAN DAVIES

Fostul căpitan al e- 
chipei de rugby al Ţării 
Galilor nu şi_a pierdut 
timpul. După ce a aban
donat pentru cinci ani 
rugby_ul în XV pentru 
a se dedica celui in 
XIII, el a revenit la 
prima iubire la începu
tul acestei luni în ca
litate de... ataşat cu pro

bleme de dezvoltare al 
Federaţiei galeze de 
rugby in XV (WRU). El 
va fi în noua şa calitate 
vârful de lance al unei 
campanii promoţionale 
pentru organizarea Cu_ 
pei mondiale din 1999. 
O misiune care îi ocupă 
câte trei zile pe săptă
mână pentru un salariu 
anual de 100 000 lire ster
line.

PAUL GASCOIGNE 
INCEARCA SA 

DRIBLEZE... JUSTIŢIA 
SCOŢIANĂ

Justiţia scoţiană a ce. 
rut poliţiei să deschidă 
o anchetă privind inci

dentele din timpul par
tidei Glasgow Rangers 
— Aberdeen din II no
iembrie. Ceea ce i.ar 
putea aduce serioase ne
cazuri lui Paul Gasco- 
igtte. care a aplicat câ
teva lovituri adversari
lor săi, lovituri neobser
vate de arbitru dar care 
nu au scăpat unei- ca
mere de luat vederi. Se 
ştie, în Scoţia justiţia nu 
glumeşte cu asemenea 
lucruri .şi recent o altă 
vedetă, Duncan Fergu_ 
son, s-a văzut condamnat 
lâ Orei luni închisoare 
ca urmare a unei lovi
turi de cap date în tim
pul unui joc.

mmm mmmmmmmmmmmmmmmm mm
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REFLECŢIA SÂPTAMANII I
O „Dacă omul vrea să fie recunoscut, el j  

trebuie să spună cu simplitate cine este. S 
Dacă tace sau dacă minte, va muri singur, | 

şi totul în jurul său e sorocit nefericirii. i 
Dacă spune, dimpotrivă, adevărul, tot va ( 

I muri, desigur, dar după ce îi va fi ajutat pe 1 J ceilalţi şi pe sine însuşi să trăiască". J
ALBERT CAMUS

CU ALBERT CAMUS
’ •' -

•  „Toată nefericirea oamenilor porneşte din fap
tei că ei nu folosesc un limbaj simplu". ,

•  „Cum să fii iertat vreodată dacă minţi, de 
vreme, ce celălalt nu ştie că este ceva de iertat? Tre
buie să spui aşadar adevărul măcar O dată inainte 
de-â muri sau să accepţi să moţi fără să fii iertai

Ce moarte mai solitară decât moartea celui care 
dispare închis în minciunile şi crimele sale?**

•  „A munci nu înseamnă a produce doar lucruri, 
cl a da un preţ timpului**.

•  „Orice împlinire este o aservire. Ea' obligă Ia 
o împlinire şi asal înaltă**» ,

•  „Infernul este 6 favoare specială, rezervată 
acelora care au ccrat.o cu însistenţă**.

•  „Trăim cu adevărat numai câteva ceasuri din 
viaţa noastră**.

•  „Oamenii atinşi de o tristeţe -profundă se fii. 
dează în momentele lor de fericire: au un fol anume 
de_a apuca fericirea, ca şi cuin ar vrea s-o strângă 
in braţe şi s_o înăbuşe din gelozie...** '

Selecţie de 1L1E LEAHU

o Legea lui Howe

Fiecare om are o sche_ 
mă care nu va funcţiona 
niciodată.

•  Legea de fie r a  H ol. 
lywood-ttlui

Nimic nu reuşeşte a- 
tât de plenar ca eşecul.

•  Sfatul lu i H uli
îi Î! i. i ii;;:Ji:&'*:>>s|. i-, 'ţv-iii.ivi-i t ţi ■

Nu insulta niciodată un 
crocodil până când n_ai 
traversat râul. .

o Legea In i Kaplan
Daţi.i unui băieţel un

ciocan şi el va descoperi 
că tot. ceea ce întâlneşte 
are nevoie să fie bătut, 
ca un cui.

•  Legea lui Kirkup

Soarele apune exact 
atunci când aveai mai 
multă nevoie de el.

o Regula medicinei (a 
lui Bombeck) 7!S

Nu te duce niciodată 
la doctorul .ale cărţii 
plante din cabinet au 
murit

Selecţie de ILIE LEAHU
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ŢI.AM CUMPĂRAT MÂRGELE

Iubita mea, ţi-am cumpărat mărgele,
O ojă, un parfum şi nişte, clipsuri,
Şi văd că faci abstracţie de ele, 
Vorbindu-mi de gulii şi alte lipsuri;

Ţi.am cumpărat inel cu briliante,
Şi alte lucruri pro-sentimentale,
Şi văd că sunt destul de agasante 
In lumea ta de morcovi şi de oale;

Ţi.am cumpărat o mâţă de Angora,
Mai agresivă decât mama-soacra,
Şi i-am luat dresor plătit cu ora.
Dar văd că ai rămas la fel de acră!

Aşa că, prins în ghearele durerii,
. Aştept ca, în curând, să-mi sune ceasul! 
Dar văd o rază-n pragul disperării:

Să fie DUMNEZEU sau CARITAS-ulf

DUMITRU HURUBA
*

Sfaturi practice
•  In cazul în caro, cm de sOl. Operaţia de 

după ce aţi folosit 0 pe_ curăţire a acestor agre_ 
niţâ pentru trasări cu gate începe obligatjoriu 
tuş, aţi neglijat s-o cu_ cu scoaterea Tor din 
răţaţi, iar tuşul s.a us_ priză, 
cat, nu apelaţi la a_ •  Părţile metalice pă- 
mestecuri de apă cu sare tate cu vopsea ale uşilor, 
sau zeamă de lămâie, ferestrelor, glasvandu. 
Este suficient să înţepaţi rilor se pot curăţa uşor

'"de-câteva ori un cartof dacă acoperiţi peste 
crud cu peniţa murdară, noapte petele de vopsea

•  Mirosul de ceapă cu o pastă din var şi 
sau de peşte " rămas Iri săpun de rufe. Â doua 
tacâmuri se înlătură spă- zi, pelicula de vopsea.tn- 
lând, după întrebuinţare, muiaţă va fi lesne de 
tacâmurile cu un amestec înlăturat, 
de apă cu puţin oţet sau •  Puteţi apăra de mo, 
sare de bucătărie şi abia Iii dulapurile in care 
apoi cu detergentul la aveţi hainie şi lenjerie 
care apelaţi de obicei. punând între obiectele

•  Aerul cald produs de îmbrăcăminte conuri 
în zona agregatelor de uscate de brad, ori un 
răcire — frigider sau săculeţ cu coji uscate de 
congelator — trebuie să lămâie sau cu flori us- 
se poată degaja liber, cate de levănţică ori 
în acest scop agregatele mentă sălbatică, sau pur 
respective vor fi aşezate şi simplu aşezând într_ 
la o distanţă de 5—6 un colţ câteva cuburi de 
cm de perete şi la 5—25 camfor. (N.Z.J .

/AWWWWWWWW.W«WV

I  DACA VI SE SPUNE...

I '  #  „Vă rog, stimate domn, să fiţi încredinţat dej

( profunda mea consideraţiuhe“. I
•  „Am luat cunoştinţă de manuscrisul dumnea-S 

I voastră cu cel mai viu interes. Lucrarea are calităţi I

I* incontestabile. Din păcate, pianul nostru editorial!
foarte redus şi extrem de încărcat...** ■I

_ •  „O să-ţi vorbesc cu toată sinceritatea...” ■
I  •  „Articolul dumitale are un singur cusur: e |
2 prea subtil... Publicul nu prea înţelege...** ■
I  •  „Şi, îţi închipui, că în aceste condiţii, soţia |

I mea n_a mai vrut să rămână în slujbă. Le_a aruncat ■  
demisia în faţă !“ I

„Ar trebui să-ţi laşi barbă, ţi.ar sta foarte |

& * * • * * • wn« d“ a,ieusit eu... ■- mângâiat mâinele lui Co.
pernic, se pare c_ar fi

Ciobul geografic 
de aur

|  bine".
|  •
I  aş fi reuşit

gi complexe**.

La Collegium Maius, 
cea mai veche universitate 
poloneză fondată în anul 
1364, unde a studiat desco
peritorul planetelor Ni. 
eolai Copernic — se află 
şi acel celebru glob geo_ 
grafic de aur. Pe acest

I
I
I

*$L.

Prelucrare după PIERRE DANINOS |
de ILIE LEAHU |

■ ..... I ■ ■  „
NC CKEDETI11 S

timp descoperit al Ame. 
ricii. în acest lăcaş — 
astăzi muzeu al Cracoviei 
—- cu aule strâmte, cu 
interioare supuse canoane-

4
lor arhitecturale gotice, 
căptuşite cu plăci de lemn, 
cu bănci severe, ca nişte 
strane, a audiat Copernic 
prelegeri de drept, ea şi 
de teologie, a urmărit de
monstraţii matematice şi 
astronomice. între zidu
rile şi portalurile clâdirfi 
originale sunt păstrate 
mărturii ale celei mgi 
vechi universităţi polo
neze care - a avut ca 
viză: „Plus Ratio qvatB
VSs“ — p«ai multă na
ţiune decât* forţă. ţ̂ J» 
Zamfir)
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O Doi soţi discută:
— De când suntem că

sătoriţi ‘nu mi-ai spus 
niciodată că te_ai arunca 
în foc pentru mine!

•— Dar ce ai crezut că 
tăiai măritat cu un pom
pier? " - .

•  Şeful de serviciu la 
plecarea în concediu . îi 
spune înlocuitorului său: 
„Tu o să-tai ţii locul. Nu

cred că mai e cazul să-ţi 
spun ce ai de făcut**. „Si
gur că nu. Dar nu sunt 
sigur că o să pot bea a_ 
tâtea cafele şi nici să 
fumez 2 pachete de ţigări 
în 8 ore**...

•  La doctor:
— Nu-mi place cum 

arată soţia dumneavoastră, 
spune discret doctorul so_ 
ţului.
'.'«ţi Nici mie, dar de-aţi 

şti câţi bani are...

•  —* Soţul tău nu are 
nici 6 meserie, nu e nici 
deştept, nici măcar fru

mos! Ce ai găsit la el ?
— Tată, dar cântă aşa 

de frumos!
— Atunci, nu era mai 

bine să-ţi iei, un canar ?

•  — Ei bine, dragă, 
poţi să mă feliciţi. Am 
fost cea mai frumoasă 
dintre invitatei .
... —» Mă felicit pe mine 
că nu m„am dus. îmi 
închipui cum arătau oele. 
laUe!

•  Un tânăr priveşte cu 
nesaţ la un medalion cu 
avion aflat pe un lănţişor 
la gâtul unei fete.

- — îţi place avionul meu)
— întreabă fetişcana.

— Da, dar mai ateu 
„pista** pe care a aterkteB

— Ei drăcie, ce 
am făcut, spune un 
glez după ce a tras 
greşeală semnalul de 
larmă la un tren. . Acum 
plătesc amendă 10 lire!

— Stai aşa» intervine un 
scoţian. Dacă îmi dai 6 
lire simulez o criză <j$e 
epilepsie ca la

SCOICA EUTERPEI

ORIZONTAL: 1) încununare soncţră a 
trecerilor pe sub artul de triumf — O- 
ceanul de’ neant, dominat de muzica sfe
relor; 2) Model specific de compoziţie 
muzicală — Solişti la baterie cu mani
festări zgomotoase; 3) Solist vocal al 1-

deilqr liber exprimate — Bobul de căr_ 
bune al cochetăriei (var.); 4) Obsesie lu- 
miniscentă cu nimbul divinităţii — Com
poziţie pentru suflători realizată în stil 
clasic; 5) Acord final tras la... parada 
modei — Cadru componistic pentru toate , 
genurile muzicale; 6) Grup cooptat într.o 
formaţie de cameră — Paşi de bucurie 
calmă pe o veche partitură oltenească;
7) A interpreta refrenul cazon la un 
cântec de arme ,— Membru al unui an
samblu de tropotaşi evoluând pe litoral;
8) Cavalcada sonoră a evoluţiei la bate
rie — Interpretare mişcătoare a unei o_ 
pere muzicale (pl.j; 9) Trubadur devotat 
al serenadelor iubirii — Cromatică spec
trală dintr_un amurg de romanţă; 10) 
Infinitiv sonor al Unei evoluţii cu mulţi de- 
' cibelj — Primi solişti în marea simfo
nie a apelor. , 5

VERTICAL: 1) Interpretare dată unei 
arii prelucrată-n fiecare stagiune — Cân
tăreţ estival avut în vedere de puşti; 2) 
întâlniri amicale cu probe impuse pe 
fond muzical — Dătătoare de viaţă... 
cântecelor de leagăn (od.); 3) Cea mai 
cântată fată bănăţeană — Fugar hibrid 
din cântecele trubadurilor; 4) Execuţie; 
la înălţime pentru un cvartet de cameră

— Boabă 'solitară dintr-urt şirag melo- MAT IN 2 MUTĂRI
dios; 5) Tip reprezentativ într-un ansam
blu coral — Paşii cadenţaţi ai sentimen
telor melodice; 6) Formulă de bonton la 
o cantilenă festivă — Stea călăuzitoare 
în universul compoziţiei; 7) Ecourile u. 
nui refren pe partitura tenorilor! —
Piedestal muzical în tratarea armonică;
8) Coregrafie sui-generis într_o interpre
tare lăutărească — Semnătură pe o par
titură la Madame Butterfly; 9) Perioadă 
de apogeu cu interpretare epocală (pl.)
— Plutaş sentimental pe muzicale valuri;
10) Solist concertant la competiţia valo
rilor — Metalice flaute acordate în... la 
minor.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„DE ANUL NOU**

APARUT IN ZIARUL DE ]■, A , ,
SAMBATA TRECUTA Controlul poziţiei:

alb: Rh5, Dc4, Nel şi fl, Cb5.
1) CONGRATULA; 2) ORNA — ŢARAN; negru: Ra5, Dd2.
3) MA — LEAC — TI; 4) ULCEA — Soluţia problemei din nr. trecut 
ATAV; 5) NAE — TEMA — E; 6) I — 1. Cb2, Cb4
APAŞ — IBR; 7) TUŞA — TONUS; 8) 2. Dd 8 mat.
AR — 4ÎAIT — FA; 9) TANAR — E_ I. ----- - Cd4.
TER; 1«) ETERNITATE. 2. Del mat.
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1 Desen de MATEI CORNELIIKMARCEL — Tg. Mureş, Desen de FLORIN ARON PÂDUREAM — De va v, ^
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Desen de MATEI CORNELIU — MARCEL, Tg. Mureş, Desen de LAVINIA BRAtESCU — Deva.

Desen de FLORIN ARON PĂDLREAN — Deva. Desen de CLAUDIU COŢA — Deva,
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER**

\ S

este cotea cea mai sfoa
ră #  mal avantajoasă d e  procurare *  *te- 
rului nostru. C o s t u l  abonamenti 
pe luna februarie 1996 este de 2 506 de lei, 
plus taxele poştale. Faţă âe cumpăra
rea zilnică a ziarului 4e la chioşc, care ar 
costa 4600— 4260 de lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproximativ 1500 
de lei, ht funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

) Abonamentele se pot face ta oficiile 
\ poştale şi la factorii poştali. Pentru turn  
\ februarie puteţi face abonamente în  tot 
1 cursul lunii ianuarie.
----- i----------------- -------------------------------- -

t a t s a  o f .asistent a F'HANaÂftA si :N vtrrrn

HM*#* SFAMCf$ AND f'M'SWFNT iXX#**#

nr stc -.row foonwtc.* soa* L<joc.aQo,a»i»
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S A F I

FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 
DE AFACERI

Valoarea certificatelor de investitor in 
săptămâna 6 ianuarie 1995 — 12 ianuarie

Tip A — 653 600 tei; Tip B — 163 400 
Iei; Tip C — 81 700 Iei.

Creşterea faţă de î . I. 1995,— 120 la şută.

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

Investind azi, aveţi un viitor sigur mâine!

DEVA, tel,*fax 230556; HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 54S302.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

M AJOREAZĂ DOBÂNDA LA DEPO
ZITELE LA TERMEN ALE CLIENŢILOR 
SĂ I.

fncepând cu data de 3 iam tariel996, 
Bm ca Comerciali. Română ^majorează 
dobânda la depozitele k t term e» ale per
soanelor fizice şi juridice, după cum ur

i i  U mtă pe an
42 la sută pe an

43 la sută pe an
43 U  m tă  pe an
44 la sută pe an

•  pentru perioada de i

1 lună 
3 luni 

< € luni 
9 luni

12 luni şi peste

De asemenea, a fost majorată dobân
da la depozitele pe bază de certificate 
de d ep o zit:

•  cu scadenţă la 3 lum  44 la  sută pe an

•  cu scadenţă la 6 luni 42 la sută pe an

Precizăm că, prin capitalizarea do
bânzilor practicate de B.C.R., la scaden
ţa depâzitelor, titularii de eoni beneficia
ză de dobânzi superioare cu 3— 9 la sută 
faţă de cele menţionate m ai sus.

I
I
l
i

I
i
i

i
i
i
i
i

1

i
i
i
i
i
i
i

FONDUL MUTUAL ARDAF (F.M.A.)
Având autorizaţia prealabilă nr. 160/15.09. 1995 şi autorizaţia 

242/3.11. 1995 acordate de C.N.V.M.
nr*

creat pentru a asigura prosperitatea
inteligenţi, realişti şi cu simţ practic

Sediul: CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Micu, nr. 7; telefon: 064 — î 94261; fax: 
0£4 — 198266.
• ' administrat de

S.C. SPOR S.A.
Autorizat de C.N.V.M. prin Decizia D, nr. 158/15.09. 1995.

Sediul CLUJ-NAPOCA, str. Samuil Micu, nr. 7; telefon: 064 — 414581; fax: 
064 — 414571.

Şi-a început activitatea în SEPTEMBRIE 1995; valoarea nominală a unui 
ŢXA.: 10 000 leî.

Rentabilitatea pe perioada septembrie — decembrie 1995 este de 25 la sută. 
Rentabilitatea la zi faţă de 4 septembrie corespunde unei dobânzi anuale sim

ple de 76,53 la sută.

VALOAREA UNUI TITLU DE INVESTIŢIE ARDAF (T.I.A.) 
tn 05 ianuarie 1996 aste du 12. 600

Participarea Ju Fondul Mutual ARDAF (F.M.A.) este deschisă potenţialilor 
investitori prin subunităţile ARDAF şi ale BĂNCII DACIA FELIX din toată ţara,

;  NU UITAŢI: ‘ •

Beneficiază de o reducere de 10 la sută la încheierea Poliţei de Asigurare de 
Viaţă Felix acei membri a i F.M.A. care deţin cel puţin 300 T.I.A.

Vhtde IaI 
I
I. • ■■rrvv'i'i wwm temrrrt.1 m rtrnrrî*m *r** wwwwtWwm#r*şmem***? > ■ r* 1 % • •

1 1.  ̂ §
■" "-fou A/imtAVoiol .. —- />KâAC/> ■ ■ - cltllUt ITl .S

BANCA AGRICOLA DEVA
It
I

! S.C, IMPR1MEX S.R.l. S

■  •  Spaţiu comercial — chioşc
IDeya, WbI T O » * »

I

situat în
m „ „  „  EmlfWSCU, cu tg«
Ş.rasă, sală de mosc, moWHer, apă curentă, te- 
î  Icfon, curent electric;
|  . •  Casă, curte şi grădină, situată iu Suli-
|  ghete, nr. 148;
■  •  Apartament cu 2 (două) camere, situat
I în Deva, Micro 15, bL 3, ap. 29#
§ •  Apartament cu 2 (două) camere, situat

în Deva, Micro 15, bl. 46, apt 18}

! •  Apartament « 1  2 (două) camere, situat
îs  Deva, Micro 15, bl. 73, ap, 7;

•  Apartament ca 3 camere, situat în De- 
va,'cartier Gojdu, Aleea Păcii, Mac C2, ap. l; 

I •  Casă, grădină şi dependinţe, situate îa 
|  romana Biela, sat Petreai, nr. 117.
|  Licitaţia va avea loc la Judecătoria Deva, 
I Biroul executorilor judecătoreşti, la d*t* de 1# 

|  Ianuarie 1996, ura 9.
» Informaţii la eiecN m d judecătoresc şi Iii 

Banca Agricolă Deva.

DIRECŢIA SANITARA A JUDEŢULUI 
HUNEDOARA * •

COMUNICA

I

1
I
I

I•«&'

*
i
■

1li-
4■ m.
I

I%
IAr
I'v%"
IA
4
i
.4

4
«••••#
I■ -
4■%
I

Execută la comandă:
•  firm e şi reclame; .
•  reclame şi sigle pe autocolant}
•  reclame stradale;
•  panouri propagandă vizuală şl 

vertizoare pentru protecţia muncii;

Inform aţii la sediul firm ei din, Deva, 
strada Călugăreai, nr. 2. ■■*■*■*

T e l 054/615062.

NOUL M AGAZIN  
D EVASAT

str. Avram lancu, IX H 1, parter;

% vă oferă .

INSTALAŢII RECEPŢIE SATELIT 
ŞI COMPONENTE, CÂT ŞI GAMA 

COMPLETĂ A PRODUSELOR N E l î

Medicii din judeţul Hunedoara sunt avi* 
I zaţi că în. conformi tata cu prevederile Legii 
I nr. 74/1995, cel de-al doilea şi ultimul tur de

I scrutin pentru alegerile in consiliile colegiilor 
judeţene şi pentru alegerea reprezentanţilor 
|  la adunarea generală a Colegiului medicilor,

I va avea loc In zilele de 9 —* 10 — 11 ianuarie 
1996, la centrul de votare din incinta Spiţa* 

|  fulul judeţean Deva (sala de şedinţe) precifm 
Î şi în oraşele:
a •  Petroşani — 9. 01. 1996.
!  •  Hunedoara, Orăştie, Brad — 10. 01. 1996.

ii 
!

!! 
1

•  Televizoare color, diaţumola 3?-63 cm
•  Combine muzicale
•  Casetofoane cu şi fără CD
•  C om une frigorifice -j§:
•  Maşini de spălat ' ym
•  Aspiratoare

CASETE VIDEO ŞI AUDIO.

i

Aceste produse le puteţi găsi 
gazinele d i n :

I
BRAD, str. Republicii, bl. 19, parter, j 

HAŢEG, str. Timişoara, nr. 16. î j 
NE1 VĂ COLOREAZĂ VIAŢA î  \
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6uHM
• VARŞOVIA. Şeful 

serviciului polonez de 
contraspionaj. Konstan'ti 
Miodowiez, a declarat că 
şi_i înaintat demisia din 
funcţie în vaTM-aneian. 
dieri de către comisia în
sărcinată cil verificarea a_ 
fârmăţiilor potrivit cărora 
primul ministru Jozef O.

1 leksy a desfăşurat acţiuni 
dţe spionaj pentru Moscova, 
Informează agenţia Re- 
utcr.

„începând cu 2 ianuarie, 
cu nu mai activez. în ca_' 
drul*' serviciilor secrete", 
a precizat Miodowiez.

I.una trecută,- fostul mi. 
ifistru de interne Andrej 
Milczaiţowski l-a acuzat 
pe Oleksy că a furnizat 
diverse informaţii servi, 
ciilof - de spionaj străine. 
Premierul a admis că a 
avut relaţii apropiate cu 
im diplomat moscovit şi 
cu un dfHcp din- cadrul 
Spionajului rus, dar a 
Susţinut că aeesto rapor. 
furi se rezumau 'doar la 
partide c:,munc de vână
toare. Oleksy a negat cu 
fermitate orice , acuzaţie 
dc. trădare şi a învinuit 
serviciile secrete poloneze 
că au falsificat dovezi în 
âces* sens.

• 'WASHINGTON. In 
Sângele unui pilot al avio« 
rtuiai companiei American 
Ahlinrr, prăbuşit la. 20 
dccemhi:» înainte de ate.

. rîzărea pe aci-oportul din 
vCafi (Columbja), a fost 
' detectat alcool — a recu
noscut compania, într.un 

l comunicat reluat dc AFP.
„Aviaţia civilă âmeri.

1 cană (FAA) a anunţat A,
. merican Airlines că testele 
efectuate dc responsabilii 

] columbieni... au revelat 
pnpzfeaţir alcoolului în ră_

• maşiţele pământeşti ale 
comandantului de bord",

. se spune în comunicat. £1
■ subliniază totuşi că FAÂ 
a cerut teste suplimentare

■ şi că este încă prea de
vreme pentru, a stabili 
dacă „prezenţa alcoolului 
sa datorează consumului 
sau este rezultatul proee-

« selor chimice naturale,
| care au urriiat morţii prin 

rănire violentă".
Catastrofa s-a soldat cu 

160 morţi şi patru supra. 
vieţuitori. Bocing-ul 757 
s_a zdrobit de un pisc al 
Arizilor, în cursul cobo. 
păcii- către aeroportul din 
CaH.

• GAZA. Israelul - va 
tpai efibera la începutul 
săptămânii viitoare ’ peste

.1 200 -de-- deţinuţi palesti- 
'liiani, - printre care se află 
şi 400 militanţi din ca_ 
drîi1 mişcării infegriste 
Hamas, a anunţat,' joi, - 
ministrul palestinian al . 
cooperării internaţionale. 
Nabeel Shaath, citat dc

agenţia France Fressc.
Declaraţia a fost făcută 

în cursul unei conferinţe 
de proâorşBnizate la Ereg 
(punctul de intrare rn fâşia 
auu&u -s%
corn o > bir tv  dintre 
şi ministrul israejian al 
justiţiei, David Li bai, la 
care a participat şi mi. 
nistrul israelian nl mediu
lui, -Yossi Sarid.

• KIEV. „Ucraina Şi 
Rusia ap aceeaşi poziţie 
faţă de problemele sccu_ 
rităţii europene şi. faţă de 
problema bosniacă", au 
declarat miniştrii apărării 
ai celor două ţări, Valori 
Şmarov şi, respectiv, Pa. 
vel Graciov, după întâlni
rea bilaterală ce a avut 
loc joi, la Kiev, relatează 
1TARJTASS. .

Valori Şmarov a men. 
ţionat că a examinat cu 
colegul său rus stadiul 
realizării acordului trilate
ral Rusia — Ucraina — 
SUA, semnat Mt 14 ianua
rie 1994 la Moscova, la 
cel mai inalt nivel, docu. 
mont ce ;a deschis „faza 
de dezarmare nucleară a 
Ucrainei"!

Referindu-se la partaja
rea flotei maritime mili. 
tare din Marea Neagră., 
ministrul rus al apărării", 
Pavel Graciov, a ţinut să 
sublinieze că „această pro_ 
bleraă este soluţionată în 
proporţie de 90 la sută", 
urmând să mai fie defi
nitivate aspecte dc deta. 
liu, scrie agenţia citată.

•  BRUXELLES. O pri
mă sumă. de 60 milioane 
ECU (78 milioane dolari),

. destinată reconstrucţiei 
Bosniei, va fi deblocată 
Ia jumătatea acestei luni 
de Comisia ‘europeană — 
transmite AFP.

: Aceste fonduri sunt desti
nate unor proiecte priori
tare în materie de infra
structură pe înreg terito
riul Bosniei, dar acordă, 
rea lor - rămâne condiţio
nată. de evoluţia situaţiei 
politice, în special de eli
berarea persoanelor cap. 
furate în cartierele sâr
beşti din Saraievo. Dacă 
aceste condiţii nu vor fi 
îndeplinite până iu 15 ia
nuarie, există riscul unor 
grave consecinţe în spe. 
cial în ceea ce priveşte 
acea parte din finanţarea 
comunitară destinată zo
nelor- sârbe din Bosnia ;— 
ă ut.» ţi:za« Comisia :

Printre proiectele reţi. 
nutc figurează t “construi,, 
rea acoperişului universi
tăţii din Bănia I.uka. Ac
ţiunile prioritare, sunt de. 
terminate împreună Cu 
autorităţile Bosniei, iar o' 
misiune a Comisiei ie vă 
deplasa lâ Saraievo până i 
Ia 15 ianuarie, pentru a 
supraveghea punere#?’ toc ■}
in aplicare.. . , ’

S.C. „ALIMENTARA" S»A.- DEVA *

Cu sediul în Deva, belul Decebal, bloc F, 
parter.

Vinde prin LICITAŢIE PUBLICA.
c ’ ■ * ■ ' - .

•  case marcat „SANYO" (defecte), preţ 
pornire 100 000 lei/bucată, în fiecare miercuri, 
ora 10, începând cu data ide 10. 01. 1996, până 
la lichidarea stocului.

Informaţii la telefon 616406. (396105)

ANIV ®RS
* 'r  • ocazia Sfâ • , : 

Ion „La mulţi ani“ pen- 
r I Ian<u Ioan dir 

Ormindea. (3850)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI-

» V ind casă net nrâ. 
nată cu trei camere, bu
cătărie, baie, str. Doroban
ţilor, nr. 20, Deva. Infoţ- 

. rnaţii /aceeaşi adresă. în
tre. “orele 12—16..

(3206)
•  Vând apartament trei

camere, parter. . Telefon 
629913- (3846)

» vrând garsonieră Hu. 
hedoarâ,' etaj' 10, 4 500 000 

-lei. Informaţii Deva, tel. 
626423. (3211)

•  Vând casă Simeria cu
grădină, apă, gaz, tel. 
054/660693. . . (3851)

•  Vând apartament 3 
camere, garaj, pivriiţă, In
formaţii tel. 642434.' (3213)

•  Vând urgent batoză,
Brad, tel. 651837. (3214)

•  \  ând apai am< nt
r - i r 1 1 ' ' *j 

3, telefon, str. Bălcescu, 
250 600 000 negociabil. Tel. 
624002. (7157)

• Vând Opel liekord 
'2000 înscris in circulaţie.
Informaţii, tel. 62015G.

' ' ■ ■ 1 (7156)
•  Vând apartament 2 

camere. Informaţii, tel. 
613557, după ora 17. (3218)

•. Vând societate co
mercială SRL înfiinţată în 
1994, Deva, 620815. (3207)

•  Vând .VW Transporteî 
1,5 torte, tel. 617379.

(3222)
•  Vând casă Subcetatc, 

nr. 117, preţ convenabil. 
îi1*' ma i t-‘ igă ! Lserică.

(22965)

•  Vând aparlam rs
T'câmere Haţeg, tei.' 770635. 
„ 8—16, Sarndaegetusa 16— 
' 22.- . , ' (22963)

- . •  Vând apartament con
fortabil, trei camere, ga
raj, şi rulotă comerţ. Tel. 
722881. '(2756)

•  Cumpăr punte spate 
I.T 28, Diesel, staţie voci 
staţicj, bas, tel. 777283,

(2966)'

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• Schimb garsonieră,
confort I, proprietate, plus 
diferenţă, cu apartament-2 
camere, exclus Micro 6, 1. 
Tel. 722698. , (2755)

PIERDERI
•  Pierdut Certificat, de

înmatriculare, • aparţinând 
societăţii Paula Mina Prod 
COM ;SRL Lupe ni, nr. 
20/1874/1093; ' Se declară 
nul. (3212)

- •  Pierdut .ştampilă ro
tundă aparţinând SC Vio
6. Bianca Alcom SRL De
va. Se declară nuia. (3217)

ÎNCHIRIERI
•  Ofer spre «r iiiriorc ::

t i  e porst ms a
parlament în Bucureşti, 
complet utilat, cu telefon. 
Relaţii în Deva, telefon 
221613. (3852)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Angajăm agenţi co
merciali, str. O. Goga nr.
7, tel. 619490. (3226)

DIVERSE
•  SC Mercur ’ SA Brad. 

tel. 054/658958, pune la 
dispoziţia firmelor intere
sate, pentru asociere, un 
spaţiu de producţie în su-

rî i 37,90 mp -i- 
tuat în Brad — Gurabarză.

BANKCOOP HUNEDOARA DEVA

Vinde Ia

Uritiătoareh

#  Apartament eu două camere, siuat în 
Deva, str. 1 Decembrie, bl. 2, ap. 10.

...- Preţ pornire: 6 000 000 Ici.
#  Apartament cu două camere, situat în 

Deva, str. Griviţei, nr. 4, ap. 24.
Preţ pornire: 6 000 000 lei.
#  Casă, curte .şi grădină, situată în De

va, str. Vânătorilor, nr. 22.
Preţ porriire: 000 000 lei.
#  Caisă, curte şi grădină, situată în comuna 

Zam, sat Pojoga, nr. 118.
Preţ pornire: G 000 1HJ0 lei.
Licitaţia are loc în data de 9 ianuarie 1996, 

ora 9, la Judecătoria Deva, Biroul executori 
judecătoreşti.  ̂ . (0}

DBf PARTEA DIRECŢIEI GENERALI A 
FINANŢELOR PUBLICE SI CONTROLULUI 
FINANCIAR . DE STAT HUNEDOARA — 
DEVA.

V
\

s
\
\

ţ

tN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI \

începând cu data dc 1 ianuarie 1996, plata 
impozitelor şi taxelor datorate de agenţii eco
nomici către bugetul de stat, bugetul asigură- 
•ţildr sociale, bugetul local precum şi a fondu
rilor cu destinaţie specială se vor efectua în 
alte conturi decât cele existente la 31 decem
brie 1995.

Lista noilor conturi pe feluri de impozite 
şi taxe se găseşte la organele fiscale teritoriale, 
precum şi Ia unităţile bancare de Ia care se pot 
lua relaţiile necesare.

V

ă -j

V 
t

•  Au trecut .şase 
săptămâni de lacrimi 
şi, dor de, când scum
pul nostru soţ, fiu, 
ginere, nepot şi cum
nat

TOMOTAŞ IOAN 
(Neluţy

ne_apărăsit pentru 
totdeauna. Parăstasu l 
de pomenire —• în 7 
ianuarie, localitatea 
Curechiu. Dormi în 
pace suflet bun şi 
blând. (396015)

•  A trecut deja’ un 
an dc când' a plecat 
dintre noi un om deo
sebit, cei care a fost 

FIŢI NAGY 
Nu te vom uita nici
odată..- Laţi. (3210)

•  Timpul a mai aş-' 
ternut Un an de tris- 
teţe peste plecarea * 
dragul nostru

dr. NICOLAE 
GIIENCIOIU ' 

Inimile noastre vor 
plânge, mereu lacrimi 
de dor pentru tine!

. (3178)

•  Se împlinesc doi 
ani de la decesul re
gretatului ■:

- JIANU EARCAŞU.
lăsând un gol dc> ne
înlocuit. Soţia, (3205)

•  Lacrimi ; amare şi 
o nesfârşită durere su
fletească însoţesc îmi 
plinirea tf» şase luni 
de la trecerea în e- 
ternitâte a celui - care 
a fost

FLORIN GABR1EL 
TOPOR

Dumnezeu să te odih
nească în pace! Părin
ţii şi sora. Parastasul 
în 7 ianuarie 1996, în 
satul Stoeneasa.

(3164)

DECESE
• Familia Suciu Doinei 

aduce un ultim pios oma
giu celui care a fost

VICTOR SCURT ' 
Odihnească-se în pace!

£5232)
• Familia Scurt Ioan

şi Lidia deplânge trecerea 
• îrr nefUnţă a negoetatului 

VICTOR SCURT 
li vom păstra o vie şi 
ftumoasă amintire. . (3232)

•  Soţia Gabriela, 
fiul Mihai, fiicele Vio
leta şi Tania, ginerii 
Gheorghe şi Ioan cu 
adâncă durere anunţă 
încetarea din viaţă a 
scumpului lor soţ; ta- 
iă si socru

VICTOR SCURT 
înmormântarea va a_ 
vea loc duminică, ora 
13, la Zlaşti nr. 63 
Dumnezeu să-l odih. 
nească! (3232)

•  Cu nemărginită 
durere soţia Liliana, 
Părin Vaier şi 
ziana anunţă trecerea 
în nefiinţă a dragului 
lor

PETRU BOTA .
de 31 ani. Corpul ne
însufleţit se află la 
Casa Mortuară din str. 
Emincseu. înmormân. 
tarea duminică, 7 ia
nuarie 1996, la Cimi
tirul din str. Bejan 
Atât cât vom trăi te 
vom păstra cu recu
noştinţă în suflete. 
Dumnezeu să,l ierte şi 
să-j odilifrăaspâ in pa
te (5 . ’)

•  Cu nesfârşită du. 
i-ere ne despărţim de 
cel care a fost

PETRU BOTA
om de . aleasă omenie, , 
pleca dintre rt- ti 
mod tragic. Nu 'te 
vom uita niciodată! 
Cumnaţii Doinei şi 
‘Cătălină-, • • nepoatele 
'Norma .si Camelia.

(3219)

•  Un ultim omagiu 
adus celui care ne_a 
fost prieten si coleg

PETRU BOTA 
. Sincere - condoleanţe

n ,i '  niliă Ş 
ban, (3223)

• Colectivul de sa
lariaţi de la RAGCI- 
Deva este alături de 
familiile Badiu şi Po_ 
tecă la greaua pier. 
dere pricinuită de 
trecerea , în - nefiinţă a' 
i c mnului

ERONIM BADIU 
un coleg de o înaltă 
ţinută morală şi pro
fesională. (3220)

•  Cu adâncă, durere 
în suflet anunţăm de_ 
cesul dragului nostru 
fin, cumnat, şi unchi

BOTA PETRU 
Familia Dandea şi 
familia Jdsan. Dum. 
nazeu să-l odilinească 
în pace. (357159)

•  Un ultim, omagiu 
din partea prietenilor 
Dana şi Neluţu Popa, 
a nepoatei Roxana 
Marin, celui care a 
fost ■

PETRE BOTA
îi Vom păstra o veş_ 
nică amintire. (3231)
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