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PLUGUSORUL

1
Aho, aho, copii argați 
Stați puțin și nu mânați, 
Lângă boi v-alăturați 
Și cuvântul mi-ascultați.

S-a sculat mai an 
Bădica Troian 
Ș-a încălicat 
P-un cal învățat, 
Cu nume de Graur

Ca s-aleagă-un loc curat 
De arat
Și semănat
Și curând s-a apucat 
Câmpul neted de arat

Cu șaua de aur,
Cu frâu de mătasă 
Cât vița de groasă;
Și-n scări el s-a ridicat, 
peste câmpuri s-a uitat.

în lungiș,
Și-n curmeziș.
S-a apucat într-ojoi 
C-unplug cu doisprezece 
boi,
Boi bourei,
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Încercăm, ca la fiecare 
sfârșit de an, să ne 
întoarcem gândul în urmă, la ceea 

ce a fost. Iar ceea ce a fost se 
știe bine, nu ne face multă plă
cere să rememorăm.

S-a vrut și s-a promis 
schimbare. Și s-a făcut ceva. 
S-au schimbat miniștri, directori, 
alte persoane din vechea gardă 
care nu conveneau noilor 
cârmaci. Și uite-așa s-au tot 
predat ștafete, s-au tot plătit polițe, 
încât de problemele mari și 
importante n-a prea mai fost timp.

S-a vrut și s-a promis 
stoparea sau măcar diminuarea 
fenomenului corupției, care a 
cuprins ca o pecingine societatea 
românească. S-au constituit 
chiar și organisme specializate 
în acest scop. Deziluzie. Marii 
corupți, hoții de miliarde de prin 
bănci, farsorii n-au fost trași la 
răspundere. Au fost chemați de 
ochii lumii să dea cu subsemnatul, 
apoi i-au scăpat printre degete 
niște amărâți de funcționari.

S-a vrut și s-a promis 
accelerarea privatizării. Altă 
gălușcă înghițită în sec. Cele vreo 
cinci ministere, agenții, fonduri cu 
atribuții în direcțiile reformei, 
restructurării, privatizării, 
dezvoltării s-au încurcat între ele, 
au elaborat și revocat liste, și-au 
pus în joc interese, au lăsat 
decizia la mâna unor directorași 
șmecheri și foarte preocupați de 
a nu-și pierde funcțiile, așa că 
reforma a mers la pas, cu 
încetinitorul. E drept că s-a 
restructurat în mod barbar 
mineritul, cu consecințe sociale 
curând explozibile.

1997 a fost, în plan 
guvernamental, anul ordonanțelor 
de urgență, Parlamentul devenind 
o simplă mașină de vot.

. 1997 a fost, în plan politic, anul 
moțiunilor formulate de opoziție, 
dar care au căzut una după alta 
precum popicele, neavând 
reazemul necesar.

1997 a fost, în plan social, anul 
creșterii șomajului și ratei 
mortalității, al proliferării drogurilor.  — — ----

și criminalității, al sărăcirii 
populației.

Era de înțeles că urmând 
unei perioade cu multiple re
manente în toate planurile, 1997 
nu putea fi un an bun, mai ales 
că multe din caracteristicile 
post-decembriste au continuat, 
iar cele de îmbogățire a unora în 
detrimentul^ altora chiar s-au 
amplificat. în acest sens par
lamentarii și guvernanții au dat 
cel mai jignitor exemplu.

Era de înțeles că neavând 
la îndemână legile necesare, 
nestimulând munca, inițiativa, 
interesul particular (priva
tizarea), ținând fiscalitatea la un 
nivel excesiv, nu putea fi 
relansată economia. Iar fără o 
economie solidă, eficientă, nu 
poate exista ascendent social 
corespunzător, nivel de trai de
ceit.
. Era de înțeles că libe

ralizarea prețurilor și lichidarea 
fără noimă a unor unități din 
sfera industriei și agriculturii vor 
determina lipsa de produse, 
scumpete, sărăcie.

După cum era de așteptat 
ca neconcordanța între vorbe 
și fapte, între promisiuni și 
înfăptuiri să genereze ne
mulțumiri și neîncredere. Dovadă 
și cota simpatiei populației față 
de parlamentari, politicieni, 
guvernanți - în continuă scădere.

Din păcate nu există 
alternativă pentru mai bine 
imediat. Ca să vedem măcar și 
vag promisa luminiță de la 
capătul tunelului trebuie probabil 
să orbecăim încă un timp prin 
întuneric.

Dar cum românul este din 
fire optimist, iar la fiecare sfârșit 
de an cu atât mai mult își face 
planuri pentru ce va să fie, își 
croiește speranțe în zile mai 
bune, să nutrim cu toții nădejdea 
că 1998 va fi mai senin, mai plin, 
mai liniștit. Măcar și la această 
vreme de sfârșit de an.

La multi ani, 1998.
cititorilor colaboratorilor

tuturor prietenilor 
ziarului

UN AN PLEACA, ALTUL VINE
CE S-A-NTÂMPLAT, CE VA SĂ

lată, ne aflăm la cel mai impor
tant și autentic moment al 
schimbării - schimbarea anilor. Și 
cum întotdeauna la cumpăna 
anilor se fac bilanțuri, se aruncă 
punți peste vreme, se aprind 
speranțe, am încercat și noi să 
aflăm • părerile unor cetățeni ai 
județului despre anul pe care îl 

și 
la

vreme, a început să calce pe 
propriile picioare, cu ajutor din 
afară. în familia mea n-am avut 
evenimente deosebite, doar cu 
banii o duc cam greu.

Emilia Dublescu, Călan:
• 1997 a fost anul în care s-a 

implementat noul sistem de 
organizare a Poștei în România, 
deci trecerea la organizarea de

£uvântul liber

încheiem chiar mâine 
••gândurile, așteptările lor de 
noul an 1998.

Să le dăm cuvântul.

------------ - ------------ - --------------------- Y IMCHETA LA SFÂRȘIT DE AIM 
------------------------------------------------<

••Anul 1998 ar putea fi 
decisiv pentru dotarea și 
modernizarea Poștei române, 
prin automatizare, extinderea 
computerizării ș.a. Lucrăm cu 
utilaje învechite. Mai sperăm în 
creșterea veniturilor, întrucât 
salariile noastre sunt foarte mici.

Marin Gagiu, Slmeria:
• Anul ce se încheie a fost, 

după părerea mea, unul normal. A 
fost liniște în țară, guvernul 
Ciorbea, după ce s-a bâlbâit o

•• De la anul care vine fiecare 
om așteaptă multe. Eu aș vrea să 
fie mai multe alimente în magazine 
și, pe această cale, să le scadă 
prețurile. Pentru a ajunge acolo însă 
este nevoie ca fiecare om să pună 
umărul la crearea de bunuri 
materiale.

regiuni poștale. Prin acest sistem 
a sporit substanțial circulația 
trimiterilor poștale. Este adevărat 
că pentru noi, cei ce muncim în 
sistem, este mai greu întrucât 
pentru orice problemă trebuie să 
ne adresăm Direcției regionale care 
se află la Timișoara.

Anchetă realizată de
Estera SÎNA,

Sabin CERBU, 
Nico/ae TÎRCOB, 
Cristina CÎNDA, 
Traian BON DOR

(Continuare în pag. 6)

De-om mai strânge-așa cureaua 
Și în anul ce-o să vină
Nici bretelele lui Tucă 
Pantalonii n-o să-i tină.

9 y

Următorul numnr ol ziarului nostru 
va apărea luni, 5 ianuarie 1998
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cum va
de acum, vă uitați la televizor nu din ■ obișnuință, nu cu plictiseală, nu cu nervi, ci cu plăcere.

acum exi televiziunea pe care o așteptați de atâta timp.

vă distrează, vă deconectează, vă informează.

televiziunea

cum vă place.

z Marți,
30 decembrie

TVR 1
7.00 Matinal 8.30 Sailor Moon (d.a/r) 

9.00 TVR Cluj-N. 10.00 TVR Info 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Credo (r) 14.00 TVR 
Info. 14.10 Cristal (s/r) 15.00 Emisiune 
pt. persoane cu handicap 15.30 
Ecclesiast ’97 16.00 Em. în limba 
germană 17.30 Dosarele istoriei. 
Singurîn fața istoriei. Abdicarea, exilul 
și apoi revenirea în țară a Regelui 
Mihai I de România (dezb.) 19.00 Sun
set Beach (s, ep.118) 19.50 Agenda 
Muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 20.30 
Hello, Dolly (co.muz.SUA 1969) cu B. 
Streisand, W. Matthau 23.05 Reflecții 
rutiere 23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Canary Wharf (s, ep.88) 23.55 Universul 
cunoașterii (do): “Războiul stelelor” 
0.45 Petreceți cu noi... la Hanul 
Melodiilor

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Ecclesiast ’97 (r) 8.55 
Baywatch (s/r) 9.55 Portrete în 
acvaforte (r) 10.30 Spectacol
extraordinar Standard Weinberger 
11.25 TVR Info 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.25 TVR 
Info 13.30 Față în față cu autorul (r) 
14.00 Conviețuiri. Remember’97 15.00 
TVR Info 15.10 Prințesa Starla (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 
177) 17.40 Tribuna partidelor parla
mentare 17.50 Seara românească la 
“Cerbul de Aur” 19.00 Studioul de Film 
al TVR prezintă: “Stratul cel mai adânc 
al orașului”; “Satul ascuns” 20.00 
Pasiuni (s, ep.3) 20.55 Doar o vorbă săț- 

i mai spun! 21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru liric: “Traviata” de G. Verdi. 
Spectacol extraordinar pe scena Operei 
din Bordeaux 0.15 Pelerinaje 0.45 TVM: 
Mesager

ANTENA!
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 

Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 
Sângele vânătorului (f/r) 12.10 Tele
shopping 12.20 O iubire de neuitat (s, 
ep.41) 13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Dempsey și Makepeace (s) 
15.20 Un câine cu imaginație (s) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 Onyx Music 
-Jazz Onyx 17.30 Colinde 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Fantezii 
periculoase (thriller SUA 1993) cu Matt 
McCoy 21.30 Legea lui Burke (s, ep. 16)
22.30 Confidențe unui necunoscut (dramă 
Fr. ’94) cu S. Bonnaire 0.15 Observator 
(r) 0.50 Muzică 1.20 Mizerabilii (d.a/r) 1.45 
Onyx - culorile muzicii (r) 2.45 Jazz Onyx
(r) 3.15 Colinde (r) 3.45 Confidențe unui 
necunoscut (f/r)

PRO TV
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) 10.45 Simte-te ca acasă (f/r)
12.30 Armăsarul negru (f/r) 14.30 Maria
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 15) 17.00 Știrile PROTV 
17.15 Profesiunea mea - cultura 
(talkshow) 18.25 Știrile PROTV 18.30 Știi 
și câștigi (cs) 19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PROTV 20.15 Spitalul de 
urgență (s, ep. 16) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 12) 22.05 Știrile PROTV 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 253) 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 18) 23.45 Avarul (co. Franța 1979) de 
și cu Louis de Funes 2.50 Știrile PROTV

(r) 3.20 Deșteaptă-te, române! (r) 4.15 
Profesiunea mea - cultura (r) 5.15 
Maria (s/r) 5.45 Știi și câștigi (cs/r)

Miercuri, «ssîîx.
31 decembrie

TVR 1
10.00 TVR Info 10.05 în lumea 

poveștilor. întâlnire cu mari vedete 
mici din lumea muzicii și dansului. 
Privighetoarea 12.00 TVR Info 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Dosarele istoriei (do/ 
r) 14.00 TVR Info 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Din străbuni... Muzică populară 15.30 
Pro Patria 16.50 România văzută din 
Țara Soarelui Răsare (do) 18.00 Sport. 
Istoria schiului olimpic 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 119) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 20.30 TVR Internațional - 2 ani! 
21.00 Despre TVR, la aniversare - cu 
și fără nostalgii 21.30 Cântece de 
copii 22.00 Revelion 1998

TVR 2
10.00 Hello, Dolly (f/r) 12.35 Sunset 

Beach (s/r) 13.25 TVR Info 13.30 Portret 
în oglindă (r) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară. Cocteil distractiv. 
Selecțiuni din operete, scenete, 
muzică de petrecere 15.00 TVR Info 
15.10 Prințesa Starla; Surfiștii aerului 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 87) 16.50 
Cristal (s, ep. 178) 17.40 Viața e 
minunată (dramă SUA 1946) de Frank 
Capra, cu James Stewart, Donna 
Reed, Lionel Barrymore, Thomas 
Mitchell 19.45 Pasiuni (s, ep. 4) 20.30 
Utopia (co. Franța/ltalia ’50) de Leo 
Joannon, cu Stan Laurel, Oliver 
Hardy, Susy Delair 22.00 Revelion 
1998. Discursul președintelui

României, domnul Emil Constantinescu?' 
Program comun TVR1 și TVR2

ANTENA!
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 

Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.30 Teleshopping 9.40 Legea lui 
Burke (s/r) 10.30 Fantezii periculoase (f/r) 
12.10 Teleshopping 12.20 O iubire de 
neuitat (s, ep. 42) 13.10 Clubul “Hai, 
România!” 14.10 Teleshopping 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un câine 
cu imaginație (s, ep., 18) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.00 Onyx Music - Muzica 
de vis 17.20 Teleshopping 17.30 Colinde 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Războiul spionilor (f.răzb. SUA 1985) cu 
Hal Holbrook, David McCallum 21.30 Doc
tor Bramwell - o femeie ambițioasă (s, 
ep. 16) 22.30 Program special de Revelion

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 

și neliniștit (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Sport la minut 11.00 Capcana timpului (s) 
12.00 De partea legii (s/r) 12.55 Știrile 
PROTV 13.00 Avarul (f/r) 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar 
(s, ep. 16) 17.00 Știrile PROTV 17.15 Pro 
și contra cu Octavian Paler (talkshow) 
18.00 Am întâlnit și români fericiți 18.25 
Știrile PROTV 18.30 Știi și câștigi (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PROTV 20.15 Billboard Music Awards 
1997 22.00 Program special de Revelion 
'97 - ’98. “La mulți ani!” 2.00 Masca (co. 
SUA 1994) cu Jim Carrey, Peter Riegert 
4.00 Acum și atunci (dramă SUA ’95) cu 
D.Moore, R. O’Donnell 5.45 Roata 
norocului (cs/r) 6.15 Billboard Music 
Awards (r)
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«

Noaptea dintre ani

Reflecția J 
sfârșitului be am t 

f —
“Cum aș putea să plec liniștit și fără părere de rău ?
Nu, nicidecum nu se poate să părăsesc această cetate fără ca 

sufletu-mi să sângereze.
Lungi au fost zilele de amărăciune pe care le-am trăit între 

zidurile-i,lungi nopțile singurătății, dar cine poate să-și abandoneze 
amărăciunea și singurătatea fără părere de rău?

Pe aceste străzi am risipit prea mult din spiritul meu și prea 
numeroși sunt copiii așteptării mele care merg goi printre aceste 
coline și deci nu mă pot desprinde de ei fără o dureroasă apăsare.

Fiindcă toate acestea nu-s doar veșmântul pe care acum să-l 
arunc, ci-i însăși pielea pe care mi-o smulg cu mâinile-ml proprii.

Și nu-i doar un gând pe care să-l uit în urma mea, ci-i o Inimă 
îmblânzită de foame și sete.

Sufletul vostru, adeseori, este un câmp de luptă, unde rațiunea 
și judecata se înfruntă cu pasiunile și poftele voastre.

Pot fi eu pacificatorul sufletului vostru, spre a schimba ura și 
dușmănia din voi în unitate și melodie?

Ați vrea să măsurați țimpul, cel nesfârșit și de nemăsurat?
Ați dori să vă adaptați viața și chiar să vă dirijați mersul spiritului 

după cel al orelor și al anotimpurilor?
Și ați vrea să vă faceți din timp un râu, pe țărmul căruia stând, 

să-i priviți trecerea?
Nu uitați că astăzi nu-i decât amintirea lui ieri, în timp ce mâine 

e visul clipei de față..."
Kahui Gibran (1883-1931)

- cei mai cunoscut scriitor și pictor ai 
^_______________^umi^amb^conțemp'‘ran^) 

=................................... ......... .................. - ' " .............. ■■

”Ospitalitate” de sărbători
■ Mamă soacră, cât stai pe la noi?
■ Cât timp sunt primită cu drag, fiule...
■ Ce păcat! Nici măcar la o cafea nu stai?

Când se apropie ultima 
zi a lui decembrie și începe 
noaptea dintre ani simt în
totdeauna o strângere de 
inimă, un ușor regret pentru 
că nu am putut niciodată să 
mă bucur de această noap-

CLEPSIDRA!

Draga mea, 
ce-al vrea să-ți cum

păr de revelion?
- Nu știu; încă nu m-am 

gândit.
- Bine. Te las să te mai gân

dești... un an I...

©intre soți:
- în fiecare zl mă cerți 

pentru că beau. Să te văd ce 
mai zici acum, că ți-am luat, 
pentru revelion, o haină de bla
nă... cu banii de pe sticlele vân
dute!

©Cu ocazia sărbătorilor 
de Iarnă, Zlotoacă îl 

trimite iubitei sale un buchet 
enorm de flori cu următorul me
saj: "Cu toată dragostea mea. 
Și cu aproape tot salariul".

- Cu ocazia
Anului Nou, spune lo

godnicul, ți-am adus acest co
lier. Are atâtea perle câți ani ai 
tu.

- Ce greșeală am făcut că 
nu i-am spus adevărul - gân
dește ea.

—

©Patrula de poliție o- 
prește pe stradă un 
cetățean turmentat șl îl întrea

bă:
- Încotro ? Încotro?
- Acasă, dom'le polițist. 

Știți, mă întorc de la revelion...
- Nu mal spunel Acum e 

vară!
- Știu, de aceea mă gră

besc. Cred că soția mea e deja 
îngrijorată...

- Unde Intenționezi©- Unde Intenționezi 
să petreci Revelionul 

'98?
- Acasă.
- Dar cel din anul 2060?
- In deplasare...
/TbiSoțe: Dragul meu, ești 
'^'mulțumit că am apu

cat împreună și anul 1998?
Soțul: Mda, mai curând mă 

mir...

©- Domnule bijutier, 
aș vrea o bijuterie de 
damă!

- Pentru soție , sau ceva 
mai scump?

te. Mă gândesc că a mai 
trecut un an, au trecut 365 
de zile șl în fiecare zi sunt 
24 de ore și în fiecare oră 
sunt minute și clipe ... atât 
de multe într-un an ... Poate 
nu am făcut totul bine, poate 
nu am știut să mă bucur de 
fiecare zi așa cum ar fi tre
buit, acum totul ține de tre
cut. Singurul lucru ce îl pot 
face este să constat această 
trecere ireversibilă...

Dar, totuși, mai pot să-mi 
planific alte 365 de zile, a- 
cest Nou An plin de tot atâ
tea ore și clipe care mă aș
teaptă să le prețuiesc cum 
se cuvine, să mă bucur de 
venirea lor.

în noaptea dintre ani în
cerc să-mi fac bilanțul și 
strângerea de inimă să o 
transform în emoția unei noi 
întâlniri. E tristețe și bucurie, 
e teamă și emoție... A trecut 
un an și un altul stă în calea 
vieții mele. E cumpăna anilor, 
ceasul arată miezul nopții, 
clopotele bat vestea unul alt 
început. încerc să cuprind 
Totul într-o clipire de pleoapă 
și mă întreb: oare noaptea 
dintre ani știe că poartă în ea 
tot ce A FOST și VA FI ?

ina DELEANU

■>

DAT/Nf DE ANUL NOU
La români, ca și la alte popoare, cân

tecele, urările și jocurile sunt chemate 
pentru a-l elibera pe om de grijile cotidiene, 
creând acea atmosferă de optimism și 
bucurie, de încredere în forțele proprii la 
trecerea în noul an.

Pregătirile încep cu câteva săptămâni 
înainte de 1 ianuarie. Primenirea odăilor și 
curților, pregătirea costumelor, constituirea 
cetelor, dar mai ales repetarea repertoriului 
de cântece și urări constituie o preocupare 
zilnică.

Uratul începe în ajunul sărbătorilor, fiind 
deschis la cetele de copii. Cu bețe înflorate 
în mână, cu traista pe umăr, ei se opresc pe 
la casele oamenilor vestind ajunul, dau 
"bună dimineața la moș-ajun", primind 
pentru aceasta daruri numite COLINDEȚE. 
Cei mai tineri colindători - PIȚĂRĂII, cum 
sunt numiți ei prin nordul Olteniei, prin Banat 
și prin sudul Transilvaniei - aruncă cu gră
unțe prin casa și ograda gospodarului, 
scormonesc cu bățul în vatra focului, stâr
nind scântei și invocând abundența în 
versuri ca acestea: "Câți cărbuni aveți în 
vatră, atâția galbeni în ladă". Practica 
plțărăllor este identică cu cea a semă
nătorilor din Moldova sau a sorcovarllor 
din Muntenia.

Dacă dimineața aparține copiilor, seara 
ajunului și zilele următoare sunt, în exclu
sivitate, ale cetelor de tineri. Constituite pe 
baza unor reguli nescrise, dar păstrate și 
întărite de tradiție, cetele sunt conduse de 
un VĂTAF sau JUDE. Acesta numește un 
!___________________________________

tânăr însărcinat cu căratul darurilor, numit 
în Transilvania DĂSĂGAR sau COMO- 
RAȘ; tot el răspunde de acțiunile cetei, 
angajează lăutarii și organizează jocul. In 
hotărârile pe care le ia, vătaful se sfătu
iește cu TATĂL și MAMA cetașilor, cum 
sunt numite gazdele în casa cărora s-au 
organizat și stau cetașii în toată perioada 
sărbătorilor. Acolo unde colindatul se mai 
întâlnește în forme tradiționale - ca aici în 
Transilvania -, ceata își începe urarea cu o 
colindă de fereastră. Gazdelor li se amin
tește că "nu-i vreme de dormit, ci-i vremea 
de-mpodobit" și de așteptat colindători. 
Intrați în casă, tinerii se așa/S pe paturi, pe 
lavițe sau stau în picioare, având gazda în 
mijloc, și cântă o colindă anume, a mesei, 
în casele cu fete și flăcăi, li se cântă și 
acestora câte o colindă specifică vârstei. 
Pentru urat, tinerii primesc colaci, băutură, 
fructe - daruri pentru care mulțumește 
vătaful cetei: “Să trăim cei ce muncim, 
dintr-un spic să iasă stog/ dintr-o mână/ o 
mierță plină.../ să secerăm pe ogor/ voie 
bună tuturor".

în ultimele zile ale anului, grupurile de 
urători - numite CETE, CRILE sau BENZI 
- pornesc cu plugușorul, cu capra, cu 
ursul. Jocul cu capra are diverse variante: 
astfel, în Muntenia se numește BREZAIA și 
poartă mască de pasăre, iar în Transil
vania se numește TURCA.

Obiceiurile acestea există în toate 
regiunile tării, diferite doar ca terminologie.

Hie LEAHU
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Aho! Aho! Iubită Coryntină - 
E seara ultimă-a acestui an; 
Miroase a sarmale cu ciolan, 
In inimi și în case-i mal lumină...

Aho! Ahol Se-aud colindătorii, 
Se-aud prin sate pocnituri de bici; 
în seara asta nu mai sunt calici - 
lntrat-am toți în transa Sărbătorii.

Aho! Aho! Venii cu Moș Ajunul
Ținând de coarne un simbolic plug: 
Să fie demn de bine șl belșug,
De ne-o mai ține Dumnezeu, preaBunul.

Dumitru HURUBĂ
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Consolare■
Cucu!

Steaua roșie cu cioară

Ghici ciupercă

■
Eternitatea tranziției

Eugan EVU ■
■ ■

în iubita-mi Hunedoară 
Rușii cred că-s la Kremlin 
Steaua Roșie-i pe gară 
Chiar sub cioara lui Corvin!

NATO nu ne vrea. Trec anii
Răsărind către Apus...
Dar ne vin retur țiganii
Mult mai mulți de câți s-au dus...!

Ghici ciupeală-ntr-un obor 
Brav ispravnic activist - 
Ieri ajunse senator, 
Azi nabab capitalist ?!

Lângă vechi și noi furnale 
Viața curge ca o Cernă: 
Dinspre munți, o ia la vale, 
în tranziție eternă.
■■■■■■■■■■■■■■a

Fiindcă e Revelionul 
Suntem foarte fericiți 
Tot românul CU CUponul 
Taie porcul. Să trăiți!

V

DE ANUL NOU
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ORIZONTAL: 1) Chemare pe nume la 
sărbătoarea tradițională; 2) Apetit tradițional 
la... pofta cea mare - Ilustrație sonoră cu 
acord de principiu; 3) Numele rusesc al 
fluviului italian Adige - Resortul vetust al 
măsurării timpului - în centrul atenției la 
fiecare din revelioane! 4) Expresie compa
rativă la urarea “tare ca piatra" - Acord final 
în prezentarea garderobei; 5) Laitmotiv 
tradițional ce-nsoțește urătorii hibernali - 
Revanșa anilor asupra infatuării pietrelor 
(pl); 6) Radiere iluzorii pentru ștergerea 
unor ani - Laconic reparator de jucării ani
mate; 7) Protagonist al clasicilor bătăi cu 
frișcă - Exponent al unei primiri neproto
colare - Compromis gastronomic pentru guri 
adolescentine; 8) Simbol racursi de iden
titate - Cinstit pestre măsură cu paharul... la 
noroc; 9) Tratat cu venerație în cadru sărbă
toresc - Cinstire imuabilă într-un cadru 
sărbătoresc; 10) Ironie .a naturii adresată 
vremelniciilor cu ... mulți ani!

VERTICAL: I) Model de virtute... bună de cinste; 2) 
Elixire olimpiene prizate la petreceri - Particulă indigenă 
cu fumuri nobiliare; 3) Zeiță greacă, protectoare a 
căminului și focului - Scene fără cortină pentru specta
colele colindătorilor; 4) Probă de intimitate în arta conver
sației - Perdea înaltă la ferestrele luminii - Laitmotivul 
obsedant cântat în Seara de Ajun; 5) Impuls bărbătesc cu 
aplombul victoriei - Materie primă la prepararea unor 
torturi - Mini întrevăzut cu făcliile stinse!6) Discontinuitate 
marcantă de la un revelion la altul - Ornament nelipsit din 
podoabele pomului de iarnă; 7) Primul semnal al începerii 
noului an - Picat tare într-un fel mai aparte - Culoare 
predominantă în atmosfera revelionului; 8) Sunt culese 
din ramuri de vișin! - Revelator de conjunctură cu 
admirație spontană - Deschide festinul gastronomic al 
revelionului; 9) Ancestralul trubadur la confluența dintre 
ani; 10) Sărbătoarea tradițională la sfârșitul anului.

Vasiie MOLODEȚ 
Dezlegarea careului “ Colinde de Crăciun” apărut în ziarul nostru 
din 24 decembrie 1997
1 BARBU - IJAC ; 2) ALTAMIRANO; 3) NE-CAZIMIR; 4) UXI - 
NANU-D; 5) SARA-NA-CO; 6) NEGRU-SĂN; 7) JD-AI-ZANE; 8) 
URATORI-TA; 9) NUCA-ELLEN; 10) E-STANESCU.

Controlul poziției
Alb: R c7, Dg8; Ne8; Ng7; Cf3 
Negru: R b4, p: a6
Soluția problemei din nr. 

trecut
1 Del! N ; 2 Da5#
1....Na2; 2 Dc3 #

______  J
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(Urmare din pag. 1)

în coadă codălbei, 
înfrunte tintăței, 
Mânați copii! Hăi, hăil

Ziua toată a lucrat 
Brazda jneagr-a răs
turnat
Și prin brazde-a semănat 
Brâu mărunt și grâu de 
vară,
Deie Domnul să răsară. 
Mânați, măi!

- Hăt, hăi!
Și cât lucrul a sfârșit 
Iată, mări, s-a stârnit 
Un vânt mare pe pământ 
Și ploi multe după vânt,

Pământul d-a răcorit 
Și sămânța a-ncolțit 
Mânați, copii!
La luna,

La săptămâna,
își umplu cu apă mâna 
Șt se duse ca să vadă
De l-a dat Dumnezeu 
roadă
Și de-i grâul răsărit

Șt de-i spicul aurit. 
Era-n spic c&t vrabia, 
Era-n pai ca trestia!

PORCILOR AUTOHTONI
acă au început să-și 

trcam facă de cap, 
trecând la rosul țeviloi 
metalice de la padocurile îr 
care s-au adăpostit până la 
sacrificare - nu intereseazi 
dacă aveau asigurată sau nt 
hrana zilnică necesară - s-ai 
găsit soluții ,,eficiente" di 
decimare sistematică t 
efectivului, reușindu-se astfe 
ca în octombrie 1997 îi 
întreaga țară să mai rămân 
în viață cu peste 1,3 milioan. 
capete mai puțini față d, 
aceeași lună din 1996. N. 
intrăm în subtilităție prin car. 
mai marii peste porci au reuș 
să ,,toace" la propriu și I 
figurat bunătate de baz 
materială și sursă de hran 
importantă și, poate, it 
dispensabilă pentru t< 
românul, mai ales pentru c. 
de rând care vrea să știe c 
are și el posibilitatea 
dreptul la viață, adică să pa 
cure dacă nu un kg de earn 
pe săptămână, cel puțin u 
kg din acest produs pe Iun, 
ceea ce, trebuie recunosc, 
obiectiv, puțini o mai pot fac 
în condițiile de azi, dacă t 
gândim la pensionari, 
șomeri și la familiile cu mu>,. 
copii al căror buget se găsește 
la limita supraviețuirii, 
consumând doar pâine cu 
sare șl, eventual, ceva 
legume.Subiectul cărnii a fost 
și rămâne, desigur, mereu 
fierbinte, având în vedere că 
fără proteine de origine 
animală se atinge chiar starea 
biologică a ființei umane. 
Problema se acutizează însă 
în preajma sărbătorilor de 
iarnă, când fiecare dorește să 
pună în farfurie, după tradiție, 
o sarma, un cârnăcior sau 
orice altceva bazat pe carne, 
nu neapărat de porc.

Constatând o creștere, 
previzibilă de altfel, a prețului 
la carnea de porc, datorită și 
faptulai că oferta pentru piață 
este, la nivelul țării, cu 3000 
tone mai mică fața cea din 
luna decembrie a anului 
trecut, actuala putere care a 
dus și duce o politică 
sistematică de lichidare a 

^complexelor specializate,

Mânați, măi! 
- Hăi, hăi!

Troian iute s-a întors
Și din grajd pe loc a scos 
Un alt cal mai năz
drăvan,
Cum îi place lui Troian, 
Negru ca corbul,

Iute ca focul
De nu-l prinde locul, 
Cu potcoave de argint, 
Ce sunt spornici la fugit. 
Mânați, copii!

PWGUSORUL
7

- Hăi, hăi!
El voios a-ncălicat, 
la Teghin-a apucat 
Și oțel a cumpărat,
Ca să facă seceri mari

Pentru secerători tari, 
Și să facă seceri mici 
pentru copilași voinici. 
Ș-altele mai mărunțele 
Cu mănunchi de floricele.

Pentru fete tinerele 
Și neveste ochișele. 
Mânați, măi!

Vt VI i V i w < ■ >

spune că există un proiect de 
credit cu Banca Mondială de 
100 milioane dolari, care 
vizează și unele laturi ale 
industriei alimentare. Dar, 
pentru a face față greutăților 
de moment (bine ar fi să stea 
lucrurile așa și în realitate), 
s-a luat decizia ca pe timp 
de 60 de zile să nu mai fie 
percepute taxe vamale 
pentru carnea din import. 
Este încă o lovitură dată 
producătorului de carne din 
România care se vede tot 
mai sărac și apăsat de nevoi 
față de concurența cu străinii, 
care sunt stimulați și 
subvenționați puternic de 
către statele lor. Este încă o 
dovadă că se urmărește a se 
da o lovitură porcului 
românesc, acesta devenind 
tot mai sălbatic datorită 
tratamentului la care este 
supus.

Nico/ae TÎRCOBj

- Hăi, hăi! 
S-a strâns fine

Și vecine,
Și toți finii
Și vecinii
Și vro trei babe bătrâne 
Care știu rândul lapâne.

Și pe câmp i-a dus
Și pe toți i-a pus 
la lucrul pământului, 
în răcoarea vântului, 
Mânați copii!

Mânați, măi!
- Hăi, hăi!
Apoi mama plămădea 
Ș-o lăsa până dospea: 
Apoi colaci învârtea!

Troian mult se bucura 
Zeciuialâ morii da, 
Pe morar îl dăruia, 
Apoi călare suia 
Și voios se întuma

Cu flăcăi ce mâna, 
Iar boii se opintea 
Și roțile scârțâia. 
Mânați, măil
- Hăi, hăi!

Iată măndrajupăneasă, 
Dochiana cea frumoasă, 
C-auzea tocmai din casă

Încă o lovitură dată

VPATRIA - DEVA: 
Singur acasă 3 (2-8);

schirriuciii ue structura in sensul 
că aici a pătruns puternic 
privatizarea. Mulți din foștii liftieri 
ai RAGCL și-au creat societăți 
particulare. Dl ing. Vania Bucur, 
șeful brigăzii de construcții din 
cadrul Regiei Autonome de 
Gospodărie Comunală și Locativă, 
ne spunea:

- în răspunderea noastră au 
mai rămas doar 20 de

Societăți în ceață
Din surse diferite am aflat că

de întreținerea în stare de -că vom da de un număr de telefon 
funcționare a ascensoarelor
Devei se ocupă și cinci societăți ’• liftierilor. Am găsit la blocul Ide pe 
private. Am întrebat în stânga și- u ''-------”—* 1“'’----------

responsabilii de scară din blocuri 
și administratorii asociațiilor de 
locatari care îl folosesc atunci 
când este nevoie. Dar - întrebăm - 
oare societățile respective - pri
vate, cum am subliniat - nu sunt

La asociația de locatari nr. 131 
am stat de vorbă cu dl loan 
lonescu, administratorul acesteia. 
La întrebarea noastră, inter
locutorul ne-a răspuns:

- Avem în asociație șapte lifturi 
care funcționează destul de bine.

- Cine se ocupă de 
întreținerea lor?

- O societate particulară, 
parcă „Drodovit" se cheamă, care,

Am apăsat pe butonul a 15-16 
lifturi. Opt dintre acestea au 
răspuns la comandă, celelalte nu. 
în fața ușii unui ascensor din blocul 
23 de pe bulevardul Decebal un 
domn era nervos foarte.

- Domnule - a răbufnit cu năduf 
domnul între două vârste - liftul 
nostru mai mult e defect decât 
funcționează. Din cauza aceasta 
oamenii în vârstă coboară foarte

Un domn ce locuiește într-unul 
din blocurile tip lamă de pe fostul - 
am aflat - bulevard al Libertății, 
actualmente luliu Maniu - ne-a 
spus:

- Domnule, dacă în zilele 
lucrătoare lifturile merg cât de cât 
mulțumitor, multe, în zilele sfârșitului 
de săptămână, înțepenesc. Și, 
culmea, se defectează vinerea 
după-amiaza și nu ai la cine apela 
până lunea. Or, vinerea, sâmbăta 
și duminica oamenii circulă mai mult.

- Ce ați sugera?
- Ca toate societățile ce se 

ocupă cu întreținerea lifturilor să 
creeze un dispecerat la care să 
putem apela și în zilele libere și să

n dreapta care sunt acestea și 
unde-și âu sediile sau atelierele. 
N-am reușit să aflăm nimic 
concret. Am căutat în cartea de 
telefon, am întrebat la serviciul de 
informații al Romtelecom, am 
răsfoit cu mare atenție Cartea 
galbenă a județului Hunedoara. 
Cu același nedorit rezultat. Am 
consultat multe din avizierele cu 
cheltuielile comune ale unor

Chiotul flăcăilor,
Scârțâitul carelor,

Și-n cămară că mergea 
Și din cui își alegea 
Sită mare și cam deasă 
Tot cu pânză de mătasă 
Sufleca ea mâneci albe

Ș-arăta brațele dalbe 
Și cernea, mări, cernea, 
Ninsoarea se aștemea: 
Pe sus, tobele bătea. 
Negurile jos cădea.

Pe lopată mi-i culca 
Și-n cuptor îi arunca, 
Apoi iară cu lopata 
Rumeni îi scotea și 
gata
Atunci ea-mpărțea vro 
cinci

La flăcăii cei voinici, 
Și-mpărțea trei colăcei 
La copiii mititei.
Iară mândrului bărbat 
îi da un sărutat.

^CULTURAL - LUPENI:
Conspirația (2-5);
Air Force One (6-8); 
"rfZARAND - BRAD:
Teoria conspirației (2-5); 
Am dat lovitura (6-8);
VPATRIA - ORĂȘTIE:
Răpirea trenului cu banl(2-5); 
Bub'dală în Bronx (.6-8);

I

1
i

un contract îi icneiat intre unitatea 
noastră și asociațiile de locatari, 
iar acest serviciu este, bineînțeles, 
plătit.

- Cât plătește pe lună, de 
exemplu, o familie formată 
din două persoane?

- între 3200-3500 lei. De un an 
de zile și mai bine ținem aceste 
prețuri și vrem să le păstrăm încă...

blocuri cu etaje multe în speranța 

la care poate fi solicitată intervenția 

bulevardul Decșbal inscripția: lift: 
625171. Am pus mâna pe telefon 
și am întrebat bărbatul de la capătul 
firului dacă dumnealui se ocupă de 
funcționarea ascensoarelor. ,,Nu, 
domnule - mi s-a răspuns - ați greșit 
numărul’’. Am încercat din nou la 
numărul respectiv și nu ne-a mai 
răspuns nimeni. Am aflat de la un 
cetățean, care a dorit să rămână 
anonim, că numerele de telefon ale 
societăților private de profil le știu

ZDBDARĂ Șl URCĂ - DAR
DETENȚIILOR □AMENILO

Promptitudine

Năduf

Week-end cu necazuri

interesate să-și facă cunoscută 
prezența și obiectul de activitate 
la un număr cât mai mare de 
beneficiari ai transportului pe 
verticală? Faptul acesta ne miră.

de câte ori este solicitată, 
răspunde cu promptitudine.

- Cum este anunțată, 
atunci când apare o defec
țiune?

- Telefonic, dar numărul îl au 
responsabilii de blocuri, preșe
dintele asociației de locatari și 
alți câțiva oameni din blocurile ce 
au ascensoare.

rar de la etajele superioare.
- Păi, sunați după liftieri.
- Nu le știu numărul decât 

câțiva oameni de pe scară. Ar fi 
bine - și le sugerez asociațiilor 
de locatari - să afișeze telefonul 
și, eventual, adresa celor ce se 
ocupă de ascensoare, la 
intrarea în fiecare scară de la 
blocurile înalte.

se asigure intervenție de 
urgență. Bineînțeles cu o taxă 
pentru perioada respectivă. în 
acest fel necazurile din week- 
end-uri s-ar micșora sau, poate, 
chiar ar dispărea.

Este o idee, poate alți 
cetățeni ai Devei au alte 
propuneri. îi poftim să și le 
expună pentru ca lifturile 
municipiului reședință de județ 
să funcționeze, nu perfect, căci 
- cum zicea un mare gânditor - 
perfecțiunea nu există - dar cât- 
de-cât aproape de pretențiile 
cetățenilor.

Traian BONDOR

Z



30 DECEMBRIE 1997Cuvântul liber f J

UNANPLEACA, ALTUL VINE
CE S-A-NTÂMPLAT, CE VA SĂ FIE

(Urmare din pag.1)
Laurențiu Nistor, prima

rul comunei Șoimuș:
•Anul pe care îl încheiem a 

fost rodnic. Am izbutit să fina
lizăm aplicarea prevederilor 
Legii 18/1991 privind punerea 
în posesie a celor în drept; să 
renovăm 3 școli generale (Șoi
muș, Păuliș și Chișcădaga); să 
asfaltăm câteva străzi din Bă- 
lata, Boholt, Chișcădaga, Suli- 
ghete și Bejan; am pietruit peste 
10 km de drumuri comunale; am 
terminat lucrările și am dat în 
folosință Căminul cultural din 
Bejan; am început execuția ex
tinderii rețelei de gaze naturale 
în satul Șoimuș, unde s-au in
vestit, în 1997, 320 milioane lei; 
am finalizat proiectele pentru 
introducerea gazului metan și 
în satele Bălata, Boholt și Bejan.

••Aș dori ca în 1998 Parla
mentul să finalizeze Legea fi
nanțelor publice, să dispunem 
de un buget corespunzător 
pentru a putea realiza proiec
tele gândite împreună cu obștea 
și Consiliul local, să prindă viață 
autonomia locală.

Gherghina Arhip, direc
toarea Bibliotecii Simeria:

•Aș putea afirma că ceea 
ce mi-am dorit s-a împlinit, iar în 
continuare sperăm că noul pri
mar al orașului va sprijini mai 
mult cultura, că va crește nu
mărul volumelor bibliotecii și 
posibilitatea popularizării aces
tora.

••îmi doresc în ’98 împliniri 
pentru cei doi băieți, Râul și Ra
du, o căsnicie fericită, și-mi pro
pun mai multă exigență față de 
cititori în ceea ce privește recu
perarea cărților “uitate" uneori 
și aducerea lor în stare bună, 
așa cum au fost împrumutate.

Olga lonescu, Călan:
•1997 a însemnat și bine și 

rău. Pentru oricât ai lucra pen
tru un câștig mai bun, nu se 
ajunge. Lucrez în plus foarte 
mult - în calitate de contabil mai 
țin și alte gestiyni - și niciodată, 
cu prețurile actuale, nu mă pot 
gândi să-mi schimb mobila sau 
alte obiecte mari, de folosință 
îndelungată. Mașina este un... 
vis.

••în anul ce vine sper ca 
băiatul meu, în prezent elev în 
ultimul an de liceu, să intre la 
facultate, iar fetița să obțină și 
ea rezultate frumoase la învă
țătură.

Leontina Hălmagi, Ha
țeg:

•Dezamăgire totală. Lucrez 
în cadrul Cooperativei “Hațe- 
gana” și afirm cu toată răspun
derea că noi, meșteșugarii, 

suntem foarte vitregiți. Nu ne 
ajută nimeni cu nimic. Cândva 
aveam de lucru dar și câștigam. 
Acum n-avem nici comenzi, nici 
salarii. în familie, la fel. Am avut 
băiatul șomer o perioadă. A fost 
tare greu. Au zis că fac o 
schimbare. Și s-a făcut. Dar în 
rău, nu în bine. Pe zi ce trece 
este tot mai rău. Impozit ni se ia 
pe orice venit.

••Pentru '98 poate se va 
găsi cineva să-și îndrepte aten
ția și spre noi. Mână de lucru 
este, bunăvoință de asemenea, 
spații sunt. Lipsesc banii pentru 
materia primă. Cei care în cam
pania electorală au promis că 
vor pune bază pe mica indus
trie ar trebui să-și amintească 
de vorbele lor.

Emilia Frențoni, asis
tentă, Călan:

•Din punct de vedere profe
sional, satisfacții deosebite. A 
fost o activitate intensă, consul
tații multe, cazuri rezolvate cu 
competență și profesionalism 
de medicul cu care lucrez, dr 
Lidia Dobrei. Dar și mulțumirea 
sufletească de a-mi vedea co
pilul realizat. Fetița mea, Anda, a 
intrat la Facultatea de Vest din 
Timișoara.

••Doresc ca Noul An să a- 
ducă tuturor colegelor și familiei 
mele sănătate și înțelepciune. 
Restul vine de la sine.

Dan Lungu, Simeria:
* -Consider că 1997 a fost 

un an în care s-a realizat câte 
ceva pentru oraș, pentru as
pectul lui urbanistic, dar și o 
seamă de utilități care vin în 
ajutorul locuitorilor. Am avut și 
eu câteva împliniri personale.

••Sperăm ca '98 să aducă 
cât mai mult bine în casele tutu
ror și să fie cât mai puține nea
junsuri sau deloc.

Ing. Ion Crișan, direc
torul Direcției Silvice Deva:

•Exprimate sintetic, realiză
rile în silvicultura hunedoreană 
pot fi caracterizate ca pozitive, 
concretizându-se într-o pro
ducție ce depășește 33 miliarde 
lei și într-un profit rezonabil. Cu 
forțe proprii am executat lucrări 
de regenerare și tăieri de îngri
jire pe mai mult de 10.000 ha, 
am făcut investiții de peste 2,3 
miliarde lei, în special pentru 
dotare tehnică. Prin exploatarea 
în regie proprie și valorificarea 
superioară a lemnului la export 
am obținut venituri de peste 
700.000 dolari.

••Nădejdea silvicultorilor 
este ca în anul viitor să bene
ficiem de un cadru legislativ 
corespunzător domeniului nos
tru de activitate, încât să fie

Privind în urmă
cât la dezbinare și neînțele
gere, influențând negativ reali
zările economice, progresul în 
toate sferele vieții sociale.

Corespondența cu dv a cu
prins apoi opinii, sugestii, ne
mulțumiri personale, sau în 
numele unor grupuri de cetă
țeni, pe care le-am inserat în 
coloanele ziarului sub sem
năturile și adresele transmise, 
încercând în acest mod să ne 
facem ecoul gândurilor dum
neavoastră.

Rândurile prin care ați 
transmis mesajele dv de în
credere și prețuire pentru ca
dre medicale sau pentru acei 
oameni care v-au rezolvat alte 
necazuri mici sau mai mari au 
fost publicate sub geneticul 
“Tribuna Cuvântului liber" 

clarificate toate problemele le
gate de proprietatea asupra pă
durii.

Credem că vom reuși cu 
resurse proprii să asigurăm în
deplinirea programului de 
lucrări Silvice, pentru ca 
pădurea să-și poată îndeplini în 
bune condiții “funcțiile" sale.

Silvia Mariana Profira, 
Simeria:

•Pentru mine anul 1997 a 
fost o dezamăgire totală. Nu am 
fost niciodată bogați, dar nici 
atât de săraci ca în acest an. 
După cei 31 de ani lucrați la 
Centrul Teritorial de Calcul Elec
tronic am ajuns șomeră. Acum 
trebuie să mă descurc cu cei 
88.616 lei care reprezintă aju
torul de șomaj. îmi este foarte 
greu, mai ales că am acasă un 
băiat bolnav.

■•Ce-aș mai putea să aștept 
acum, când mi s-a năruit orice 
speranță într-o viață mai bună. 
Firește, aș avea mare nevoie 
de un loc de muncă.

Adriana Timariu, Hațeg:
•Pentru noi, cei de la Pro

tecția Mediului, acest an a fost 
oarecum greu, am avut nevoie 
de o perioadă de acomodare 
ca mai apoi să meargă toate 
“șnur". Mi s-a părut destul de 
bună ideea de a trece serviciile 
de salubritate în administrația 
Primăriei. Deocamdată, această 
idee se află în faza discuțiilor, 
hotărârea finală n-a fost încă

Am reținut și numeroase 
stări depresive ale unor per
soane care, scrilndu-ne cu 
lacrimi printre rânduri, s-au 
simțit despovărați cel puțin 
pentru o zi, atunci când au citit 
la “Poșta rubricii’' că au fost 
înțeleși, că am fost alături de 
dumnealor, înțelegându-le su
ferința.

între anonimele primite au 
atras atenția unele redactate 
clar, corect, logic, trimise, se 
vede, de către oamenii iubitori 
de adevăr și pe care îi revoltă 
minciuna, obrăznicia, imper
tinența celor care vor să-și 
facă “loc” prin orice mijloace, 
sfidând truda de o viață a se
menilor, încălcând elementare 
reguli de conviețuire în sat. 
Din păcate, autorii unor ase

luată.
••în noul ah doresc ca pro

misiunile Primăriei să fie ono
rate. Important este ca oamenii 
să ne ajute, să coopereze cu 
noi, pentru că fără sprijinul lor 
nu putem face nimic. Consider 
că o mediatizare mai bună, prin 
posturile de radio și ziarele Io* 
cale, ar face mai cunoscute 
problemele orașului, existente la 
ora actuală.

Luminița Câmpean, Călan:
•Când ești tânăr ți se pare 

că timpul zboară. îndrăznesc 
să caracterizez anul 1997 ca 
fiind o trecere fugară a timpului. 
Am trăit momente deosebite, 
însă cel mai emoționant și plă
cut a fost o cerere în căsătorie.

••Nu aștept ceva în mod 
deosebit și nici n-aș putea 
spune că vreau un trai mai bun. 
Viața nu mi s-a părut prea grea. 
Aș dori, totuși, ca anul ce vine 
să fie bogat în surprize.

Ing. Gheorghe lovan, di
rector general al DGAA Hu
nedoara:

•Rezultatele înregistrate în 
agricultura hunedoreană au 
fost, în general, bune. La po
rumb, producția medie a depă
șit 4.000 kg la ha, iar la sfecla 
de zahăr s-au obținut mai mult 
de 20 de tone la ha. în zoo
tehnie efectivele s-au menținut, 
cu excepția păsărilor, iar ran
damentul în exploatarea anima
lelor a crescut.

menea scrisori nu au curajul 
să semneze. Spunem din pă
cate tocmai pentru că una din
tre aceste anonime s-a confir
mat la fața locului, ziarul pu
blicând chiar o anchetă por
nind de la acea anonimă, iar 
acum ziaristul este lăsat să se 
răfuiască cu cel vizat.

Alți cititori ai presei jude
țene ne întreabă, prin cores
pondența trimisă, anumite a- 
drese ale unor instituții cen
trale sau hunedorene, unde și 
dacă funcționează anumite 
servicii, tarifele telefonice, 
despre anumite taxe și impo
zite, de unde-și pot procura 
bilete de odihnă și tratament. 
Au găsit răspunsurile la rubri
ca "Ne-am interesat pentru 
dumneavoastră."

•• Pentru 1998 dorim ca e- 
forturile producătorilor agricoli 
să fie încununate de rezultate 
superioare, având în vedere că 
și ajutorul acordat prin cupoane 
va fi mai substanțial decât în 
1997. De asemenea, sperăm în 
accelerarea privatizării și asi
gurarea unui buget mai gene
ros pentru agricultură, într-o 
preocupare sporită a agricul
torilor pentru sporirea produc
țiilor și valorificarea produselor 
cu profit, apelând în măsură mai 
mare la mecanizare și chimi
zare, la tehnologiile avansate.

V.L., Hațeg:
•Am familie cu doi copii și 

aveam un loc de muncă stabil, 
în 1997 am fost trecut în șo
maj, primind un ajutor foarte 
mic, insuficient pentru între
ținerea familiei- în aceeași si
tuație se află și soția. Bine
înțeles că n-am stat cu mâinile 
în sân, am mai lucrat, ocazio
nal, pe la privatizați. Dar aceș
tia plătesc puțin, iar prețurile 
la alimentele strict necesare 
cresc continuu.

••Ce sper de la 1998? Acei 
domni care conduc țara să aibă 
mai mare grijă de oamenii necă
jiți care au ajuns în această si
tuație nu din vina lor. Iar grija 
să se manifeste, în principal, 
prin oferirea posibilității de a 
munci - singura cale prin care 
ne putem asigura un nivel de 
viață demn și cinstit.

Tuturor scrisorilor am în
cercat să le dăm o rezolvare. 
Cât am reușit, nu a depins în
totdeauna de noi, ci de condu
cerile acelor instituții, agenți 
economici, societăți comer
ciale în atribuțiile cărora se 
înscria rezolvarea problemei 
ridicate. De transparența ă- 
cestora, de acceptul dialogului 
cu presa. Pentru că se mai în
tâmplă să nu primim nici noi 
un răspuns, să ni se întoarcă 
spatele sau să se amâne re
zolvările la nesfârșit.

Vă așteptăm, stimați citi
tori, să ne scrieți în continuare 
despre frământările, bucuriile 
sau neîmplinirile dv, promițând 
să vă înțelegem, să vă fim ală
turi, chiar dacă nu întotdeauna 
vă vom putea ajuta. (E.S.)

\ UNA CALDĂ, 

| ALTA RECE
Dacă drumukspre Cabana 

I Căprioara, de la Deva pe la Iz- 
* vorul Decebal, s-a asfaltat, indi- 
I cându-se că acolo se găsesc 
| utilizați și bănii noștri, consl- 
. derăm că s-a făcut, totuși, un 
1 lucru bun, folositor, chiar dacă 
| în sezon turistic unii preferă să 
| străbată acest traseu fără au

toturism. De curând, în ajunul 
I sărbătorilor de iarnă, am par- 
| curs traseul amintit și am rămas 
| cu o impresie nu țocmal plă

cută. Care să fie motivul?
I După una caldă, adică după 
| repararea și reasfaltarea dru- 
i mului, a urmat una rece și dez- 
1 gustătoare. Ce vizează o astfel 
I de impresie nu tocmai agreabilă 
| se referă la aspectul peisajului 
. din apropiere, care, de-a lungul 
I întregului traseu, este presărat 
| cu gunoaie de tot felul, turiștii 
| aruncând la întâmplare cutii de 

conserve și sticle goale, pungi
I din plastic și ambalaje din car- 
| ton, resturi alimentare. Cine n-a 
I mai luat de multă vreme contact
■ cu zona respectivă nu are de- 
I cât să constate că peisajul s-a 
| schimbat în rău, lipsa de civi-
■ lizație și de educație turistică și .
1 ecologică fiind în acest caz e- 1 
| vidente. j

Privim în urmă la anul care 
a trecut, căntărindu-ne efor
turile în realizarea scopurilor 
pe care ni le-am propus, dar și 
neimplinirile, trecem în revistă 
momentele de vârf sau de de
clin, evidențiate adesea în acti
vitatea jurnalistică și de ^dialo
gul cu dv, stimați abonați, citi
tori și colaboratori ai cotidia
nului nostru.

Nu puține au fost scrisorile 
prin care ne-ați transmis pre
țuirea, aprecierile dv. față de 
conținutul unor articole, mulțu
mind acelor autori care-și păs
trează demnitatea, echilibrul, 
nelăsându-se influențați de cei 
care prin politica lor nu fac de
cât să semene ură și vrajbă, 
să creeze o atmosferă tensio
nată, ostilă, care nu duce de-

O acțiune de asanare a Io- | 
curilor respective ar fi bine ve- .

I nită. Cu cât mai repede, până I 
| nu cade zăpada să acopere to- | 
i tul. cu atât mai bine. (N. T.) , i

i GAZDE i
j PRIMITOARE '

Este știut faptul că românul | 
. este ospitalier și generos în . 
I orice ocazie. Dar aceste plă- 1 
| cute îndeletniciri erau cunos- |

cute până nu de mult doar la i 
persoanele fizice care își fă- ! 
ceau prezența într-un mod satfils 
altul, dar într-un mod limitat. 
Bancp Comercială Română, fili
ala Brad, director dl ing. Corio- 
lan Moldovan, s-a dovedit o 
gazdă primitoare oferind în sa
lonul de primire pe întreaga du
rată a zilelor de 23 și 24 de- 

ț cembrie clienților săi sau celor
care i-au călcat pragul câte o | 
cafea nes și saleuri. A fost un . 
gest frumos care a sensibilizat J 
pe cei care au pășit în interiorul | 
băncii în cele două zile pentru i 
care tuturor le adresăm fell- 1 
citări și La multi ani! (A/.J.). I

VECINII !

T
1
]

I
i 
I

I
I
I 
i

TÂRGULUI |
După ce au loc târgurile, la 1 

oraș sau la țară, nu este greu | 
de constatat că în locurile res- | 

. pectlve rămân împrăștiate, pe . 
I mari suprafețe, tot felul de gu- I 
| noaie și tot ceea ce prisosește | 
i celor ce vin aici cu sau fără | 

treburi precise. în plus, nu este ' 
I de neglijat că și gunoiul produs I 
| din belșug de animalele aduse | 
■ la târg aduce o pată de culoare i 
' care displace în special locui- ' 
I torilor din apropierea târgurilor. | 
| Un asemenea semnal ne-a ve- | 
. nit și de la Mintia, unde toate . 
I intrările la case sunt realmente I 
| blocate când are loc târgul.

Pentru a mai stopa mizeria | 
ce rămâne, s-a sugerat ca Pri- . 

I măria comunei Vețel să insta- I 
| leze în zona târgului niște co- | 
I șuri pentru gunoaie. i

De asemenea, n-ar fi lipsit 
I de importanță ca in astfel de I 
| locuri să fie construit și câte | 
I un WC, să se asigure, dacă i 
1 este posibil, chiar o sursă de 1 
| alimentare cu apă. Astfel s-ar |
I da o notă de civilizație și aces- | 
. tor locuri frecventate de către . 
I multă lume. (N. Ti) J
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0 VÂNZĂRI
* C VMPÂRAR1

• Vând remorcă tractor stare 
de funcționare. Tel. 650223 
(<P379)

• Vând ieftin pui boxer ger
man. Tel. 624195 (9968)

• Vând traducător electronic, 
nou, a 20 de limbi străine. Tel.

DIVERSE
• Numita Dumitrescu Maria 

este citată la Judecătoria Orăș- 
tie în 14 ianuarie 1998, pentru 
divorț. (9284)

COMEMORĂRI
622084 (9732)

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

• Vând tractor 445 perfectă 
stare. Vețel,‘nr.1O9. (9971)

• Vând țuică calitate supe- 
. rioară cu 11000 lei/l. Inf. tel. 

1^212512, 215603 (9972)

PIERDERI

• Cu aceeași durere în 
suflet reamintim celor care 
l-au cunoscut împlinirea u- 
nui an de la dispariția dintre 
noi a celui care a fost un om 
minunat,

col.(r) PETRU 
UNGUREANU

Familia.

• Pierdut certificat acționar la 
SIF Banat-Crișana nr. 288037, 
pe numele Mariș Minodora, din 
Cerbia-Zam, jud. Hunedoara. îl 
declar nul. (40514)

ÎNCHIRIERI

• Studentă caut de închiriat, 
urgent, o cameră, garsonieră. 
Tel. 511789 (9964)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajez șofer cu mașină 
proprie. Tel. 213806 (9970)

DECESE

• Nemărginită ne este 
durerea acum la despărțirea 
de bunul și iubitul nostru tată 
și bunic

HORVĂTH SIGISMUND

Ceremonia funebră va 
avea loc miercuri, 31 decem
brie, ora 12,30, la locuința 
din Bîrcea Mică, nr. 48. Lacri
mile noastre și florile eter
nității îi vor străjui mereu 
mormântul. Fiul dr. Horvâth 
Ernest, nora Raveca și ne
poata Dalia. (9954)

• Conducerea și cadrele 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara sunt 
alături de mr. dr. Horvâth Er
nest la greaua pierdere prici
nuită de decesul tatălui său

HORVÂTH SIGISMUND

și transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate. 
(9967)

• In aceste zile, când 
Cerul este deschis, Bunul 
Dumnezeu l-a chemat la El, 
pe cel care a fost

HORVĂTH SIGISMUND

Ne alăturăm durerii fami
liei mr. dr. Horvâth și o asi
gurăm de toată compasiu
nea noastră. Familia col. 
Radu.

• A plecat dintre noi, pe 
drumul fără întoarcere,

preot GRAMA 
OCTAVIAN

Dureros apasă această 
despărțire pentru acei ce i- 
au cunoscut bunătatea. 
Exprimăm calde mulțumiri 
rudelor, cunoscuților și fami
liilor care ne-au înconjurat 
cu afecțiune și compasiune 
în aceste momente grele - 
familiile Ardeleanu loan, dr. 
Hâncu, Zasloți Mircea. 
Dumnezeu să-i ierte păca
tele și să-i odihnească su
fletul! Vei rămâne veșnic în 
inimile celor care te-au iu
bit. în veci nemângâiata 
familie.

Mulțumim celor care au 
fost alături de noi și l-au 
condus pe ultimul drum.

Relaxare 
nu înseamnă
deconectare
Relaxare 
înseamnă
conectare
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Magazinul FREMAR
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Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406
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SERVICII IN ZILELE
DE SÂRBATOARE

la dispeceratele de specia
litate din aceste localități.
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OFERTA SPECIALA

■ La stațiile PECO
Unele dintre stațiile de 

distribuire a produselor pe
troliere incluse în rețeaua 
PECO vor fi deschise în ju
dețul nostru și în zilele de 1 și 
2 ianuarie 1998. în ziua de 2 
ianuarie este deschisă și 
Stația “Cetate” între orele 9- 
17. La Deva, va funcționa 
non-stop stația PECO de la 
Sîntuhalm. Posesorii de 
autoturisme găsesc des
chise non-stop și stațiile de 
benzină particulare.

■ La dispeceratele 
RAGCL

Locuitorii din Deva care ar 
putea avea ghinion în zilele 
de la cumpăna dintre ani să 
li se spargă vreo conductă cu 
apă sau altă defecțiune pot 
apela la telefoanele 227087 
și 216376, iar pentru termo- 
ficare la telefonul 217808.

■ Agenția de voi^j 
și informații CER

Agenția de voiaj din Deva 
este printre puținele unități 
prestatoare de servicii care 
are afișat programul special 
pentru servirea călătorilor cu 
bilete de tren pentru ultimele 
zile din acest an și primele 
ale viitorului An Nou 1998. 
La Deva, agenția este 
deschisă în zilele de 30 și 31 
decembrie între orele 8-20. 
Pentru orice relație la 
transportul pe CFR, tele
fonați la 056/193358.

■ Dacă se între
rupe energia electrică 

Bine ar fi să nu se 
întâmple dar dacă totuși se 
întrerupe energia electrică în 
municipiul Deva, apelați la 
telefonul 211805, sau în 
celelalte municipii și orașe

■ Trans - Deva
Pentru călătorii cu auto

buzele de la S.C. TRANS - 
DEVA, în ziua de 1 ianuarie 
1998 se circulă de la ora 
14,00 în Deva, spre 
Simeria și Șoimuș, iar la 2 
ianuarie programul va fi cel 
de duminică.

■ Pentru auto- 
mobiliștii ce rămân 
in pană

Membrii ACR, care ar 
putea rămâne în pană în 
primele 2 zile ale lunii ia
nuarie, vor beneficia de re- 
morcare și reparația deran
jamentului apelând la te
lefonul 212345 - Deva 
(non-stop) iar automobiliștii 
aflați în zonele Hunedoara 
sau Petroșani, între orele 
8-17.

farmacii de ser
viciu

în zilele de 1 și 2 ia
nuarie va funcționa, în 
Deva, farmacia “Huma- 
nitas”, situată în strada 22 
Decembrie, bloc 7.

La Hunedoara, în ace
lași interval de timp, va fi de 
gardă unitatea farmaceu
tică “Hyantus" din strada 
George Enescu.

în caz de urgență 
Salvarea răspunde la tele
fonul 961, iar serviciul de 
urgență din spitalul Deva la 
tel. 215865.

Este indicat să se pre
cizeze cu exactitate adresa 
celui care apelează la sal
vare.

Grupaj realizat de 
Estera SÎNA, 

Sabin CERBU

Cu ocazia sărbătorii tradiționale a satului 
Boz, com. Brănișca, “Sărbătoarea 

majoratului”, Primăria comunei Brănișca 
urează “La multi ani" următorilor tineri: 

Crișan Ionela, Cîrdei Cristian, Puiuț 
Cristian, Lazăr Corina, Căinanț Andreea, 

/Ursa Mihaela, Crișan Traian, Lazăr Lavinia 
/ Căta Adina, Voica Ciprian, Crișan Cristina, '

s

4 

< UWfcU, ZlU-HkUj VUfrUU> k/ LJJI fc Ur II», UfVOLfrmi,

z care au împlinit 18 ani în 1997, invităndu-i 
' să participe la festivitate în seara zilei de x

31 decembrie 1997. x
/S

a
structurii acționariatului,

DEVA.
Convoacă adunarea generală a 

acționarilor in data de 15.01.1998, 
ora 10,00, la restaurantul Deva, 

cu următoarea 
ordine de zi:

1. Modificarea statutului ca urmare 
schimbării
funcție de registrul sintetic consolidat 
al acționarilor.
2. Alegerea consiliului de administrație 
și a comisiei de cenzori.
3. Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1998.
4. Analiza cererilor de cumpărare prin 
leasing a unor spații Închiriate și aflate 
in locație de gestiune.

^5. Diverse.

m CUVÂNTUL 
" LIBER

Ziar editat de 
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0E REVELION
Nu pierdeți ocazia! 

Numai în zilele de 
30 și 31 decembrie 

REDUCERE DE PREȚURI 
LA BERE:

SILVA 1/2- 2464 LEI; 
REGUIXI 1/2 - 2181 LEI;

SILVA NEAGRĂ 1/2-
2712 LEI.

Căutați-ne la depozitul - magazin 

din incinta SC “Polidava” SA, 
b-dul 22 Decembrie, nr. 257, 

telefon 225904.

F
I

LA

f

Clasamentul S.C. ULPIA s.a".

presei în 1997
La întâlnirea conducerii Consiliului județean Hunedoara cu 

reprezentanții presei locale, purtătorul de cuvânt Ciprian Alic a 
prezentat un clasament propriu al presei județene în anul 1997 
(exceptând ziarele din Valea Jiului).

Locurile întâi au revenit, în ordine: Categoria cotidian ■ "Cuvântul 
liber"Deva; Categoria săptămânal ■ "Călăuza" Deva; Categoria 
corespondenți ai presei centrale ■ "Adevărul" (Constanța Corpade) și 
"România liberă" (Florin Mircea Corcoz); Categoria remarci 
individuale ■ Ciclul de articole de fondate lui loan Ceausescu, publicate 
in bisăptămănalul "Oglinda"; Premiu! de excelență - "Oglinda"; 
Categoria studiouri de radio județene ■ Radio Deva și Radio Color 
Orăștie; Cea mai puternică revenire ■ Radio 1 Deva; Cel mai "tare" 
debut ■ Radio Pro FM; Categoria corespondenți ■ Radio România 
Actualități (Dorin Corpade) și Radio Timișoara (Sorin Blada); Categoria 
corespondenți de televiziune ■ TVR DEi (loan Ceaușescu și Alexandru 
Gruian); Cel mai spectaculos post județean ■ PRO TV Deva; Cel mai 
fulminant debut ■ Antena 1 Deva.

Deci toată presa ■ locul /. Frumos... y

Convoacă Adunarea 
Generală a 

Acționarilor in data 
de 14.01.1998, 

ora 14, la sediul 
societății, cu 
următoarea

^ordine de ziQ

1. Alegerea cenzo
rilor

în cazul in care nu 
sunt îndeplinite con
dițiile
adunarea se 
pe data 
22.01.1998.

V___________ I

statutare, 
amână 

de

y

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) ■ TIBERIU ISTRATE 
- vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MtNEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB • 
membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061-F-/wa/7; cuvlib@recep.roknet.ro
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până viheri, 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.
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Salariații dispo-l 
nibilizați de la BADPsJ 
INFOMIN, CEPROMIN și jl 

REMPES sunt iarăși în 1 
I

I 
I
I
II

stradă. Deși votată de 
Parlament și promul
gată de Președintele 
României, legea prin 
care li se aprobă acor
darea măsurilor de 
protecție socială, 
stipulate în Ordonanța 
Guvernului nr. 22/1997, 
nu este respectată.

Exemplul perfect al 
harababurii din Minis
terul Muncii' și 
Protecției Sociale este 
atitudinea directoarei 
generale Gabriela 
Platon, care se opune 
eliberării fondurilor 
destinate plăților com
pensatorii, motiv evi
dent de nemulțumire,' 
afirmau protestatarii If 

aflați luni, 
brie, în fata Prefecturii R'

I județului Hunedoara. : 
fyidrei NtSTOR 1 

____ __ __ ZI 
_____________ t

r

!'

!>

.. . a
, » 

protestatarii If
29 decem-h

Tehnoredactare 
computerizată «

“CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la 

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ 
ALBAIULIA

Tel. 058-312126

mailto:cuvlib@recep.roknet.ro

