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naștere, intrând în lume 
curat și nevinovat.

Astăzi este ziua de 
pomenire a sfântului și 
marelui prooroc. Sf. loan 

a V ăit cea mai mare parte 
.1 vi tii. aproape trei
zeci ce ani, in pustiu. O 
viată aspră, de continuă 
înăJtare în virtute, o 
viață de luptă pentru a- 
otvăr și pentru legea lui 
Dumnezeu. Sfințenia vie
ții lui I-a făcut să fie 
numit „om ceresc și în
ger pământesc”, iar pen
tru felul vieții singura
tice este socotit începător 
și pildă pentru călugări: 
de mai târziu. Sf. Ioan 
este mare și pentru în
vățătura sa. După viața 
petrecută în pustiu, în 
tainică comuniune cu 
Dumnezeu, Sf. Ioan vine 
pe malurile Iordanului 
unde își începe propo. ț 
văduirea: „Pocăiți-vă, căci 
se apropie împărăția ce- ț 
ruluil”. Oamenii 
apropiat de el.

Astăzi, foarte 
părinți dau nume 
lor lor de loan, devenind 
unul dintre cele mai cu
noscute. Tuturor, celor 
care poartă acest nume 
le urăm .,La mulți anii".
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POMPILIU BUDULAN noul
prefect al județului Hunedoara
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Cu siguranță că 
în visurile lor cele 
frumoase nu s_au gândit 
r o 
un 
le 
de 
cum n-au primit 
dată: o vacanță de nouă 
zile, tn serie, cu sărbă
tori și zile normale de 
lucru (din 28 decembrie 
1996 până în 5 ianuarie 
1997). Deci un concediu 
de iarnă pentru toată 
lumea, exceptându-i, fi
rește, pe cei din unitățile 
cu foc continuu și din 
sfera serviciilor, tncât 
oamenii să se odihnească, 
să petreacă, să încarce 
temeinic bateriile în ve
derea noii etape a tran
ziției care începe o dată 
cu anul 1997. Au lipsit 
clin acest post... de mun
că Bobotează și Sf. loan, 
că tot urmau unor zile 
de relache (I -1

Această 
populistă 
alta, a 
reacții în 
și din partea unor stră-

nici 
mai

mânii că va veni 
prim.ministru 
va face un

sfârșit de

care 
cadou 

an 
vreo-

măsură, 
decât i 
stârnit 
presa din țara

, mai 
oricare 
multe

... î 
nou cu speranțe și incre. | 
dere In mai bine, cu*  
forțe sporite și dorința înT 
realizări mai consistente.» 
Iar dacă guvernul a fă-» 
cut, măcar și din gre-^ 
șeală, acest cadou de I 
nouă zile libere la sfârșit * 
și început de an, cei ce» 
muncesc din această țară,» 
ar trebui să înțeleagă» 
gestul ca pe unul de 
bunăvoință și să-i răs_ I 
pundă prin angajament * 
total în activitate, în toa-f 
te sectoarele, tn toate» 
structurile economice,» 
sociale, politice, încât | 
pașii pe noile căi ale I 
tranziției și dezvoltării să * 
fie dinamici și fructuoși, • 
așa cum și-i dorește noua • 
putere, așa cum ni-i do- , 
rim fiecare.

Să înțelegem și gestul l 
disperat al premierului ’ 
Victor Ciorbea, care — f 
confruntat în doar câte-» 
va iuni cu un noian de L 
probleme, mai grele de_ 
cât le știam, mai grele I 
decât le anticipau noii 
guvernanți, dublate de 
neajunsurile generate de 
iarna dură caro a năvă-

Sâmbătă, 28 decembrie 
1996, tn prezența unei nu
meroase asistențe - — di
rectori de societăți comer
ciale și de instituții din 
întreg județul, patroni, pri
mari, parlamentari, repre
zentanți ai Consiliului ju
dețean și al Prefecturii 
județene, ai unor partide, 
ziariști — a fost instalată 
noua conducere a Prefec
turii județului Hunedoara. 
După ce a subliniat câteva 
din atribuțiile prefectului 
și din calitățile pe care 
trebuie să le întrunească 
această Înaltă ' autoritate

județeană, dl Gheorghe 
Barbu, președintele Con
siliului județean Hunedoa
ra. a dat citire Hotărârii 
Guvernului României cu 
privire la numirile tn func
țiile de prefect și subpre
fect.

In funcția de prefect al 
județului Hunedoara a fost 
numit dl POMPILIU BU
DULAN, membru al Parti
dului Social Democrat Ro
mân, iar tn funcția de 
subprefect — dl NICOLAE 
PAVEL SEGESVARI, mem
bru al Uniunii Democrate 
Maghiare din România. 
(D. G )•

Ieri, biserica creștină 
a prăznuit Botezul Dom
nului sau Bobotează. Bo
tezul este o nouă naș
tere a omului. Iisus Hris
tos spunea:
vă nașteți din nou... De 
nu 
din apă și din Duh nu 
va intra în împărăția ce
rurilor’. Este sărbătoarea 
ar'rării Mântuitorului în 
'.unic- și totod' tă man’'“: 
tarea Sf. Treimi.

Astăzi, biserica prăz- 
nuiește pe „înalntemergă- 
torul și Botezătorul Dom
nului Nostru Iisus Hris
tos” — loan Botezătorul. 
Cu aceasta se Încheie tra
diția sărbătorilor creștine 
de iarnă. Prin botez, 
Iisus s-a încărcat de pă
catele întregii omeniri. El 
nu s-a botezat pentru a 
se curăți de păcate, cum 
facem noî oamenii de 
rând, Întrucât nu avea 
păcate.

Copilul încă de la naș
tere are asupra sa „pă
catul strămoșesc” trans
mis din om tn om. Din 
momentul botezului, el 
este absolvit de păcatul 
strămoșesc de care 
este vinovat, dar 
care-I împărtășește prin

, PS FAZA SCURTA
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ini, care au acuzat noul 
guvern al României de 
gândire îngustă în 
ceastă etapă, ce impune 
efort suplimentar în toa
te sferele activității pro
ductive — și nu unul 
încă și mai redus decât 
până acum — pentru 
sporirea producției, per
fecționarea structurilor 
economice. Intensificarea 
proceselor de privatizare, 
modernizare și dezvolta
re armonioasă a țării.

Motivațiile premierului 
Victor Ciorbea și ale 
unora dintre membjii ca
binetului său cum că în 
această perioadă de re
paus general s-ar înre
gistra mari economii de 
materii prime și resurse 
energetice nu stau pe 
deplin tn picioare. Și a- 
ceasta deoarece s_au pier
dut volume însemnate de 
producție, de produse fi
nite, a căj-or valorificare 
Ar fi atras substanțiale 
surse financiare. Pe de 
altă parte, speranța că 
activitatea neprestată în 
zilele normale de lucru 
din această perioadă va 
fi recuperată în cine știe 
câte sâmbete viitoare ră
mâne simplă iluzie. Poa
te la anul și la mulți 
ani.

. Oricum, lungt vacanță 

.Ciorbea s_a sfârșit. Așa 
cum se obișnuiește, oa
menii încep flecare' an

a-

lit dintr.o dată 
noi, cu 
ci — a 
națiunii 
ds fapt 
profundă criză economică 
și socială — și să-i pună 
în față cele două alter
native: ascunderea a- 
devărului și mimarea re- » 
formei — cum a proce-1 
dat guvernul Văcăroiu, I 
sau recunoașterea adevă- ț 
rului și acceptarea măsu- f 
rilor dure pe care le im_ » 
pune promovarea refor- 
mei — cum vrea să I 
procedeze guvernul Cior_r 
bea. 7

Dacă am vrut schimba. » 
re, atunci să-i înțelegem » 
rațiunile dlui Ciorbea, [ 
să-i suportăm măsurile I 
de austeritate, pe care? 
FMI le-a punctat cu cla- » 
ritate, și să mergem ina-l 
inte. Scrâșnind din dinți, J 
dar zidind cu perseve-1 
rentă și temeinicie. Nu ( 
va fi ușor, înainte de a I 
fi bine. Dar pentru a-| 
ceasta să punem în totl 
ceea ce facem întreaga 1 
noastră pricepere și dă-1 
ruire, responsabilitate, și j 
încredere în ziua cie ? 
mâine, zbuciumul inte- * 
rior și spiritul conlucră-j 
rii și întrajutorării, nă-j 
dejdea In starea acestui Ț 
popor talentat și rdb’dă- * 
tor. j

UN AN BUN, TUTU-l 
ROR1 1

DUMITRU GIIKONEA J

peste 
toate capriciile 
ținut să explice 
la TVR 1 starea 

a țării — de

I

I

I

MULȚUMIM PENTRU URĂRI
Ca în fiecare an, și la finele lui 1996 

primit la redacție — cu prilejul sărbătorilor 
Crăciunului și Anului Nou — zeci de scrisori, 
felicitări, telefoane, de la prieteni și colegi, 
conducători de societăți comerciale și instituții, 
de la primari, patroni, șefi de partide și orga
nizații sindicale, de la cititori șl colaboratori.

Toți și„au exprimat simțămintete curate 
și speranța în mai bine, adăugând la 
cald pentru noi dorința într-o continuă și 
mai fructuoasă conlucrare.

Vă mulțumim din suflet tuturor, vă asi
gurăm de stima și prietenia pe care vi le pur
tăm, vă dorim sănătate și un an — 1997 — 
mai liniștit, mal bogat in muncă și in via
ța personală. (D.G.).

gândul 
tot

Vremea se va răci, 
menținându.se închisă.

Cer noros. Temporar vor 
cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapovitâ 
și ninsoare. Vânt mo
derat din sectorul sudic. 
Dimineața local ceată în 
zonele joase. Tempera
turile vor fi cuprinse în
tre minus 2 șl plus 2 
grade. (Octavian Jucu).
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dolar SUA — 4136 Ici
marcă germană — 2650 lei
yeni japonezi — 3614 lei
lirfi sterlină — 6927 lei
franc elvețian — 3077 Ici
franc francez — 787 lei
lire Italiene — 271 lei

Colindele românești vin 
din pridvoarele vechilor 
biserici, împrăștiind un aer 
arhaic de cronică și cazanie, 
Ele sunt expresia unei na
turi perfecte, care ne 
duce cu gândul la faptul 
că au răsărit «semeni 
florilor câmpului, încălzi
te de razele binecuvânta
te ale soarelui.

Colindele au înflorit din 
timpuri străvechi în satele 
românești, exprimând cre
dința de care poporul 
nostru era animat. Inso, 
țiți de steaua luminoasă a 
credinței noastre, care 
odinioară călăuzea pe cei 
trei crai, minunatul cor 
catedral din Hunedoara, 
condus de dl Marin Dâr- 
vă, s_a deplasat la Spita
lul Hunedoara și prin fru- 

■ moașele colinde cântate 
au devenit vestitori ai 
Nașterii Domnului Iisus 
Hristos. Cu drag au ascul
tat toți bolnavii spitalu
lui, colindătorii porniți cu 
Moș Ajun constituind pur
tători de noroc și fericire 
și fiind întâmpinați cum 
se cuvine. (Pr. ort. Nicu 
6. Pasca, referent de spe
cialitate la Spitalul Mu
nicipal Hunedoara).

Vacanța de sărbători 
oferită românilor de 
noul guvern a fost un 
prilej de îngrijorată me
ditație pentru noi toți mai 
ales că bucuria sărbăto
rilor a fost umbrită de 
dublarea prețurilor ben
zinei și carburanților, 
prologul unei mari scum
piri a vieții, tn perioada 
ce urmează, prin explo
zia generală a prețurilor 
la mat toate produsele.

Deși nu s-au dat pu
blicității detalii impor
tante, se pare că Fondul 
Monetar 
prin glasul 
autorizat, a 
Ciorbea și 
guvern abia 
adapteze 
guvernare 
reale ale 
conomice 
României 
criză, chiar dacă 
lucru se realizează prin 
măsuri radicale, 
dureroase și, deci, 
populare. Altfel,

prăbușire e- 
conomică, cum s-a 
tâmplat nu de multă 
me tn Mexic.

Cum s-a ajuns 
această situație, ne 
clar. Lipsa de experien
ță și amatorismul tn

I
*I
*1I

mând să se descurce 
poate.

La fel (sau poate 
rău) s-a întâmplat 
agricultură, unde furia
antlcolectivizare a dus 
la distrugeri și jafuri, 
iar prin modul de apli
care a Legii 18, s-a a- 
juns la o fărâmițare a- 
proape feudală a fon
dului funciar, țăranii 
redevenind proprietarii
unor parcele de pământ I 
n» rara cei mai mulți J 

iveau bani și unelte ■ 
să_l lucreze. Produc- I 

i scăzut vertiginos, » 
cu agricultura1

I
’»I
I»

-

Internațional, 
său cel mai 
cerut dlui 
proaspătului 
instalat să-și 

programul de 
la nevoile 

relansării e- 
și scoaterii 

din situația de 
acest

materie de gestiune eco
nomică ale guvernului 
Roman au determinat că
derea industriei româ
nești, exată în trecut pe 
planificarea centralizată 
și lăsată după 1989 la 
voia întâmplării. „Luarea 
mâinii de pe economie” 
(declarată și „grămadă 
de fier vechi") a creat 
o situație de haos, fie
care întreprindere ur-

pe care cei 
nu aveau bani și unelte 
ca 
ția a 
„pariul cu agricultura” > 
dovedlndu-se a fi pier- I 
dut, nu câștigat.

Acestora li 
turat măsuri 
(unele dintre 
luate și prin 
străzii), de creștere 
salariilor unor 
sociale, risipirea

s_au ală- 
populiste 

ele fiind 
presiunea 

a 
categorii 

re_

%I
I*I
I
*I
I
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Oaspeți din Kampshire
: Pentru trei zile, se află 
In județul nostru o dele
gație a comitatului Hamp
shire — Anglia, condusă 
de dl Mike Hancock — 
liderul consiliului comi
tatului. Din delegație mai 
face parte președintele 
comisiei de dezvoltare e_ 
conomică și transporturi a 
consiliului comitatului — 
dl Allan Loyd.

Delegația s_a aflat timp 
de două zile la Petroșani 
și a fost însoțită de dnii 
Gheorghe Barbu — pre
ședintele Consiliului ju
dețean. Carol Schretter — 
primarul municipiului Pe
troșani, Ciprian Alic — 
șeful serviciului relații 
externe protocol mass
media al Consiliului ju
dețean, Valeriu Butulescu 
și Sorin Silaghi, consilieri 
județeni.

In programul de lucru al 
delegației s-a aflat anali
za stadiului unor relații 
bilaterale intre adminis
trațiile locale ale comita- 
tu’uj Hampshire și județul

Hunedoara, calendarul ac- 
t uuilor comune pe 1997.

In ce privește relațiile 
directe între comitatul 
Hampshire și municipiul 
Petroșani, pe agenda de 
lucru a delegației brita
nice se află teme foarte 
inte-esante; o analiză a 
stadiului cooperării între 
Universitatea Petroșani, 
Liceul de informatică și 
instituții similare din 
Hampshire, programul dr 
dezvoltare a turismului în 
'Parâng și Valea Jiului, 
cu oferte de investitori en
glezi. soluții pentru un 
transport local optim, pen
tru reabilitarea rețelelor 
termice ale , localităților 
după modelul celor pentru 
apa și protecția mediu
lui finanțat de BERD și 
PHARE.

Programul mai cuprin
de o întâlnire cu oameni 
de afaceri și o discuție 
cu directorul general al 
RAH Petroșani, dl Beno- 
ne Costinaș.

ION CIOCLEI

Gânduri pline de recu
noștință se cuvine să a_ 
dresăm acelor oameni care 
au vegheat, în toate zi
lei? de sărbătoare de la 
sfârșit și început de an, 
ca activitatea în sectoare
le vitale, sociale și eco
nomice, să se desfășoare 
fără contenire, aducându- 
ne siguranța dătătoare 
de liniște și de pace în 
suflete. Aflați în perma
nență la pupitrele de co
mandă, la dispecerate sau 
direct la locurile unde se 
găsesc și se pun în miș
care instalațiile, agregate
le sau utilajele care . ne 
furnizează energie elec
trică și termică, unde se 
plămădește metalul, se 
fabrică materiale refrac
tare, teracota sau alte 
produse de trebuință e- 
conomiei, unde nu este 
îngăduită întreruperea fo
cului continuu, oamenii- 
profesioniști fn materie au 
înscris primele rezultate 
ale anului 1997 In rapoar
tele lor zilnice, care apoi

UNDE LUCRUL 
NU CONTENEȘTE

devin date statistice și de 
referință privind modul 
de acoperire a solicitărilor 
beneficiarilor. Fie că se 
măsoară în kWh, în giga- 
calorii, tone sau bucăți, 
precum și în alte unități 
convenționale, produsele 
realizate în zilele de săr
bătoare și în cele libere, 
oferite cu destulă gene
rozitate (mai ales în con
junctura crizei economi
ca actuale), de către noul 
guvern, sub motivația, 
credem falsă, că astfel 
se obțin economii de câ
teva zeci de milioane 
de dolari pe economie, au 
totuși semnificația lor 
aparte în balanța econo
mică.

Dincolo de activita
tea direct productivă, care

s_a consemnat și în sec
toarele cu foc continuu 
ale agriculturii, respectiv 
fn complexele zootehni
ce cu profil pentru creș
terea păsărilor, porcilor, 
bovinelor și ovinelor, in
clusiv în gospodăriile par
ticulare, sunt de consem
nat .și eforturile celor care 
lucrează în domeniul trans- 
poturilor. In ciuda unor 
întârzieri cauzate de in
fluența condițiilor clima
tice nefavorabile, trans
porturile pe cale ferată 
sau cele cu mijloace au
to s_au desfășurat, fn 
județul nostru, fără per- 
turbații majore. în bună 
măsură circulația s_a 
desfășurat fn condiții 
apropiate de cele nor
male, aceasta datorită con

tribuției celor ce lu
crează în rețelele SNCFR 
și drumurilor naționale 
și județene.

Nu pot fi omise nici 
preocupările și eforturi
le salariaților din dome
niile sănătății, telecomu
nicațiilor și cele ale unor 
.servicii comerciale (fie 
că este vorba despre agenți 
economici cu capital pri
vat sau majoritar de stat), 
care au asigurat aprovi
zionarea populației cu 
produse alimentare de 
strictă necesitate sau cu 
combustibil, toate acestea 
fiind subordonate bunu
lui mers al activității e- 
economico-sociale. Fără a 
apela la exemplificări po
zitive sau de ce să nu re
cunoaștem cu obiectivita
te poate și negative, este 
bine să adresăm un gând 
de recunoștință și de 
mulțumire celor ce au 
ostenit fără preget pentru 
tihna și liniștea noastră.

NICOLAE TfRCOB
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Să avem noroc i I
j și bani, La anul ! 

și la muiți am / j

Dorințe la-nceput de an AȘA ÎNCEPEM?

» (Urmare din pag. 1)

, zervei valutare a țării, 
| importuri extravagante 
J (cum au fost „airbus”. 
| urile), restituirea păr-
• ților sociale, vânzarea 
î subevaluată a aparta. 
I mentelor etc. etc.

Guvernul Stolojan a 
| constatat că economia
* românească producea la 
| nivelul de 50 la sută (iar 
" în unele ramuri chiar 
I mai puțin) față de 1989. 
J anul înlăturării dictato-

Irului. El a încercat să 
stopeze căderea econo. 

J mică și In unele domenii 
I a reușit, dar sacul era 
* deja gol, rezervele e- 
| puizate
> Au urmat cei patru
» ani de guvernare PDSR. 
| Guvernul Văcăroiu și_a 
* propus și el oprirea că- 
| derii economice și chiar 
J relansarea. vinanțist de 
| meserie, ca șl dl Stolo- 
I jan, dl Văcăroiu. știind 
I că resursele sunt foarte 
I limitate, a acționat cu 
* prudență, tn general cu 
| jumătăți de măsură, spri- 
* jinind relansarea unor 
| agenți economici, dând 
J drumul puțin la priva. 
» ti za re, la acțiunea de 

reabilitare a drumurilor w

naționale cu fonduri ex- | 
terne etc. Dar nu s_a • 
produs relansarea econo- | 
mică așteptată. *

fn schimb, in cei șapte I 
am ce au trecut de la • 
evenimentele din de_ > 
cembrie 1989 au apărut I 
miliardari peste noapte, J 
s au instalat rapid | 
fenomenele de corupție, ’ 
de trafic de influență, de | 
evaziune fiscală și con- • 
trabandâ, a crescut rata I 
criminalității. *

Acum, când cei care | 
conduc finanțele mon- • 
diale ne spun că așa > 
nu se mai poate, avem I 
nevoie — cum suuneam J 
în titlul acestor însem- | 
nări — de noroc și bani. • 
Noro"Ul nostru îl aștep- | 
tam de la guvernul Cior_ | 
bea, care sperăm că va ' 
modela un program de I 
guvernare agreat de FMI J 
și de Banca Mondială și > 
suportabil pentru eetă- I 
țeanul român. Dacă va j 
fi așa, vor veni și banii | 
de la aceste organisme, • 
căci este evident că noi | 
nu.i avem. Va fi greu . 
o vreme dar trebuie I 
să fim conștient! că sun- , 
tem într.o criză, iar din I 
situația de criză nu pu- J 
tem ieși fără dureri. j

• S-au făcut fn *96  să
pături pe strada mea 
pentru introducerea u- 
nor conducte de apă. Și 
s-au introdus. E foarte 
bine, că în *elul  acesta 
vom avea presiune la 
conducte. Dar aspectul 
străzii, al mai multor alei 
din cartier suferă. Aș 
dori ca în următoarele 
lur totul să fie readus 
la normal, să se poată 
circula fără probleme în 
zonă. (S. P.).

c Nu.i problema mea 
să urmăresc evoluția in
dicelui demografic. Cred 
îr.să că sporul negativ 
al populației ar trebui să 
ne îngrijoreze pe fiecare 
bun român și creștin. Nu_ 
ma? fntr-o singură pa
rohie din Deva spre e- 
xemp.u, cum am aflat 
dintr.un bilanț tăcut de 
preot, aupă slujba din 1 
ianuaiie ’97, au fost în 
anul trecut doar 135 de 
nașteii față de 144 de 
decese, ceea ce este în
grijorător pentru viitorul 
națiunii noastre. Fie ca 
anul 1997 să ne aducă 
în cele din urmă bună
stare, să se nască copii 
mai muiți, sănătoși și

frumoși, fie ca bolile să 
ne ocoleasă. (B. ADRIAN).

• Doresc din inimă ca 
în acest an să mă impac 
cu soțul meu, care, intăi- 
nind o ..frumoasă", ne_a 
părăsit pe mine și pe 
fetița noastră. Crede pro
babil că a-ntâlnit „marea 
iubire”, dar am credința 
că va realiza în scurt 
timp că nu tot ce zboară 
se mănâncă. Ne-am luat 
din dragoste, iar copilul 
este rodul iubirii r.oastre. 
Aș vrea să citească aceste 
rânduri și să afle că „ne 
culcăm și ne sculăm cu 
tine_n gând, iar Ioana 
întreabă mereu de tine 
și te așteaptă să vii a— 
casă". (ILEANA C).

• Cred că sunt fn asen
timentul mai multor con
cetățeni. că și alți vârst
nici își doresc construirea 
în orașul nostru a unui 
cămin pentru acele tim
puri când devii pentru 
membrii mai tineri din 
familie o problemă, când 
nu mai are nimeni timp 
pentru tine. O construcție 
utilă, cu condiții sociale 
cir excepție, cu o capelă 
pent.-ii rugă și meditație, 
așa cum au și nemții de 
exemplu. (ELENA G.).
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jîzare in fiecare zi de joi, ora 9, pentru mij-î; 
î; loacele fixe propuse pentru casare. ; *
;. ■*  
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7 IANUARIE

Jrî, 2 ianuarie *97,  între 
orele 18,50 și 19,06 am 
sunat încontinuu la „931“ 
— spunea dna Mihaeia 
din Deva. Când am făcut 
remarca — nu cu reproș 
și nu cu ton ridicat — 
că sun de 15 minute, te
lefonista mi-a dat prompt

replica: „Am o singură 
gură”. Interesant, nul 
Ca și cum n_am fi știut, 
ca și cum dacă nu stăm 
față în față nu mai este 
nevoie de respect, de o 
vorbă calmă, de înțelege
re... Așa, ea la-nceput de 
an. (E. S.).

i

>997

f TVR 1 J
7.00 TVM • Telemat- 

nal; 8,30 La prima oră ; 
9,20 Serial • Santa Bar
bara; 11,05 Film (r) • 
Doamnele din Bois de 
Boulogne; 12,35 Desene 
animate; 14,10 TVR Iași 
• TVR Cluj-N.; 15,35 
Desene animate; 16,45 
Conviețuiri; 17,35 Cazuri 
și necazuri în dragoste; 
18,55 Medicina pentru 
toți; 19,25 Katfs și câi. 
nele (s); 20,00 Actualități; 
20.50 Film e Călătoriile 
lui Gulliver (SUA, ultima 
parte); 22,20 Reflector: 
23,10 Șlagăre pe zăpa
dă-.; 23,40 Gong!; 0,30 
Magazinul notelor blue.

t TVR 2 J
7,00 La prima oră ;

8.30 TVR Cluj-N.; 9,20 
Ora de muzică; 10,05 Ma
gazin satelit; 11,35 De
sene animate; 1330 Ala- 
Bala-Portocala; 14,40 De
sene animate; 16.10 Se - 
rial e Alejandra; 17,00 
23 de milioane (I) ; 17.40 
Serial • Andrea Celeste;
18.30 23 de milioane (II); 
20,00 Cu cărțile pe față; 
21,00 TVM • Mesager :
21.30 Căsuța cu povești; 
22,05 Credo; 22,20 Teatru 
• Weekend de adio.

Peștera monstrului sacru 
(s); 11,00 Film • Smo
key și Bandit III (SUA); 
1235 Știrile Pro TV; 
13,00 Film e Cântecul 
inimii (SUA); 15,00 Se
rial • Verdict: crimă I ; 
1630 Tânăr și neliniștit 
(s); 17,30 Grace (s); 18,05 
Sport la minut ; 19,00 
Știi și câștigi I; 19,30 
Știrile Pro TV; 20,00 
Serial • Chicago Hope ; 
2130 Serial e Secrete de 
familie; 22.00 Serial • 
Familia Bundy; 23,00 
Deșteaptă-te române I; 
0,00 Știrile Pro TV; 0.20 
Sport la minut; 0,40 Film 
• Smokey și Bandit III 
(r>

animate; 11,10 Lumină 
călăuzitoare (s/r); 12,00
Seria! e Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
14,00 Știri ; 14,10 Film • 
Adela (r); 16,30 Picătura 
de amar; 17,10 Serial e 
Văduva; 18,00 Desene 
animate; 18,30 Model 
Academy (s); 19,00 Se
rial e Ellen ; 19,30 O 
iubire de neuitat (s) :
20.30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor;
21.30 Film SF e Întoar
cerea (SUA); 1,30 Obser
vator; 3,20 Ritmuri noc
turne.

[DEVASAT+]

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 930 Serial (r) • 
Tânăr 0 neliniștit; 1030

(ANTENA 1]
7,15 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 In vizită la An
tena 1 | 10,00 Desene

19.00 Obiectiv; 19.15
Repere culturale; 20,00
Actualități TVR; 21,00
Strada tinereții; 22,00
Film artistic; 23,30 O- 
blectiv (r); 23,45 Video
text

_______________  (
’ ț. Mărfi, 7 ianuarie 1999

I
dâniii IX a Kt. ITOfi



& Cuvântul liber

I
«I
9I
I
*I
9I
*1
I
I
9I
9I
I
I
9I
9I
I
I
I
«
9I
9I

Un procent care nu ține : 
cont de sărăcie i

După urările de bine 
pentru sărbătorile de iar
nă, dna Minerva Tuza din 
satul Spini, nr. 41, ne re. 
latează necazul dumnea
ei, rugăndu ne s-o aju. 
tăm. Are 2 copii la Gru
pul Școlar de Chimie O. 
răștie — un băiat in clasa 
a IX-a ți o fată in anul 
HI, profesională. Proble. 
ma pentru care cere spri
jin o privește pe fată —

ficii. Bursa era singura 
ei speranță să-fi cumpere 
ceva In picioare pentru 
lamă, căci merge ;i acum 
in pantofi*.

Pentru că nu a înțeles 
de ce Inspectoratul Șco
lar Județean nu t.a apro
bat bursa, dna Tuza ne 
mat scrie că venitul anual 
al familtei sale este de 
103 040 lei, ceea ce împăr
țit la 12 luni dă 586,6 lei.

spectorat am mat aftat că | 
pe județ procentul elevi- .

SCRISOARE COMENTATA

Mihaela Vasilica Zvunca. 
Până anul acesta a -pri
mit bursă, dar la începu, 
tul lunii decembrie i s-a 
comunicat că nu mai be
neficiază de bursă.

„Nu înțeleg de ce nu i 
s-a aprobat dosarul — ne 
scrie cu durere mama. 
Copiii nu au tată, a de
cedat de 2 ani șt nu pri
mesc nimic de pe urma 
lui. Eu am lucrat 30 de 
ani la CAP și nu primesc 
pensie, nu am nici un a- 
jutor de nicăieri. Aoona. 
mentele sunt foarte scum
pe, mă descurc foarte 
greu. Fetei nu i-am mai 
cumpărat decât strictul ne
cesar și asta cu mari sacrl-

Din această sumă femeia 
cumpără câteva pâini ți 
cam atât. Crezând că e 
vorua de o greșeală, dna 
se oferea să pună la dis
poziție alte documente 
privind veniturile sale.

Din păcate nu a vorba 
de nici un fel de gre
șeală. Am vorbit atât la 
secretariatul Grupului 
Școlar de Chimie Orăștie 
cât și la Inspectoratul 
Școlar Județean. De la 
Orăștie ni s.a comunicat 
că pe lista aprobată de 
inspectorat pentru școala 
profesională figurează 
doar 3 elevi cu burse (al 
treilea având un venit de 
8500 lei f lună). De la in-

lor de școală profesională I 
care pot prtmi bursă, con- J 
form reglementărilor le. > 
gale, este de 1 la sută. Iar I 
atunci când se stabilește * 
lista bursierilor se por- | 
nește de la cei ale căror • 
familii au venit lunar ce- | 
ro și se pune punct utunci . 
când numărul copiilor re. I 
prezintă procentul de 1 la • 
sută. '

Deci veniturile nu au o ' 
prea mare importanță in ' 
acordarea burselor. Este | 
absurd, dar... legal. Și • 
persoanele cu care am stat | 
de vorbă sunt necăjite din » 
această pricină ți s-ar I 
bucura dacă toți elevii cu J 
condiții sociale grele ar i 
primi burse. Pentru asta ’ 
ar fi necesar ca regiemen- J 
țările legale actuale să se | 
schimbe ți acordarea bur- J 
selor să țină cont de po. | 
sibilită,ile financiare aie • 
fiecărui elev. Poate actua- I 
Iii guvernanți ți paria- * 
mentori vor avei in aten- l 
ție ți acest aspect pent-u , 
perioada imedi u următoa. « 
re, conform promisiunilor I 
făcute. J

VIORICA ROMAN I

Jandarm i hunedoreni au de încasat peste 
o jumătate de miliard de la datornici

Unitatea de Jandarmi a județului Hu
nedoara are de încasat peste 623 de mi
lioane de lei pentru serviciile de pază 
prestate unor agenți economici din ju
deț, s-a afirmat la o conferință de Dresă 
desfășurată la sediul unității din Orăștie.

Alături de jurnaliștii invitați au fost 
prezenți comandantul unității, mr. Viorel 
Salan, șeful statului major, col. Ghe.irghe 
Miclăuș și purtătorul de cuvânt al Jan
darmeriei județului Hunedoara — ofițe
rul de stat major, cpt. Robert Viță.

Potrivit celor declarate de comandan
tul unității, datorită greutăților financiare 
cu care se confruntă beneficiarii servi
ciilor acestei instituții militare, debitele 
unor agențt economici au atins valori de
loc de neglijat: Regia Autonomă „Rom- 
piro“ Orăștie — "peste 250 milioane lei. 
Uzina Mecanică Orăștie — peste 340 mi
lioane lei,.SC. Chimica Orăștie — 20 mi
lioane, TV Timișoara — circa 13 milioa
ne de lei.

tn cazul celui mai mare debitor, U.M. 
Orăștie, Unitatea de Jandarmi a întocmit 
documentele necesare pentru procedura 
de judecată, in cauză fiind neonorarea 
obligațiilor contractuale ale beneficiaru
lui. Organul juridic al Trupelor de Jan
darmi a reprezentat In instanță unitatea 
și a avut câștig de cauză. Recursul inten
tat de U.M.O. la Curtea de Apel Alba Iu- 
lia a dovedit justețea hotărârii primei 
instanțe. „Am fost la dl director Troancă și 
i-am explicat situația. L-am rugat să găseas
că o soluție la starea în care ne aflăm, pen
tru că altfel suntem în postura să ii punem 
în imposibilitate de plată la bancă. Ban

ca va verifica, pe linia sa, hotărârea ju
decătorească și atunci se va face poprire. 
La fel vom proceda și cu ceilalți bene
ficiari’', declara mr. Viorel Sălan, ară
tând insă că în căzui TV Timișoara și al 
„Chimica” Orăștie datoriile s-au format 
doar de câteva luni.

în general ofițerii prczenți la confe
rința de presă consideră că relațiile de 
colaborare cu beneficiarii serviciilor de 
pază sunt bune, dar alături de greutățile 
semnalate in privința neplății datoriilor 
către Unitatea de Jandarmi mai există 
agenți economici care, folosind în para
lel și alte forme de pază, nu respectă 
prevederile legii privind sistemul unic 
de pază militară. Astfel se angajează paz
nici fără a fi bine verificați înainte, ceea 
ce duce câteodată și la surprize neplă
cute, in care personalul in cauză se trans
formă în infractori sau coautori ia furturi.

De asemenea, militarii sunt nemulțu
miți de faptul că prestațiile de servicii, 
pe care trebuie să le execute beneficiarii 
de servicii de pază ale subunităților de 
jandarmi, sunt considerate o activitate 
facultativă, în funcție de posibilități. „Se 
uită că pavilioanele în care sunt cazate 
efectivele noastre sunt în proprietatea 
dumnealor și au obligația contractuală 
de a executa lucrările de reparații și în
treținere Ia aceste imobile, precum și in 
perimetrele obiectivelor. Unii dintre el 
consideră că aceste cheltuieli de repara
ții și Întreținere trebuie suportate de noi", 
spunea cu un gust amar, mr. Viorel Sălan.

SORIN BLADA
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Comitetul județean Hunedoara al Partidului Social
Democrat Român urează tuturor membrilor P.S.D.R. 
pi locuitorilor județului un călduros

„LA MULȚI ANI !“

PSDR ÎSI
FELICITA „ALEȘII"
La început de an 1997, Comitetul ju

dețean Hunedoara al Partidului Social 
Democrat Român ii felicită călduros pe 
toți membrii săi aleși in diferite funcții 
șt ii asigură de tot sprijinul său :

Dumitru Ifrim — deputat de Hune
doara, Pompiliu Budulan — prefectul ju
dețului Hunedoara, Ioan Glodean — pri
marul orașului Hațeg, loan Victor Fllip
— primarul comunei Sintămăna Orlea, 

i Nicolae David — primarul comunei Orăș- 
| tioara de Sus, Iacob Mircea Comșa — 
i primarul comunei Dobra, Laurian David 
' primarul comunei Rapoltu Mare, Petre 
ț Itul — primarul comunei Sălașu de Sus, 
l Sorin Ștefoni — primarul comunei Den- 
? suș, Nistor Costea — primarul comunei 
1 Banița, Petru Pitian — primarul comu- 
( nei Bunila, Victor Paul — primarul cp- 
i munei Bulzeștii de Sus, Gheorghe Gâr-

1 joo — viceprimarul municipiului Orăș
tie. Nicolae Timiș —• viceprimarul ora
șului Hațeg, Iosif Samuil Jabotinschi — 
viceprimarul comunei Băcia, Toader 
Șortan — viceprimarul comunei Bucu- 
reșci, Octavian Paul — viceprimarul co
munei Bulzeștii de Sus, Ionel Trifu — 
viceprimarul comunei Dobra, Aurel Su
san — viceprimarul comunei Orăștioara 
de Sus, Ioan Eugen Niță — viceprimarul 
comunei Ribița, Fetru Lupaș — vicepri
marul comunei Văiișoara Gavrilă Mi- 
haiu Bogdan — consilier județean, Tra
ian Barbură — consilier municipal Deva 
Dorel Dănescu — consilier municipal 
Orăștie, Ionel Dorel Ciurea — consilier 
oraș Aninoasa. Mihai Negesc — consi ■ 
lier oraș Călan, Tiberiu Lincner — con
silier oraș Hațeg, Ionel Moș — consilier 
oraș Petriia. Olimpiu Olaru — consilier 
oraș Uricant. loan Rovinaru — consilier 
oraș Sîmeria, Adam Moga — consilier 
comuna Balșa, Candin Bulz, Toachim 
Gherman — consilieri comuna Băița, 
Ioan Poienar, Gheorghe Andrița, loan 
N. Stoica, Petru Dorin Marc, Vasile Baia
— consilieri comuna Bănița, Radu Her- 
ciu — consilier comuna Bătrâna, loan 
Ilie. Emu Stoicoi, Nicolae Marinescu - 
consilieri comuna Beriu, Traian Ciocan 
consilier comuna Blăjeni. Teodor Lazăr 
consilier comuna Brănișca, Emil Stoicoi 
consilier comuna Bretea Română, Ionel 
Florinca Cioflica — consilier comuna

Bitveș, Petru Paul, Ioan Pavel, Ioan Stă- ț 
nilă, Ioan Aslău — consilieri comuna 
Bulzeștii de Sus. Miron Rădoni, Gheorghe i 
Popa. Laurențiu Gardean, Roman Her- j 
ban. Aurel Muntean — consilieri comu- . 
na Bunila Ionel Costea, Ionel Duhant, ' 
Saladie Negru — consilieri comuna Bur- i 
juc. Petru Lăscuș — consilier comuna 
Cerbăl Miler Hordea — consilier comuna 
Ciriiți. loan Gheorghe Clinciu — con.- ' 
silier comuna Crișcior, Iosif Dinișoni. ț 
Valeriu Merian, Gheorghe Gărdean, So
rin Chițu — consilieri comuna Densuș, ' 
Petru Oprean, Iulian Muntean — con- ț 
silieri comuna Dobra, loan Boșorogan — 
consilier comuna Geoagiu, Dorin Mora- 
riu — consilier comuna Gurasada, Di- ’ 
mitrie losehici — consilier comuna Ilia, • 
Romulus Uscat — consilier comuna Lă- ț 
pugiu de Jos. Petru Faur. Romulus Vinca, i 
Ioan Crăci unesc — consilieri comuna ’ 
Lelese, CO’-nel Jurjoni, Ioan Danu Or- i 
dean — consilieri comuna Lunca Cernii 1 
de Jos. Viorel Stăncioiu — consilier co- i 
mut.a Luncoiu de Jos. Liviu Nistoresc J
— consilier comuna Mărtinești, Aurel > 
Susan Vi >rel Gridan. Viorel Bodea, < 
Buicescu Maria — consilieri comuna > 
Orăștioara de Sus. Toniță Ivașcu Luca ț
— 'onsilifT comuna Pui. iosif Urs, Mir- i 
cea Tud >r - consilieri comuna Rapoltu J 
Mare. Ni olae Petriu — consilier comu- j 
na Ră-hitova. Niță loan Eugen — con
silier comuna Ribița. Nicuiiță Mang. 
Ioan Oprean — consilieri comuna Rîtl de 
Mori Laurian Ionel Baba — consilier 
lomuna Romos. Serafin Hibais, Ionel 
Dorel Mihcilair — consilieri comuna 
Sarmizegetusa, Dorel Coman, Ionel Cor- 
doș, Cătălina Stanciu, Ioan Cîrjan — 
consilieri comuna Sălașu de Sus. loan 
Dragoș, Joan Dănescu Petru Maier. Ioan 
Gâlcă Petru Udilă — consilieri comuna 
Sântămăria Orlea Ștefan Zăvoian Dan- 
da — consilier comuna Teliucu Inferior. I 
Rusaun Rădos, loan Peticei —consilieri 
comuna Topi ița. Ileana Neiconi — con
silier comuna Totești. Margareta Sonia 
Rodean. Marcel Dumitru Huzonl — con- i 
silieri comuna Unirea, Dumitru Bedea, 
Petru Lupaș, Dero Tămaș, loan Sasu — 
consilieri comuna Văiișoara, Gheorghe 
Boldura — consilier comuna Vorța,1 
Gheorghe Sicre — consilier comuna Zam.

Ing. BOGDAN GAVRILA M1HAIU
Președintele Comitetului Județean al Organizației P.S.D.R. Hunedoara
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| „Alo, ați scris un arti- 
• col ce-i drept frumos de- 
Ispre acel vârstnic, dar 

dv nu aveați de unde să 
' știți că nu-i chiar așa A- 
I re într-adevăr o gospodă- 
• rie frumoasă, dar a făcut 
| și mult rău. De ce nu v-a 
. spus și despre fratele său, 
Jun intelectual, pe care-i 

ține închis, nu-1 îngrijeș- 
Ite... are o barbă enormă...

Sătenii sunt nemulțu- 
• miți...*
( Acest mesaj telefonic 
• mi-a fost transmis într-u- 
| na din zilele lunii decem- 
. brie. Să fie adevărat?. S->ar

Un telefon anonim
putea. Oricine poate gre
și sau poate fi impre
sionat de vorbe meșteșu
gite.

Cel care a sunat la re
dacție (după voce mi-am 
dat seama că-i un bărbat! 
nu s-a prezentat. Am in
sistat, întrebându-1 de 
mai multe ori cine e la 
aparat. L-am rugat să vi
nă la redacție, să stăm de 
vorbă. în acel moment a 
închis.

De-atunci cuvintele ros
tite de la celălalt capăt 
al cablului telefonic îmi

I w 
I•

revin in minte ca un lait-*|  
motiv- „Sătenii sunt re- » 
voltați”. Orfcum, nu-i târ I 
ziu pentru dumnealor să * 
vină cu un drept la re- | 
plică. Dacă aceia există. J 

Poate mi se va repr .șa ■ 
că asta s-a petrecut anul I 
trecut, de ce să reînviem J 
□ poveste consumată? Da- j 
că este într-adevăr așa » 
cum susținea anonimul de I 
la telefon de ce n-a avut ’ 
curajul să se prezinte? ■ 

Tar dacă ftu se vede că * 
invidia și ranchiuna s-au * 
strecurat iar în unele su- I 
flete. Păcat. (E.S.) ’

------------------------- - ■■■•.•.T.v.T.v ................
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răsturnat asupra ei o 
ploaie de întrebări:

— Când al fost ultima 
oară la coafor ? Nu-i așa 
că tu îți pui bigudiurile 
acasă ? iți mai permiți să 
folosești parfumuri fran
țuzești ? Când v-ați plim
bat ultima oară amândoi 
prin pădure ? Când i-ai 
scris lui ultima scrisoare 
de dragoste ? Când ați 
luat cina amândoi la lu
mina tandră a lumână

• La început de an, e- 
giptenii își oferă unul al
tuia miere și curmale, 
înainte de a le mânca, își 
spun : „Dulce și binefă
cător este numai dreptul 
adevăr". în dimineața A- 
nului Nou, mamele își 
poartă în spate cel mai 
mic fiu, căruia trecătorii 
îi dăruiesc miere.

• în noaptea de Reve
lion, în Italia, trecătorii 
nu prea merg pe străzi, 
fiindcă există obiceiul ca 
la miezul nopții toate ve
chiturile din casă să fie 
aruncate pe fereastră. Sca

une rupte, oale, crătiți, paturi
aterizează pe trotuare sau 
în mijlocul șoselelor, ală
turi de confeti și petarde.

• Pline de savoare sunt
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Serviciile și birourile 
de autoritate tutelară și 
asistență socială de la 
nivelul orașelor sunt cele 
mai solicitate, inspecto
rii și funcționarii acesto
ra n-au nici cel mai mic 

răgaz căci la Ușa sau la ghi
șeul lor unii vin și alții 
pleacă. Fiecare persoană 
își pune o fărâmă de spe
ranță in cel la care a- 
pelează să-i rezolve pro
blema. Sinceritatea lor 
ajută la întocmirea corec
tă a actelor șt, dimpotri
vă, ascunderea adevărului 
le dă mult de lucru func
ționarilor acestora.

In municipiul Orăș- 
tie, biroul de 
ritate tutelară din 
serviciului de Administra
ție Publică Loca'ă este 
condus de o femnic He 
dna juristă . Ol
tean. Discuția cu uumnea- 
ei s-a arat pe proble
matica majoră și diversă 
cu care se confruntă zil
nic dumneaei și inspecto
rii de aici. Personalul este 
puțin, anchetele sociale 
trebuie efectuate la orice 
sesizare. După apariția 
Hotărârii Guvernului 125 
1'96, din cele 1100 de per
soane care primeau aju
toare sociale au rămas 
750. Există o continuă 
schimbare, tot timpul in
tervin modificări. „Dacă 
intre timp unii se anga
jează, sunt obligați să a- 
ducă adeverințe, dar mai 
„uită" s-a facă". Tot aici 
se întocmesc actele, după 
efectuarea anchetelor so
ciale, pentru încredințarea 
minorilor la despărțirea 
părinților; și, cum numă-

Bijuteriile
Sexul așa-zis tare este 

foarte sensibil la bijuterii. 
Dacă vreți să-1 seduceți 
purtați broșe. Se pare că 
tie sunt cele mai „puter- 
|;ce" în cuceriri, mai a- 

jfes cele în formă de medu
ză, cameleon sau șopâr- 
lă. îi mai atrag pe bărbați 
și brățările metalice, fiind 
incântați de clinchetul a- 
cestor juvaeruri.

Dar bijuteriile trebuie 
să se armonizeze cu per
soana care le poarta. Deci, 
dacă ai fața rotundă, biju
teriile lungi vor alungi o

:ut,::
>;! 

a ia șap-j! 
stabilesc: ■;
... - I

dosarele pentru', 
țevilor. nentru,* I 

ca și cu inspectoratul Te-<C 
rit.nr-i.al (le Stat uentrul*

rul divorțurilor a cresc, 
le dau și acestea mult de< 
lucru. Alocațiile de stat', 
pentru copii, până la șap- ‘ 
te ani, aici se i ’ 
tot la acest birou se in-! 
tocmesc <’ J
bursele elevilor, pentrui 
handicapați și minorii', 
instituționalizați, curatela< 
etc. '

Colaborarea cu Poliția! 
orașului este permanentă,'

ritorial de Stat pentru? 
Handicapați. La poptila[ia]> 
Orăștiei (de 24 826 de lo-iț 
cuitori la 1 ianuarie 7996)!; 
sunt o mulțime de pro-'', 
bleme sociale. Deoarece.; 
bugetul local este mic, s-a; ■ 
încercat să fie ajutați cel;! 
năpăstuiți prin toate mij-! ; 
toacele. J >

începând cu 1 ianuarie,*;  
cum aflăm, problemele se ! j 
vor rezolva cu sprijinul % 
Direcției Muncii și Pro-£ 
tecției Sociale, care va a- 5 
corda sprijin in efectua- % 
rea anchetelor sociale, ca- îj 
re vor trebui, efectuatei 
pentru toate persoanele. S

Din acest an, există in-ț 
tenția să crească numărul^ 

!;
I
■

porțiilor la cantina de', 
ajutor social de la 87 lai| 
105. „Pășim in noul an!1 
cu speranța că vor fi mai’i 
mulți bani, astfel ca să/ 
putem face mai multi' 
pentru oamenii necăjiți'! 
— afirma dna Oltean. ■' 
Sperăm ca prin noua po-ț< 
litică bugetară să fie a-’! 
jutați mai mult oamenii 
nevoiași, fără posibilități 
materiale, șomerii, cei 
multi copii".

■
■
■
■
■

I

I
I

cu'
■

■

■

ESTERA ȘINA

brazul, dând senzația de 
oval; fața ovală, cu frun
te lată, pomeți proeminenți 
și bărbie rotundă — se 
potrivesc toate formele de 
colier; cel mai bine merg 
colierele în formă de 
„V“ și cerceii rotunzi; fa
ța în formă de inimă, cu 
bărbia ascuțită — coliere
le la baza gâtului, cerceii 
largi la bază și ascuțiți la 
vârf; fața rectangulară — 
mare grijă la cercei (eî 
trebuie să fie întotdeauna 
circulari), colierele în for
mă de „U“

..V.VWAV/.V^AflWAWWAWAWWVWVW

Cheamă iubirea înapoi!
Nu am mai întâlnit-o 

de mult, știam că are o 
căsnicie fericită, un soț 
iubitor și un copil fru
mos, Cum s-ar zice, la ei 
totul mergea O.K. Era cu
riozitate și poate chiar 
invidie să văd cât timp 
vor dura toate acestea. Și 
atunci când ea mi-a spus 
pe un ton sfâșietor de 
trist că :

— „Și-a găsit o aman
tă mai tânără și mai fru- i moașă ca mine. Eu am 
aflat întâmplător de la 
cineva care nu știa că 
sunt soția lui"
... atunci nu am simțit 
decât o mare dezamăgire, 
că nici această căsnicie 
nu avea să iasă din ti
parele obișnuite, conform 
cărora nu există dragoste 
până la moarte între soți.

Dacă vreți
♦

Cum au sărbătorit alții
să slăbiți...
• Beți cel puțin 2 1 de 

lichide pe zi, dar niciodată 
în timpul mesei.

• Respectați aceleași ore 
de masă.

• Nu mâncați între mese.
• Mâncați de cinci ori 

câte puțin, decât de două 
ori și mult.

• Seara (ultima masă la 
ora 18,00) preferați salatele 
și fructele; nu mâncați 
mâncare gătită și mai ales 
carne, ouă sau pâine.

• Eliminați pe cât posi
bil sarea din alimentație.

• Renunțați la făinoase, 
dulciuri, zahăr, pâine (sau 
măcar prăjiți-o !).

i 
i

I

Eram nu doar dezamăgi
tă, nu-mi era doar milă 
de ea dar simțeam o re
voltă care mă îndemna 
să nu mă consolez și am

j 

rilor ? Când ai dansat ul
tima oară cu el? Care a 
fost ultima surpriză plă
cută cu care l-ai așteptat 
acasă și când a fost a- 
ceasta ? Te-ai gândit că 
ai putea șă-i oferi chiar 
tu o adevărată noapte de 
dragoste ? Ce fel de haine 
porți acasă și cât de des | 
le schimbi ? Ți-ai făcut 
timp să stațl de povești 
la o cană cu vin ? Când 
i-ai făcut ultimul cadou? 
Ai avut răbdare să-i as
culți problemele fără să 
ripostezi, fără să-l judeci? 
Cât de des te-ai abținut 
să nu-l învinuiești pe el 
pentru lipsurile de care 
vă loviți zilnic ?

Când i-ai spus ultima 
oară „TE IUBESC" ?.

INA DELEANU

La multi ani!•

Astăzi, creștinii îl săr
bătoresc pe Sfântul loan 
Botezătorul. Tot azi iși ser
bează onomastica cei care-i 
poartă numele. Dar, deo
potrivă, și femeile care se 
numesc Ioana, Ionela, Io
nica, azi sunt sărbătorite 
de cei apropiați.

Le dorim și noi sănăta
te, bucurii și numai rea
lizări în anul în care abia 
am intrat.

obiceiurile japoneze. Cu 
câteva zile înainte, oame
nii își împodobesc casele 
cu crengi de pin și de bam
bus, simbol al devotamen
tului și longevității. La 
miezul nopții, clopotele 
sună de 108 ori. Se spu
ne că in acele momente 
omul pășește un prag ne
văzut, dincolo de care-1 aș
teaptă o soartă nouă.

• în Birmania Anul 
Nou înqepe în luna apri
lie, lună în care căldurile 
sunt mari. înainte cu 4 
zile de Anul Nou, se or
ganizează tradiționala săr
bătoare a apelor. în aces
te zile este obiceiul să se 
stropească rudele, priete
nii, membrii familiei cu 
apă, simbol al rodniciei.

• în Panama, Revelio
nul este o sărbătoare zgo
motoasă. Semnalul este dat 
de clopotele din turnul

Ca la orice 
început...

Am pășit in anul 1997 
cu speranțe și planuri, ca 
la orice început. Poate 
mult mai mari ne sunt 
visele la acest început, 
chiar dacă am învățat să 
nu ne mai facem iluzii și 
să nu mai credem că pro
misiunile electorale se vor 
înfăptui sută la sută. To
tuși pare că ceva-ceva s-a 

mai schimbat, că noii oameni 
politici nu vor să ne de
cepționeze chiar de la în
ceputul mandatului lor. 
Poate asta să fie șansa 
noastră

Oricum, „de-o fi una, 
de-o fi alta“ —- vorba poe
tului — le-om duce toate 
pe umerii noștri căliți de 
experimente original ro
mânești. Iar sărbătorile de 
iarnă au avut întotdeauna 
și deci și anul acesta ca
litatea de a . ne face nu 
numai mai buni, mai calzi 
și mai generoși, ci și mai 
optimiști. Nu ne rămâne 
decât să ne străduim să 
păstrăm pentru un timp 
cât mai lung lumina ca
re s-a pogorât peste su
fletele noastre de sfintei 
sărbători, încrederea că a 
cest început de an poate 
fi și un nou Început pen
tru noi toți, pentru fieca
re în parte.

Ca la orice început de 
an mulțumim cititoarelor și 
cititorilor noștri care ne-au 
felicitat de sărbători, asi- 
gurându-i de simpatia noas
tră și de deplina deschi
dere la sugestiile lor. (V.R.)

Anul Nou
pompierilor, după care oa
menii strigă și bat în ce 
se nimerește, făcând cât 
mai mult zgomot. A doua 
zi, se circulă pe străzi cu 
deosebită atenție, deoarece 
de la balcoane sau ferec 
tre se toarnă peste trec 
tori apă sau făină.

• în India, Anul Nou 
este întâmpinat prin săr
bătoarea „Pongol". Dimi
neața se aprinde în curte, 
in locul cel mai însorit, un 
rug. Pe iar, femeile pun 
oale mari de lut, cu lap
te și orez. în jurul rugu
lui, se adună toată fami
lia. Primul clocot este sa^^ 
lutat cu strigătul izbucniri 
din toate piepturile: „Pon- 
gol", adică laptele fierbe, 
semn că anul care vine 
va fi îmbelșugat. Trei zile 
oamenii-și adresează salu
tul tradițional : „Pongol", 
„Pongol".

.■.■.WAV.'AV.WA’.'AV

PREVESTIRI DE
TIMP — DECEMBRIE

(După un calendar 
din 1948)

De se arată multe gâște 
sălbatice și iepurii se a- 
propie de sat, va fi iarnă 
grea.

Decembrie; geros la în
ceput, ține gerul 10 săp
tămâni.

Moș Crăciun zăpădos 
prevestește an mănos. De 
va fi Crăciun ploios, vor 
fi Paștile friguroase. A- 
ceastă lună mai poartă nu
mele de INDREA.

W.’AWlWAW.V/.W Spectacol pe scena Ca sei de cultură din Deva. Foto : PAVEL LAZA

Pe gtob
• Femeile valiiba (trib 

de beduini din Oman) sunt 
cele care-și aleg soții. Tot 
ele se ocupă singure de e- 
ducația copiilor, in timp 
ce bărbații se îndeletnicesc 
cu creșterea cămilelor și 
prepararea... hranei.

• Țara fără fecioare. 
In statul Togo (Africa), fe
tele sunt scutite de eter
nele îndoieli ce privesc 
noaptea nunții sau prima 
experință sexuală cu 
un bărbat. De două 
ori pe an are loc tra
diționala „Sărbătoare a 
ulciorului dragostei", în- 
tr-un Ioc pitoresc și săl
batic — Lossa. La acest 
eveniment au voie să par- 
tipice și fetele care, în ur
mă cu câteva luni, au fost 

„pregătite" de către mare
le Vraci, pentru a deveni 
femei și neveste. Prin- 
tr-un procedeu chirurgical, 
acesta -îndeplinește sarcina 
bărbatului, scutindu-1 de 
dilema „O fi sau nu fe
cioară ?... Dar și de even
tualele temeri ale fetelor, 
la gândul unor experiențe 
dezagreabile. în acest fel, 
clanul feminin pleacă de 
la același start matrimoni
al. Riscul împerecherilor 
întâmplătoare este exclus, 
deoarece bărbații sunt 
plecați mai tot timpul 
in junglă, pentru a 
căuta hrana cea de toa
te zilele. Iar la întoarcere 
fiecare fată își are alesul 
ei, pe care îl iubește... pâ
nă la epuizare.

• Marți, 7 ianuarie
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i; Aflată 
î• alții iși 
11 rare și
!; poetic, Mona Jușcă șt-a 
J> delimitat cu destulă preg- 
]! nanfă și autoritate eul 
• [ artistic. Poeziile sale nasc 
I > și renasc dintr-o presu

pusă*  capacitate poetică 
î și exploatată 

- .....„„ până la mate-
;■ rializarea ei în versuri 
j î ca acestea : „...sub focul 
!; stins al pasiunii/ mocneș- 
£ te scânteia,/ 'mocnește 
!).și-așteaptă/ clipa ieși

rii in lumină". (MOC
NEȘTE SCÂNTEIA, p. 
28). Majoritatea poeziilor 
din volum sunt submi
nate de un realism ră
bufnind uneori discordant, 
și aproape cu cruzime, 
dintr-un ținut care ne 
așteptăm să fie invadat 
doar de lumina pură și 

;C purificatoare a creației. 
![ Dar pentru aceasta nu 
Ji putem acuza nici poezia 
■ [ nici poeta, fiindcă nu 
! • este vorba decât despre 
]: o întrepătrundere, sau o 
■ J complementarizare a du- 
; > alităților bine—rău, fru- 
•! mos—urât etc., care ține 
i J poeziile intr-un 
J i bru interior 
■, precum
5 monstrație :
< rut plimbă umbre! peste 
•; fruntea uscată de gân- 
> duri" (MÂNUȘA CĂ7U-

JUeta,
Acolo sus 
pe tron de foc 
veghezi arderile 
Doamne

Poate de-aceea Taina 
in care lumea se ridică 
este Lumina

Auzi tunetul adâncului 
în care ape Te-au cunoscut 
Mântuitorule

Peste-nceputuri 
trecut-au pești luminați 
iar peste sărbătorile noastre 
Sfânta lumina 
întru ardere 
Luminătorulc.

PAULINA POPA

Vises
Visez la un iubit cu ochi albaștri

— Ridicol și sublim — 
dar mi-e egal 

Seninul din privirea de sihaștri
un rug cu foc continuu, vegetal. 

Ninsoarea ca un lung exod de stele 
Coboară liniști inegal
Lumina transparentă a iernii 
Îmi dă viziunea unui crin astral.

îndur iubirea
muza fără aripi 

dansând desculță în ritual 
Iubitul meu cu ochi-albaștri 
Ascultă-mi plânsul muzical. 
Adu-mi o floare de pe ape 
Un nufăr alb de soare scris 
Să-I port in nordul meu acvatic 
Visându-mă o perlă din abis.

Tu ești stelara mea protecție 
Spre care navighez cu gust amar 
Pământul cu reperul de neunde 
Unde când bat mi se răspunde...

MIOARA GIURGIU

!iPoezia tânără,
TA-N ȚĂRÂNA, p. 35). 
Dar există atâta lirism și 
atâta puritate sufletească 
mai in fiecare vers încât, 
fără să vrem, ne alune
căm gândul spre două 
predecesoare și inconfun- 
dabila lor creație : Otilia 
Cazimir și Magda Isanos. 
Dar trebuie să menționez 
imediat că in poeziile 
Monei Jușcă găsim destu

fără complexe
la o vârstă când 
caută cu dispe- 
spaimă șinele

< explorată
■ ’ nemilos

echili- 
interesant, 

in această de- 
.Primul să-

alternanțe 
creația po- 
intotdeauna

Respectivele 
caracterizează 
etei, dar nu 
îi este de folos chiar da
că, intr-un fel, ne obligă 
să-i recunoaștem maturi
tatea structurării și con
strucției poeziei. Chiar și 
in aceste versuri prefi
gurând un fel de cata
clism la scară universa
lă : „Miroase-a carne ar-

MONA JUȘCĂ : „Alicele vânau privighetori’4. 
Editura „Destine“îBucurești, 1996 

le reminiscențe din Ba- 
covia și chiar Baconsky. 
Vreau să spun că poeta 
se plimbă fără complexe 
pe o partitură pe care 
nu o profanează, ci o îm
bogățește după o rețetă 
proprie... Revenind la ce
le mai dinainte, avem re
almente de-a face cu o 
poezie a contrariilor care 
se atrag și a contrastelor 
puternice, ca in DOAR 
GÂNDURILE MELE (p. 
18) : „Satul in plin amiez 
zace-n tăcere,! căldura 
mai perturbă armonia;! 
e-o liniște și-o pace ca de 
miere! ce-n mine zămis
lește poezia (prima strofă) 
și „E-atât de liniște și- 
atât de bine...! doar gân
durile mele-s pesimiste,! 
și, ca un drog luat pasti
le,/ mi-arată țărmuri ni
hiliste" (ultima strofă).

să.../ Cenușa vieții cade,! 
împrăștiind in lume! ma
ree lungi de spade,/ pe 
care mâini albastre/ le 
mânuiesc sălbatic”. E 
scrâșnetul fantomă,/ muș
când setos tăcere./ Cu a- 
ripi tremurânde,/ crispate 
de durere./ cenușa vieții 
arde,/ zbătându-se-n a- 
dânc". (HÂRȚUIALA, p. 
37). Insă poeta nu consta
tă doar, ci transferă in 
șinele propriu evenimen
tul : „Luna mă îngheață... 
/ Buze rup întuneric,! 
Ochii izvorăsc tăcere/ din 
tăcere...! Ai fost mate
rie,! te-ai dizolvat în 
neant,/ veșmânt trădător! 
de dublă singurătate,/ 
câ*„  vom fi amândoi 
SINGURI...” (SINGURĂ
TATE DUBLATA, p. 42). 
Mai putem sesiza la Mona 
Jușcă un CEVA ca o

crispare, ca o 
a răului, sau 
zența acestuia 
versuri care sunt poezie, 
și-atât. Creația tinerei po
ete suferă efectiv de 
prea multă gravitate, in
explicabilă și, am putea 
spune, lipsită de suport 
logic. Exemplu : .„ „Și-am 
mers, am mers! prin lu
mina holului! ca pe-o că
rare de umbre-n amurg,! 
am mers prin 
mine,/ căutând 
chisă". (PE 
CIUPERCILOR, 
In orice caz, 
„ALICELE VÂNAU PRI
VIGHETORI" este o eva
dare superbă in cele mai 
multe poezii, și in mare 
măsură singulară, dintr-o 
poezie a multora grăbiți 
să debuteze in volum. A- 
vem totuși in vedere u- 
nele neatenții — să spu
nem — strategico-literar- 
artistice folosite in scopul 
obținerii unei victorii in
tr-o luptă cu sine, intere
santă și deseori dură. Cu 
toate acestea, Mona Juș
că ne propune pentru 
lectură poezii scrise cu 
real talent, cartea fiind, 
de fapt, încă o floare 
pnnsă in cununa nouă 
a poeziei tinere contem
porane.

presimțire 
chiar pre- 
dincolo de

ceața din 
ușa des- 

URMELE 
p. 27). 
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Cuvântul viu al poetului
într-un fel, doar despăr

țirea definitivă ne dimen
sionează. Opera, cât Foetul 
respiră, pare a nu avea 
puritatea sacrală a spiri
tului încă purtat în trup. 
Dan Constantinescu a fost. 
Numai astfel, rămâne. Prin 
suma gesturilor vieții sale, 
contopită, decantată în cu
vintele liricii sale. Fie celei 
proprii, fie celei ce a șle
fuit alte harfe ; L. Schuller, 
Rilke. Trakl, Basho.. Fiorul 
blagiăn din sunetul de ara
mă medievală al Sibiului 
s-a îndulcit din umbra grea, 
enigmatică a Castelului 
Corvinilor, aproape de ca
sa poetului, cât a fost aca

să... Acasă, însă, va rămâ
ne in poezia română.

A plecat să vadă mor
mântul celui ucis, se spune, 
de spinul unei Roze, poate 
al rozei vânturilor... A ple
cat cu vioara sub braț, o 
dezmierda, îndrăgostit de 
sunetu-i bătrân, „Stradiva
rius" .. Eu chiar cred că 
în poeziile sale sună încon- 
fundabilul vibrr:to al cele
brilor lutieri...

Pe măsură ce „timpul 
crește-n urma sa", cum de
finea Eminescu, valoarea 
celor scrise și lăsate nouă 
do Dan Constantinescu nu 
„se-ntunecă", ci ni se re
levă. Somptuoasă prin cla
ritate și o uluitoare simpli

tate. Insă de aur ! Smuls ! 
pietrei cuvântului, cu fiece I 
literă, cu fiece elitră din 
melosul lumii. Uluit de 
această claritudine, de acest ; 
geniu al cizelurii, ni-l a- 
mintim, neatins de vârstă; 
copil grav, sfătos, atent, , 
foarte atent, ca și cum se ■ 
asculta pe sine, își asculta r 
mai degrabă ființa captivă. ; 
Uneori aceasta înflorea, cu ( 
prudența iederii printre 
grilaje, însă viguroasă ți i 
cuibărindu-se luminii.

Dan Constantinescu ne 
inspiră de dincolo, așa cum 
poate s-o facă numai Cu
vântul Viu.

EUGEN EVU Și iarna-și are poezia ei. Foto : SIMO GEZA, Simcria

i In cartea cea mai re- 
. cent apărută în vitrinele 
I librăriilor, scoasă de Tu

dor Călin Zarojanu la E- 
I ditura Mașina de scris.
I București, 1996 și înti-
Itulatâ „Viața iui Corne- 

liu Coposu“ este ilustrat 
pe deplin marele adevăr:

I că idealurile nobile. de 
• adevăr, dreptate și de- 
; mo< rație n-au putut fi 
• desființate și ucise nici 
| de cele mai diabolice chi- 
. nur:, suferințe și torturi 
| aplicate deținuților din 
; închisorile comuniste.
| Intre alții, un exemplu 
; concludent este regreta- 
Itul fruntaș politic al

PNȚ-CD Corneliu Copo- 
' su, care, după 15 ani de 
| detenție grea (1947—1962) 
’ în închisorile de la Vă- 
| cărești, Snagov Pitești. 
* Craiova. Jilava. ’ Gherla. 
I

Sighet, Aiud, Râmnicu 
Sărat ș.a., precum și du
pă cei doi ani de domi
ciliu forțat în localitatea 
Rubla, județul Brăila 
(1963—1964) — timp in 
care de Ia 114 kg a ajuns 
la 51 kg — și-a păstrat 
neaiterat și integru cre
zul în triumful democra
ției și al dreptății, spu- 
nându-și sieși și colegilor 
de suferință, în cele mai 
grele momente: „... nu se 
poate, tot trebuie să se 
întâmple ceva cât de cu
rând". (p. 77) Și acel „ce
va" s-a întâmplat în 22 
decembrie 1989. Ceea ce 
este de-a dreptul exem
plar și uluitor la acest 
OM — care ne-a fost con
temporan — este faptul

Idealurile nu mor în pușcărie
că a răbdat cu stoicism și 
demnitate toate umilin
țele. privațiunile și tor
turile la care a fost su
pus. iar după eliberarea 
din âetenție : „Corneliu 
Coposu n-a schițat cel 
mai mic gest de răzbu
nare. deși s-a întâlnit cu 
unii din foștii lui torțio
nari" (p. 75).

Un merit în plus al 
lucrării de față ii consti
tuie faptul că introduce 
cititorul in atmosfera po
litică generală a Româ
niei din perioada dicta
turii carliste, din timpul 
lui Ion Antonescu, din 
frământările amănunțite 
ale momentului 23 august 
1944 precum și din anii 
stalinizării României, a 

instaurării și dăinuirii so
cialismului „victorios11 și 
în „originala" democrație 
a trecerii de la'totalita
rismul comunist la așa- 
zisa economie de piață 
Nu lipsesc, desigur, per
sonajele ilustrative ale 
acestor perioade: regele 
■Carol al II-lea, mareșalul 
Ion Antonescu, regele Mi
hai I, Horia Sima, Virgil 
Madgearu, Man iu, Bră- 
tianu, Tătărăscu, Pătraș- 
canu, Gli. Gheorghiu-Dej, 
Petru Groza, Ana Pau- 
kcr. Nicolae Ceaușescu, 
Ion Iliescu. Silviu Brucan 
și multi alții.

Ca structură, lucrarea 
este un adevărat „DOSAR" 
al vieții lui Corneliu Co
posu, un fel de jurnal- 
memorialistic în care au

torul evocă etapă de eta
pă și an de an toate mo
mentele cardinale ale e- 
xistenței marelui dispărut. 
Este de-a dreptul impre
sionantă munca de cer
cetare investită de autor 
în căutarea, descoperirea, 
obținerea și înșiruirea în- 
tr-o logică firească și u- 
nitară a. proceselor ver
bale. a fișelor de anche
tă, a declarațiilor, a dia
logurilor, a notelor de ur
mărire, a filajelor, a scri
sorilor, a 'constatărilor și 
concluziilor, a observații
lor și sentințelor legate 
de cel ce a fost secretarul 
politic al lui Iuliu Maniu 
și președintele PNȚ-CD 
din România.

De altfel, autorul a pre
cizat încă din capitolul

introductiv — „Mărturi
siri" — că a dorit să rea
lizeze: „... nu o colecție 
de amintiri despre Cor
neliu Coposu — așa cum 
s-au făcut și se vor mai 
face — ci o biografie a- 
proape tehnică, cu cât 
mai puține comentarii" 
(p.5), deoarece, susține 
domnia sa,: „... acest dra
matic destin trebuie con
semnat așa cum s-a con
sumat el" (p. 6), iar'imen
sa muncă depusă pentru 
„conserrtnarea" acestui 
„dramatic destin" o con
sideră ,un: „... modest o- 
magiu unui om care, pen
tru mine ca și pentru a- 
tâtia alții, nu are egal" 
<p: 6).
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Cineva se gândește și la nevoiașii din Orăștie

I
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Prima da.ă auzisem de
spre Asocia ia „Ortopra- 
xia" întâmplător, cu pri. 
lejul unei documentări ia 
Șc. Gen. Nr. 2 din Orăș
tie. Printre altele, di
rectorul școlii menționa 
că 65 dintre elevii șco
lii (cei cu situații mai 
grele acasă) au parte de 
câte o gustare caldă, 
adusă la școală in fiecare 
zi, in timpul pauzei de 
masă. De către cine ? 
De obicei de către două 
membre ale unei asociații 
numită „Oiopraxia”, a 
cărei principală preocu
pare este grija și aju
torul pentru o parte din 
oamenii nevoiași ai Orăș- 
tiei. In sfârșit, aflam că 
în cadrul .„speciei" pe 
cale de dispariție a ges
turilor dezinteresate mai 
există și „semințe" bune... 
Fiindcă ceea ce realizea
ză această asociație nu 
sunt doar simple gesturi 
umanitare, ci reprezintă 
chiar scopul inființării și

rostul activității sale.
Am revenit peste câtva 

timp la Orăștie, la a- 
cceași școală, mai ales 
cu dorința de a cunoaște 
mai multe despre „Orto- 
praxia". Așa cum m-aș- 
teptam, la ora obișnuită 
(in timpul pauzei mari) 
le-am întâlnit aici pe 
două dintre reprezentan
tele asociației: dna
Eva Ștefan (printre mem
brii fondatori ai aces
teia) și pe dra Brigide 
Medve, lucrător social 
in cadrul asociației. Ast- 
jcl am aflat că în urmă 
cu 5 ani de zile preotul 
german al Bisericii Evan
ghelice din Orăștie — 
Ștefan Cosoroabă (plecat 
între timp) înființa A- 
sociația de carita.e 
„Ortopraxia", „din do
rința de a ajuta familii 
și copii săraci". I s„au 
alăturat apoi reprezen
tanții principalelor bi
serici (religii istorice) a- 
flate in Orăștie — orto-

doxă, 
ia șl 
împreună cu câțiva din
tre enoriașii acestora. In 
tot acest timp, benefi
ciind de sprijinul unor 
asociații similare din Ger
mania și Austria, și cu
noscând prin intermediul 
fiecărei parohii unde 
există probleme sociale 
deosebite, membrii „Or- 
topraxiei" s-au preocupat 
ca persoanelor respective 
să le vină in ajutor — 
cu alimentă, cu îmbrăcă
minte, cu medicamente, 
(când este cazul), cu re
chizite școlare, toate 
cumpărate din banii tri
miși de asociația germa
nă (care periodic și ve
rifică activitatea de aici). 
Pe lângă acestea, șase 
mese pe zi sunt plătite 
pentru tot atâtea per
soane, la „Cantina săra
cilor" din Orăștie, iar de 
sărbători asociația a pre
gătit IOD dc pachete, în 
special cu alimente, pen

catolică, reforma- 
yreco-catolică —,

tru cele aproximativ IOD 
de familii, câte sunt in 
evidența „Ortopraxici" in 
prezent.
Mihai Todoca,
Bianu,
Eniko Szilagyi, Irma Și- 
monji, Sofia Perța, Mar
gareta Peterleceanu, Atice 
Pfajj, Nicolae Căstăian 
și, nu în ultimul rând, 
interlocutoarele Eva (ște
fan și Brigite Medve 
sunt cei care, majorita
tea în timpul lor liber, 
și-au propus (și realizea
ză) să ducă la bun sfâr
șit scopurile asociației. „£ 
trist că sunt țamilti atât 
de sărace printre noi, și 
ele trebuie neapărat aju
tate", susține dra Medve: 
iar pentru dna Ștefan, 
răsplata arată astfel: „iți 
aduce o mulțumire foar
te mare să-i poți ajuta 
cumva pe cci'alți; cine 
face asta, altfel se sim
te in ziua aceea..

Endre Szilagyt, 
Carmen 

Grigore Balint,

GEORGETA B1RLA
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Vibrațiile sensibilității artistice
I

PENTRU LUNA IANUARIE
BERBEC

BANI: mărire de salariu sau primă după 11 ale 
lunii; partenerul de viață s-ar putea să cheltuiască 
fără măsură. Ronderați-ll DRAGOSTE: legătură fa
vorabilă; primiți o veste din străinătate SANATATE 
după prima săptămână, sănătatea se echilibrează, cu 
excepția bolilor karmice. Este bine să mergeți la bi
serică.

TAUR
BANI^ pe 19—20 ianuarie primiți bani; s-ar putea 

să primiți un pachet din străinătate DRAGOSTE: la 
sfârșitul lunii puteți întâlni pe cineva care să vă pla
că foarte tare. Partenerul se poate îmbolnăvi și va 
avea nevoie dc tandrețea și afecțiunea dv. SANATA
TE: stare precară de sănătate. Discuții despre eUtha- 
nasie referitoare la cineva din familie. Atenție la bo
lile cronice.

GEMENI
BANI: dorință de a vă implica în speculații; veți 

ridica sume modice. 12—19 este perioada cea mai 
fertilă financiar. DRAGOSTE: vă interesează încă 
foarte tare. Reușită amoroasă; după 12 ale lunii vă 
veți înțelege mai bine cu partenerul dv. SANATATE: 
starea sănătății se menține în parametri acceptabili 
Tulburări 
din cuplu 
și mental.

provocate de tribulații 
vă creează o stare de

sufletești. Armonia 
echilibru fiziologic
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BANI: cineva din familie va ucwuv ue •
bani. Salariul sau pensia vi se par insuficiente pentru | 
luna ce urmează. DRAGOSTE: Începutul și sfârși ul • 
lunii sunt ceva mai bune. Vi se pare că sunteți ne- I 
glijat, dar nu vă faceți griji pentru as:a, SANATA
TE: stare fizică și psihică excelentă. După data de 
17 situația devine neutră. Partenerul dv nu va fi 
prea sănătos.

BANI: vă acoperă nevoile de

Expoziția județeană de 
artă plastică și decorativă 
—■ „Salonul de iarnă ’96" 
— a fost găzduită de Gale
riile de artă „Forma" din 
Deva. Organizat de Filia
la Deva — Petroșani a 
U.A.P., salonul reunește 
peste 70 de lucrări de pic
tură, grafică, sculptură și 
artă decorativă de reală 
valoare, ce poartă semnă
tură unor personalități ar
tistice recunoscute în ța- 

' ră și peste fruntariile ei.
vn univers tematic, un 

un,, ars cromat.c, un uni
vers propriu și-n fiecare 
lucrare vibrează adânc sen- 

! sibilitatea artistică 1 Gale- 
1 ria picturilor e dominată 
1 de coloritul inconfundabil 
și stilul original al pân- 

. zelor semnate dc artistul 
Iosif Matyaș („Serbare ec
vestră 1996", „Excursie la 
pomul inimii", „Circul în 
aer liber"), de gnurile sub- 

. ti*  nuanțate ale lucrărilor 
! lui Mircea Bătcă, a cărui 

tinerețe de spirit și de ta
lent și-a pus pecetea pe 
recenteie sale creații („An- 
troprogame" I, II, III), de 
„Piaiunle mioritice" II, 
III. în tonuri autumnale 
sau desprinse din crugul 
verii aie mereu tânărului 
Iosif Tellmann. de „Ano
timpurile" In tempera ale 
Adrianei Popa. Peisajul ru- 
ra, ni-1 dezvăluie cald Va
lentin Lădar, iar cel cita
din — intr-o eleganță a 
nu mei co.oristice și a li- 
n ei— Do,na Ionescu, cu 
„.mpresii din Veneția" 1, 
II, lli. ca și „Ritmuri ve- 
g .ale", .Autumnală". Sa
voarea vege ală, în tonuri 
ce te apropie sufletește o 
dă și Eugen Bencău , „Pe
isaj '. „Flori de toamnă"), 
iar contrastul dintre v.ne- 
ț.u și gaiben in lucrările 
lui Victor Szylveszter este 
p. e nant și prin maniera 
rea izârii („Mija", „Cac
tuși"). Cu „Trupă" și „Ob
sesia ' artistul Ion Tenche- 
ru aduce în câmpul crea
ției fiorul crav al senti
mentului autentic, ca și 
jr Hcman („Sfera",

„Materie I, II), Adrian Sam
son („Rădăcini" I, II), Sza
bo Zoltan („Fără titlu"). 
Cu cele trei lucrări, domina
te de culori aprinse în gal
ben, verde, maro, Torino 
Bocăniciu oferă o tehnică 
aparte, în care imagina
ția, mesajul atrag intere
sul privitorului.

spirit cu „Lucian Blaga".
Arta decorativă își rele

vă maturitatea prin lucrări 
de o expresivitate aparte. 
Elena Jianu, cu cele nouă 
porțelanuri (luptători, „Elf" 
și „Gnom" I, II, III, „lcar“ 
„salamandre") sugerează o 
lume necunoscută, sub
pământeană, ce pare că

„SALONUL DE IARNA ’96“

Grafica, deschisă în ga
lerie de unicatele „legă
turi", „ferestre" și „tetras- 
kelion" în tempera ale hu- 
nedoreanului Tiberiu Fa- 
zaka.ș atestă intenția ar
tistului de a se defini to
tal, iar compozițiile „cu 
flori și castelană", „fami
lială", sau „Hrană pentru 
pasărea fericirii" ale Evei 
Siito sunt desene in tuș 
ce-și pot afla oricând lo
cul de onoare pe sinteze
le unor expoziții. Gravu
rile lui Ștefan Vasile Ma
tyaș, xilogravurile Alinei 
Telman, hnogravurile ua-

luptă spre a influența 
— în rău sau bine — lu
mea terestră. O temă re
ligioasă, transpusă într-o 
manieră modernă, trecută 
prin filtrul filozofic aduce 
în arta decorativă Maria 
Miertoiu. „Obiect" I, II, 
III (textil) întruchipează 
esența unei gândiri pro
funde, realizate într-un de- 
sing deosebit. De altfel, 
autoarea lor este și iniția- 
toarea momentului literar- 
muzical care a accentuat,

la vernisaj, vibrațiile sen
sibilității artistice. Cu pu
ritatea și candoarea vâr
stei, elevii clasei a II-a, 
muzică, a Liceului de artă 
(înv. Ana Hențiu) au a- 
dus zvon de colindă, mi
cuțele soliste Bianca Zem- 
ber și Oana Șindea au fă
cut „Ca fulgul de nea" să 
se topească în inimile spec
tatorilor, iar „Glorie lui 
Dumnezeu să-i dăm". „O. 
brad frumos" ne au înăl
țat sufletește, ca și mo
mentul liric ai clasei a 
IX-a plastică. La lumina 
lumânărilor, pe un fond 
sonor inspirat, tinerii au 
recitat versuri de taină și 
cugetare desprinse (de prof. 
Rodica Molnar și prof. M. 
Miertoiu) din lirica lui G. 
Coșbuc, I. Minulescu. G. 
Topârceanu, Nichita Stă- 
nescu, Aron Cotruș. Horia 
Bădescu, George Țărnea,, 
relevându-ne meritul spi
ritual al utilității artei, 
hrana ei sufletească.

LUCIA LICIU

LEU
BANI: cheltuieli masive pentru familie și casă. 

Spre sfârșitul lunii vă mai intră bani. S-ar putea să 
câștigați la LOTO. DRAGOSTE- primiți o infuzie de 
iubire in prima parte a lunii. Nu-i exclus să vă gân
diți la o legalizare dacă n-ați fărut-o 
SANATATE. vă bucurați de o sănătate 
Aveți chef de lucru și de distracție mai
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FECIOARA
BANI: veți cheltui tot ce câștigați.

până acum 
înfloritoare, 
mult ca altă

I
I

spre dispe
rarea familiei care consideră că faceți risipă. Pedala 
de 21 s-ar putea să câștigați la LOTO: ați putea face 
o investii ie. cumpărând o casă sau un teren. DRA
GOSTE sentimentele dv sunt stabile și profunde. In 
relația dv de cuplu domină afecțiunea. SANATATE: 
foarte bună. Efectuarea unei ecografii vă demonstrea
ză că stati perfect.

BALANȚA
BANI după 21 ianuarie vă puteți gândi la câte

va „lovituri" spectaculoase. Sunt mai favorizate câș
tigurile extraserviciu. DRAGOSTE: sperați la o evo
luție ..fără nori". Puteți să vă așteptați numai la bi
ne. Planeta S-turn, în casa căsătoriei vă dă serio
zitate și profunzime SANATATE: vă plângeți de du
reri în picioare, 
testinale: rinichii

Așteptati-vă Ia tulburări gastroin- 
vă vor crea probleme.

SCORPION
importante vă revin din activitatea
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nielei Pasca sânt spații 
populate sau păsări ee-șl 
iau zborul intru definirea 
artei grafice, iai „Dansul" 
și „Natura statică" in aqua- 
forte ale Ecater,nei Szyl
veszter învestesc putere de 
simbol creației sale, ca și 
„Hei rup" I. II, ale Mixan- 
drei Andreescu Pașca, pre
zentă mereu cu lucrări 
sugestive.

Sculptura atinge în ex
poziție o magnitudine a- 
parte, prin evoiuția crea
ției moderne. Pentru loan 
Șeu. „Rugă disperării", 
„Stricatul vieții", „Nava 
cerului" (marmură) sunt 
surse ale sacrului ce întru
chipează esența temei, iar 
„Demnitate", „Gânditorul", 
„Odă", „Vârsta a treia" 
(lemn) fac o punte între 
ieri și azi, între azi și 
mâine. ' Cu’ „Tors" I, II, 
(oorțelan) artistul Ernest 
Kovacs relevă întruchipa
rea liniei și a stilizării, iar 
sculptorul Nicolae Adam 
ne su~er°ază legarea în

-1' *1 1 1 r 1 7 i1 . - .

I
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4II I

BANI: sume
dv cotidiană prin seriozitate, metodă și reorganizarea 
inferiorilor de care dispuneți. Veți scăpa de frămân
tările în domeniul averii, al câștigurilor DRAGOSTE: 
aveți succes (mai ales femeile). Comunicare pe teme 
amoroase, agitație; s-ar putea ca persoana iubită să 
fie cineva din imediata dv apropiere, 
dacă ați fost bolnav, vă veți revezi, 
naturist și rugăciunile vă sunt de mare

SĂGETĂTOR
BANI: câștigurile dv sunt autentice.

și în afaceri; dobândiți un bun imobiliar. DRAGOS
TE: o legătură serioasă se consolidează pe zi ce tre
ce; este ceva intim, o relație ascunsă altora. Cel că
sătoriți sunt legați de partener prin probleme finan
ciare. SANATATE: în ultima perioadă, sănătatea dv 
este precară. Pot apărea vechi reumatisme și dureri 
la

SANATATE; 
Tratamentul 
folos.

Aveți succes

I
I
I
4I
I
I
I
4

I
genunchi, îmbolnăviri ale vezicii urinare.

CAPRICORN
BANI: Prin manevre secrete, vă asigurați un câș- 
constant. Veți dispune de o înlesnire legată deti£

străinătate in ceea ce privește câștigurile. DRAGOS
TE: legătură clandestină, sau iubiți în secret. Parte
nerul de viață vă interesează din rațiuni financiare. 
SANATATE: dureri reumatice. Atenție la accidente. 

- Este posibil să cheltuiți bani pentru a vă menține 
I starea de sănătate sau a evita cronicizarea unei boli. 
* — 21 
| BANI: șansă secretă de a obține bani. Se țes

| GOSTE:
■ dar r)pr<

I
4I

VĂRSĂTOR

intrigi împotriva

I
I
I
4I
4I
4I
4I
4I
4I
4I
4I

dv din 
: este posibil să

dar persoana nu știe încă și nu aveți cum să-i spu
neți. Cei căsătoriți au și ei ceva de ascuns. SANA
TATE: e posibil să aveți o boală secretă. Din 22 veți 
afla despre ce este vorba. Starea sănătății vă va pre
ocupa de la acea dată mult mai mult. Veți cheltui 

» pentru un tratament. După eventuale spitalizări sta- 
| rea sănătății dv intră în normal.
4I
(mereu supuși capriciilor partenerului. Peștii au ceva • 

de ascuns spre a nu ieși un scandai public din reia- I 
J ția lor. SANATATE: vă ocupați mai mult de sănă- . 
I tatea amicilor șl protectorilor dv. Chiar și boala era- I 

nică este pe cale de vindecare. •

pricini financiare. DRA- 
fiți îndrăgostit de cineva,

I
*I

PEȘTI
BANI: câștiguri constante; unele sume pot pro

veni de la alții. DRAGOSTE: Viață fluctuantă, fiind

ția lor. SANATATE: vă ocupați mal mult de sănă-

.v.șyz.-.v.
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦
DIN COMPETIȚIILE 

ANULUI 1997
IANUARIE

4—19 • Cursa Dakar
6 • SKI — Turneul celor patru trambuline.
13 • TENIS — încep internaționalele Australiei.
15 • FOTBAL — Supercupa Europei, tur. Paris St.

Germain — Juventus.
18 • RUGBY — Prima etapă a Turneului celor cinci 

națiuni.
18— 23 • RALIURI — Cursa Monte Carlo.
19— 26 • PATINAJ — Campionatele Europene, la Paris.
20 • FOTBAL — Gala mondială a FIFA, la Lisabona.
20— 2. 02. • BOB — Campionatele Mondiale, la St. Moritz.
24—2.02 • UNIVERSIADA de iarnă de la Muju Cjonju.
26 • FOTBAL AMERICAN — Finala Super BowJ — 

New Orleans
29 • FOTBAL — Europa—Africa, la Lisabona.
30 • FOTBAL. Returul Supercupei Europei.
31—2.02 • TENIS DE MASA — Europa Top 12.

FEBRUARIE
1 • RUGBY — Etapa a doua a Turneului celor cinci 

națiuni
7— 9 • TENIS — Primul tur al Cupei Davis, România

— Olanda.
8— 9 • NATATIE — Finalele Cupei Mondiale, la Paris.
14—16 • PATINAJ VITEZA — C.M. la Nagano.
15 • RUGBY — Etapa a treia a Turneului celor cinci 

națiuni.
22—2.03 • SKI NORDIC — C.M., la Trodheim, 
.4—2.03 • TIR — C.E. la Varșovia (10 metri).

MARTIE

1 • FOTBAL — Reuniunea International Board la 
Belfast

1 • RUGBY — Etapa a patra a Turneului celor cinci 
națiuni.

3— 5 • OLIMPISM — Reuniunea Comitetului Executiv
CIO, Lausanne.

4— 6 • FOTBAL — Sferturile cupelor europene, tur.
7— 9 • ATLETISM — C.M. do sală — Paris.
15 • RUGBY — Ultima etapă a Turneului celor cinci 

națiuni.
16— 23 • PATINAJ — C.M. — Lausanne.
18—20 • FOTBAL — Sferturile cupelor europene, retur.
23 • ATLETISM — C.M. de cros, Torino.
30 • FI — Etapa a 2-a, Sao Paolo. .

APRILIE
4—6 • TENIS — Cupa Davis, turul 2.
8— 00 • FOTBAL — Semifinalele cupelor europene, tur,
13 • F 1 — Etapa a 3_a, Buenos Aires.
17— 20 • NATAȚTE — C.E. în bazin scurt — Gottc-

borg.
22—24 • FOTBAL — Semifinalele cupelor europene, 

retur.
24—5.05 • TENIS DE MASA — C.M. — Manchester.
26—27 • GIMNASTICA —■ Mastersul european, la Paris,
26—14.05, • HOCHEI — C.M. în Finlanda
27 • FI — Etapa a 4_a. San Marino.

MAI
7 • FINALA CUPEI UEFA, tur
7— 10 • LUPTE LIBERE — C.E., la Varșovia.
8— 11 • JUDO — Campionatele Europene, la Oostende.
11 «FI — Etapa a 5-a, Monaco.
12—19 • HALTERE — C.E. la Rijeka.
14 • FOTBAL — Finala Cupei Cupelor, la Rotterdam.
17—1.06. • HANDBAL — C.M. masculine — Japonia.
17—8.06 • CICLISM — Turul Italiei.
21 • FOTBAL — Returul Cupei UEFA.
22—25 • LUPTE GRECO.ROMANE — C.E. — Kivola.
25 • FI — Etapa a 6-a, Barcelona.
26—8.06 ■ TENIS — Internaționalele Franței, Roland 

Garros.
28 • FOTBAL — Finala Ligii Campionilor, la Munchcn.

IUNIE
6—15 • BASCHET — C.E. feminine — Ungaria.
10—28 • FOTBAL — Copa America, în Bolivia.
15 • FI — Etapa a 7_a, Montreal.
18— 5.07 • FOTBAL — C.M. de juniori — Malaesya.
23— 6.07 • TENIS — Internaționalele Angliei — Wimble

don
24— 6.07 • BASCHET — C.E. masculine — Spania.
29 • FI — Etapa a 8_a, Magny Course.

IULIE
3—6 • KAIAC-CANOE — C.E. — Bulgaria.
5—27 • CICLISM — Turul Franței.
12—17 • SCRIMA — C.M. — Africa de Sud.

.13 • FI — Etapa a 9_a, Silverstone.
24— 27 • ATLETISM — C.E., juniori, Ljubljana.
27 • FI — Etapa a 10-a, Hockenheim.

AUGUST
1—10 • ATLETISM — C.M. — Atena.
10 • FI — Etapa a ll_a, Hungaroring.
19— 24 • KAIAC-CANOE — C.M. — Canada.
20— 31 • UNIVERSIADA de vară, în Sicilia.
24 • FI — Etapa a 12_a, Spa
25— 7.09 • TENIS — Internaționalele SUA,
28—31 • LUPTE LIBERE — C.M. — Rusia.
29 • FOTBAL — Tragerea la sorți a turului I al cu

pelor europene
30.—7.09 • GIMNASTICA — C.M. — Lausanne

SEPTEMBRIE
3— 6 • OLIMPISM — Alegerea președintelui și desem

narea gazdei în 2004
6—14 • VOLEI — C.E. masculine, în Olanda.
6—28 • CICLISM — Turul Spaniei
7 • Fi — Etapa a 13_a, Monza
10—13 • LUPTE greco-romane — C.M. — Wroclaw,
19—21 • TENIS — Cupa Davls, semifinale
21 • FI — Etapa a 14-a, Zeltweg
27—5.10 • VOLEI — C.E. feminine — Cehia
28 • FI — Etapa a 15-a, Nurburgring

octombrie
4— 5 • TENIS — Finala Fed Cup
9—13 • JUDO — C.M. la Paris
12 • FI — Etapa a 16_a, Suzuka
18—26 • BOX — C.M. de amatori — Budapesta.
26 • FI — Etapa a 17-a, Estoril

NOIEMBRIE £
8—17 • TIR — C.M.. la Lima’ 1 j "
10—16 o TENIS— Finala ATP Tour, la Ilanovrai 
17—23 • TENIS — Mastersul feminin, la New York.
28—30 • TENIS — Finala Cupei Davis
30—14.12 • HANDBAL — C.M. feminine — Germania

DECEMBRIE
4 • FOTBAL — Tragerea la sorți a grupelor C.M.; 

Franța ’98.
5—15 • HALTERE — C.M. în Thailanda
12— 21 • FOTBAL — Cupa Campioanelor, în Arabia

Saudită
13— 14 • ATLETISM • C.E. de cros country — Portu

galia.

EMERICH JENEI 
SECRETAR DE STAT

1

J
I
.
*

După cum s-a anunțat, 
Emeriph Jenei a fost 
numit secretar de stat la 
Ministerul Tineretului și 
Sportului și deci a plecat 
de la Universitatea Cra
iova. in locul său, con
siliul de administrație a 
numit la cârma echipei 
din Bănie pe cunoscutul 
antrenor Mircea Rădu- 
lescu, care va fi secon
dat de Silviu Dung, fostul 
portar al echipei craio - 
vene din perioada sa 
de glorie a anilor ’80 șl 
al naționalei noastre de 
fotbal.

DANIEL PRODAN 
A DEBUTAT LA 

ATLETICO MADRID

Duminică, fostul com
ponent al echipei Steaua 
și jucător de bază al re
prezentativei noastre de 
fotbal Daniel Prodan a 
debutat cu succes la noua 
sa echipă din Spania, 
Atletico Madrid, în
scriind și primul său gol 
in campionatul spaniol, 
Atletico cucerind victoria 
cu 4—2. După câte se 
cunoaște, Steaua ar-primi 
pentru acest transfer două 
milioane de dolari.

ȘI FLORIN RĂDUCJOIU 
ESTE DORIT 
ÎN SPANIA

După iran, ferul tui 
Florin Răducioiu de la

Espagnol Barcelona la 
West Ham United s-a 
auzit mai- puțin de jucă
torul român. Treptat și 
spre finalul anului trecut, 
și-a n e venit și a prins e- 
chipa și a început să dea 
rezultate mai bune. Șl, 
iată și el e dorit acum 
în Spania, tot de Atle
tico Madrid. Să vedem 
va ajunge și el . lângă 
Daniel Prodan?

VA CANDIDA pele 
LA PREȘEDINȚIA 

FIFA ?
Celebrul fotbalist Pete, 

actualmente ministru al 
sportului în guvernul, 
brazilian, a fost propus 
recent de reprezentanți 
ai soceerului african și 
european, pentru a can
dida la funcția de pre
ședinte al FIFA, întrucât 
Joao Havelange se apro
pie de expirarea manda
tului său. Rămâne de 
văzut dacă celebrul fot
balist va aiunge în a- 
ceastă înaltă funcție,

LA DEVA 
MEMORIALUL 

GHEORGIIE OLA
Timp de trei zile, în 

Sala sporturilor din Deva 
s-a desfășurat în cadrul 
Cupei Speranțelor Me
morialul „Gheorghe O la", 
la două ’categorii de 
vârstă, jucători născuți 
după ianuarie 1984 și, 
după ianuarie 1985. A- 
mănunte în ziarul nostru 
de mâine.

CANTILENE

ORIZONTAL: 1) Piesă de muzică u- 
șoară lansată pe calea undelor — Făuri- 
torul anonim al mărețiilor spartane; 2) 
Laitmotiv frecvent al cântecelor oltenești 
— Bibelouri de vorbe legănate în brațele 
muzicii; 3) Interpret de muzică veche la 
un cvartet de coarde — Poliță la pur
tă țor pentru achitarea datoriei: 4) Gri
masa sonoră a suferințelor umane — 
Compoziție in stilul clasic pentru suflă
tori; 5) Laitmotivul sonor al emisiunilor 
pluviale — Dirijor de seamă al unui 
important grup de voci; 6) Cutia de 
rezonanță a strunelor vocale — Finalul 
obișnuit al simfoniei apelor ; 7) Viori 
pline de vibrații sentimentale — Instru
ment de percuție cu execuție în esență; 
8) Sensibilitate tematică ajunsă la porțile 
urechii — Cântece de petrecere într-o 
interpretare lamentabilă; 9) Înveșmântat 
festiv la sărbătoarea spiritului — Diapa

zonul acut al entuziasmului manifest;
10) Acompaniament scherzando al unui

MOiat marcant — Partitură militară In
tr-o execuție all*  gro.

VERTICAL: 1) Dublură cu rol de

frunte pentru „Cântăreața cheală” — 
Portativ pentru o fugă executată în alle
gro; 2) Fagure cu miere de cântec bă
trânesc — Apa neagră dintr-un puț a- 
merican; 3) Înflorituri specifice pieselor 
executate în stil pop (sg.) — A fredona 
cu mâna un cântec de leagăn; 4) Vestit 
dirijor al simfoniei pastorale — înscrieri 
transcrise din partituri!; 5) Laitmotivul 
obsedant din cântecele de inimă albastră 
— Expresie moldavă de alungat potâiie; 
6) Recital de clasă al unui tânăr solist — 
lnterpreți de scamă ai cântecelor din tul
nic; 7) Arcjiș de cântat pe strunele hăr
niciei — Repertoriu sentimental interpre
tat fără voce ; 8) Solistă lamentabilă
într.un concert de adie — Personificarea 
divină a vântului de răsărit la greci; 9) 
Expresie concisă a unor ziceri la ure
che — Lăutele personale ale unor cân
tăreți estivali; 10) Menestrel contempo
ran evoluând la înalt nivel — Flașnetar 
al partiturilor repertoriului lui Cronos.

Dicționar : TIBA, EUR, OTO
VASILE MOLODEȚ

DEZLEG AREA CAREULUI j» 
„LA REVELION”, jj|

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU t, 
DE SÂMBĂTĂ TRECUTĂ :

• f
1) TOTEM — SARE; 2) OCT — UȘU

REL, 3) RĂVAȘE — ANI; 4) TZ — 
VIVAT — T; 5) IRE — EPOCA; 6) 
SEARA — ESA; 7) A — SECOL — 
NA; 8) NAI — ARABIL; 9) SENINA — 
UNA; 10) ARAR — LINII. .

DEZLEGAREA CAREUL! J
„CONFLUENȚE",

APĂRUT IN ZIARUL NOSTRU
DE SÂMBĂTĂ TRECUTA :

1) CALIFICĂRI; 2) ATAC — TĂCÂMl 
3) RAS — TIMIDA; 4) ATAȘATĂ — 
AG; 5) CĂȚEL — TA — I; 6 A — 
AM — CĂMIN; 7) TI — AMARATA; 8) 
IRONII — GĂT; 9) TIRAN — MIRI; 
10) ALITERAȚIE.

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER ?— DEVA societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva; Cod fiscal: 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GIIEONEA, președinte (redactor sef); TIBERIU ISTRATE, vicepreședinte (redactor șef adj.); 
SABIN CERBU, MINEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB, membri.

Adresa redacției; 2700 — Deva, str 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara. Telefoane : 211275 ; 212157; 211269; 225901 (corectură); Fax : 218061.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele iiccon iactati 

trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA” S.A. Deva.
Programul de lucru cu |i<i* -,l-wl Z'lnic de luni până vineri, între orele 8—18, Ia sediul redacției șî la telefonul - 21 1-’ <5.
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• Pentru domnul Ion 
Ciocăzan frumoasa zi de 
azi să-i aducă multe bu
curii. fericire, sănătate și 
„La mulți ani" din partea 
prietenilor care vă iubesc 
cu adevărat.

(6237)
• La mulți ani, Ioana ! 

Familia Gagiu și familia 
Rădos Miron.

(5573)

FELICITĂRI
i*

• LA MULȚI ANI! în- 
tregului personal medica! 
de la Spitalul Deva, sec- 
țlu urologie, mulțumiri 
pentru îngrijirea acordată

I pe timpul spitalizării lui 
Dănciulescu Traian, Orăș- 
tte. (7260)

VÂNZĂRI —

fj- CUMPĂRĂRI

• Vând urgent societate 
comercială în nume co
lectiv. Informații te’efoln 
711953.

(5566)
• Vând tractor DT 445

eu motor în rodaj și plug. 
Informații Geoagiu, tel. 
118. (6232)

• Vând tractor cu plug 
U 445, Vinerea, str. Teiu
lui. nr. 5, tel. 334.

ANIVERSARI DIVERSE

• S C ROMFRUCT S.A. 
ORAȘTIE solicită elibe
rarea autorizației de me
diu pentru activitățile 
desfășurate în localități
le Orăștie, Simeria, Geoa
giu și Geoagiu-Băi. Do
cumentația pentru autori
zare este depusă la sediul 
APM Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, unde poate fi 
consultată și unde se pot 
înainta eventualele se
sizări, reclamații, contes
tații șl observații. în ter
men de 30 de zile de la 
data publicării anunțului.

• COOPERATIVA CAU
CIUCUL DEVA anunță 
intenția de majorare a 
prețurilor la produsele 
noastre cu un indice de 
1,8 față de nivelul actual, 
începând cu data de 1 fe
bruarie 1997.

(6239)

• S.C. COMBRUT SRL 
CRIȘCIOR anunță majo
rări de preț la produsele 
societății.

(6231)

• CENTRUL MEDICAL 
„ARMEDlCA" anunță mă
rirea tarifelor la serviciile 
prestate începând cu 15 
februarie 1997.

(5567)

■ Pustie este casa, 
îndurerat este sufletul, 
triste sunt zilele de 
când în urmă cu șase 
săptămâni moartea 
groaznică ne-a despăr
țit pentru totdeauna 
de cel care a fost cel 
mai iubit soț și tată

AUGUSTIN 
BOJAN

Timpul nu va aș
terne uitarea nici
odată în . sufletele 
noastre. Soția Mihaela 
și fiica Laura.

(6210)

DECESE

• Cu durere in suflet 
Gheorghe unchi și 
Anița mătușă regretă 
încetarea din viață 
după o suferință de 
7 ani in urma unui 
accident a nepotului 
drag

ION BlSTRIAN 
de 30 de ani, din 
Bătrâna. Nu te vom 
uita niciodată. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace !

(6242)

• Cu lacrimi în ochi 
doamna profesoară 
Viorica Meteșan roagă 
pe eventualii martori 
la accidentul rutier 
care a pus capăt vie
ții mamei sale dragi, 
in ziua de 20 decem
brie ora 6, la sema
foarele din zona gării 
din Deva, să o con
tacteze la telefonul 
216563.

(6234)

c o t i d î ans i nae pen’dent "•••’^
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!4 S.C. .JPERAMI I’ROD" S.A. ORADEA

reprezentant al produșe.lor Concernului

BRÂU A.G. AUSTRIA

(5437)
• Vând magazin ultra

central. Tel 231129 sau 
214319.

(6241)
• Vând Hormon Tace 

pentru prostată, din im
port, 30 bucăți, 10 000 Ici. 
Tel. 723545.

(5569)
• Vând pământ, grădină 

in Vălișoara, nr. 61, lângă 
șosea. Tel. 177.

(6238)
• Vând urgent mașini 

prelucrarea lemnului (com
plexe), noi. Informații — 
Orăștie, 641629.

(7258)

LICITAȚII

• S.C. MUREȘUL S.A. 
ȘO1MUȘ vinde la licita
ție în data de 20 ianuarie 
1997 mijloace fixe. In caz 
de neadjudecarc licitația 
se repetă in fiecare zi de 
luni din fiecare lună. In
formații suplimentare tel. 
623886.

(7229)

/ ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 
in zona pieței, 100 DM. 
Tel. 229622.

(5438)
• închiriez spațiu co

mercial, ultracentral, Orăș
tie, str. N. Bălcescu, 11. 
Tel. 641607

(7259)

OFERTE 
DE SERVICII

• S.C. AGORA SRL 
Deva angajează vânzători, 
bucătari, barmani, șofer. 
'Relații la tel. 225243.

(6217)

• S.C. CETATE S.A. 
DEVA anunță intenția de 
majorare a prețurilor în
cepând cu data de 1 fe
bruarie 1097 la produsele 
rezultate din măciniș po
rumb, măciniș grâu din 
ACHIZIȚII Majorarea se 
face ca urmare a crește
rii prețului de achiziție 
la materiile prime, mate
riale auxiliare, combus
tibil, energie și restul ele
mentelor de cheltuieli.

(6230)

• S.C. MIDAS COMP 
SRL cu sediul în locali
tatea Alba Iulia, județul 
Alba, str. Traian, nr. 68, 
a depus Ia sediul APM De
va o documentație tehni
că în vederea obține
rii autorizației de mediu 
pentru activitatea care se 
desfășoară in localitatoa 
Vulcan, str. M. Viteazul, 
nr. 44, județul Hunedoa
ra, constând din co
mercializare produse in
dustriale. Informații sau 
Contestații se pot solicita 
sau depune zilnic intre o- 
rele 830—10,30, în timp 
de 30 de zile.

(7222)

COMEMORĂRI

• Timpul nu poate 
șlergr durerea despăr- 
țirii tic

• Angajăm urgent 
gestionari Coca -
Cola, studii — liceul ; 
conducători auto, ca
tegoriile B, C, E, ve
chime 5 ani. Telefon 
211121.

(6233)

JIANU FARCAȘU 
decedat la 7 ianu 

arie 1991 Soția.
(6236)
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Vinde la licitație publică ce va avea loc ! 
în data de 9. I. 1997, la Judecătoria Orăștie, | 
biroul executor judecătoresc:

CREDIT BANK DEVA

Ji
I

) solicitări
' • agenți
’ ÎNCHIR1
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ANGAJEAZA pentru depozitul său din 
localitatea Deva persoane dinamice, interesate 
de un venit substanțial, pe măsura muncii 
prestate

• gestionari
• coordonatori vânzări
Solicităm garanție

i vânzări
ÎNCHIRIAZĂ :
— mașini 2-3 tone,
— spații comerciale

imobiliari

cu sau fără șofer; 
de 70-100 mp.

Informații la telefoanele 059/137724 sau 
059/136941.

TT

6 1111 UHU...

— hală producție — 525 mp, situată în 
Geoagiu sat, jud. Hunedoara (fostul CAP);

— casă proprietate personală, compusă din 
9 camere (273 mp) plus 918 mp teren, situatăb ’ _ . _ . __________ ,

în TURDAȘ, nr. 49, jud. Hunedoara.
Informații suplimentare la tel. 054/ 

21 18 53.

SOCIETATEA COMERCIALA 
DE FORMARE PROFESIONALA 

„PROFESIA" — 22 — IMPEX" SRL

ORGANIZEAZĂ :
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«IA. CURSURI DE CALIFICARE cu elibe

rare de acte recunoscute de către Ministerul 
învățământului și Ministerul Muncii și Protec- j 
ției Sociale (Nr. 10273/17. 06. 1996, respectiv ’ 
817/25. 06 1996). începând cu data de 9 ia- l 
nuarie 1997 se fac înscrieri pentru :

— contabili, electricieni, lăcătuși, zidari, | 
fochiști autorizați, vânzători și carman- - 
gieri. |

B. CONCURS pentru angajarea în sistem ‘ 
„prestări servicii” de instructori conducere | 
auto (B, C, E), cu și fără autovehicul propriu. »

C. PREGĂTIRE INTENSIVA pentru ba- I 
calaureat și admitere în învățământul supe- > 
rior la : gramatică (prof. Gh. Armășescu), j 
istorie (prof. N. Stoian), economie politică și | 
logică (prof. b. Tomuța), limba franceză (prof. . 
M. Ionaș) și alte discipline pentru care vor | 
exista solicitări.

Relații pentru înscrieri la Grupul Școlar | 
Minier Deva, Șc. Gen. Nr. 1 Brad, Grup Șc. 
Chimic Orăștie, Clubul Elevilor Hunedoara, 
Grup Șc. Metalurgic Călan și Grup Șc. Minier 
Petroșani.

ASOCIAȚIA P.A.S. AGROSERV I

(fostă fermă 1)
Constituită potrivit Legii nr. 77/1994, a- 

nunță că in data de 11 ianuarie 1997, ora 10, 
are loc Adunarea generală a acționarilor la 
sediul societății din str. Balata, 
telefon 21 93 09.

Președinte, ing. Vlad Georgeta.
(6229)
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nr. 4, Deva, |
bI 
I
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INSTITUTUL DE MARKETING SI 
CERCETARE

A OPINIEI PUBLICE DIN 
BUCUREȘTI

CAUTĂ COLABORATORI locali în mediul 
urban și rural pentru activitatea de aplicare

I chestionare.
| Condiții:
| — vârstă maximă 60 ani;
I — studii liceale sau superioare;
| — posibilitate de deplasare in județ;

— telefon la domiciliu.
Aplicarea chestionarelor este o activitate de i 

precizie și solicită disponibilitatea lucrului cu | 
ț oamenii. Puteți fi solicitat pentru această mun- | 
ț că de circa 8—10 ori pe an. Persoanele intere- < 

sate sunt rugate să trimită o scurtă autopre- < 
zentare scrisă de mână, însoțită de numărul de ’ 
telefon la care pot fi contactate, pe adresa: J 
CP 56—52. 77750 București. 1

( 
! 
i
1
1

I
I
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S.C. „SCORPION COMPANY" SRL

Importator de citrice din Grecia, cu depo
zitele situate in Hunedoara, str. C-tin Bursan, 
nr. 1, și în Sântuhalm, Complex Eurovenus 
(stand 1), vă oferă la prețuri fără concu
rență :

• PORTOCALE naveline, „PROTO", 
calibrate 3—7, portocaliu închis

• LĂMÂI „PROTO"

• KIWI „PROTO"

• BANANE

1

I

— LEGUME:
— roșii
— ardei
— castraveți.

CALITATE EXCEPȚIONALA!
Relații la tel. 717439, sau 718293, zilnic 

orele 8—17.
Firma angajează manageri și secretară cu 

studii, cunoscătoare limbile engleză, germană, 
franceză.

Relații la sediul societății, str. Constantin 
Bursan, nr. 1 (centrul vechi). .,

S.C. SIDERURGICA S.A.
HUNEDOARA

ANUNȚ

Se decalează termenul de depunere a o- 
fertelor pentru concursul de selecție a mana
gerului la S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara, 
de la 23. XII 1996 la 30. I 1997.

Reprezentanți F.P.S. în A.G.A. (623)
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■.V.W.W.M.-.-.w.M.M.W.
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