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Din.an-în an, după obiceiul străbun, 
colindătorii sbsesc~la casele noastre ' şi, 
cu sufletele curate,, aduc Vestea, Naşterii 

. Fiului lui Dumnezeu. Este o veste mi- f 
nuntită̂  '■ căci, prin întruparea Cuvîntu- 
lui tui Dumjiezeu, se realizează ^cea 
mai măre noutate din toate noutăţile, 
singurul nou .sub soare, prin care se ,

.. arătă puterea infinită a lui Dumnezeu. 
r.‘ Găci ce poate fi mai mare declt ca. . 
. Dumnezeu şă ■ fie om ne întrebăm 

împreună cu Şfintui Io.an Damaschin.'
A 'r* Vestea Naşterii fiu lu i lui Dumnezeu*: 
i r din Duhul Sftnt. şi d in :Sfirita Fecioară 

’ | Măria, este,’ : in acelaşi timp, o veste 
r Dţn^dra$şie ‘pentru

■ 1 Dumnezeu. însuşi l& plinireg. yremKs**..
• tVt tfyee [Opt r—j-, (Eilipşni 2,7;~, laak ?0 ,. 21).; ţ  

} n r Naşterea Domnului eşte aducătoare
' )■ de bucurie sfîntă  ̂ Prin întruparea Fiu-. .
>. ' \ • lui' lui Dumnezeu, se arată în modul
■ ^  cel mai grăitor valoarea unică şi veş-
t kfaţ « fiecărei wSje «iiMrne. Eyenimen->i
• î tul Uri isteria ftUrmi^ype. gar'c-1 *8r-T;| 
l ^  SStorim îtMăzi.Cdă răspuns'̂  fa întrebă- 1 
- 1 rile pe ta ri' âdesCa" hi ]ie punem — de
, unde' Vehiih; care-=este 'rbstul nostru pe ;  

pâmîni, cu ce .scop am fost ereaţi de . 
Dumnezeu ? Sărbătoarea de azi ne- re-? , 
aminteşte că Dumnezeu s-a făcut om* 
ca' pi om să-l facă prin har, asemenea * 
lui ..Dumndzeu; cum scriu Sfinţii Părinţi. •* 

— Minunat elecAntărl şi b&trinele calin-, 
de na reamintesc de naşterea istorică a 
pruncului Jisus Hristos Domnul şi ne 

, îndreaptă ochii sufletului spre peştera 
’ din Bethleent, spre a lua aminte la da-' 

rurile mintuitoare ale Naşterii lui Hris
tos, în sălaşul inirnifar noastre, ta grijă 
propriei noastre renaşteri, între omul 

' Cel nou in Hrişţos, potrivit euvîntiilui 
Său : „De'nu se vă naşte cineva de sus,
Itu vă putea să dadă împărăţia lui Dum- -  

:hezeum:  (I<Xin: 3,3). Chemarea lanaşterea 
;; .. din nou, pe care Biserica ne-o face as- 
1 -  tizi, este'.p chemare la' redescoperirea•"

' bunătăţii, a curăţeniei, a sincerităţii şt - 
\ a puterii de a iubi şi a iertă pe care o 

au doar copiii. -De nu vă veţi întoarce 
* * ■ * ■ * 7 1  nu beţi 'fi ̂ ca pruncii;'nu veţi intră 

în împărăţia ’-ceturB&r /*, (Matei; lT3p r 
Sărbătoarea de astăzi este o zi de

■ b

-
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Desen de ANA BANCIU

bucurie pentru noi, toţi, dar, in mod 
deosebit, ea este sărbătoarea- de bucurie 
a copiilor ţi. a tinerilor. Poporul 
în existenţa sa bimilenară; a iubit în
totdeauna copiii şi şi-a făcut din Viaţa 
curată a acestora un ideal de.realizat in 
vederea ntţntuirii. In ,unele colinde -stţă-. 
bune, tinerii colindători sini, identificaţi 
Cu'îngerii din- ceruri. Precum- cintau- 
îngerii fa Naşterea Domnului JSiavă: 
întru cei de sus; lui Dumnezeu - şi pC 
pămint pace, între oameni buriăvoife !m'. 
(Buca 2,14), aşa şi colindătorii intonează 
în aceste zile imne' de slavă Celui năs
cut in Bethleem şi vestesQ tuturor ves-.. 
tea cea mare şi minunată...

Se spune, pe bună dreptate, că . 
Dumnezeu nu pierde lumea deşi- este 
atit de păcătoasă, pentru nevinovăţia 
copiilor şi pentru' ungerea sufletelor 
drepţilor şt ale celor ce şi-au '-dat ^vfafâ 
pentru credinţăj Acest adevăr este deoţ 
sebii- de grăitor, mal ales _ pentru tţpt, 
românii^ in aceste Ztle căci. (frumul sprg„ 
p*'şterca Bcthleemului j i  spre Hristos. 
Domnul este încă . străjuit ; de- sufletele 
nevinovate ajp. ţinerilor, care, fa urmtL; 
cu doi ani, şi-au dat viaţa pentru liber- ■ 
Uite, demnitate şi Adevăr V" Dumnezeu 
ne-a arătat că ' este alături &€ noi; aşa : 
cum a fost şi cu strămoşii noştri. El vă 
fi, în veci, alături ţie noi. în, măsura in 
care ne. vom strădui, şă folosim cu in-/, 
ţelepciupe şi credinţă darurile Ifaeriă- ■ 
ţii şi ate demnităţii !:, Dumnezeu ‘ ţţ - dat; 
încă de la inceput, Omulfii, cel mai' 
mare DAR — „Voia Liberă". ET ţnsd 
nu a ştiut s-o- preţuiăscă şi a cunoscut 
moartea! Să nu cădem în acelaşi pă
cat ! Bucuria sfintă pe care o. simţim 
astăzi, în familiile noastre; trebuie să se 
transforme intr-un prilej de. a împăr
tăşi această bucurie şi de a-L intîlni pe 
Hristos, mai ales in cei. lipsiţi, bolnavi,, 
orfani şi abandonaţi! Acest mesaj rti-l 
revarsă in suflet si colindul strămoşesc:

• „Şi-acum te las, fii sănătos/  Şi vesel 
de Crăciun,/ Dar nu uita tind eşti vo
ios,/ Române, să fit bun !":

Preot COItNEL ILI€ADltNEl. ILICA J

'• O  DE sărbători, in  apar
tam ente ' noi, La Haţeg, în ti- 
jtănil cartier al oraşului Bucură, a 
fost termifiăţ, dţe către constructori 
şi instalatori, blocul C, eu 40 de a- 
partamente. Şi. ce e »#of îmbucură
tor, este făptui că a fost dată in 
folosinţă şi o centrală termică. Bine 
ar fi: si funcţioneze ca lumea, că 
Ia Haţeg e mare lipsa de căldură. 
(S.C.) -k •

O m  m  DE LEI, PENTRU A- 
TENEUL ROMAN. Sobictatea co- 
merciaiă „PECO" S.A. Hunedoara— 
Deva a virat suma de 100 000 de lei, 
6» contul special constituit pentru 
repararea Ateneului Român. Este 
brne că jtfa gfndlm, din <*ad tn cină, 
şi' fa monumentele neamului. (T.L)

O  BUCURIE DE CRĂCIUN. Dl 
viceprimar al Simeriei, loan Rovi
nar u, ne-a destăinuit bucuria unor 
cetăţeni din oraş, care ou norOcul 
să locuiască in apropierea magis
tralei de gaz metan, ce trece pe 
străzile I.L. Caragiale, Atelierului, 
lasif Hodoş şi Şoseaua Naţională. 
Cu sprijinul Prefecturii Judeţene, 
s-a Obţinut aprobarea introducerii 
gazului metan, la un număr de goş- 
podarii; pentru uz casnic. Lucrările 
aferente au fost contractate cu fir
ma P.A.M. INSERV S:It.L. Deva. 
(S.C.) - -

O  EXEMPLU DE URMAT, „Bu
nul gospodar se cunoaşte ‘ de Ut 
poartă", spune un proverb diri po
por. Aşa este şt in cazul dlui Liviu 
Da vid, din Brad, strada Frunză 
Verile, care, în anul 19S>1. a predat 
7 tăuraşi de peste 400 de kg, ta 
Intern, şi 10 tăuraşi de 450 de kg 
fiecare, la export, precum şi 6 porci.

Iată,: deci, unde-i muneă, e şi răs
plată:! (C.P.)

O  ORĂŞELUL COPIILOR. A- 
nul acesta, la Hunedoara, Orăşelul 
Copiilor,. amenajat cu prilejul Săr
bătorilor de Crăciun şi de Anul 
Nou, va fi cadoul mat multor „pă
rinţi". Primăria şi organizaţia „Fo
rum 22* au reuşit să reunească în 
această acţiune eforturile a 17 so
cietăţi comerciale ' şi cooperative, 
dintre care nu lipsesc, bineînţeles : 
^Siderurgica" S.A, şi „I.C.S.H.* S.A. 
Mulţi Pomi de. Crăciun, bogat îm
podobiţi,  vor flanca orăşelul, far 
între surprize şe va număra „tre
nul lui Moş Crăciun" în care moşul 
şe va plimba împreună cu copiii, şt 
va împărţi daruri. (I.C.)

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA
Adresează tuturor locuitorilor judeţului, 

unităţilor administraţiei de stat, societăţilor co
merciale şi regiilor, cu prilejul Crăciunului şi 
al Anului Nou 1992, multă sănătate, prosperi- 
tate'şi „LA MULŢI ANI l“.______________ _

REDACŢIA ZIARULUI 
„CUVINTUL LIBER“ DEVA 

U R E A Z A 
SĂRBĂTORI FERICITE

•  tuturor cititorilor noştri;
•  tipografilor care, din plumb, izvodesc 

lumina slovei tipărite;
•  colaboratorilor care ne ajută în realiza

rea ziarului;
•  lucrătorilor din domeniul poştei, al 

transportului şi al difuzării presei;
•  vînzătorilor de ziare.
Dorim ca, la-amil, ziarul să ajungă, proas

păt, în fiecare dimineaţă, pe masa cititorilor,
LA MULŢI ANI ! |
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A căzui cortina peste tu
rui- campionatului naţional 
de fotbal. Discufiile, comen
tariile asupra fotbalului con
tinuă insa ţi iarna, cînd 
stadioanele rămîn pustii, de
parte de freamătul specta
torilor. Pentru iubitorii fot
balului, norul „Cuvintui Li- 

’ ber" deschide, azi, rubrica 
„FOTBAL LA GURA SOBEI", 
pentru a prezenta cititorilor 
opiniile unor cunoscuţi fot
balişti, antrenori sau oameni

România. De clte oii vine 
acasă, drumul lui duce la 
stadion. L-am intiln.it şi la 
meciul cu Dinam».

Am reluat discuţia cu 
acest distins sportiv. din 
anul 1989, cînd s-a transfe
rat la APEP-LIMANOL 
(Cipru). A jucat aici un 
an, timp în care a înscris

departe de casă. a acceptat 
să joace la Diosgyori V.T.K. 
Miskolc, in Ungaria, unde 
antrenor principal este 
Ladislau Vlad. împreună 
cu Gabor, cu ceilalţi co
echipieri, fac tot ce e po
sibil pentru a părăsi zona 
periculoasă din subsolul 
clasamentului. Tînăra e-

de fotbal, despre dezvolta
şi îndrăgitrea acestui îndrăgit sport.

Fotbalistul îoan Petcu, 
sportiv model, respectuos 

. ş i  cunoscător al bunelor 
maniere, modest şi priete
nos cu cei din jur, im are 
nevoie de o prezentare a- 
mănunţltă. A făcut-o cu 
prisosinţă în cei aproape 
15 ani cit a jucat fotbal la 
Corvinul, dar şi îa Lima- 
sol, si acum, la Miskolc, 
în Ungaria. Şi nu Orice fel 
de fotbal. Trăim şi acum 
unele faze create de „cre
ierul" echipei hunedorene, 
Petcu, în stare, oricînd, să 
facă tot ce dorea cu balo
nul. Tehnician desăpîrşit, 
Neluţu, cum îl dezmierdau 
tribunele, dribla, păsa sau 
şuta la poartă, cu atîta 
uşurinţă şi iscusinţă, incît 
greu îl putea „ţine" cineva 

- cu adevărat. Nici el. nici 
spectatorii, nu uită perioa- 
da de glorie a Corvinului, 
cu Mir cea Luceseu la tir 
monă, cînd norma de trei 
goluri marcate acasă de
venise proverbială. La o- 
rtginea ei stătea mijloca
şul, cu adevărat ofensiv, 
Neluţu Petcu. Nu întîm- 
plător a îmbrăcat şi tricoul 
naţionalei. Fiindcă, Petcu 
a fost şl este un adevărat 
luptător, un sportiv, de 

■ performanţă. JucătOr valo
ros, ca şi Klein, Rednic, 
Mateuf , Andone, Gabor, — 
cei mai mari fotbalişti ai

■ Hunedoarei, el a fost ulti-
■ mul care a ple.cat de la 

Corvinul, să joace la alte 
echipe. A făcut-o cu greu, 
şi din dorinţa de a. mai

> juca în altă parte, dar şi 
ogrecum supărat pe cei 
ctţiva, puţini, care l-au 
categorisit la un moment 
dat, ca „senator de drept" 
în echipă. N-a plecat de
finitiv din Hunedoara, aici 
e casa, aici este locul lui.

’ - lii%ia ii bate doar pen
tru Hunedoara, pentru

Fotbal la „gura sobei"
14 goluri. A găsit, la O* 
ceastă echipă, o atmosferă 
foarte bună pentru fotbal 
şi a legat o prietenie trai-

chipă din Miskolc, proaspăt 
promovată in divizia A, 
nu are încă experienţă 
competitivă, dar profesia* 
nOlismul antrenorului Laţi 
fi' aportul jucătorilor nou 
vehtţi pot suplini unele 
carenţe şi pot propulsa & 
chipa pe un loc superior. 
Atmosfera in jurul echipei 
este deosebită. La victorie 
şi meci egal, se primeşte 
prima de joc prevăzută, 
indiferent unde se dispută 
partida, acasă sau în de
plasare. Cînd se pierde 
meciul, nu urinează muş- 
truluiala, aruncarea vinei 
pe echipă sau pe antre- 
nor. Acasă, după meci, toţi 
fotbaliştii, cu soţiile. se 
întilnesc ta clubul asocia
ţiei şi discută în faţa li
nia pahar cu bere orice,

numai despre, meciul pro- 
priu-zis, nimic. Jucătorii 
maghiari sfat manieraţi,
prietenoşi, respectuoşi cu 
cei din jur. Arbitrii ? Foar
te corecţi. Mare diferenţă 
faţă de-ai noştri (Petcu vă
zuse brigada lui C. Gheor- 
ghe în meciul cu Dinamo 
şi-i lăsase un gust amari.
■ — Ai văzut la lucru pe 

Corvinul, în această toam
nă. Ai suferit pentru o» 
ceşti tineri. Ce le reco
manzi?

— Cred că ar fi bine Ca, 
în viitor, conducerea clu
bului să întărească cu a- 
devărat disciplina în rin- 
dul echipei, să creeze o at
mosferă care să „omogeni
zeze" şt sufleteşte echipa. 
Am văzut că. imediat du
pă meci, fiecare jucător 
pleacă grăbit, in altă par
te. Pe vremea lui Luces- 
ctt, toţi rămineam la p be
re, degajaţi, prietenoşi. în 
teren, echipa trebuie să 
aplice tactica preconizată 
de antrenor. Insă, Corvi
nul trebdie sâ abordeze 
mult mai hotărji meciul 
de pe teren propriu. Sfat 
băieţi tineri, să fŞs med 
entuziaşti, mai debordanţi 
în joc.

— Ce dorinţe di pentru 
viitor ?

— Să mă rehtitinese eu 
publicul hunedorean, B» o  
să mai joc, dar doresc s-o 
fac şi Ur echipa core m*fi 
consacrat. Şi stnt convins 
că şi ceilalţi hunedorenl, 
UA la Corvinul se vor re
întoarce. Dorim să arătăm 
celor ce iubesc fotbalul că

* * * » » # • • • • * * * * * » * * « * rntimmmmmm

Noapte Sftntă, noapte de vis, te aşteptăm, şi mici 
şi mari, cu aceeaşi emoţie„. e un miraj ee ne cuprinde 
şi ne dă speranţe de mal bine, ne d i bucuria VieţtL 
Cînd strălucesc pe bolta de cerneală stelele şi (pî> 
nîce umbre se formează la lumina Lunii, cînd ţOrUl 
îngheaţă aerul nopţii, in casele noastre, lingă sobele 
călduroase, stă Brăduţul de Crăciun, împodobit şl 
luminat.

E Noaptea Sftntă a naşterii copilului Isus, o 
noaptea colindelor, a- darurilor şi a bucuriei. Cum 
naşterea unui copil este cea mai frumoasă minune, 
cel mai scump dar pe care ni~l poate face viaţa,
aceasta rămîne Noaptea bucuriei. Să ne bucurăm)

INA BELEA NU
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UMOR DE SĂRBĂTORI

stntem adevăraţi hunedo-
reni, legaţi de puftfjpţl 
tur or, ani mulţi şi fimfâtŞf:.:

SABIN CERBU

Neluţu Petcu, unul 
dintre valoroşii fotba
lişti ai Hunedoarei, care 
continuă sâ incinte spec
tatorii.

nică cu mijlocaşul Dimitris 
ContidisDeşi echipa se 
clasase pe locul V în di
vizia B, clubul a dat fali
ment, pentru că investise 
50 de mii de dolari An a- 
menajarea terenului de 
joc. A revenit ţn ţară şi, 
nedorind să plece prea

T JL i % *%r:

FOTBAL •  DIVIZIA A

REZULTATELE IN MECIURILE RESTANTĂ! 
Gloria Bistriţa — Steaua 1—2; Dacia U., Brăila — 
F.C. Farul 3-—O; F.C. Argeş — Steaua 1—1. 

CLASAMENTUL LA SFlRŞITUL TURULUI
1. Dinatno 17 13 4 0 42— 9 m
2. Steaua 17 10 4 3 27—13 24
3. Petrolul Ploieşti 17 11 1 5 27—28
4. Cniv. Craiova 17 . 8 5 4 20—10 21
5. Electroputere 17 7 5 5 19—11 1»
6. Oţelul Galaţi ■ 17 9 1 7 22—21 19
7. Gloria Bistriţa 17 7 3 7 25—22 17
8. Poli» Timişoara 17 7 3 7 22—22 ■ 17;
9. F.C. Farul C-ţa 17 7 2 8 14—15 16

10. Rapid Bucureşti 17 7 2 8 17—21 16
11. Inter SibiH 17 6 4 7 20—24 16
12. F.C. Bacău 17 7 2 8 16—27 16
13. F.C. Braşov 17 5 4 8 25—30 14
14: F.C. Argeş , 17 4 5 8 19—22 13'
15. Dacia U. BrăRa W 5 2 10 16—23 12
16. A.S.A. Tg. Mureş 17 5 1 11 18—28 l i
17. F, C. Corvinul 17 4 3 10 19—29 12
18. Sportul studenţesc 17 3 s ? 14—27 11

Returul Campionatului naţional Divizia A 
reia la 8 martie 1992.

se

•  — Aseară am fost 
la aniversarea Popeştilor. 
Două ceasuri întregi le-âm 
cîntâi la plan, -

— Binş le-ai făcut! 
Nici eu nu pot să-i su
făr. : '■

•. #  «- Cum ţi-ai zdrobit 
fn halul ăsta maşina ?

— Am lovit un tracă- 
tor.

— Şi din cauza asta a 
ajuns aşa ?

— Trecătorul era !»• 
îr-un autobuz...

•  — Vecina, supa ţa a 
fiert ?

■m~ Da. De ce întrebi ? t
— împrumută-mi şi mie 

psvt, s-d fierb şi pe-a 
noastră..,

•  — Cred că am ceva 
ta crşier, doctore!

—' Nu-i de mirare! Mi
crobii atacă întotdeauna 
punctul cel mai slab /...

•  — Nu-mi place cum 
arată- soţia dumitale tn 
ultimul timp!

— In ultimul timp, 
doctore ? Mie nu-mi mai 
place de mult !...

•  Un domn, complet 
Chel, se interesează:

— Tratamentul dum
neavoastră este, intr-ade
văr, eficient?

— Mal mult decît efi
cient. Nu de mult am fl
aut un client care, ta fel 
ca dumneavoastră, era 
complet chel Cînd. după 
două săptămtnt, i-am ară
tat nota de plată, «p în
ceput să-şi smulgă părul 
din cap...

•  — Ospătar, in supa 
mea pluteşte o proteză 
auditivă!

— Poftim ? V orb it mai 
tare. vă rog!

•  Ea: Azi se împlinesc 
25 de ani de ta nunta 
noastră. Cum ai vrea să 
sărbătorim această ani
versare ?
v El: Ce-ai zice de un 
minut de . tăcere ?

•  Doi hoţi de buzuna
re la închisoare:

— Ai văzut ceasul gor
dianului ? E grozav!

— Nu. Arată-mt-L

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAHII

NU DISTAU6ETI BRAZII I
. Acum, în goana după 
procurarea pomilor de Cră
ciun, mulţi răuvoitori se 
dedau la acte nesăbuite, 
tăind fără milă brazii din 
locuri ce nu sînt destinate 
unui asemenea scop (zone 
Verzi). Cît^va cazuri alar
mante ne-au fost sesizate' 
de poliţie, acestea pfetre- 
cbidu-se la Deva, Haţeg, 
Călan, Petrila. Lupeni. Criş- 
cîor şi în alte localităţi.

Pe lingă amenzile de pest 
20 000 de lei aplicate. c< 
în cauză sînt cercetaţi, cot 
fiseîndu-li-se. totodată, bre 
zii. Printre răufăcători s 
numără : ' Sabâu Cîpria
Cătălin. Dănilâ Nicolae A 
lexandru şi Dănilâ Cris 
tian. elevi la Liceul de Ai 
tâ Deva, precum si Mur 
Ioan-Florin, elev la Liceu 
Nr. I Deva.
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COLINDE DE CBAC11JN
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ORIZONTAL : 1 ) Autoarea antologiei 
de colinde „La luncile soarelui* (Moni- 
ca) ; 2) Se prezintă ca esenţă a... pomu
lui de Crăciun — Crai de la Răsărit sub 
un cer îmouns de minarete; 3) Denu
mirea elevată a fructelor asemănătoare 

b'nb-!o- d» român

(Ion. 1836—1916), autorul volumului „Co
linde, cîntice de stea şi urări lâ nunţi"; 
4) „...Domnu-i bunu". colindă armoniza
tă pentru cor de Nicolae Ursu — Se-n- 
tîlneşte doar cu M ara; 5) Repere im
portante în localizarea hotelului! — A- 
rie pastorală cu diverse interdicţii — 
Produs final dintr-o gamă aproape com
pletă ; 6) Poet ungur (1877—1919), care 
ne-a lăsat un „Cintecel de Crăciun" — 
Prezenţă iniţială de dată recentă; ţ) 
Autorul culegerii folclorice „Poezia mi- 
lităriei Şi a Crăciunului de pe Valea Ar
geşului'', premiată de Academia Română 
în anul apariţiei, 1933 (Dimitrie Al.) — 
„Cîntec de Crăciun* este una din crea
ţiile corale ale acestui compozitor 
(Gheorghe); 8) Literat ad-hoc în dublă 
iposţpză 1 — Cadru indispensabil in tra
sarea* drumului drept — Siglă pentru 
ţJzlnele mecanice Timişdara ; 9) Nelip
sită de îa colindatul cu tarea In 
pul sărbătoririi Crăciunului -  
concisă a prezenţei subsemnatului —•
Puncte de reper într-o întreprindere 
auto !; 10) Baba dintr-o veche societate 
interlopă —"Poet contemporan (Tiberiu),

autorul poeziei „Colindei” ; 11) „...de
Crăciun", cunoscută poezie de Otilia Ca- 
zimir din volumul „Licurici".

VERTICAL : 1) Compozitor bihorean 
care a seria pentru cor un „Concert de 
Crăciun" (Mihai); 2) Acest compozitor 
francez (Maurice, 1876—1937) a compus 
piesa vocală „Crăciunul jucăriilor" — 
Verighete sui-generis la logodna sirene
lo r ; 3) Notaţia literală a sunetului la 
dublu bemol — Primit, de obicei, cu 
pluguşorul — Respectat de obicei în zi
lele Crăciunului; 4) Numitor comun la 
mirare şi mînie — Compozitor român 
(Sigismund) care a armonizat pentru cor 
colinda „Dimineaţa lui Crăciun" ; 5) În
drituit de iure cu mantia şefiei — Re- 
play transmis în cele din urm ă! — Ră
mase cu certitudine primele din urmă I ; 
6) Din poezia „început de an" 
a acestui regretat stihuitor (Nicolae). ci
tăm : „La ora asta*n lume copiii lumii- 
cîntă/ Colindul cald al Păcii, cel mal 
frumos, colind" — Scriitoare austriacă 
(Chrisâne, n. 1915), autoarea poeziei 
„Noapte de Crăciun” ; 7) Folclorist ro

mân (Petre L„ 1908—1979), care ne-a lă 
sat culegerea „Obiceiuri de Crăciun şi 
colinde din Maramureş” — Leagănul 
perpetuării prin veacuri a  bogatelor 
noastre datini de Crăciun; 8) „Gfaţ&ri 
de.„ şi colinde*, cuteger» realiwtâ de 
NX Dumitraşou — Cunoscut fBtbMtst  
brazilian al anilor *70 — AMit&ă for
mulată într-un termen scurt; 9) Faeton 
veşnic împodobit cu steluţe — Din crea
ţia acestui compozitor (Gheorghe) amin
tim eele „Opt colinde pentru cor mixt” ; 
10) Sînt de dorit la colindele de Crăciun 
— Compozitor român (AchimX semnata
rul partiturilor a „Zece colinde pentru 
cor mixt".

Dicţionar : AS AS, EDU.
VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„CONSENSURI* APĂRUT IN ZIARUL 
NR. 523 DIN 21/22 DECEMBRIE

i i) FATALITATE ; 2) ECONOMICOS; 
3) LOCATAR — TA ; 4) ITAL — LI
MAN ; 5) CITITA — A LT; 8) IL — 
ZI — CRAI ; 7} TEMA — MAC -  O î 
8)-ADIŢIONAI.A ; 9) ROTONDA — A lt ; 
10) ENERGETICE -
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AUTOMOBIL 

CLUBUL ROMÂN

Filiala HUNEDOARA

Urează membrilor 
săi şi tuturor automo- 
biliştilor din judeţ, cu 
ocazia Sărbătorilor 
de Iarna ş* a Anului 
Nou

Multă sănătate, fericire, un An Nou plin 
de satisfacţii în domeniul profesronal s' 
familial, dar şi eu bucurii "e
excursiile efectuate prin „TOURING 
A.C.R."!

Vă adresăm tradiţionala urare de

„LA MULŢI AN I!”. 1924)

Adresează clienţilor şi partenerilor 
săi, cu prilejul Sărbătorii Crăciunului, al 
Anului Nou şi al celorlalte Sărbători de 
lamă — sănătate, multă fericire, îndepli
nirea tuturor dezideratelor şi tradiţiona
lul „La mulţi ani I". (924)

S.C. MONDOTURISM S.R.L.

Adresează salariaţilor, partenerilor şi 
clienţilor săi, cu ocazia Sărbătorilor Cră
ciunului, a Anului Nou, multă sănătate, 
fericire, satisfacţii depline, în urma ex
cursiilor organizate prin agenţia noastră, 
şi tradiţionala urare de

LA MULŢI ANI (927)

„La mulţi ani

Cu ocazia Săr
bătorilor Cră
ciunului şi Anu
lui Nou urează 
clienţilor săi 
Sărbători Feri
cite, multă să
nătate şi tradi
ţionala urare de 

(925)

UNIUNEA SINDICATELOR ;

„SANITAS" A 

JUDEŢULUI HUNEDOARA

Urează, cu prilejul Sărbătorilor Cră
ciunului şi Anului Nou, membrilor săi şi 
fomiliilor, multă sănătate* fericire, suc
cese deosebite în activitatea viitoare şi 
tradiţionala urare de

„ta mulţi ani 1".

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCŢII 
SIDERURGICE HUNEDOARA

•  A fost, este şi rămîne o unitate de 
prestigiu a economiei liunedorene.

•  Hunedoara metalurgică şi Hunedoara 
civică sînt opera destoinicului colectiv al 
I.C.S.H.

•  Azi, I.C.S.H., organizată în societate 
comercială pe acţiuni, parcurge o nouă eta
pă în. prodigioasa şi dinamica sa activitate,

• Angajată in lucrări de amploare pe 
platforma CJS.H.. în alte unităţi Industriale 
şi în construcţia de locuinţe din municipiul 
de pe Cerna, l.C.S.H. străbate, viguros, dru
mul spre economia de piaţă a României.

i r
In spiritul generozităţii ce caracterizează 

colectivul LCJUi., al înţelegerii necazurilor 
şi greutăţilor prin care trec în această pe
rioadă friguroasă locuitorii din judeţul Timiş, 
care au avut de suferit de pe urma cutre
murului devastator de luna trecută, condu- • 
cerea S.C. ,J.CJS.H." S.A. a avut lăudabila 
iniţiativă de Ori ajuta pe sinistraţii din kh 

■ calitatea Voitog, cu suma de 0  jumătate de 
milion de lei. Este un gest de înaltă uma
nitate, de la inimă la' inimă i

Cu prilejul Crăciunului şi al Anului 
Nou 1992, comitetul de direcţie şi con
siliul de administraţie ale S.C. „I.C.S.H." 
S.A. urează tuturor angajaţilor întreprin
derii sărbători fericite, sănătate şi tradi
ţionalul „LA MULŢI ANI I".

■De asemenea, le adresează benefi
ciarilor şi colaboratorilor gînduri de bi
ne, speranţa unei conlucrări mai fruc
tuoase în anul care vine şi „L A ..........
ANI I",

J.J.P.

INTERNAŢIONAL 

S.R.L.

IMPORT-EXPORT 

— CONSULTING

Urează cu prilejul Sărbătorilor de 
Iarnă şi al Anului Nou, partenerilor de 
afaceri, clienţilor şi satariaţtior săi, un 
an nou plin de succese şi bucurii, odată 
cu tradiţionala urare

„La mulţi a n i!". (939)

ÎN AJUNUL 

SĂRBĂTORILOR 

DE,CRĂCIUN 

Ş» AN NOU

S.C. „AZUR COMIMPEX" S.RJ.. De
va adresează partenerilor de afaceri, 
clienţilor şi salariaţilor săi, multă ferici
re, sănătate, odată cu tradfiţienala urare

„La mulţi an i!". (941)

S.C. „ARDEALUL" SA.

Urează, cu ocazia Sărbătorilor do 
Iarnă şi a Anului Nou, clienţilor, parte
nerilor. de afaceri şi salariaţilar, multă 
sănătate, fericire, un ap nou plin de 
bucurii şi tradiţionala urare

,La mulţi ani (936)

Adresează cu prilejui Sărbătorilor 
Crăciunului şi ai AmHui Nou multă feri
cire, sănătate, un an plin de succese şi 
bucurii, alături de tradiţionala urare „La 
mulţi a n i!", tuturor partenerilor de afa
ceri şi clienţilor s ă i! (938)

ROMTELECOM R.A.

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 

HUNEDOARA—DEVA

Adresează, cu prilejul Sărbătorilor de 
Iarnă şi al Anului Nou, salariaţilor şi co
laboratorilor, sănătate, fericire, un an 
plin do succese şi tradiţionala urare „ta  
mulţi an î!". (937)

SOCIETATEA COMERCIALA 

„CORA" S.A. HUNEDOARA

(şi îndreaptă, cu simpatie, glodurile, 
către angajaţii şi clienţii săi, şi ie urea
ză, din toată inima, 1a ceasul sfînt al 
Crăciunului şi al Anului Nou 1992, săr
bători fericite, voie bună şi sănătate, LA 
MULŢI ANII

fa speranţa unui an mai ban, îi aş
teaptă pe clienţi în toate unităţile sale, 
oferind u-ie servicii prompte, de calitate.

(950)

S.C. „SIIVANA" S.A.

Cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun 
şr de Anul Nou tv?*, Societatea Comer
cială „Silvana" S.A. Hunedoara aaresea- 
za, prin consiliul sau de administraţie, 
sincere şi călduroase felicitări salariaţi
lor, precum şi tuturor colaboratorilor săi,

Aceieaşi călduroase felicitări şi urări 
de bine ie adresează consumatorilor, in- 
vitîndu-i, şi în viitor, la petrecerea unor 
clipe plăcute în unităţile eu emblema 
„Siivana" $.A.

Pentru Revelionul 1992, societatea îşi 
oferă serviciile pentru organizarea de 
revelioane în grup sau in familie* eu 
preparatele şi produsele sale ori d e  di* 
entufui, cu vesela şi personalul său.

(949)

CONDUCEREA COOPERATIVEI 

„PROGRESUL" DEVA 

Şl BiROUL EXECUTIV Ai

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Felicită membrii cooperatori pentru 
rezultatele obţinute în anul 1991, urindu- 
le, cu ocazia Crăciunului şi a Anului 
Nou, multă sănătate, bucurii şi „LA 
MULŢI ANI!"

Cu aceeaşi ocazie, transmite calde 
felicitări, urări de bine, ani mdţi ş» fe - 
riciţi colegilor şi membrilor cooperatori 
din judeţul Hunedoara, beneficiarilor, 
furnizorilor, precum şrdienţilor core au 
sbiicitat servicii unităţilor prestatoare alb 
Cooperativei „Progresul". La mulţi « ti l

(962)

fcţPJ'i

rr  fi
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FRONTUL ŞALVARII NAŢIONALE 
DEVA

Urează tuturor concetăţenilor un 
Crăciun fericit, un An Nou bogat în 
împliniri şi îşi invită membrii şi sim
patizanţii la o întîlnirc de lucru, vineri, 
27 decembrie 1991, la sediul de pe bdul 
Deccbal, bl. P, parter, orele 17,00.

(972)

S.C. „METAL-EXPRES” S.R.L. DEVA 
Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, u- 

rează tuturor angajaţilor şi parteneri
lor de afaceri un Crăciun fericit si tra
diţionalul „LAMULŢI ANI !‘\  '

Consiliul de Administraţie 
(972)

BANCA COMERCIALA ROMÂNA 
FILIALA HUNEDOARA 

Cu ocazia CRĂCIUNULUI şi a ANU
LUI NOU .felicită partenerii săi, urin- 
du-le deplină sănătate, prosperitate îri 
afaceri şi numai bucurii; ' (971)

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ 
A DRUMURILOR R.A, 
HUNEDOARA—DEVA 

De Sfintele Sărbători ale Crăciunu
lui şi Anului Nou, consUiul de admi
nistraţie adresează călduroase felici
tări partenerilor, colaboratorilor, 'salp- 
riaţilor şi familiilor acestora, împreună 
cu strămoşeasca urare ' , ;

. „LA MULŢI ANI t“ ... > . (956)

B.A.D.P.S. DEVA
■ Cu ocaria. Sărbătorilor: Crăciunului 

şi: An ului Nou,* comitetul, director al 
B.A.D.P.S Deva felicită călduros cola
boratorii, salariaţii şi familiile acestora, 
dorindu-le uri Ari Nou cu sănătate şi
fericire î.....: ---- -- - - - -

„LA MULŢI ANI!“ (958)

S.C. GRECOM S.R.L.
SNACK BAR „CETATE” DEVA 

■ De-Sfintele'Sărbători de Crăciun şi 
Anul Nou, adresăm calde felicitări, onor 
clientelei, partenerilor de afaceri, cola
boratorilor, salariaţilor proprii şl mem
brilor lor de familie. - - - - .

La mulţi ani, cu sănătate si fericire!
..............(960)

- SOCIETATEA COMERCIALA - 
„PECO” S.A. HUNEDOARA—DEVA 

Cu ocazia Crăciunului şi a -Anului 
Nou 1992, adresăm felicitări şi-urări 
de -multă sănătate şi fericire salariaţi
lor şi- beneficiarilor noştri.

LA MULŢI ANI ! (962)

S.C. S.A..METALCHIM 
I.C.R.M. DEVA

De Sfintele Sărbători ale Crăciunu
lui şi Anului Nou 1992, consiliul de 
administraţie adresează călduroase fe
licitări salariaţilor si familiilor acesto
ra, partenerilor de afaceri şi colabora
torilor, onor publicului cumpărător, 
împreună cu Urări de sănătate şi 
bucurii. ; '

Vă aşteptăm si la anul 1 La mulţi 
ani! (957)

S. C. „FLORCOM" S.R.L.
U D O  —  DEVA .

Cu ocazia Sărbătorilor Sfîntului 
Crăciun şi Anului Nou, adresăm cele 
mâi cqlde felicitări onoratei clientele, 
partenerilor de. afaceri, tuturor colabo
ratorilor, salariaţilor societăţii şi fami
liilor acestora, împreună cu străbuna: 
urare dc

„LA MULŢI ANI!“ (959)

UNICONF M- 

' DEVA
Unitate particulară de confecţii-uni- 

cate, firmă serioasă, UNICONF M Deva 
adresează partenerilor de afaceri, cli
enţilor şl salariaţilor săi, sincere şi cal
de felicitări cu ocazia sărbătorilor Cră
ciunului şi a ANULUI NOU — 1-992, 
urindu-lc mult noroc în activitate, să
nătate şi fericire, şi îmbrăcăminte nu
mai de calitate, pe cît posibil... uni
cate. i

LA MULŢI ANI ! (948)

SOCIETATEA 
COMERCIALA 
„MAŢgX" SiA.

! DEVA : .
| Corisiliul de administraţie al S.C. 

„M*ATEX“ S.A. Deva transmite pe â- 
ceasţă c,ale tuturor partenerilor de afa
ceri, clienţilor' si salariaţilor, cu ocazia 
sărbătorilor CRĂCIUNULUI şi a ANU
LAI NOU — 1992, călduroase felici
tări, urîndu-le, totodată, noi succese în 
activitate, sănătate si viaţă îndelungată, 
j LA MULŢI ANI! (945) ;

v SOCIETATEA:' 
.fO M ERCÎA LA : 
„RETEZATUL” 

S A. DEVA

f D e sărbă to rile  CRĂCIUNULUI şi de“ , 
ANUL NOU L -' 1992, C onsiliu l:de  ad-i 
m in is tra ţie  a l ! S.C.’ -^R etezatul” S-A# 
D eva adresează calde fe lic itări tu ţiiro r  * 
p â rten şrilq r  de afaceri, clien ţilo r şi şâ- J  \ 
lâ ria ţilo r societăţii, şi le u rează noi îm 
p lin iri " în  a c tiv ita te ,' săn ă ta te  ş i-m u lt 
noroc în  v ia ţă . .

LA MULŢI ANI! (944)

U.P.S.R.U.M. 

; DEVA

i Cu prilejul Sacbăţorilor Crăciunu
lui şi ANULUI NOU — 1992, Consi
liul de administraţie al . Uzinei de. Pie
se de Schimb şi Reparaţii de. Utilaj 
Minier din Deva felicită cu căldură pe 
toţi partenerii de afaceri şi salariaţii 
uzinei şi le urează succese- în activita
te, multă sănătate si fericire: ~ ~ -.~-
; LA MULŢI ANÎ f (946)

SOCIETATEA 
COMERCIALA 

„SARMITEX” S.A. 
DEVA

T Cu prilejul sărbătorilor CRĂCIU
NULUI şi al ACULUI NOU — 1992, 
Consiliul de administraţie al S.C. „Sar- 
mitex“ S.A. Deva felicită călduros par
tenerii de afaceri, clienţii şi salariaţii 
proprii şi le urează totodată multă să
nătate si succese în realizarea tuturor 
dorinţelor. LA MULŢI ANI! (947)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ROMCAMION” S.A. DEVA 

Consiliul de administraţie al Socie
tăţii Comerciale „ROMCAMION” S.A. 
Deva adresează, cu ocazia sărbătorilor 
de CRĂCIUN şl a ANULUI NOU 1992, 
calde felicitări partenerilor de afaceri» 
clienţilor şi salariaţilor st le urează Îm
plinirea tuturor dorinţelor, 'multă sănă
tate si succese în activitate.
; LÂ MULŢI ANII ; (943)

MJCA PUBLICITATE 

ANIVERSARI
•  AZI, cînd prinzi în 

buchetul vieţii al treilea 
trandafir, dragă Flavius 
Vasile Paveleân, părinţii 
şi naşii îţi urează un căl
duros „La mulţi a n i!".

(7646)
COMEMORĂRI

•  PIOS omagiu, la
crimi şi regrete' pen-

- tru cel care ă  fost
LUPEA

IO AN DANIEL,
la împlinirea a doi ani 
de cînd a fost ucis 
mişeleşte la U. M. 
01929 Reşiţa,- lăsîndu- 
ne cu sufletele îndu
reratei -v.’-.v

Ii vom păstra o vie 
amintire. Familia.

•  LA 26 decembrie 
1991 se împlinesc 6 ani 
dă cînd dragul nostru

CORNEL BOTA 
din Orăştie a plecat 
dintre noi. lăsîndu-ne 
cu .sufletele nemîn- 

’g î i a r e . ’ ' - - ' •
- ■■ Vei rămîne veşnic în . 

amintirea noastră.
Soţia Ana, copiii 

-S.iJ.i_ PbmpUiu, 
nora Lidia şi nepoţe
lul Ciprian. (7630)
■ _ SE împlinesc doi-

ani de ’cînd 4 - - 
SORIN BURIAN 

nu nîai este printre 
noi, lăsind numai 'du- ' 

'rereş şl lacrimi. Dunî:
. j nezeu să-l odihnească. 

Fâmilîa. (7661)
. . • C E I  8 ani trişti 

. şl plini de lacrimi ca
rii'au trecut 'de la in-

- CŢetţibiIa*i dispariţie ă 
scumpului meu!fiu % 
fî ŞII.IP. MIRCEA

• ;,JM I^C IL tLICA) . 
n-aii stins' dorul , din ?

- sufletul meu cernit de
durere. Mama . ne- 
mîrifcîifttă.....— -(7619)

FAMILIA Boâriu 
anunţă cu aceeaşi ne* 
M ’?gmlîă‘i  durere ‘ că 
se împlineşte r- la 25 
deceinbrie iln an de 

: cînd ne-a părăsit drâ- v
- glii nostru .

BOARIU NICOLAE.
Noi toţi nu te vom 

uita' niciodată.

D E  C E  s e

•  SOŢIA Rodica, 
- -'Carmen, .'Anca cu gl- 
_ perele şi nepotul. An

drei anunţă cu nesfîr- 
şită durere ' trecerea 
Ir» nefiinţă a dragului 
nostru
director ing.
ION ŞTEFĂNESCU. 

în virştâ de 53 ani.
- înhumarea ' azi, 
24 decembrie. orele 
14, de la Casa mor
tuară Deva." Dumne
zeu să-l odihnească I 

- '  (7165)
•  SECŢIA de fotbal 

„Mureşul*: Deva adu
ce un ultim omagiu 
celui care a fost pre
şedintele clubului
. Ing.. •• ■
ION ŞTEFANESCO 
Transmitem sincere 

condoleanţe familiei 
Îndoliate. (7651)

•  SALARIAŢII Re 
giei Autonome a Cu
prului Deva sînt 
profund îndureraţi de 
dispariţia fulgerătoare 
a distinsului coleg

.ing.
ION ŞTEFĂNESCU

director tehnic.
Prin profesionalis

mul, comportamental 
şi omenia care l-au 
caracterizat va râmt- 
ne veşnic în afftînti- 
rea noastră. "■ 

Sincere condoleanţe 
familiei îndurerate. ^  

(7660)

•  COLECTIVUL Ex
ploatării Miniere Ve- 
ţel anunţă cu profun
dă tristeţe dispariţia 
fulgerătoare a directo
rului lor

ION ŞTEFĂNESCU,
uri om de aleasă ome
nie şi un profesiona
lism excepţional.

Sîntem alături de 
colega noastră ing. 
Rodica Ştefănescu şi 
familie.

Amintirea lui va 
rămîne veşnic în ini
mile noastre.

(7660)
•  UN ultim omagiu 

regretatului

ION. ŞTEFĂNESCU, 
director Ia E.M, Min
tia—Veţel, trecut atît 
de: devreme în eterni
tate. Sincere condo
leanţe şi întreaga noas
tră ..compasiune fa
miliei îndurerate. Co
lectivul de salariaţi ai 
Exploatării . Miniere 
Coranda—Certej. ' 

(7653)
•  UN ultim omagiu

la dispariţia fulgeră
toare din viaţă a celui 
care ' a fost un om 
deosebit, ' ■ ■ 1 •:
ing. -

ION ŞTEFĂNESCU,
Sincere condolean

ţe şi toată gratitudinea 
familiei îndoliate şi 
greu încercate.

Fam.'Naş Vasile şi 
Prata Nicolae. * )T

. . .  (7658)
- V  COMITETUL di
rector . şi colectivul 
salariaţilor de lâ Ex
ploatarea Minieră Bar
ză — .Brad sînt ală
turi ̂ de familia îndo-

: liată lâ’ dispariţia pre
matură a celui care a

- fost -

h .ION ŞTEFĂNESCU,
director teh. producţie 
la Rog. Aut. Cuprului 
Deva. Sincere condo
leanţe. (7659)

•  COLEGII din O- 
ficiul Forţei de Mun
că sînt alături de Car
men Papin în greaua 
încercare pricinuită 
de moartea fulgeră- 
toarea â mamei sale.

' ' (7640)
•  MEMBRII clubu

lui de .şah „Minerul" 
Deva regretă dispari
ţia prematură, la nu
mai 37 ani, â maestru
lui de şah şi a omu-

. Iţii. cu deosebite’ cali- 
tăţi morale <
-I. ing- -

ŞTEFAN TALPOŞ
şi cu durere în suflet 
aduc întreaga Tor com
pasiune familiei greu 
încercate (7645)

•  DEPLINGEM dispariţia 
bunului nostrtl urlchi

ION ŞTEFĂNESCU 
şi nu-i voni uita nicioda
tă. Familia Dorina şi Cdr- 
nriiu Moroianu. (7165)

•  .CU profund regret 
şi neşteafsă amintire, trans
mitem sincere condoleanţe 
familiei îndoliate, acum 
cînd dl director Ing.

ION ŞTEFĂNESCU, 
a dispărut fulgerător şi 
nemeritat de tragic. Fa
miliile Ţandrău Eugen şi 
Oancea Vasile. (7166)

•  ÎNMĂRMURIŢI da 
durere, soţul Enache. fiica 
Carmen, nepoţica Patriciâ, 
ginerele Castel şi familia 
Papin. cuscrii, anunţă dl»* 
pariţia fulgerătoare a  ce» 
lui ce a fost

GKECU EEJBNA, 
soţie, mamă şi bunică, do 
un deosebit devotament ş l 
dragoste.

tamormintarea azi, orele 
14. la cimitiru) catolic dih 
DeVâ. (7716)


