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Sfintele sărbători de Crăciun oferă 
ziarului „Cuvântul liber” plăcutul prilqj 

de a adresa cititorilor noștri, 
colaboratorilor, lucrătorilor din 

domeniul difuzării presei, tipografilor, 
tuturor celor care sunt cu gândul, cu 

\ fapta și cu inima alături de noi, cele mai 
calde urări de sănătate, fericire și 

bucurii.
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£a Jlailcna Ziomnului
Noaptea de Crăciun. 

Tainică liniște și binefăcătoare 
pace s-așterne peste creș
tetul dealurilor smeritului 
Vifleem și peste întreaga 
împrejurime coborâtă-n odih
nă. ~

în noaptea Crăciunului, 
sufletul uman, peste care se 
tălăzuiau regrete poate 
inconștiente, nu putea dormi. 
El veghea, se caia, dorea și 
căuta pacea și fericirea 
primordială, nu în cele ma
teriale, deșarte și vremelnice, 
ci în cele spirituale și veșnice.

Pacea cerului, pacea 
Domnului e tot ce poate fi mai 
scump, mai sublim și mai

Cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă, școlile generale din Deva 
au prezentat la Catedrala Sf. Nicolae concerte de colinzii 

Au participat corurile școlilor generale nr. 1, 2, 5 Deva, conduse 
de profesorii Oliviu Seleșan, Cornel Bogariu, Tiberiu Nicula. 

Foto: Anton SOC AC!

Culegător: Traian FILIMON 
Informatori părinții și frații care nu mai sunt! 

Comuna Ceru-Băcăinți, jud. Alba, satul Bulbuc - atunci 
când trăia - 64 de fumuri, acum dacă mai sunt 4.

£&&& ,,FLOR/LOR DALBE”
De fiecare dată când se 

apropie Crăciunul în su
fletele noastre se ivește o 
lume de basm și de vis, 
lumea “florilor dalbe", a 
colindelor, care umplu de 
simțire inimile noastre 
deopotrivă mari și mici.

Nevinovăția copiilor, 
sensibilitatea oamenilor pe 
care-i auzim înălțând co
lindele străbune, întru 
lauda lui Christos coboară 
în inimile tuturor. Grija 
pentru cele lumești este 
lăsată deoparte pentru 
scurt timp, făcând loc bucu
riei deprăznuire. îl simțim 
pe Dumnezeu mai aproape 
de noi ca oricând. O 
atmosferă de sfințenie cu
prinde întreaga creație, ca 
în noaptea sfântă a Nașterii 
lui Christos la Betleem. 
Acest duh de bunăvoire 
între oameni și Creator 
este dat de Nașterea lui 
Christos. Izvorul acestei 
stări se răspândește 
asemenea unui duh de pace

9
sfânt într-un testament. 
Domnul aducândumi-o 
astăzi vrea ca să rămână 
întru noi în veci, fiind garanția 
liniștii, fericirii și mântuirii 
sufletești.

Bucuria păcii mesianice 
o încearcă deplin numai cel 
ce urmează de-a pururi pe 
Hristos, ostașul care se 
îmbracă întru poruncile și 
învățătura lui, decis să ducă 
o viață bogată-n fapte bune, 
curată și sfântă, lipsită de lux, 
certuri și învrăjbiri.

Marfa CR/ȘOVAN, 
___________ studentă 

(Continuare în pag. 3)

care împacă și cerul și 
pământul. Acestea își dau 
mâna, prin Naștere, pentru 
sfânta lucrare a mântuirii 
zicând: “Slavă întru cei de 
sus lui Dumnezeu și pe 
pământ pace, între oameni 
bunăvoire!” (Luca 8,13-14)

Oamenii și întreaga 
creație primesc cu bucurie 
în sânul lor prezența mân
tuitoare a lui Christos - 
Dumnezeu. “Fie mie 
cuvântul tău ”(Luca 1,38) a 
spus îngerului Sfânta 
Fecioară Maria când acesta 
i-a vestit Nașterea 
Mântuitorului. Astfel, prin 
glasul Sfintei Fecioare 
Maria, toată omenirea răs
punde chemării lui 
Dumnezeu:păstorii - chip al 
oamenilor săraci -, magii - 
chip al oamenilor înțelepți 
chemați să conducă. Dar nu 
numai'magii și păstorii iau 
parte la Nașterea lui 
Christos. Toată creația este 
prezentă: de la steaua care 
luminează peștera și

A LI CIOBĂNAȘII ĂL MIC
Sus la munte sub un bradu 

Oile li Doamne!

Un baci tânăr supărata, 

Șade-n bâtă răzămatu 

C-un colop mare ciulitu, 

C-un cojoc lung târnosâtu 

Pe la mâniei tot cârpită 

Pe la poale tot părlitu 

Tot cu ochii după oii 

Cu gându după nevoii 

Numără la miorele 

Să meargă la târg cu ele 

Să le deie pe lovele 

Vine-o dalbă de mioară 

Cu lâna cam gălbioară 

Si se roagă baciului 

Baciului, ciobanului 

Măi, baciule nu ne vitide

animalele de lângă iesle, 
până la aurul, tămâia și 
smirna ce sunt așezate la 
picioarele dumnezeiescului 
Prunc. Cosmosul întreg vine 
și se închină în fața 
Creatorului. Dumnezeu 
adevărat devenit Om 
adevărat.

Prin Nașterea lui 
Christos, omul și lumea 
întreagă și-au regăsit dru
mul firesc spre Dumnezeu, 
spre unirea cu El, spre 
credință. Dumnezeu a deve
nit om pentru ca oamenii să 
se îndumnezeiască.

La Betleem, însuși 
“Dumnezeu s-a arătat la 
trup"(Timotei 3,16), acest 
adevăr constituind chiar 
taina creștinătății, taina 
mântuirii lumii. Prin 
Nașterea lui Christos, omul 
intră în starea normală a 
existenței sale, funda
mentată pe credința în 
Dumnezeu. Nașterea lui 
Christos, Moartea și 
învierea Sa constituie

Vine vremea de colinde 

Paște-ne ca mai-nainte 

Pe unde ne-ai mai păscutu 

Pe unde ne-ai mai iernatu 

La poale de munte-naltu 

Că dacă ne-om înmulțire 

Și noi bine te-om cinstire 

La Sînjorj cu-ti miel 

frumosu 

La Ispas cu-n grunz de cașu 

La Sîntămaria Mică 

Te-om cinsti cu-o miorică 

La Sântămaria Mare 

Ne tragi pielea din spinare 

Și ți-i face-un cojocelu 

Ca să dormi bine cu ielu 

Oile li Doamne.

temelia de neclintit pe 
care lumea este chemată 
să-și clădească viața. Și 
nu cred că există astăzi o 
chemare mai imperioasă 
pentru lume ca întoar
cerea la Dumnezeu, la 
valorile credinței creș
tine, care să tranforme în 
bine fața lumii și să înno
bileze 'inimile oamenilor.

în aceste clipe de 
sărbătoare, să-L rugăm pe 
Prunc să reverse asupra 
noastră milo stir ea Sa 
bogată, să ne arate calea 
să-L slujim cu iubire și 
jertfă. împreună să-L 
rugăm pe Christos, cel 
născut în peștera 
Betleemului, să ne 
împărtășească harul 
Sfintei Sale Nașteri, 
dăruind tuturor sănătate, 
dar mai cu seamă acea 
pace a lui Dumnezeu și în 
toți anii vieții noastre să 
avem un “CRĂCIUN 
FERICIT!”

Ina JURCONE

Mesaj adresat
LOCUITORILOR

județului HUNEDOARA

Fie ca Sărbătoarea Sfântă a Nașterii Domnului 
nostru Iisus Hristos să vă aducă împăcare - 

fiecăruia cu sine însuși și cu semenii ■ iar în Anul 
Nou 1998 să aveți parte de SĂNĂTATE, 

ÎMPLINIRI și BUCURII!
ffn călduros și sincer LA MULTI ANI!!

Prefect,
flF PompHiu BUDULAM

' VINE MOȘ CRĂCIUN CU 5 
SACUL NU PREA PLIN, 

DAR SCUMP
Sărbătorile Crăciunului 

sunt întotdeauna un prilej de 
bucurie pentru oameni. Ei îl 
așteaptă pe Moș Crăciun cu 
emoție, cu încredere, cu 
speranță. Cu toti, în perioada 
premergătoare, fac pregătiri in
tense. Se pregătesc mâncă
rurile tradiționale, se împo
dobesc brăduții, se fac cadouri 
celor dragi.

Cum este așteptat și cum 
va fi sărbătorit Moș Crăciun în 
acest an al schimbării ne-au 
spus câțiva dintre cei cu care 
am stat de vorbă în orașele 
Deva și Simeria.

Maria Pîrvan, Deva:
Suntem o familie nume

roasă, domnule. în acest an nu 
am mai putut cumpăra porc, 
așa cum făceam în anii trecuți. 
Cu prețurile astea... Dar nu o 
să răbdăm de foame. Am 
cumpărat ceva carne, vom 
face sarmale, o prăjitură-două 
și câteva sticle de bere. 
Bărbatul meu s-a îngrijit și a 
adus un brăduț pentru copii. 
Am pus în el beteală, globulețe 
și bomboane. Sigur și câte un 
mic dar pentru școlarii noștri. 

i^Poate va fi mai darnic Moș (Continuare în pag. 8) y
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Următorul număr ol ziorului nostru 
vo opărea luni, 29 decembrie o.c.

Crăciun la anul. Dacă ar fi să 
se ia după spusele domnului 
prim ministru Victor Ciorbea.

Irina Huieț, Deva:
Așteptăm Crăciunul și 

Sărbătorile de iarnă cu 
gândurile cele mai bune. Ne 
bucurăm că în familie am 
realizat un lucru ce ni l-am 
dorit de foarte multă vreme: 
am cumpărat o mică căsuță 
pe care am reușit să o 
aranjăm cât de cât. Moș 
Crăciun îmi doresc să ne 
aducă sănătate în primul 
rând, că după aceea vin de 
toate.

Emilian Cornea, Si
meria:

Și de această dată aștept 
Crăciunul cu gânduri bune. 
Din păcate, dacă vrem să 
cumpărăm ceva, când intrăm • 
în magazin vorbim de unii 
singuri. Din cauza prețurilor 
foarte mari care fac

Reportaj - anchetă 
realizat de: 

Cristina CÎNDA, 
Cornel POENAR, 

Andrei NISTOR

Sucursala Deva 
Urează clienților și 

colaboratorilor
,,./// r/rr/r rry/i/r//r.'
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Cuvântul liber

pentru că acum există televiziunea pe care o așteptați de atâta timp.

vă distrează, vă deconectează, vă informează.

televiziunea

cum vă place.

I \st/ MIERCURI 
DECEMBRIE 

vO
I

C.vrv iwniailia. v/i a v IIAI

1 8.30 D.a (r) 9.00 TVR Cluj-
I Napoca 10.05 TVR lași 
| 11.00 TVR Timișoara 12.05

J TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

| Secretul (s/r) 13.00

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Dosarele istoriei (do/r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 în 
Ajun (d.a) 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare
17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 în așteptarea lui Moș 
Crăciun (Studiouri teri
toriale) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 116) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 20.45 
Seara porților deschise

seara de Ajun. Cartea de 
Crăciun, o poveste retrăită 
mereu 20.00 Secretul (s, 
ep. 59) 21.00 Când
înflorește liliacul alb (melo
dramă Germania 1953) 
22.35 Meridianele dansului 
23.00 Colinde cu Ștefan 
Hrușcă 23.30 Prieten, la 
nevoie...

| 22.45 Marguerite Volant (s, 
| ep. 11) 23.30 Jurnalul de 
■ noapte 23.40 Colinde 0.10 
! în seara de Crăciun

; , TYR 2
7.00 TVM. Telematinal 

! 8.00 Euronews 8.30 Canary 
1 Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 
I 4 (r) 10.15Teleenciclopedia 
| (r) 11.05 Șlagăre... șlagăre

I 
I 
I
I 
I
I

11.30 D.a. (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Arhive 
românești (r) 13.30 Portret 
în oglindă (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 
Crăciunul d-lui Krueger 
(do. SUA ’80) 15.35

| Prințesa Starla (d.a) 16.00 
| Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 
, 17.40 Tribuna partidelor 
! parlamentare 18.00 Hei- 
I Rup! Hei-Rap! (cs) 19.00 în

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 

7.00 Tele-Dimineața 9.00 
Un câine cu imaginație (s/ 
r) 9.40 Legea lui Burke (s/r)
10.30 Cel mai frumos
cadou (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Femeia Ter
minator (f.a. SUA ’95) 16.00 
Colindul speranței (d, 
Palatul Copiilor) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 
18.02 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator 
19.45 Concertul de Crăciun 
al Antenei 1 21.28
Așteptându-I pe Moș 
Crăciun... 21.30 Bradul 
Domnului Willowby (f. 
pentru copii SUA 1995) 
22.00 Legendele Nordului 
(f.a. Canada/Franța 1994)
23.30 World Music Awards 
(p.l) 1.00 Colinde de 
Crăciun interpretate de 
Royal College of Music

PRO TY
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld 
(s/r) 10.15 M.A.S.H. (s)

---------------------------------------x 

10.45 Sport la minut 11.00 | 
Capcana timpului (s) 11.45 ■ 
De partea legii (s/r) 12.30 j 
Splendor (f/r) 14.30 Maria 1 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit I 
(s) 16.15 Marimar (s, ep. | 
13) 17.00 Știrile PRO TV j 
17.15 Povestea lui Moș i 
Crăciun (f. SUA 1996) 
19.00 Roata norocului (cs) . 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 1 
Singur acasă II: Pierdut în I 
New York (co. SUA ’92) | 
22.25 Știrile PRO TV 22.50 | 
Crăciunul în Connecticut i 
(f. SUA 1992) cu Dyan ! 
Cannon 0.15 Știrile PRO . 
TV 0.30 Emisiune specială I 
de Crăciun 2.50 Știrile I 
PRO TV-----------------------------|

I
ANTENA 1- !

DEVA
08.00-08.15 Știri Io- j 

cale (r) >
17.30- 17.45 Interviul 

săptămânii
17.45-18.00 Știri Io- I 

cale I
19.30- 19.45 Știri Io- |

cale (r) ;

PRO TY - |

DEVA 
06.10-06.45 Program j 

comercial PRO TV Deva • 
06.45-07.00 Știri Io- I 

cale (r) j
09.50-10.15 Program | 

comercial PRO TV Deva ■ 
22.25-22.50 Urări cu ' 

ocazia sărbătorilor de ' 
iarnă la PRO TV Deva I 
__________________ J

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare.
Relaxare 
înseamnă 
conectare

HUNEDOARA
Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406
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£a nașterea Domnului
(Urmare din pag. 1)

Pentru noi, pildă de așa 
viață este domnul însuși: Se 
naște azi cu chipul blândeții, 
smereniei și iubirii desăvârșite 
în inimă, în peștera scundă și 
rece, ca să ne arate că o viață 
după Dumnezeu este cu totul 
posibilă - Solie de iertare și 
împăcare cu Dumnezeu. 
Fapta lui - o bunătate, o 
alinare permanentă, de dureri 

I

Colindatul călușarilor din Romos

care macină trupul și sufletul 
omenirii, ruptă de păcat. Toate 
le săvârșește fără s-aștepte 
recunoștința lumii. Viața lui se 
cade, drept aceea, să fie viața 
noastră a tuturor, căci numai 
așa avem rațiunea de a fi 
creștini.

Nașterea Domnului e 
chemarea conștiinței, tulbu
rate și sfâșiate de Satan, la o 
uniune cu Dumnezeu. S-o 
ascultăm!

Pacea lumii acesteia? 
Adeseori o amară ironie! Și 
când totuși trăiește, e 
înșelătoare, nestabilă ca și 
omul. E o iluzie, o baie în care 
se scaldă neamurile, ca să se 
asmuță spre sfâșiere. Pacea 
lumii e un copil plăpând, cu 
trup firav, rod al civilizației 
materialiste și atee. Răul, 
suferința, iată ce primesc cei 
mai multi oameni ca moștenire 
părintească. Acest patrimoniu 
se împarte fără întrerupere, 
fără ca totuși să se micșoreze.

De multe ori, lumea, cu 
oamenii săi de azi, vrea să 
apară alta decât e în realitate. 
Nu zicem că această lume 
este rea în întregime, zicem că 
o mare parte a oamenilor se

•Eugen Evu,

„Cartea de sub brud”
, Numai văzând fotografia
■ poetului de pe coperta inte-
■ rioară a noii sale cărți cu cei 
1 doi copii în brațe îți dai sea- 
j ma de dragostea cu care 
i volumul de față a fost dedi-
■ cat, acum în preajma sărbă- 
1 torilor de iarnă, moment 
' unic și încărcat de simbo- 
i luri, copiilor: "paradis pier-
■ dut, pruncie / tresărire-n
■ veac de gând / cum pe frun- 
1 tea mea adie / umbra păsării 
J zburând” ("Copilărie”). Poe-
■ zia este anume una pentru 
i copii. "Cartea de sub brad” 
1 a apărut la Editura "Emia” 
î condusă de poeta Paulina 
i Popa, tot dânsa asigurând o
■ frumoasă și sugestivă ilus- 
1 trație.
* "Cartea de sub brad” 
i merită să-și afle locul sub
■ cetina verde în noaptea de
• Crăciun, de ea bucurându- s 

induce în eroare pe sine și 
amăgește pe alții. Nepăsarea 
îngreunează primejdia.

S-ar părea că nu mai e 
mântuire... Și totuși nu ne este 
iertat să pierdem speranța.

în iubirea lui Dumnezeu ne 
stă la dispoziție puterea de 
rezistență. Să o utilizăm și să 
viețuim cu ea. Cerul vieții 
noastre sufletești nu-l poate 
acoperi norul pericolului într- 
atât, ca din dragostea divină 

să nu se poată răsfrânge 
scântei în inima noastră... 
Fericit e numai creștinul care 
pe livadă înverzită, pe câmp 
înflorit, în codrul întunecos, pe 
suprafață nemărginită de 
ocean, pe pustiul deșerturilor, 
în clipele amarnice ale câș
tigului pâinii de toate zilele și 
în ispitele vieții: pretutindeni, și 
pururea, pe Dumnezeu îl caută 
și îl găsește...

Sufletul omenesc trece azi 
prin mari și grele frământări. El 
este un focar, în care se încru
cișează nenumărate curente 
aprinse de ispititoarele patimi 
și pasiuni ale zilei. Văpaia 
aceasta a atins și satele 
noastre, schimbându-le aspec
tul moral de odinioară. Puz
deria de întrebări fără tâlc le-a 
asfixiat seninătatea vieții de 
ieri. Nervozitatea, ce stăpâ
nește în zilele noastre, a 
infectat întreaga viață publică: 
a otrăvit conștiința... (dar mai 
bine mai târziu decât niciodată) 
- să (ne) gândim că VINE 
CRĂCIUNUL...

Tu, Doamne, împărățești 
din veac în veac, și mâna Ta 
ocrotitoare, din neam în neam, 
ne-a trimis mângâiere și 

se cei cărora le este dedi- , 
cată. Autorul revede cu o- ■ 
chii minții iernile copilăriei ■ 
când "Ninge, mare și 1 
pufos, / Parcă cerul e mai J 
jos! / Fulgi ușori și nesu- a 
puși, / Micișori jucăuși /1 
Lunecă pe derdeluș”. 1 
Când "Iarna vine cu desagi ' 
/ De povești și basme , 
dragi / Ca măicuța cea bă- ■ 
trână / Să-mpartă din cărți ■ 
lumină.”

Toți poeții adevărați, în , 
clipe de profundă căldură ■ 
sufletească, au simțit ne- ■ 
voia să scrie pentru copii, 1 
să se joace cu ei în vers, * 
să se bucure odată cu ei. a 
Este ceea ce face cu ■ 
aceasta carte și Eugen 1 
Evu, om și creator de mare J 
sensibilitate. ,

i
Mine! BODEA •

nădejde.
Cu tot sufletul și inima să 

ne apropiem, spre închinare, 
la ieslea smerită din peștera 
Betleemului. Toaca și 
clopotele bat, și ne cheamă. 
Să lepădăm haina păcatelor, 
ca să vedem pe Fiul Omului, 
care părăsește strălucirea 
Cerului și coboară pe 
Pământ în noaptea lumi
noasă a Sfântului Crăciun. 
La fel cu păstorii cucernici și 
cu magii învățați, să aducem 
Noului născut darurile 
noastre: inimi curate și 
suflete împodobite cu frica 
Domnului.

în această Noapte sfântă 
puterea păcatului se stinge 
în fața cunoașterii,,Răsă
ritului celui de sus". Prin 
dragoste și multă pocăință 
să ne îndreptăm spre ieslea 
Blândului lisus și să-L rugăm 
cu florile păcii să se 
sălășluiască, în curând, 
peste toate meleagurile, 
bântuite și tulburate, ale 
omenirii de pretutindeni. 
Zilele Crăciunului să fie, 
pentru toți, popas de 
reculegere și de trăire în 
duhul Slăvitului Prunc, ca să 
găsim părintească iertare 
după toate câte am greșit și 
pătimit.

Domnul să ne dea 
gânduri de hotărâri sfinte și 
de bărbătesc legământ în 
toate cele bune și drepte! 
Căci:,,Astăzi s-a născut

Cel fără-nceput
Cum au spus prorocii”...
în această bucurie 

Sfântă - universal simțită - se 
reîmprospătează izvorul de 
viață ce-a izbucnit din 
veșnicie acum două mii de 
ani... ,, Hristos se naște, 
măriți-L; Hristos din ceruri, 
Întâmpinați-L!"

Să ascultăm deci în taină 
și cu înfocare liturghia păcii 
și a mântuirii noastre! Să o 
ascultăm smeriți, împreună 
cu îngerii și cu păstorii și nu 
numai - Acum e sărbătoare 
mare, minunată și sfântă, cu 
vești de veselie și de fericire.

Ni-o aduc de astăzi 
copiîi... și chiar la miezul 
nopții. Să le deschidem ușa 
și să le ascultăm Colinda... 
E ea - Solia păcii...

1'iul sfânt

Nașterea fiului sfânt 
S-o-ntâmpinăm cum se cuvine 
Pace dorind pe pământ 
Și între oameni iubire.

Iubirea care a primit-o 
La naștere prin Duhul Sfânt 
El nouă ne-a împărtășit-o 
Prin viața sa de pe pământ.

Nimic nu-i mai înălțător 
Decât credința-n Dumnezeu 
Prin el și al lui ajutor 
V-om fi feriți de rău.

Mărire dar nașterii tale 
Iubite fiu, Isus Hristos
Nu ne lăsa pierduți pe cale 
Ci să trăim viața cu folos.

________ loan BUȘTEA, lliaj

Întâia carte de proză a 
preadiscretului poet 
Adrian Popescu apărea în 

1993 și se intitula Tânărul 
Francisc (Ed. Dacia). Ea se 
vădea de fapt o hagiografie, 
gen revolut, fără șanse 
aparente de resuscitare, pe 
care însă poetul, în ipostaza 
sa de prozator, l-a reanimat 
printr-un inteligent aggiorna- 
mento. Același lucru se 
întâmplă și cu a doua sa 
carte de proză, Cortegiul 
magilor (Ed. Dacia, 1996) 
pentru care termenul de 
roman se dovedește oare
cum prea frivol. Ne aflăm de 
data aceasta mai curând în 
fața unui apolog, specie și ea 
revolută, în care, după cum 
spun dicționarele, "demon
strarea ideii morale pri
mează asupra realizăry 
literare a narațiunii.” Se 
cuvine de aceea adăugat de 
îndată că, în cazul de față, 
talentul scriitorului situează 
"realizarea literară a 
narațiunii" într-un perfect 
echilibru cu "demonstrarea 
ideii morale.” Pentru Adrian 
Popescu, ca și pentru oricare 
mistic, închinarea magilor 
este un fapt real. El nu face 
decât să-l rememoreze ca 
atare, într-o viziune per
sonală care i-a fost inspirată, 
cum mărturisește în postfață, 
de însuși Harul Divin. Iar 
când folosesc cuvântul 
viziune, o fac în accepția sa 
cea mai strictă, căci iată ce 
s-a întâmplat:

întâi a fost un poem omo
nim care s-a constituit ca 
nucleu al viitoarei narațiuni. A 
urmat apoi acea seară fastă 
de Ajun - suntem de acum în 
debutul capitolului întâi - 
când casa era plină de 
mireasma frustă a bradului, 
iar copiii naratorului, evocați 
cu numele lor reale, ca și 
naratorul însuși, Adri, sunt 
pătrunși nu numai de bucuria 
împodobirii pomului, ci și de 
misterul momentului. Ca și 
adoratorii Pruncului în clipa 
închinării lor, naratorul simte 
cum "un Spirit de viață su
pranaturală circulă prin în
căpere și se înfioară”, aces
ta fiind impulsul care a deter
minat imperativul narațiunii 
"spre mărirea Nașterii

wifEtmS)
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Ominunatele lor cântări 

ne transpun cu sufletele în 
acele vremuri când Dumnezeu 
s-a coborât pe pământ și cu 
oamenii a petrecut. Aceasta 
este taina întrupării Fiului 
Dumnezeiesc, care are un ecou 
atât de adânc răsunător în 
inima creștinului, încât Ia 
Fiecare Crăciun el primește cu 
inima sa pe Mesia cel așteptat 
și-l întâmpină cu o bucurie 
plină de o primitivă prospe
țime, de parcă numai acum, 
pentru prima oară, s-a născut. 
Această reactualizare perpetuă 
a Nașterii Domnului în Fiecare 
an și-n Fiecare suflet o exprimă 
atât de frumos: “Hristos se 
naște, măriți-l; Hristos din 
ceruri, întâmpinați-1; Hristos 
pe pământ, înălțați-vă”...

în tăcerea primei nopți de 
Crăciun, în noaptea sfântă a 
Betleemului, parcă s-a auzit 
deodată un zgomot de nevăzute 
lanțuri ce cad și se sfarmă și 
din adâncuri un suspin de 
ușurare.

Domnului Nostru, Isus 
Cristos”. El suferă o trans
lație în timp și trăiește avatarul 
lui Adri, slujitorul magului 
Balthasar din Numidia. Spre 
deosebire de ceilalți însă, 
Adri, naratorul, este singurul 
personaj cu amintiri din viitor. 
Această acronie pe care 
Adrian Popescu o practică la 
vedere, firesc și dezinvolt, 
este și una dintre principalele 

“Irozii'’ de la Hărțăgani

surse de seducție ale po
vestirii sale. Mai ales țn 
frecventele comparații se 
vădește această calitate, cel 
de al doilea termen al lor fiind 
acronic, o "amintire din viitor", 
deloc deranjantă însă, ci 
producând efectul ușor aci
dulat al surprizei agreabile și 
sugestia ideii că întâmplarea 
pe care o ascultăm e des
tinată a produce consecințe 
benefice asupra viitorimii: 
"Degetele plinuțe, obișnuite 
să netezească fruntea 
asinului sau botul cămilei, 
să țină cu încântare fructele 
(așa cum într-o piesă un 
gropar hâtru ține craniul 
unui bufon), primiră apa cu 
un fel de nerăbdare, de 
așteptare profundă.” Cum 
se vede și din acest scurt 
citat, narațiunea se desfă
șoară lent, ritualic, în conso
nanță cu însuși cortegiul ma
gilor care-și urmează netul
burat steaua sa, asumându-și 
ritualurile păciț, înțelepciunii și 
bunei învoiri. întreaga tramă 
epică, de altfel cât se poate 
de simplă și de bine cunoscu
tă, se desfășoară sub semnul

Steaua de la Răsărit vestea 
lumii că s-a născut Isus Hristos 
și lumina calea omenirii spre 
ieslea sfântă din Vifleiem, unde 
s-au ivit zorile mântuirii 
omului, odată cu razele ce 
însoreau fruntea Pruncului 
sfânt.

Era lumina mântuirii. Și 
condiția sine qua non a 
mântuirii a fost întruparea 
fiului lui Dumnezeu în corp 

Colindătoare din Pojoga.
Foto: Anton SOC AC!

Pruncului vestitor al fră
țietății, candorii și purității. 
Sunt de regăsit aici ingenui
tatea și candoarea incon- 
fundabile ale poetului Adri
an Popescu. Ele sunt pre
zente ca o apă freatică în 
subtextul întregii narațiuni, 
țâșnind pe alocuri în super
be și neașteptate irizări, ca
re aduc în pagină meditații, 
reflecții, fulgerări de gând 

care s-ar putea deseori 
constitui în poeme de sine 
stătătoare. O aspirație de 
înscriere în ritmul cosmic 
răzbate din întreaga scriere 
și își atinge apogeul, firește, 
în momentul când cu toții, 
magi și slujitori, îl văd în 
sfârșit pe Noul Născut care 
le-a prilejuit miraculoasa 
întâlnire. E clipa în care na
ratorul trăiește cu maximă 
acuitate beatitudinea reve
lației și propensiunea spre 
înfrățirea universală.

Acesta e și mesajul pe 
dare Adrian Popescu, poet 
hărăzit în care s-a deșteptat 
din latență un prozator vir
tuoz, îl transmite, în răspăr 
cu vremurile, prin Cortegiul 
magilor. Carte a ingenuității 
și bucuriei primordiale, pro
fund stenică în nobila-i exul- 
tanță și cum nu se poate de 
bine venită în ceasul incert 
dintre două veacuri: unul 
barbar și stresant, celălalt 
imprevizibil.

Radu CIOBANU____  

omenesc, coborârea lui din 
slava cerului în smerita iesle 
din Vifleiem, sălășluirea lui 
între noi: “Și cuvântul trup s- 
a făcut și s-a sălășluit între 
noi și am văzut slava”.

Crăciun, fericit! 
La multi ani!

Pr.dr. !.O. RUDEANU
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POLUL VESTIC AL
CIMENTULUI ROMANESC

UN PROGRAM DE 
INVE5TITII AMBIȚIOS

• ♦

Anul 1977 marca 
intrarea în 
funcțiune a ultimei mari 

investiții din sfera 
industriei românești a 
cimentului. Fabrica hune- 
doreană echilibra dinspre 
vest distribuția teritorială a 
producătorilor de ciment 
din România. Catalizată 
de ruinătorul „țării cât mai 
mult ciment” impus de 
parametrii deveniți abe- 
ranți ai planurilor cincinale, 
cantitatea de ciment pe 
care fabrica o revărsa, în 
epocă, se ridica la o 
valoare ce depășea 1,5 
milioane tone anual. 
Firește totul în total 
dispreț, la acea dată, față 
de profit și piață.

Devenită după ’89 
societatea comercială 
„CASIAL” S.A., fabrica de 
ciment de la Chișcădaga a 
avut, până acum, de două 
ori „noroc” în străbaterea 
anevoioasei căi dinspre 
centralism spre liberă 
inițiativă. O primă șansă 
rezid^ din însuși obiectul 
de activitate al firmei, 
producătoare a unui ex
trem de vandabil produs 
cerut de întregul sector de 
construcții. Pe lângă 
clasicul ciment cu 
adaosuri, comandat și 
fabricat cu preponderență, 
la CASIAL se produc și 
cimenturi speciale, fără 
adaos de zgură și cenușă, 
care vin să satisfacă 
pretenții legate de 
necesitatea unei prize 
rapiae sau a unei 

rezistențe îmbunătățite. 
Trebuie să amintim și varul 
produs la „CASIAL", o 
„delicatesă" în domeniu, 
gradul de puritate al 
acestuia, de peste 90 la 
sută, situându-l pe primul 
loc într-un top al calității în 
România. A doua șansă a 
fabricii se materializează în 
modul în care cei care 
decid la „CASIAL" au știut 
să jaloneze activitatea, dar 
și afacerea, de la începutul 
perioadei „fiecare pentru 
el" până acum. în 
momentul de față 
„CASIAL" înseamnă 11 la 
sută din piața autohtonă a 
cimentului, ceea ce 
reprezintă o producție 
anuală undeva la 500'mii 
tone. Fabrica are controlul 
pieței aferente zonei 
județelor Alba, Sălaj, Caraș 
Severin, Timiș, Arad și 
bineînțeles Hunedoara, 
având peste 1100 de 
beneficiari. Pe baza unor 
relații comerciale tip barter 
o parte din cimentul 
„CASIAL” ia drumul 
Ungariei, în timp ce altă 
parte face obiectul unui 
export de mică anvergură 
în fosta Iugoslavie.

Dacă la această 
succintă prezentare adău
găm o cifră de afaceri pe 
zece luni din acest an de 
116,5 miliarde de lei la un 
beneficiu net de 12 
miliarde lei reiese evident 
faptul că S.C. „CASIAL" 
S.A. a rămas un pol al 
producției românești de 
ciment.
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ÎN SISTEM PRIVAT DECIZIILE SE VOR 

PUTEA LUA PE BAZE MAI EXACTE

O întrebare care se poate 
pune vizează natura relațiilor 
dintre uri director cu expe
riență de zeci de ani într-o 
firmă românească și 
investitorul occidental care 
cumpără pachetul majoritar 
de acțiuni. ,,Comuniunea 
între aceste două părți poate 
fi perfectă. Din relație au de 
câștigat toți. Investitorul 
poate câștiga o veritabilă 
„călăuză” prin labirintul 
sofisticat și imprevizibil al 
mediului românesc de 
afaceri, iar directorul, în 
cauză, beneficiază, la 
confluența interesului 
comun, de întregul know
how pe care vestul se 
presupune că îl are la această 
oră. Referindu-mă la Casial 
sunt convins că deciziile se 
pot lua și se vor lua pe baze 
mai exacte, odată cu 
modernizarea infrastructurii 
financiar-contabile și flui

Fără îndoială pri
vatizarea anului pentru 

hunedoreni poartă 

numele „CASIAL” S.A. 
în conformitate cu 

prevederile contractului 
de privatizare, holdingul 
internațional 

LASSELSBERGER, cu

0 PRIVATIZARE 
SPECTACULOASĂ

sediul central în Austria, 
achiziționează 51 la sută 

din acțiunile „CASIAL”. 
Valoarea acestor acțiuni 
la achiziție s-a ridicat la 

50 de milioane de dolari, 
apreciindu-se că prețul 
obținut, echivalent a 

1,34 dolari pe acțiune, a 

fost bun și corect.

tng. VasileDEAC,
Mr/r/rrryrt

dizarea traficului de date. 
Sigur, va exista un interes 
mărit pentru înființarea 
unui compartiment serios 
de marketing care prin 
metode specifice, s-a 
demonstrat deja, crește 
semnificativ vânzările. Va 
mai trebui să operăm și 
modificări în structura 
organizatorică a firmei, 
probabil prin desprinderea 
unor activități de reparații 
sau transport de firmă. Ca 
și concluzie aș mai spune 
că această privatizare este 
lucrul cel mai bun ce i se 
putea întâmpla CASIAL- 
ului, iar dacă proiectul de 
investiții va fi pus în 
practică cu hotărâre 
perspectivele fabricii de 
ciment vor fi pe termen 
scurt, mediu și lung mai 
mult decât bune”, a 
declarat, în încheierea 
discuției, dl Deac.

„Pe toate listele de priorități ziua de mâine 
va marca și la noi detronarea socialului 

de către economic”
Discutând despre schim

bările pe care privatizarea le 
va aduce în politica de 
personal a firmei, dl Deac 
apreciază ca fiind în favoarea 
salariaților „CASIAL” clauzele 
din contractul de privatizare 
referitoare la personal. Se 
stipulează în act că în 
următorii trei ani este preco
nizată o creștere a salariilor 
până la valoarea a 300 de 
dolari, iar diminuarea de 
personal se va face prepon
derent pe cale naturală. Ce se 
va întâmpla, însă, într-o

S.C. CASIAL S.A - corpul administrativ - 
o investiție în funcționalitate, stil și bun gust.

Dialogul cu dl ing. Vasile 
Deac, directorul general al S.C. 
„CASIAL" S.A., dă întotdeauna 
satisfacție Jurnalistului. Acura
tețea informațiilor, dovedind o 
cunoaștere clară a problemelor 
ecou a unei experiențe de o viață 
în domeniu, jovialitatea pusă în 
răspunsuri chiar și în cazul între
bărilor mai „subversive”, precum 
și un umor bine dozat în replici, 
netezesc calea schimbului de 
idei.

Unul din subiectele abordate 
cu interlocutorul s-a referit la 
angajamentele investiționale la 
care noul proprietar al CASIAL- 
ului a subscris înainte de priva
tizare. în esență procesul de 
modernizare a fabricii urmărește 
reducerea costurilor de producție, 
reducerea consumurilor ener
getice și de materiale, precum și 
o creștere a productivității muncii. 
Există întocmit și un program 
preliminar de investiții la CASIAL 
Este prevăzută punerea în 
funcțiune a unei instalații de 
preomogenizare a calcarului și 
argilei, materii prime ce stau la 
baza fabricării cimentului. Inves
tiția, evaluată la cca 3 milioane 
dolari, va rezolva problema rapor
tului dintre elementele compo
nente de bază ale cimentului 
astfel încât la intrarea în fabrică 
amestecul va fi gata realizat el 
trebuind să sufere eventual doar 
ușoare corecții. Se vor investi 
bani și în modificarea sistemului 
de alimentare și dozare a 
materialelor la morile de ciment, 
soluția propusă eliminând consu
murile de energie suplimentare 
datorate scăpărilor pe care 
actualul sistem de alimentare le 
face în fluxul tehnologic ciclic. 
Introducerea unor separatoare de 
înaltă eficiență va permite fabri
carea unor cimenturi cu structură 
precisă, compoziția la parametri 
exacți dedicând aceste cimenturi 
unor destinații speciale. Pentru

perspectivă mai îndelungată 
când noile tehnologii vor 
compensa munca a zeci de 
oameni?

V.D.: Intenția investitorului 
este de a diversifica acti
vitatea în sensul de a se 
produce la „CASIAL” mortare 
uscate, betoane, agregate și 
de a pune bazele unui 
compartiment de livrare la 
domiciliul clienților a 
produselor comandate. în 
acest context, alternativele 
nou create vor putea 
constitui, să zicem, refugii în 

alinierea la nivelul tehnologic 
mondial, investitorul prevede 
schimbarea întregului sistem de 
monitorizare a procesului tehno
logic. Se vor implementa 
senzori „inteligenți" în toate 
punctele cheie ale fluxului 
tehnologic, controlul acestora 
făcăndu-se, operativ, prin inter
mediul unei rețele de calcu
latoare care va da imaginea de 
ansamblu a întregului proces de 
fabricație a cimentului. Un punct 
„forte" al programului de inves
tiții anunțat vizează măsuri de 
reducere drastică a poluării 
emanate în timpul procesului de 
fabricație a cimentului. Având 
alocați 5 milioane dolari, 
investițiile destinate combaterii 
poluării vizează modificarea 
radicală a tuturor electrofiltrelor 
de la cuptoarele și morile 
destinate prelucrării materiei 
prime, precum și de la morile de 
ciment. Dacă la cele prezentate 
mai adăugăm că se intențio
nează achiziționarea unor 
mașini destinate însăcuirii, 
împachetării și înfolierii cimen
tului, modificarea sistemelor de 
încărcare a cimentului, precum 
și trecerea în cazul cuptoarelor 
de ardere a materiei prime de la 
combustibili lichizi și gazoși la 
mai economicul combustibil 
solid, ajungem să preconizăm o 
valoare totală a investițiilor de 
peste 30 de milioane de dolari. 
Din cele declarate de dl Deac, 
investițiile se vor desfășura pe 
parcursul a 3-4 ani, conform 
proiectului de investiții promovat 
de holdingul LASSELS- 
BERGER. La finele acestei 
perioade, CASIAL va trebui să 
devină la capitolul tehnologie 
aliniată nivelului occidental, 
cimentul produs aici având 
toate șansele să pătrundă, prin 
intermediul pieței controlate de 
LASSELSBERGER, în Europa.

calea disponibilizării pentru 
cei cărora noile tehnologii le 
fac aportul inutil. Vreau să 
precizez însă că posibi
litatea acordării acestor 
bonificații sociale este o 
rezultantă a unui interes 
economic, acțiunea neafec
tând performanțele firmei. 
După părerea mea pe toate 
listele de priorități ziua de 
mâine va marca și la noi 
detronarea socialului de 
către economic. Vremea în 
care întreprinderea unde 
ești angajat e percepută ca 
o sursă nesecată de 
drepturi devine istorie. 
Lupta pentru păstrarea 
locului de muncă va deveni 
extrem de dură, incom
petentă, dezinteresul sau 
randamentul scăzut fiind tot 
atâtea motive de a renunța 
la serviciile unui angajat 
sau altul. Și lucru extrem de 
important balanța între cali
tatea și importanța aportului 
salariatului și recompensa 
primită de acesta trebuie să 
fie echilibrată.

Pagină realizată de 
Adrian SĂLĂGEAN
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COUHDE DE CRĂCIUN
ORIZONTAL: 1) Compozitor român (1903-1984), 

autorul concertului coral „La 25 Decembrie” - Din creația 
acestui compozitor (Vasile) amintim niște „Colinde" 
pentru cor; 2) Scriitor mexican (Ignacio Manuel) căruia 
îi aparține povestirea „Crăciunul din munți"; 3) Inițiale 
cu efect contradictoriu - Din volumul „Licurici" al acestei 
poete (Otilia) menționăm poezia „Literatură de Crăciun”;
4) Populație războinică din vechea provincie persană 
Susiana - Folclorist român (Dimitrie AL), autorul culegerii

. „Poezia milităriei și a Crăciunului de pe Valea Argeșului";
5) „Vine Crăciunul pe...”, colind prelucrat de Paul 
Constantinescu - îmbiere laconică fără reverențe - Firma 
anonimă a unui colectiv asociat; 6) „Crăciunul...", 
nuvelă de Alexandru Sahia - Liric contemporan (Paul - 
Petru), semnatarul poeziei „Colindători cu amintirea"; 7) 
Scânteieri de jad lipsit de suflet! - Picanterie autohtonă 
într-o artă de bun gust - Dulci minunății pentru micii 
ascultători; 8) Tradiționalii colindători ai Zilelor de 
Crăciun - Invocația colindătorilor cu destinație zoo; 9) 
înzorzonată răsplată acordată micilor colindători de 
odinioară - Actriță americană (Vera) protagonistă a 
filmului „Crăciun alb” în regia lui Michael Curtiz; 10) 
Mare stihuitor român (Nichita), care ne-a lăsat o 
„Colindă de inimă”.

VERTICAL: 1) Poetă româncă (Maria), autoarea versurilor 
intitulate „Colindă pe șoptite" - „Colinda...”, prelucrare pentru cor 
de Gheorghe Dima (neart.); 2) Liric român (Ion), semnatarul poeziei 
„Poveste de iarnă” subintitulată „25 Decembrie 1941"; 3) Uvertură 
substanțială programată în concert! - Fionguri obișnuite ale muncii 
cojocarilor - Scriitor maghiar (Karoly, 1824-1894), autorul povestirii 
„Crăciunul"; 4) Dansator temerar pe estrada valurilor - Atributul 
darului din Pomul de.Crăciun; 5) Virtuos al dărniciei, speranței și 
mărinimiei - Curs sui-generis de limba spaniolă; 6) Folclorist român 
(Petre L., 1908-1979), autorul culegerii „Obiceiuri de Crăciun și 
colinde din Maramureș" - Siluetă maestoso într-un decor imaculat; 
7) Personaj feminin din filmul „Vacanță de Crăciun” în regia lui 
Robert Siodmak -.... de Crăciun", nuvelă de Washington Irving -
eseist și prozator american; 8) „...Mare", localitate în Județul Timiș 
- Tribună populară pentru expunerile închipuirii - Rezervație concisă 
de aplicare a autentificării; 9) întâmpinați, după datină, de alaiul 
colindătorilor - „Noel" sau.... de Crăciun”', cunoscută melodie a lui
F.A. Gevaert; 10) Compozitor român (Constantin, 1852-1917) care 
a prelucrat pentru cor colinda „Florile dalbe”.

DICȚIONAR: UXI
Vasile MOLODEȚ

Dezlegarea careului „ Succesiuni" apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) STRĂMUTARE; 2) TREMURĂTOR; 3) RENAN-COTA; 4) EPA-IR- 

MOD; 5) CALATOR-CI; 6) UD-SI-AMOS; 7) RAR-ESCALA; 8) ATEI-LICIT; 
9) TONALITĂȚI; 10) EREDOPATIE.
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SPERANȚA ÎNTR-UN
I

AN MAI BUN
Imaginea oferită de orașul 

Simeria in prag de sărbători 
este una feerică, de basm. Mii 
de beculețe multicolore 
împânzesc vitrinele maga
zinelor și brazii din centrul 
orașului sau cei aflați în fața 
Primăriei. în văzduh răsuna 
colindele străbune, semn că 
și în acest an sărbătorile 
Crăciunului și ale Anului Nou 
sunt așteptate cu multă 
nerăbdare și emoție.

Cum este și firesc, cei 
mici, aflați în așteptarea lui Moș 
Crăciun, au pregătit Serbarea 
pomului de iarnă. Moșul a sosit 
la grădinița cu program nor
mal nr.1 Simeria în clinchet de 
zurgălăi, dar fără săniuță (din 
lipsa zăpezii). Spectacolul a 
debutat într-o atmosferă 
sărbătorească, o sală frumos 
împodobită, la lumina 
beculețelpr. Cei 30 de copii, 
îndrumați și pregătiți de dnele 
educatoare Maria Tomodan, 
Elena Gherghina, Mariana 
Muntean, Alexandra Capelaru 
și Cecilia Damian, au oferit 
celor prezenți momente de 
poezie, cântec, colinde, 
plugușor, tradiții populare și 
bineînțeles “Dansul fulgilor de 
nea" pe o melodie de 
Ceaikovski. După ce bătrânul 
Moș Crăciun a asistat la

in atentia
9

călătorilor
pe calea 
ferată

Regionala CF Timi
șoara pune la dispoziția 
publicului călător, înce
pând cu data de 
18.12.1997, numărul de 
telefon 056/193358, nu
măr la care se pot pre
zenta orice aspecte 
legate de activitatea de 
trasport pe calea ferată. 
(T.l.)

Artificii de sărbători
Potrivit spuselor domnului Horațiu Suciu, 

directorul ROCHIM SA Orăștie (fost ROMPIRO RA), 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă unitatea din Orăștie 
pune la dispoziția celor interesați prin magazinul din 
zona parcului o gamă diversă de jocuri de artificii 
specifice momentelor de sfârșit de an. în același 
timp directorul ROCHIM SA mai spune că pro
dusele indigene sunt restricționate prin legi și acte 
normative pentru vânzare numai pentru o anumită 
perioadă, pe când cele din import se vând fără nici 
o restricție, fapt ce creează, din start, un dez
avantaj pentru producătorii români de artificii. (C.P.)

CADOURI DE CRĂCIUN
Pentru organizarea pomului de Crăciun, 

municipiul Brad a asigurat cadouri pentru 600 
copii, în general de vârstă preșcolară, de la 
casa de copii și creșă cât și pentru căminul de 
bătrâni, valoarea cadourilor ridicăndu-se la 
suma de 5.069.359 lei.

Cadourile au constat din dulciuri, citrice, 
fructe, iar fondurile rezultate au fost obținute 
din contribuția salariaților primăriei, a ■ 
silierilor, a unor agenți economici ca SC Le,: 
Alba SRL, SC Alin Trans Impex SRL, SC Aibă 
Lux SRL, SC Unic Impex SRL, SC Prod Com 
Aurora SRL, care au contribuit cu sume de 
bani variind între 150.000 - 300.000 lei. (Ai.J,) ,

Șl TOTUȘI S€ ponrt!
Ordonanțele, Bugetul de 

austeritate, Reforma în 
general au afectat și învă
țământul preșcolar...

Când mi-am înscris 
băiatul la grădiniță am 
făcut-o dintr-un motiv pro
zaic: nu aveam cu cine să-l 
las cât timp eram la serviciu. 
M-a surprins apoi că fiul 
meu mă întreabă cuvinte în 
engleză sau îmi spune ce 
s-a mai jucat pe calculator.

Viața reală este grea, 
noi adulții o simțim în fie
care zi, dar acolo unde 
învață copilul meu este un 
personal inimos, implicat 
sufletește în tot procesul 
instruirii, și nu numai...

Pentru ca totul să fie ca 
la carte, copiii să nu simtă 
prin nimic convulsiile în care 
se zbate societatea noastră, 

serbare, s-au purtat discuții 
cu copiii, iar la sfârșit a 
împărțit darurile, moment 
mult așteptat de copii. Pe 
lângă pachetele făcute de 
părinți, în valoare de 30.000 
lei, a fost și punga 
sponsorizată de primărie în 
valoare de 6963 lei, 
conținând dulciuri.

La Școala Generală Nr. 
2 Simeria, serbările se 
desfășoară într-un cadru mai 
restrâns, deoarece școala 
nu dispune de o sală de 
spectacole. De la directorul 
școlii, dl Virgil Bozdog, am 
aflat că și în acest an, la fel 
ca și anul trecut, Primăria 
orașului Simeria acordă un 
cadou de Crăciun celor 970 
de copii care învață în 
această școală.

Splendoarea iernii, cu 
toată fantezia și fascinanția 
ei, n-ar mai fi aceeași fără 
glasurile _ cristaline ale 
copiilor. în clinchet de 
clopoței, colindele lor 
străbat până sus, la ceruri. 
Și, la auzul acestora, 
devenim mai buni, mai 
sensibili, sclipind în noi 
speranța într-un an mgi bun, 
asemeni beculețelor 

Cristina CÎNDA

Generale nr. 1 și ai Școlii Normale „Sabin Drăgoi”.
Foto: Eduard CHIROIU

directoarea Grădiniței nr. 2 cu 
program normal, doamna 
Doina Moldovi, a luptat din 
răsputeri pentru obținerea 
de fonduri. Treptat, efortul 
personal și consecvența au 
dat roade: calculatoare 
moderne, material didactic, 
televizoare color, video, 
jucării sunt din plin aici. Uimi
rea și recunoștința noastră, a 
părinților, nu cunoaște mar
gini atunci când auzi copilul 
vorbind nu despre pisicuțe, 
păpuși și mașinuțe, ci despre 
“English teacher”, “mouse”, 
"tastatură”, “monitor”. Și toate 
acestea prin bunăvoința 
unor oameni care au învățat 
să dăruiască fără să obțină 
altceva în schimb, știind că 
“cel ce seamănă cu dărnicie, 
cu dărnicie va și se- 
cera’’(Corinteni 8-10). Aceștia

Primăria orașului Hațeg, 
Postul de radio T5ABC și 
Subfiliala Hațeg de Cruce 
Roșie au inițiat o emoționantă 
acțiune de caritate organizând 
spectacolul “Inimi deschise" In 
scopul obținerii de fonduri 
pentru pomul de Crăciun și 
sprijinirea unor familii nevo
iașe din oraș și satele apar
ținătoare. Spectacolul a fost 
prezentat de către Casa 
orășenească de cultură, în 
colaborare cu școlile generale 
nr.1, 2, Clubul elevilor, prilej 
cu care s-ău obținut 10 
milioane de lei. Darurile

“Inimi 
deschise”, 
ia Hațeg 

achiziționate cu acești bani 
vor fi acordate la 160 de copii 
ce mănâncă la cantina socială 
a orașului, 60 de copii de la 
Căminul “La Violette" și 30 de 
familii nevoiașe. Vor fi 
acordate dulciuri celor 100 de 
copii care vor susține spec
tacol în jurul pomului de 
Crăciun. (M.B.)

* * *

Biserica ortodoxă “Sf. 
Nicolae” din Hațeg a găzduit 
un concert de colinde 
prezentate de corala bisericii 
dirijată de dna prof. Maria 
Vasiu. Au participat un mare 
număr de credincioși de toate 
credințele și convingerile 
religioase. (M.B.)

sunt persoane fizice 
(Ovidiu Jurca, Balșa Maria, 
Mitocanu Gheorghe), firme 
particulare (Devasat, 
Quasar, Tamara Sport, 
Cocoșul de aur, Silog 
Electronics) sau de stat 
(Cooperativa de credit 
“Decebal”, Univers SA) și 
mulți alții.

Și totul pentru a mai 
pune încă o cărămidă la 
emanciparea socială a 
întregului eșafodaj al învă
țământului românesc, 
care, sperăm să facă din 
copiii noștri ceea ce nu am 
reușit să devenim noi...

Tuturor acestora, un 
gând bun de Crăciun și 
Anul Nou 1998, din partea 
mea ca părinte și a 
micuților învățăcei!

/naJURCONE
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SERVICII ÎN ZILELE DE SĂRBĂTOARE
• Farmacii de serviciu. în 

intervalul 25-26 decembrie, 
va fi deschisă în Deva far
macia “Sanofarm” din Str. 
G.Barițiu. în următoarele 
două zile, va funcționa far
macia “Integra” din strada 
Eminescu, bloc 19.

în municipiul Hunedoara 
va funcționa în ziua de 25 
decembrie farmacia “Lu
ka”, situată în localul poli
clinicii cu plată de lângă 
piața Obor. în următoarele 
două zile va fi de serviciu 
farmacia “Hyantus” din 
strada George Enescu.

• Ca întotdeauna, ser
viciile telefonice vor funcțio
na non-stop. Câteva urgen
țe: 961 - Salvarea; 981 - 
Pompierii; 953 - Getax; 921

ANIVERSĂRI
• Cu ocazia împlinirii fragedei 

vârste de un an, mama, tata, bunicii 
și fratele Dacian îți urează dragă 
Flavius Florinei Modrea din Ilia să 
crești mare și voinic, iar viața să-ți 
fie numai bucurie. Un călduros din 
suflet "La mulți ani” I (9951)

• Astăzi 24 decembrie, când 
Ionel Bocan din Deva își 
sărbătorește ziua de naștere, părinții 
din Ormindea, soția Nicoleta, fiica 
Loredana din Deva îi dorim împlinirea 
tuturor dorințelor și un călduros La 
mulți ani I ( 9939 ) (009939)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând două apartamente cu 
două camere, Gojdu. Tel. 230056 
(9958)

• vând garsonieră, Simeria str.
Crișan. Informații în str, Caragiale, 
Dl.2, ap. 12(9954)_____________

• Vând casă, Bretea Mureșană, 
nr. 193 (9946/47)

• Vând Raba, camion, 10 
tone,preț convenabil. Tel. 247113 
Orăftie (9283)

• Vând utilaje pentru confecții 
încălțăminte, mașini cusut, prese 
freze și materiale. Tel. 069/213107 
(9949)

ÎNCHIRIERI
• închiriez garsonieră confort 1, 

mobilată, zona liceu auto. Tel. 217969 
(9945)

• Caut pentru închiriat 
apartament mobilat, cablu Devasat. 
Tel. 094822470

DIVERSE
• Agențiile de impresariat ar

tistic "Orbis Impres" și D & B Tra
ding CO” selecționează tinere cu 
aptitudini artistice (soliste vocale,

- Deranjamente instalații 
telefonice; 957 -Telegrame 
telefonate.

* Echipa de intervenții a 
Regionalei Gaz Metan Deva 
va putea fi solicitată, în 
situații de deranjamente, la 
telefonul 227091 sau 928 
(de pe Alcatel).

* Cele două dispecerate 
de apă-canal și termo- 
ficareaie RAGCL Deva vor 
lucra non-stop. Telefoanele 
la care puteti suna sunt 
227087 și 227089 (pentru 
apă-canal), respectiv 
217808 și 212225 pentru 
termoficare. Va lucra și salu
britatea. (Rugămintea con
ducerii regiei este aceea de 
a nu pune în containere ci 
lângă acestea brazii uscați).

dansatoare) pentru contracte 
externe. Relații la tel. 228325 
(9908)

• Asociația familială "Seleșan” 
Dobra funcționează în baza 
autorizației 14376/1997 cu 
activitate de comerț,prestări 
servicii și alimentație publică. 
(9948)

• Mulțumiri conducerii 
Sucursalei Energoconstrucția 
Deva pentru ajutorul acordat în 
rezolvarea problemelor de 
sănătate.Oprean (9953)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC SIMAL EXIM SRL 
DEVA, cu sediul în Deva, b-dul 
Decebal, bl. 15 ,ap. 41, anunță 
începerea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu 
pentru depozitul de mobilă situat 
în Soimuș, ferma 8, bl. 3 . 
Eventualele sesizări se depun la 
sediul APM Deva, str. Aurel Vlaicu 
nr. 25. în termen de 20 de zile de la 
publicare. (9950)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 2127109 aparținând SC Presso 
Impex SRL Peștișu Mare, cu sediul 
în Hunedoara, str. Peștișu Mare nr. 
20. Se declară nul. Î9944)

COMEMORĂRI
• Crăciunul, patru ani de la 

trecerea în eternitate a celui care 
a fost dragul meu soț

SCHULZ FREDERIC 
VILHELM (FREDY)

lăsând în urma lui curajul, 
bunătatea și omenia, de care am 
atâta nevoie. O pioasă aducere 
aminte din partea celor care 
s-au bucurat de bunătatea lui 
sufletească. Valentina. (9911)

• Se împlinește un an de la 
despărțirea de iubita noastră 
soție și mamă

VALICA DAN
Dumnezeu să-i dăruiască 

odihnă veșnică. Familia. (9557)

SC - LU.G. - SA
HUNEDOARA
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• Programul de lucru al 
Agențiilor de voiaj de pe 
raza Regionalei CF 
Timișoara în perioada 
sărbătorilor de iarnă este 
următorul:

- în zilele de 25,26,28 
decembrie 1997 și 1,2,4 
ianuarie 1998 toate agen
țiile de voiaj vor fi închise;

- în zilele de 29,30,31 
decembrie 1997 toate 
agențiile de voiaj vor 
funcționa după programul 
normal de lucru;

- în zilele de 27 
decembrie 1997 și 03 ia
nuarie 1998 toate agențiile 
de voiaj vor avea programul 
de funcționare cu publicul 
între orele 8.00 - 12.00.

• Duminică 28 decembrie 1997 
se împlinesc șase săptămâni de la 
trecerea în eternitate a celei care a 
fost

prof. VIORICA ZASLOȚI,
o minunată soție, om de aleasă 

omenie, cadru didactic de înalt 
prestigiu al învățământului hune- 
dorean. Cu sufletul cernit de durere 
te plânge soțul tău nemângâiat, 
profesor Mircea. Parastasul de 
pomenire va avea loc la Biserica 
Ortodoxă din Vețel, în ziua de 11 
ianuarie 1998. Să-i fie țărâna 
ușoară și memoria binecuvântată. 
(9943) 

• Pios omagiu la un an de la 
trecerea în eternitate a iubitului 
nostru

ALEXANDRU RITTER
din Băcia. Fiicele și soția îi 

păstrează veșnică amintire. (8911)

®decese

• Conducerea Teatrului de 
Estradă Deva, colegii și prietenii 
aduc un ultim omagiu maestrului 
scenograf

I0AN BOZEȘAN
minunat coleg și prieten și trans

mit sincere condoleanțe familiei 
îndurerate. (9952 )

• Mulțumim tuturor celor .care 
au fost alături de noi la marea 
durere pricinuită de decesul fratelui 
nostru

Dr. PIUS FUGACIU
Odihna cea veșnică dă-o lui, 

Doamne și lumina cea fără de 
sfârșit să-i strălucească lui. Să se 
odihnească în pace. Familia (9956)
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F TRUSTUL DE INSTALATII-MONTAJ șT CONSTRUCȚII S.JC CLUJ l 
I I
| Zona de activitate Orăștie, Deva, angajează de urgență Condiții: - studii de specialitate;

| următoarele categorii de personal: - competență profesională și spirit întreprinzător. |

I - ingineri - specialitatea instalații; Informații și relații suplimentare se pot obține la Sediul I
j - maistru - specialitatea instalații; Zonei de activitate Orăștie - Deva, str. N. Titulescu nr. 62, j
| -sudori; director - SEPLECAN CĂLIN, telefon 054/241338, între j

QUASAR DEVA
Bd. Decebal bl.R parter

| -instalatori; orele 08.00-16.00 |
L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — J

C.E.C.C.A.R. - Filiala Hunedoara - Deva
convoacă

Adunarea generală a filialei Hunedoara Deva se 
va desfășura în data de 28 februarie 1998 cu 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul consiliului filialei pe 1997, execuția 
BVC pe 1997 și programul de activitate pe 1998;

2. Raportul cenzorului;
3. Aprobarea BVC pe 1998;
4. Aprobarea listei experților contabili și 

contabililor autorizați de onoare;
5. Alegeri pentru reînnoirea a jumătate din 

numărul membrilor consiliului filialei și a 
reprezentanților la Conferința Națională.

- MODE. -

C E C C A R

Fill AL A...................

i. DECLARAȚIE DE CANDIDATURĂ

F-eb-'O-sa fio Irimsă cu scrscan» reconandatâ
. cu confirnare d« prim-re. astfe, i-icât sâ Le prindă 
i la l-il:a:ă pâră la

Akțerut Sf ia dan

I CmNDSCATURA n Ca«ilw Consiliu
pontruunlocdo f ( a)J s.pefior

Expert contabil titular

î Expert contabil supleant

3 Contabil autoriza! titular

4. Contabil autorizat supleant

! Jfarca civilă a candidatului

Nînre
Prenume
Data ți locul nașterii
Domiciliul actual
t ur.ctia
■Locul de muncă
Telefon / serv.ou .7 domiciliu

II Studii litlurr știinlifice

Medii
Superioare
■"ost universitare
Titluri științifice
Lucrări științifice

Membrii corpului au dreptul de a fi aleși în 
consiliul filialei sau în consiliul superior al corpului, 
depunând o „Declarație de candidatură” pentru un 
loc de titular sau supleant, după modelul prezentat 
mai jos, declarații care vor fi depuse filialei CECCAR 
Deva cu recomandată cu aviz de primire astfel ca 
acestea să fie primite până la data de 5 ianuarie 
1998, cele primite după această dată nu vor mai fi 
luate în considerare pentru tardivitate.

Formulare de declarații de candidatură se 
găsesc la Sediul Filialei CECCAR Deva.

III Functn ceia exercitate in organele de conducere ala Corpului ■

de la pana ia caii lat e a

in Consiliul Fiiiaiei

în Comis a de disc.piir.ă a F1 iaie

ir. Consiliu Supe-.or

n Ccm.sia Superioară de Disciplină

Aite funcții

'V Exercua'ea profesiei

1 ca profesionist independent in cabirotu propriu
2. ca salariat irtr-o societate de expertiză
3 ocazional fiind salariat ’in

- industrie, a
- comerț sau prestări servicii, ia
- agricultură, la
- administrați publică la
- sistemul I nanciar-bancar la
• învățământ, la . ... .
- alte activități . . .

4. Experiența o'ofes cnală individuală:
- număr cenzorate in 1997
- număr clienți

- contabilitate
- consultanță
• cenzor extern independent.
- audit financiar
• eva uăr:

5 Responsabilitate orofe$icn3:ă
- număr poliță ce asigurare asigurato'

V Acțiuni infep' nse in a-t.l 1997 penlru soripnirea profesiei
- nr participări ia cursuri și semina'u

(se prezintă celalial și ca.itatea .ector sau 3uditorl
- aocnamenle la revsta Corpului.......................................................
• publicații editate de Corp procurate.
- cotizații plătite fixe

vanabiie

VI Motivarea cancicaiurn
■ Ce doriți să obțineți prin alegere7
- Ce aveți de oferit dacă veți fi ales7

DATA SEMNĂTURA.

Oferta lunii 
DECEMBRIE!!!

Cumpârind 
un calculator

PGA Pentium 150 MHZ 
echipat cu placă de sunet 

primiți GRATUIT 
un set de

BOXE de 80 W PMPO

Sunați acum la tel. 211261

INSTALEAZĂ
cy Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

la efracție și incendiu;
Sisteme de televiziune cu circuit închis;
Sisteme de control al accesului prin cartele; 

cy Sisteme de interfonie și videointerfonie;
Alarme auto;
Geamuri termoizolatoare și securjzante;

& Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.

CU PYROSTOP VEȚI FI MAI IN SIGURANȚA!

Societate comercială 
vinde.en gros și 

en detail
• BERE:
* SILVA1/2 
*REGUNl/2
* NEAGRĂ 1/2 

•ROM 30° 
•VODCĂ 30° 
•RACHIU ALB 25° 
•Apă minerală

BIBORȚENI 1,5 L
• Hârtie igienică

Relații Ia depozitul
- magazin din Deva.
str. 22 Decembrie, nr. 257 
(în incinta S.C. Polidava 
S.A.), tel: 225904, 
între orele 10 - 14.

Folosirea gazelor 
naturale de către cei

STIMAȚI CONSUMATORI DE

care nu cunosc și nu respectă 
instrucțiunile pentru utilizarea lor 
creează pericolul producerii de 
explozii. De aceea, pentru 
prevenirea exploziei în locuința 
dv, indiferent dacă gazele acu
mulate provin din infiltrații sau ca 
rezultat al unei defecțiuni sau 
manevre greșite a instalației de 
utilizare, vă recomandăm urmă
toarele:

- nu aprindeți focul sau lu
mina electrică în încăperi fără o 
bună aerisire prealabilă;

- asigurați aerisirea perma
nentă în încăperile în care există 
aparate de utilizare cu flacără 
deschisă;

- asigurați ventilarea 
subsolului prin orificii de ventilare

pe conturul exterior al clădirii și 
între încăperile din subsol;

- nu obturați orificiile de 
aerisire ale pivnițelor și ale sub
solurilor tehnice;

- respectați instrucțiunile de 
utilizare a gazelor naturale 
existente la consumatori și publi
cate periodic în presa locală de 
către Distribuția de Gaze 
Naturale;

- atenționarea în scris a 
celor care au construit pe 
rețeaua de gaz fără aprobarea 
Regionalei Gaz Metan Deva și 
înștiințarea primăriilor că dacă în 
decurs de 3 zile nu se va 
reglementa situația se va 
proceda la sistarea alimentării cu 
gaze în acea zonă. In același 
timp se vor înștiința organele 
abilitate pentru reglementarea

GAZE NATURALE!
unor astfel de situații.

•
Pentru orice emanații de 

gaze sau alte cauze care ar 
putea diminua gradul de sigu
ranță în exploatare a con
ductelor și instalațiilor de gaze, 
se va telefona de urgență 
echipelor de intervenție, care 
răspund la telefoanele:
Deva: 928 227091; 
Simeria: 928 661343;
Petroșani: 544811; 
Hunedoara: 712849; 
Călan: 730492;
Orăștie: 642465; 
Vulcan: 570032;
Hațeg: 777190; 
Geoagiu-Băi: 648157.

CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR Șl
FACTORILOR POȘTALI

Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 
dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. Casa 
de presă și editură “Cuvântul liber” S.A. Deva 
împreună cu Oficiile Teritoriale de Poștă Deva, Hune
doara și Petroșani organizează un CONCURS CU 
PREMII AL DIRIGINȚILOR DE OFICII POȘTALE Șl AL 
FACTORILOR POȘTALI în perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE 

LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITORILOR DIN 
FIECARE ORAȘ SAU COMUNA Șl DE DISPERSIA LOR ÎN 
TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasa
ment, separat pentru diriginți și factori și separat 
pentru zonele urbană și rurală.

Vor fi acordate următoarele premii:
Locul 1: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 de lei; 
Locul al lll-lea: 100.000 de lei.
Vor mai fi acordate un număr de 5 mențiuni de 

câte 50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor diri- 

ginților de oficii poștale și factorilor poștali din județul 
nostru și cât mai multe abonamente la ziarul 
“Cuvântul liber”!

De la 1 ianuarie 1998, costul abonamentului la zia
rul nostru este de 8000 de lei/lună plus taxele poștale.

.............. .............
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D£ A DARVI

ADRIAN SEVERIN A
Cantina S.C. Apollo S.A. 

Deva a răsunat luni de glasuri 
zglobii. Aici au fost invitați 
micuții celor două case de 
copii devene. Bradul frumos 
împodobit, sucurile și 
dulciurile cu care copiii au fost 
tratați și mai ales tandrețea cu 
care i-au înconjurat membrii 
Asociației Alter Ego, inițiatorii 
acțiunii, au creat atmosfera 
adecvată sosirii lui Moș 
Crăciun.

Până să vină Moșul cu 
darurile (aduse mulțumită 
sponsorilor) , la îndemnul 
părintelui Mircea Farca au 
spus ,, Tatăl nostru" și au 
colindat. Au mai participat la 
întâlnirea celor mici cu Moș 
Crăciun și le-au adresat 
cuvinte calde subprefectul 
Nicolae Segesvari și patronii 
S.C. ITRO Impex SRL Deva 
Vittorio Mazzetto și Gabrielle 
Boscaro. Aceștia din urmă au 
contribuit la darurile de 
Crăciun (300 de pachete -110 
pentru copiii prezenți la 
întâlnire, restul pentru cei ai

unor familii 
nevoiașe din 
Hunedoara) cu 
peste un milion 
de lei, au plătit prânzul celor
mici la această acțiune și au 
donat un milion de lire 
italiene Asociației Alter Ego 
pentru un program de 
sprijinire a caselor de copii.

Cu acest prilej solista 
Mariana Anghel a dăruit 
copiilor un buchet de 
minunate colinde iar mult 
așteptatul Moș cadouri de 
aproximativ 50 de mii lei 
pentru fiecare. La sosirea lui 
Moș Crăciun copiii i-au 
mulțumit prin cântecele și 
colinzi, iar cei de la nr. 1 și 
prin evoluția formației de 
dansuri populare. Mulțu
mirea se putea citi nu doar 
pe fețele celor mici ci și pe 
ale celor care și-au asumat 
delicata misiune de a le 
suplini, măcar din când în 
când, absența părinților.

V. ROMAN

DEMISIONAT
într-o Conferință de presă organizată 

ieri în Capitală, Adrian Severin și-a făcut 
publică demisia din funcția de ministru al 
afacerilor externe, ministru de stat.

în fața presei, Adrian Severin a apreciat 
că dreptatea și adevărul au fost de partea 
sa, dar că nu poate lupta singur împotriva 
tuturor. (T.l.)

SALARII MAI MARI LA 
PRIMĂRIE

Unul dintre punctele 
aflate pe ordinea de zi la ul
tima ședință din acest an a 
Consiliului local Deva a fost 
și aprobarea salarizării

“s

I Cu prilejul împlinirii a 8 ani
I de la Revoluția din 
| Decembrie 1989, luni, 22 
I decembrie a.c., Primăria 
I municipiului Brad a organizat 
| manifestări omagiale cu 
I depunere de coroane la 
1 Troița din fata Primăriei. 
| Evenimentul a fost cinstit așa 
1 cum se cuvine prin prezența 

multor reprezentanți ai în- 
| treprinderilor și instituțiilor de 
i pe raza municipiului, dintre 
[ care amintim: Sucursala

Minieră Brad, Mina Țebea 
U.M. Vânători de munte 
Școala generală nr. 2 
R.A.G.C.L. Brad, Liceu

MANIFESTĂRI
OMAGIALE

Avram lancu etc, a nume
roșilor locuitori prezenți. După 
oficierea slujbei de pomenire 
făcută în memoria morților, de

un sobor de preoți, avându- 
1 în frunte pe părintele 
protopop loan Jorja, s-a ridi
cat un parastas de pome
nire,.

în continuarea acțiunii a 
fost prezentat un program 
de colinzi susținut de grupul 
de colindători ai Casei 
Armatei, un moment folclo
ric prezentat de către Casa 
de cultură municipală sub 
conducerea muzicală a dom
nului Adrian Miheț. (Al. J.)

VINE MOȘ CRĂCIUN CU SACUL 
NU PREA PLIN, DAR SCUMP

(Urmare din pag. 1)

imposibilă procurarea strictului 
necesar pentru familie. Este 
regretabil că acum, în preajma 
Crăciunului - sărbătoare de 
suflet în viața noastră, a 
fiecăruia -, un kilogram de 
carne nu este departe de 
40.000 lei, ceea ce face ca 
multe familii să înghită în sec. 
Dorim ca Moș Crăciun să ne 
aducă căldură în apar
tamentele personale din str. 
Retezatului, blocuri ale CFR- 
ului unde, de ani de zile, nu 
avem căldură. Din nefericire, 
cazul este cunoscut inclusiv de 
factorii de răspundere ai 
județului, însă până în prezent 
nimeni n-a mișcat un deget 
spre a ne rezolva problema. 
Ppate Moș Crăciun din acest 
an se va gândi să-și îndrepte 
bunătatea sufletească și spre 
noi.

Emil Mureșan, Simeria:
Aștept Crăciunul cu 

gânduri de mai bine pentru 
toată țara, căci viața, din toate 
punctele de vedere, nu este 
deloc ușoară. Casa este 
pentru mine singura oază de 
liniște. Regret că la prețurile 
actuale, Moș Crăciun nu poate 
fi prea generos. Fiicei mele, 
Georgiana, i-a adus câte ceva, 
urmând să-i mai dăruiască și 
o pereche de blugi. Soția ar 
trebui să primească un premiu 
de fidelitate întrucât se tre
zește la orice oră din noapte 
pentru a-mi pregăti pachetul 
pentru drum.

losifGagyi, Simeria:
Pentru familia mea, 

Crăciunul are o semnificație 
deosebită, întrucât, acum 29 
de ani, chiar de sfântul praznic 
al Nașterii Domnului lisus

Hristos, s-a născut fiica mea, 
Gabriela. M-am străduit, cu 
această ocazie, ca Moș 
Crăciun să-i aducă daruri 
frumoase care să marcheze și 
aniversarea și sărbătoarea 
noastră creștinească. Viața 
este destul de dură, dar 
încercăm să ne descurcăm 
cum putem.

Gabriel Broscățan, Si
meria:

în preajma sărbătorilor, 
viața devine mai scumpă. Cu 
toate acestea, pentru mine 
este cea mai frumoasă 
perioadă a anului. Iar, dacă știi 
să te bucuri de ea, vei vedea 
cum prețurile, oricât de mari ar 
fi, trec pe locul doi. Cadoul pe 
care mi-l doresc de la Moș 
Crăciun, cu siguranță nu-l voi 
găsi sub pom, alături de cel al 
soției sau al fetiței. Pentru că 
eu doresc să se vadă lumina 
de la capătul tunelului. De 
asemenea, doresc viață lungă 
ziarului dumneavoastră, 
Crăciun fericit și un sincer “La 
mulți ani!” “Cuvântului liber" și 
cititorilor săi fideli.

Iu Ha na Kiss, Deva:
Obișnuiesc să îmi petrec 

sărbătoarea Crăciunului în 
familie, cu un brăduț frumos 
împodobit și mâncare tradi
țională: sarmale, cozonaci. 
Crețurile, mai ridicate în 
această perioadă, nu m-au 
împiedicat să fac unele 
cadouri pentru cei dragi. Mă 
simt bine alături de prieteni cu 
prilejul sărbătorilor și aștept cu 
emoție și nerăbdare să-mi 
calce pragul cât mai mulți 
colindători. De la bătrânul Moș 
Crăciun nu-mi pot dori decât 
sănătate și multă fericire.

tot

ro
șă

Asemenea le doresc din 
sufletul și celor apropiați.

Florie a Ursa, Deva:
Pregătirile de Crăciun 

au costat foarte mult. Ca
poți trăi cât de cât decent e 
nevoie de mulți bani, iar pre
țurile sunt exagerate compa
rativ cu salariile noastre. Am 
mare noroc cu rudele de la 
tară, care mă ajută, mai ales 
în preajma sărbătorilor. Astfel, 
cred că ne-am plânge de milă 
unii altora. Cu multe sacrificii 
șl bani puși dăoparte am reușit 
să le cumpăr copiilor un brad 
și o jumătate de kg de 
bomboane. Mă doare faptul că 
n-am ce le pune sub pom, dar 
sper să rezolv și această 
problemă când soțul meu va 
primi cadourile de la serviciu.

Floarea Demean, Deva:
După cum vedeți, pentru a 

avea câțiva bani de sărbători, 
am fost nevoită să vând pe 
piață varză murată, usturoi 
ș.a., căci pensia încă n-am 
primit-o. Celor trei nepoței le- 
a adus Moșul câte o bluză, iar 
mie sper să-mi dăruiască 
sănătate și pace, căci numai 
așa voi mai putea duce greul 
zilei de mâine.

Maria Popovici, Deva:
în alți ani ne-am pregătit 

mai bine pentru Sfintele 
Sărbători, am putut cumpăra 
um porc și am întâmpinat 
Crăciunul, dar acum nu ne mai 
permitem. Toate sunt scumpe, 
iar banii sunt tot mai puțini. Un 
brăduleț costă peste patruzeci 
de mii de lei, mâncarea este 
scumpă. Ce să mai vorbim de 
daruri pentru cei dragi! Cred 
că Moșul o să fie foarte sărac 
anul acesta.
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personalului din aparatul 
propriu al Primăriei. Moti
vată prin plecarea spe
cialiștilor nemulțumiți de 
nivelul retribuțiilor, decizia 
de mărire a salariilor 
acestora nu a întâmpinat o 
mare rezistență din partea 
consilierilor. Conform hotă
rârii luate, cel mai mic 
salariu este de 800.000 de 
lei și corespunde coefici
entului de ierarhizare 1,00. 
Toate celelalte salarii se 
calculează raportându-se la 
acest coeficient. (A.N.)
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Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva * Cod fiscal 2116827

S.C. ZARAND TRANS S.A.
Brad, cu sediul in Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, 

Județul Hunedoara, 
tei: 054/651310, fax: 054/650778 

Organizează la sediul societății in zilele de 
marți și Joi ale săptămânii, ora 12, 

licitație publică cu strigare pentru vânzarea
unor mijloace fixe disponibile:

R‘
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autocamion basculantă R 8135 F - 11 buc; 
autocamion R 8135 F -1 buc;
autocamion cu macara SRD HIAB - 2 buc; 
autofurgon R 8135 F - 2 buc;
autocamion R 8135 OR -1 buc;
autofurgon frigorific R 10215 F - 2 buc; 
autofurgon izotermă R 10215 F - 2 buc; 
autotren transport marfă cu șa R 212215 FS -1 buc; 
semiremorcă autotren ATM 2 -1 buc;
remorcă 2 RPF 7 - 6 buc;
remorcă furgon izotermă -1 buc;
alte mijloace fixe.

Listele complete și prețurile de pornire pot fi

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă Organizația 
Municipiului Brad a Partidului Alianța pentru 
România urează tuturor membrilor, 
simpatizanților și locuitorilor municipiului 

//rzt/rz/r z/^rri/r//r Âr? mrrtâ'omV99<9/
fa&^^omitetui Organizației Municipale

consultate zilnic, orele 8-14, la sediul societății.

Un serviciu accesibil 
pentru oameni accesibili

DEALER AUTORIZAT

DEVA
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TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ Gsm

E suficient să vorbești 
cu noi ca să poți vorbi 
cu toată lumea.’ 
Contactează-ne. 
Vei fi bine venit 
si bine au^lt.9

MOBILCOM - R.C. Team
Str. George Coșbuc nr. 1. bl. 21
Tel: 054/218655, fax: 054/218655
MOBILCOM - Mobilfon Telecom
Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700 
Tel: 054/235678, fax: 054/234567

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIUISTRATE - 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, M/NEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB - membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061* E-mail.cuvIitxQ recep.roknet.ro
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției și la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. 
Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare 
computerizată 

“CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la 

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ’’ 
ALBA IULIA

Tel. 058-812126 r

recep.roknet.ro

