
Timp de două zile, Orăș- 
tia, vechi centru de 
tură românească, a 
duit concertul coral 
noi este Dumnezeu", 
nifestarea, ce a avut loa 
Ia Catedrala Ortodoxă Ro
mână „Sf. Mihail și Ga- 
vril“, a fost organizată de 
Inspectoratul Județean de 

y Cultură, Centrul Județean 
‘' al Creației Populare, Epis

copia Ortodoxă Română 
a Aradului și Hunedoarei, 
Casa de Cultură din loca
litate în colaborare cu Te
leviziunea Română. Tre
buie menționat faptul câ 
Primăria Orăștiei a avut 
un rol determinant în or
ganizarea concertului, fiind 
nemaipomenită prin tot 
ceea ce a făcut, servind ca 
model altor surate hu- 
nedorene, care încă nu au 
ajuns Ia concluzia că a 
sprijini actul de cultură ne 
definește în primul rînd 
ca oameni civilizați, ca 
buni gospodari, implicit ai 
spiritualității obștii de des
tinele căreia răspund.

cul- 
găz- 
„Gu 
Mă

Un concert extraordinar de
sacră și colinde

• X
Rar ne-a fost dat să 

vedem atîta lume, prezentă 
în lăcașul sfînt spre a par
ticipa la o manifestare de 
suflet cu atît de profunde 
rezonanțe. Intr-adevăr, 
Dumnezeu le-a luminat 
mințile localnicilor pentru 
a nu lipsi de la un mare 
eveniment, E frumos, e 
mișcător să observi ce 
urme lasă ortodoxia, cre
dința ortodoxă în inimile 
oamenilor pe care le înalță, 
le încălzește la o tempe
ratură fără seamă în toate 
momentele existenței. Și 
cită audiență, cită înțele
gere are la public muzica 
sacră, Iar în preajma Gră- 
ciunuluî șl Anului 
colindele amintind 
terea Mîntuitorului, 
tate cu sufletul Ia

Nou, 
Naș- 

ascul- 
gură

și murmurate de fiecare 
dintre cei prezehți.

După o slujbă de vecer
nie, sîmbătă, după deschi
derea oficiată de Preasfin
ția Sa Timotei Seviciu, e- 
piscopul ortodox al Ara
dului și Hunedoarei, au 
concertat cunoscute for
mații : corul Catedralei Or
todoxe Române din Qrăș- 
tie, corul Parohiei 
doxe Române Brad, corul 
de copil al Catedralei Or
todoxe Române Orăștie, 
grupul coral al Facultății 
de Teologie Arad, corul 
Parohiei Ortodoxe Române 
Agnita (Sibiu), corul Cate
dralei Ortodoxe Române 
„Sf. Nicolae" Deva, grupul 
coral al Facultății de Teo
logie Sibiu, corul de copii 
„Timotei Popovlci" din 
Marga (Garaș Severin), co-

Orto-

rul mixt 
Teologie

muzica

al Facultății de 
din Cluj-Napoca, 

corul bărbătesc din Finte- 
ușu Mare (Maramureș), co
rul „Gamerata Felix" din 
Oradea (Bihor).

Duminică, după litur
ghie, în partea a doua a 
concertului, în fața came
relor de luat vederi, au 
evoluat: corul „Doina“_al 
Catedralei Ortodoxe 
mâne „Sf. împărați" 
Hunedoara, grupul 
al Școlii Normale „I 
Drăgoi" Deva, corul de ca
meră „Gedonia" al Casei 
de Cultură a Sindicatelor 
Sibiu, corul de copii al 
Școlii Generale Gălan, co
rul mixt al Diceului do 
Artă Deva, corul Bisericii 
Ortodoxe Române Zlatna 
(Alba), corul „Armonia" al 
Parohiei II Ortodoxe Ro-

Ro
din 

coral 
.Sabin

mâne Orăștie. In acustica 
perfectă a catedralei orăș- 
tiene a fost pusă în evi
dență calitatea formațiilor 
și a interpretării, a dirijo
rilor.

Viitorul formațiilor co
rale este viitorul corurilor 
bisericești și al celor de 
copii. Gu aceste instituții, 
așezămintele culturale tre
buie să-și împletească ac
tivitatea de aici încolo. Ne 
bucurăm, în același timp, 
de prezența Televiziunii 
Române, .care face at’t de 
mult pentru promovarea și 
cunoașterea actului auten
tic de cultură, a mult hu
litei televiziuni care va 
rămîne în județ pentru 
alte două manifestări de 
excepție. Spectacolul na 
țional de colinde și obice
iuri de iarnă (18 decem
brie a.c.) și „Călușerul 
transilvănean" (19—20 de
cembrie a.c.). Acolo unde 
se muncește ai ce să vezi 
și ce să arăți altora. Suc 
ces oamenilor 
ganizatorilor !
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Dl Aurel Petric din De
va (Gojdu, bloc A4) a ve
nit la redacție recent și 
ne-a spus:

— Nu sînt de acord cu 
un articol apărut în coti
dianul dvoastră.

— Se poate, iar lucrul. 
acesta nu-1 considerăm ne
firesc. Despre ce articol es
te vorba ?

— Asta cu șomerii. (Și

ducerea se vede ca nu s-a 
preocupat de așa ceva. Da 
mine pe scară sint doi 
oameni — soț șx soție — 
care și ei ar fi putut ieși 
la pensie, dar nu se lasă 
de lucru. Oare nu ocupă a- 
cești oameni niște locuri 
unde ar putea munci ti
neri ?/ Și ăș mai avea o 
idee.'

— Spuneți-o, vă ascul-

Un om are citeva idei
vizitatorul nostru a scos 
din buzunarul hainei, un
de avea o mulțime de zia
re, „Cuvîntul liber" din 27 
noiembrie a.c. și ne-a ară
tat articolul intitulat „Șo
majul — o șansă pentru 
tineri"). Aici scrie că tine
retul este mult afectat de 
șomaj.

— Nu așa stau lucrurile ? 
Ba da, dar în vreme 

ce tinerii n-au unde mun
ci, sînt — cred că în toate 

, unitățile economice și in
stituțiile din județ — oa
meni care, deși îndeplinesc 
toate condițiile, nu vor să 
iasă în pensie.

Aveți un exemplu ? 
Am. La mina Deva 
menținuți ca artifi- 
doi oameni care ar

sînt 
cieri 
fi putut ieși la pensie de 
circa doi ani. In acești doi 
ani se puteau pregăti oa
meni în locul lor, dar con-

tăm.
— Este adevărat că sînt 

mulți, tot mai mulți șo
meri. Eu cred însă că cine 
vrea să muncească găsește 
unde. în agricultură este 
și va fi și în viitor foarte 
mult de lucru. De ce nu se 
duc actualii șomeri acolo, 
mai ales că unii au pă- 
mînt, iar populația de la 
țară este foarte îmbătrî- 
nită ? Eu am lucrat toată 
vara la sapă, la coasă, pe 
la diverși oameni... Și aș 
mai zice ceva : Se spune 
că lumea nu are bani. A- 
tunci cum se face că 
rurile și cîrciumile 
pline de clienți ?

Iată citeva idei ale 
A. Patrie. Le-am consem
nat fiindcă ni se par inte
resante și le propunem spre 
reflecție cititorilor ziarului 
nostru.

TRAIAN BONDOR
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IJuriul concertului de ’ 
muzică sacră „Cu noi • 
este Dumnezeu" con- > 
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tre Crăciun (Academia 
de Muzică București) 
a acordat următoarele 
premii: Coruri mixte: 
I. „Camerata Felix" 
Oradea ; II, Corul Fa
cultății de Teologie 
Cluj-Napoca ; III. Co
rul „Armonia" al Bi
sericii Ortodoxe Ro
mâne Orăștie ; Corul 
Parohiei Ortodoxe Ro
mâne Agnita (Sibiu); 
Mențiune — Corul" Li
ceului de Artă Deva. 
Coruri bărbătești : pre
miul special al juriu
lui — Corul din Fin- 
teușu Mare (Maramu- 

I. Corul Facul- 
de Teologie Si- 

Facul- 
de Teologie 

Arad. Coruri de copii: 
I. Corul „Timotei Po- 
povici" Marga (Caraș- 
Severin) ; II. Corul de 
copii al Școlii Normale 
„Sabin Drăgoi" Deva; 
III. Corul de copii al 
Catedralei Ortodoxe 
Române Orăștie. Pre
miul special al Vete
ranilor de Război din 
Orăștie oferit celor mai 
tineri inierpreți — Gru
pul coral al Școiii 
Generale Călan,

biu ; II. Corul 
tații

I
I
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Leul „de-o sută și suta
mân ! Ce samar trebuie să 
duca în spate...

Și atunci ce facem ? Fio - 
care ce știe, ce poate, dar 
mai ales ce vrea. Unii fac 
și ce trebuie. Guvernul 
propune legi1, parlamentul 
Ie adoptă, Președintele le 
promulgă, iar ceilalți le 
ignoră, cu acordul tacit al 
celor abilitați să vegheze 
la respectarea lor, la 
triumful adevărului, la 
pacea socială între oamenii 
acestei țări. Așa s-a ajuns 
la adîncirea corupției, la 
abuzuri și hoții de propor
ții, la scăparea de sub 
control a prețurilor — es
caladate și de aberantele 
adaosuri comerciale, lăsate 
la libera inițiativă a profi
torilor și împătimiților de 
îmbogățire rapidă, pe orice 
cale.

Pe de altă parte, Mone- 
tăria Română lucrează de 
zor. înnoiește banii vechi,

Viața românului se înăs
prește cu fiecare zi. S-au 
scumpit uleiul și făina, 
salamul și margarina, apa 
și lumina, gazul și ben
zina. Dar ce nu s-a scum
pit ?... Au crescut haluci
nant prețurile la locuințe 
și mașini, la perdele și co
voare, Ia parchet și faianță, 
la îmbraci . xte și încăl
țăminte, la jucăriile pentru 
copii. Aproape că nu-ți 
mai arde să te căsătorești." 
Necum să divorțezi. Și to
tuși...

Costul mobilei — adevă
rată durere, al medicamen
telor — boală curată., Să 
nu mai spunem de pingeli- 
tul pantofilor și de repara
tul unei uși, de abonamen
tul la telefon și de trimi
terea unei scrisori, de chi
ria pentru garaj (de exem
plu) și de procurarea unei 
cărți sau chiar a unui ziar. 
Bietul „contribuabil" ro

1

mie“
scoate alții noi, care doar 
ne îngreunează punga, însă 
nu ne și ușurează Viața. 
După noile monede de 10, 
20, 50 și 100 lei, a venit 
rîndul leului să șl schimbe 
fizionomia : mărimea, ste 
ma, culoarea. Este mic și 
neputincios,. că aproape nu 
ar mai fi fost necesar. Du 
pă cum nu-i mai sînt utile 
subdiviziunile. Poate să 
tțăiască doar prin aceea 
că este baza monedei noas 
tre naționale — leul. Vor 
trece mai apoi prin teascul 
înnoirii monedele de 3 și 

1 de 5 lei. Firesc.
Dar și bancnotele se di

versifică.
de 500, 
mează 
treptat 
de 100.
are stema veche. Sau 
tru că avem suta de 
tal, în fond, ce mai 
tează. Din moment ce 
ta-i leu și, mia i

— Geto, tu mă mai iubești ?
— Numai cind ești amabil.
— Vezi ? Eu te iubesc tot timpul...

uf& pe zT

Au apărut cele 
1000 și 5000 lei. Ur- 
cea de 200, ieșind 
din circulație cea 
Probabil pentru că 

pen- 
me 
con

st!
sută... 

Contează numai cite banc 
note intră în salariile și în 
pensiile noastre și dacă 

; ne ajung ele pentru mul 
tele nevoi de la o lună la 
alta. Că, deocamdată, ne 
voile sînt mai multe de- 
eît bancnotele este foarte 
clar. Dar mîine, poimîine... 
Vom vedea. Să fim opti
miști. Dar nici să nu ne 
facem iluzii.

DUMITRU GHEONEA
*****a**«aaaaa*aaaa*aaaeaa**a*a«aa«a  a aaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaa

• SERBAREA POMULUI DE 
IARNĂ. Pentru bucuria copiilor 
de la Casa de preșcolari șl a 
celorlalți copii din Orăștie, in 
centrul orașului se organizează in 
ziua de 20 decembrie a.c. ser
barea pomului de lamă. O ini
țiativă lăudabilă in acest sens a 
fast luată de către S.C. „Florian" 
S.R.t>., împreună cu Poliția lo
cală, care vor oferi cadouri aduse 
de Moș Crăciun.

rul Filialei județene a 'Asociației 
Medicilor din România, la Spita
lul din Deva a avut loc simpo
zionul cu tema „Experiența ac
tuală asupra infecției cu HIV — 

aspecte epidemiologice, diagnostice 
și clinice". Au prezentat comu
nicări dr. Lucia Bălășescu și dr. 
Ruxandra Clepce. La posibilită
țile practice de diagnostic ale in
fecției cu HIV la nivelul Centru
lui de transfuzie Deva s-a referii 
dir, Victoria Tempeanu,

La acțiunea, care a marcat 
Ziua Mondială de Luptă Anti- 
SIDA, au participai medici de la 
Spitalul județean și de la cir
cumscripțiile teritoriale arondate 
acestuia. (E.S.)
• ORNAMENTE ȘI RAME. La 

unitatea cu acest nume din Corn-

plexul comercial de lingă Auto
gara din Deva, condusă de dna 
Marfa Trandafir, se execută ade
vărate opere de artă : ornamente, 
rame, galerii etc. care efectiv in
cintă ochiul. Așa se explică fap
tul că unitatea este foarte soli
citată de clienți. „Avem comenzi 
pînă în luna aprilie anul viitor. 
Ne zbatem să le onorăm" — spu
nea ‘ “
t.N.)

dna Marla Trandafir. (Gh.

PROPUNERE. In fața hote- 
„Bulevard" din Deva sta

in aproape fiecare
lului
țlonează, . . _
noapte, autobuze venite în Româ
nia cu turiști ruși, ucraineni șA 
Șoferii acestora pornesc, mai ti
les de cind vremea s-a răcit, mo-

■ toarele foarte devreme dimineața.

umplină strada 1 Decembrie de 
zgomot șl fum. Apropo de acest 
caz: Consiliul municipal al re
ședinței de județ nu se gîndește 
la amenajarea unor locuri spe
ciale pentru staționarea acestor 
mijloace de transport — și altele 
—• de genul fostelor parcări cu 
plată, care i-ar aduce la bugetul 
— și așa foarte subțire — niște 
bani ? Eventual — propunem — 
astfel .de amenajări ar putea fi 
acordate, prin licitație, întreprin
zătorilor particulari, (Tr.Bj

• MARIANA COBDU- 
NEANU, FIICA GENERA
LULUI VASILE MILEA, 
A DECIS SA FACĂ PU
BLIC „TRAGICUL DES
TIN AL FAMILIEI SALE". 
După cum ne informează 
NORD EST PRESS, Ma
riana Corduneanu, fiica 
generalului Vasilc Milea, 
s-a adresat . cotidianului 
„Monitorul" din Iași, de
cisă să facă public „tragi
cul destin al familiei sale". 
Doamna Mariana Cordu
neanu, în vîrstă de 42 ani, 
fost ofițer în Ministerul A- 
părării Naționale, locuiește 
în Iași. Pînă la data de 12 
iulie 1991, cînd a 
cută în rezervă, 
plinit funcția de 
stat al apărării 
SC SOMACO SA 
tr-o scrisoare adresată co
tidianului „Monitorul", fi
ica generalului Milea arată 
că la adresa domniei sale 
s-a declanșat o adevărată 
campanie de subminare 
psihică, prin calomniere, 
agresare verbală, amenin
țări directe sau telefonice. 
La citeva zile după ce a 
fost trecută în rezervă, a- 
partamentul domniei sale 
a fost percheziționat. „In 
ce scop ?“ se întreabă Ma
riana Corduneanu. „Trebuie 
să fiu sancționată la infi
nit, intimidată, pentru fap
tul că sînt fiica generalu
lui Vasile Milea și cunosc 
multe alte adevăruri ne
rostite încă și nepublicate 
pînă în prezent ?“ „Consi
der că mă pot ajuta adre- 
sindu -mă acestui cotidian", 
adaugă doamna Cordunea
nu, exprimîndu-și dorința 
de a contribui, împreună 
cu ziarul „Monitorul", la lă
murirea misterului vieții și 
morții, generalului erou Va
sile Milea.

fost tre- 
a înde- 
șef de 
civile la 
Iași. în-

• SIMPOZION. După cum ne 
spune dr. Dan Magheru, secreta-
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S.C. BANC POST S.A. DEVA

LA MULTI ANI!
LA MULTI ANI !

COMIMPEX

COFETĂRIA MIRONA

„KARMA** S.R.L. BRAD

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA — DEVA

SC. PATI BAR „AMBASADOR** S.R.L. BRAD

Adresează cu prilejul Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului și Anului Nou — 1993, tuturor
clienților, partenerilor de afaceri și personalului 
calde felicitări și le urează multă sănătate și 
noroc în viată.

LA MULȚI ANI !

© 
St-

Adresează calde felicitări tuturor clienților, 
partenerilor de afaceri și salariaților cu prile
jul Sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou — 
1993 și le urează în viitor multă sănătate, viață 
îndelungată și mult noroc în activitate și în 
afaceri.

LA MULTI ANI !
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LA MULTI ANI!

SOCIETATEA DE ASIGURĂRI ASIROM S.A.

HUNEDOARA — DEVA

LA MULȚI ANI!

GRECOM-^-

Adresează, cu ocazia Sărbătorilor de Cră
ciun și de Anul Nou — 1993, tuturor asigura- 
ților, colaboratorilor precum și salariaților calde 
felicitări și urări de sănătate, viață lungă în 
deplină siguranță..

S.C. CONSART S.R.L. DEVA 
IMPORT-EXPORT CONSTRUCȚII 

INDUSTRIALE

ASIGURAREA ROMÂNEASCA

La ceasurile Sfintelor Sărbători de Crăciun 
și cu prilejul Noului An 1993, dorim tuturor 
clienților, prietenilor, colaboratorilor, partene
rilor de afaceri multă sănătate, fericire, pros
peritate și le adresăm tradiționala urare de

LA MULȚI ANI !

Transmite pe această cale onor clientelei, 
partenerilor de afaceri și salariaților, cu 
ocazia Sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou 
— 1993, calde felicitări și le dorește în viitor 
sănătate deplină, viață îndelungată, cit mai 
multe reușite în activitate și în afaceri.

TECAR S.N.C.
HUNEDOARA 
PATISERIA 

„CUPTORUL DE 
AUR“

Felicită călduros 
onor clientela, parte
nerii de afaceri și sa- 
lariații cu prilejul 
Sfintelor Sărbători de 
Crăciun și de Anul 
Nou — 1993 și le u- 
rează multă sănătate, 
viață îndelungată cu 
produse de patiserie 
proaspete și gustoase 
fabricate în Cuptorul 
de Aur.

LA MULȚI ANI I

S.C. APEXIM C.O.M. MAGNOLIA
S.R.L. HUNEDOARA

ju. Cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou — 
1993, patroana Cofetăriei Magnolia, Maria Lerici' 
adresează clienților, furnizorilor și personalului 
propriu calde felicitări și Ie dorește viață în
delungată, sănătate, mult noroc. :

LA MULȚI ANI!
s'

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun 
și de-Anul Nou 1993, adresăm tuturor partene
rilor și colaboratorilor, personalului propriu și 
clienților noștri cele mai sincere urări de sănă
tate, fericire, prosperitate, împreună cu tradi
ționalul

SRL
SOCIETATEA COMERCIALĂ SOCIETATEA COMERCIALĂ

UNICONF M“ S.R.L. „FLORCOM LIDO“ S.R.L. DEVA

S.C. MATEX I. S.R.L. DEVA

MAGAZINUL EUROPA TRANSCOMAL

Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și Anul 
Nou — 1993, adresează calde felicitări tuturor 
celor ce-i trec pragul, partenerilor de afaceri și 
salariaților, dorindu-le, în același timp, viață 
îndelungată, deplină sănătate,' mull noroc.

fsWtr- 
1*35LA MULȚI ANI!

Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și de 
Anul Nou 1993, administrația transmite tuturor 
salariaților din telecomunicații, partenerilor de 
afaceri și abonaților telefonici urări de sănă
tate, multe bucurii, sărbători fericite și tradi
ționalul

Felicită cu căldură onor clientela, parte
nerii și colaboratorii, pe toți prietenii societății 
cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun și 
Anul Nou — 1993, urîndu-le sănătate, fericire, 
bucurii și

LA MULȚI ANI!

Adresează cu prilejul Sfintelor Sărbători 
de Crăciun și Anul Nou — 1993 tutjir^** |ien- 
ților, partenerilor de afaceri și persdtndulu* 
calde felicitări, urări de sănătate, bucurii Și J 
fericire, noroc și prosperitate în viață..

LA MULȚI ANI !

S.C. GRECOM S.R.L. DEVA

RESTAURANTUL „CETATE44
De Sfintele Sărbători ale Crăciun 

Noului An — 1993, adresăm onor clientelei, 
furnizorilor, colaboratorilor, partenerilor și prie
tenilor urări de sănătate, fericire, bucq^'i și 
prosperitate. , ...J1"

LA MULȚI ANI !
fc*'



SOCIETATEA COMERCIALĂ

CRĂCIUN & COMP

S.N.C. DEVA

(fosta întreprindere de Piese de Schimb 
și Utilaj Minier Deva)

Adresează tuturor colaboratorilor, partene
rilor de afaceri, salariaților proprii și familiilor 
acestora, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Cră
ciun și Anul Nou — 1993, urări de sănătate 
multă si fericire.

• 'șTf
LA MULTI ANI!

Sfintele Sărbători ale Crăciunului si Anului 
Nou — 1993 ne oferă prilejul să adresăm ono
ratei clientele a magazinelor noastre și Resta
urantului „Bachus“, furnizorilor, colaboratorilor 
și partenerilor de afaceri, salariaților proprii și 
familiilor acestora calde urări de sănătate, bucu
rie și fericire și tradiționala urare

LA MULTI ANI !

EXPLOATAREA MINIERĂ DEVA

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciu
nului și Anului Nou — 1993, Comitetul Direc

tor al Exploatării Miniere Deva adresează mi
nerilor, preparatorilor, electromecanicilor, tutu
ror salariaților și familiilor acestora, personalului 
Regiei Autonome a Cuprului Deva, partenerilor 
și colaboratorilor calde urări de sănătate, pros
peritate, fericire și bucurii, împreună cu tradi
ționala urare

LA MULȚI ANI !

FARMACIA „ARTEMIS" S.R.L.

Sfintele Sărbători de Crăciun și Anul Nou 
— 1993 ne oferă plăcutul prilej de a adresa 
urări de multă sănătate, fericire și bucurii tu
turor clienților, colaboratorilor și partenerilor 
de afaceri, însoțite de urarea strămoșească

LA MULȚI ANI !

COOPERATIVA „PROGRESUL" DEVA

Adresează călduroase felicitări tuturor 
clienților și furnizorilor, colaboratorilor și par
tenerilor, personalului propriu și familiilor a- 
cestora cu prilejul Sfintelor Sărbători de Cră- 
'un și Anul Nou — 1993, însoțite de urarea 
.răveche

LA MULȚI ANI !

S.C. „AZUR" COM IMPEX S.R.L. DEVA

Adresează cu prilejul Sfintelor Sărbători 
ale Crăciunului și Anului Nou — 1993 onor 
clientelei, furnizorilor, partenerilor și colabo
ratorilor, călduroase felicitări, urări de sănătate, 
fericire și bucurii, însoțite de tradiționalul

LA MULȚI ANI !

S.C. ORĂȘTIETRANS S.A. ORĂȘTIE

Felicită, cu prilejul Sărbătorilor de Cră
ciun și Anul Nou — 1993, pe toți cei ce folo
sesc mijloacele de transport ale societății — 
agenți economici de stat sau particulari și pe 

. salariații proprii și le urează împliniri în muncă 
:■ și viață, multă sănătate și noroc.

LA MULȚI ANI !

LA MULȚI ANI !

Felicită cu căldură pe toți automobiliștii — 
membri A.C.R., salariații proprii și colabora
torii cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și de 
Anul Nou — 1993 și le urează drum bun în 
călătoriile lor cu autoturismele, sănătate și mult 
noroc.

LA MULȚI ANI !

S.C. COMPIL S.A. — FILIALA DEVA

Felicită cu căldură pe toți furnizorii de 
materiale,; salariații proprii, colaboratorii și 
clienții noștri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 
și Anul Nou — 1993, urîndu-le multă pros
peritate, sănătate, fericire și bucurii.

LA MULȚI ANI !

S.C. „PROD. SERVICE OMNIA DANA" S.R.L.

Sfintele Sărbători ale Crăciunului și A- 
nului Nou — 1993 ne oferă plăcutul prilej de 
a vă transmite calde urări de sănătate, fericire, 
prosperitate și bucurii, împreună cu tradițio
nalele urări de

SĂRBĂTORI FERICITE
și

LA MULȚI ANI !

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciu
nului și Anului Nou — 1993, CONSUMCOOP 
Orăștie urează tuturor cumpărătorilor și per

sonalului unităților tradiționalul „La mulți ani !*‘ 
cu fericire și belșug, însoțit de împlinirea do
rințelor de mai bine, de izbînzi și bucurii.

17.35 15, 16, 17, 18

MIERCURI, 16

DECEMBRIE

PROGRAMUL I

7,00 Programul 
Televiziunii 
Naționale din 
Republica 
Moldova

10,00 Actualități
* Meteo

10.10 Calendarul zilei

10.20 Film serial. Marc 
și Sophie

12.10 Ora de muzică

13,00 Mondo-femina

13.30 Biserici medievale 
din România

11,00 Actualități
* Meteo

14,15 Magazin agricol

11,45 Avanpremiera 
TV

14,55 Preuniversitaria

15.30 Teleșcoala

16.20 Lumea sportului

16,50 Tragerea 
Pronoexpres

17,00 Actualități

17,05 Arte vizuale

18,05 Reflector
- , -

18.35 Fascinația . VX» 
bluesului (II)

. a f :
19,00 Studioul 

economic

19.30 Desene animate

20,00 Actualități

20.35 Sport

20.45 Film serial.
Din vota domnului. 
Episodul 4

21.45 Timișoara — 
decembrie 1989

22.15 Pro musica

22.45 Universul 
cunoașterii

23.30 Actualități

PROGRAMUL II

16,00 Actualități

16,10 Desene animate

16.35 Teatru TV. 
Largo Desolato 
de Vaclav Havel

18.15 Emisiunea în 
limba maghiară

19,50 Seară de muzică 
franceză

20.15 Dialog cu edilii 
Capitalei

20.45 Programul 
Televiziunii 
Naționale din 
Republica 
Moldova

21.30 TVE Internacional
22,00 TV5 Europe
22.35 BBC.

Q-

*
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CWÎMia LIBER

I
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; INSPECTORATUL PENTRU 
CULTURĂ AL JUDEȚULUI HUNEDOARA; CENTRUL DE CONSER
VARE SI VALORIFICARE A TRADIȚIEI SI CREAȚIEI POPULARE AL 

JUDEȚULUI HUNEDOARA
în colaborare cu TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ 

ORGANIZEA
Vineri, 18 decembrie 1992, ora 18, la

DEVA un

Z Ă
CASA DE CULTURĂ DIN

î

:•

■

5
DE CRĂCIUN

„V-A DUCEM COL
Participă printre alții : Veta Biriș, Sava 

Negreau, Nicolae Furdui Iancu, Nicolae Sabău, 
Mariana Ănghel, Viorel Costin, Elena Roizen, 
Maria Butaciu, Drăgan Muntean, Vasilica Dinu, 
Elena Jurjescu, Florica Zaha, Nicolae Mureșan, 
Floarea Calotă, Valeria Peter Predescu, Gheor- 
ghe Turda, Maria Haiduc, Amalia și Valeria Co-

\sv?i.j.i.i..Vi.i.AVAVA.A.AV1.,V/1.AV.-.'AV22AV.VAW.V.-.-AW.W;.V.-.-.WA-.W.VA-.-AWAW.WW'

SPECTACOL EXTRAORDINAR
I N D A N O A S T R A“

dorean. Grupuri de colindători din județul 
nedoara și din țară.

Prezentare și realizare : 
MĂRIOARA murarescu

Spectacolul va fi televizat
Biletele se găsesc la CASA DE CULTURA 

DEVA. (1378)

Hu-

. /•

5
j!

>
CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE ȘAH 

ț PENTRU COPII ȘI JUNIORI
( între 18—21 decembrie a.c., la Deva are loc cam- 
i pionatul județean de șah pentru copii și juniori. Concu- 
1 renții se vor prezenta în ziua de‘ 18 decembrie a.c., 
ț orele 15,00, la Sala Sporturilor din Deva.
t Concursul se va desfășura pe grupe de vîrstă 
; atît la băieți, cit și la fete ; 10, 12, 14, 16 și 20 ani, 
) Pot participa și juniorii nelegitimați la asociații și 
( cluburi sportive, fiind invitați și cei din mediul rural, 
( îndeosebi din centrele unde există preocupare pentru 
1 pregătirea micilor șahiști: Ilia, Toplița etc. Fiecare 
\ participant va avea asupra sa un joc de șah și tablă 
i iar cei de la categoria a 16—30 ani și cronometru de 
) joc. (Corneliu Hotăran colaborator).

MICA PUBLICITATE

• „LA MULȚI ANI"
pentru Dionisie Luca din 
Boz, cu ocazia zilei de naș
tere, îi urează soția, copiii 
și nepoții. (760)

• LUI Virgilică Dineș un 
călduros „La mulți ani", 
la cei 16 ani. Tăticul. (9482)

• GU ocazia împlinirii 
celor 40 da ani, familia u- 
rează dragei lor Pașca Ro- 
dica din Peștișul Mare 
„iha mulți ani“. (9493;

• VÎND video Panaso
nic nou. Deva, tel. 622137.

(131) 
ar • VINO radiocasetofon 
■Sublucaset, nou. Deva, 
"624842. (129)

s 9 VÎND apartament. In
formații Deva, Al. Roma
nilor, bl. 11, ap. 63, sc. 3. 
îDacia. (831 j
i 9 VÎND televizor alb-
Jîegru „Grigorescu“, în 
znună stare de funcționare, 
K3 preț foarte convenabil. 
Wel. 621848. (819)
I • VÎND garaj, str. Roma. 
TO.l. Hunedoara, tel. 713564. 
Mupă ora 16. (817)

f «w t —— !
• SG Agromec SA 

Gălan cu sediul în Gă- 
lan, str. Tabăra Mili
tară, nr. 3, organizează 
în 26 decembrie 1992 
și 9 ianuarie 1993 li
citație pentru vînzare 
de tractoare șî mașini 
agricole. (816)

a aaaa» • aaata a ^aa •

• \ !\D moară măcinat
tip ..Saclcom". Tel. . 095/ 
612692. (753)

• VÎND piei nutrii, ar- 
găsite. Simeria, tel 660874. 
 _(825)

• SOCIETATE co
mercială vinda case de 
bani (seifuri), prețuri 
avantajoase. Deva, tel. 
626746, 625255.

• SC Quasar Electro
SRL Deva vinde tele
vizoare color Samsung, 
Waltham și Megavi ■ 
sion. Deva, bdul De- 
cebal, bl. R, parter, 
tel- 611261. (666)

• VIVD arma vînâtoare. 
Gurasada 21. tel. 130. (821)

• VÎND convertor sate
lit, nivel zgomot 1, 2, marca 
Fuba. Informații Deva, tel. 
613167. . (822)

• VÎND teren arabil în
Buituri, zona Ștrandului. 
Hărău, nr 90. (795)

• CUMPĂR cazan în
călzire centrală. Tel. 642744, 
647225. (791)

• VÎND microbuz mar
fă, marea Volkswagen. Tel. 
624640, (826)

• VÎND convenabil mo 
bilă cameră combinată. Tel. 
624706. după ora 17.

(830)
• VÎND motor, cutie de

viteze .cii'.e j,- nieca-

nică, marca Opel-Manta. 
Tel. 619352, după ora 18.

(827)
• VÎND frigider mic, cu

congelator. Tel. 661499, di
mineața. (8281
• ASOCIAȚIA AGRICO 

LA TIMPA vinde la lici
tație mijloace fixe (con
strucții zootehnice, utila
je, obiecte de inventar), în 
19 decembrie. oră 10 și 
în fiecare sîmBhtă pînă la 
epuizare. Lista se află la 
sediul asociației Tîmpa.

(832)
• VIND garaj, zona 

Ștrandului, Deva, adresați 
comuna Gostavățu. 
jud. Olt. Istrătescu 
tin ,tel. 84.

• VtND televizor 
ITT. Deva 
622684.

• VÎND videoplayer _
lelița, telecomandă, sigilat. 
Deva tel. 615313. (837)

• DE VÎNZARE : auto
utilitară, dubiță Iveco Dai
ly, 3,5 t, fabricație 1987, 
camionetă Mercedes 207 
D, fabricație 1984. Infor
mații tel. 095/619387. (844)

• CUMPĂR valută. Tel 
614113, 14—18.

• VÎND casă, apă. 
Deva tel. 623221.

• VÎND palux cu
ziv 50 kg, ușă dreapta fa
ță și spate W Santana, cu
tie viteză Opel 1700. In
formații tel. 620023. între 
orele i 9—y. (838)
• VÎND mobilă bucătărie,

masă rotundă, sufra^ferie, 
aparat de radio, pick-up 
Deva tel. 612357. (842)

• VÎND urgent Dacia 
1300, îmbunătățiri CN, mo
tor nou. Tel, 633288. (843,;

• VÎND piese noi Tra
bant 601, tel. 625413 și 
Moskvich 408, caroserie 412, 
tel. 612290, după ora 16.

(847)
• COLECȚIONER străin

cumpăr pe valută păpuși 
cu cap porțelan și din ce 
luloid, jucării din tablă, 
podoabe de pom, mobilier 
veselă pentru păpuși, di
nainte de 1915, Tel. 092/ 
436734. (840)

• VÎND pian vienez. 
coadă scurtă, placă bronz,

724270.
(9486) 

3/4 cu 
■ Relații

(9487)

Hune- 
(9489)

• CUMPĂR Dacia 1310, 
fabricată după 1990. Tel. 
711889, după ora 16.

(9491)
• OFER prin - asociere, 

teren situat în Deva, cartier 
Progresul (cu vedere spre 
D.N.), pentru construcție 
de atelier, depozit, casă 
ș.a.. tel. 95/623182..

• GU adincă durere 
colectivul SG MINEX- 
FOR SA DEVA adu
ce un pios omagiu co
legului prea devreme 
plecat dintre noi, di
rector adjunct ing.

IOSIF MÂRZA
Sîntem alături de fa
milia îndoliată la a- 
.ceastă grea încercare.

(836)

r
i 
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Dacia

0814.
Cos- 
;mp) 
color 

tel.
(835)

- E-

(848) 
gaze 
(845) 
ade-

Friedrehrbăr. Tel.

• VÎND vioară
. arcuș fără cutie, 
tel. 716749.

• VÎND tipartament 
camere: Informații 
doara tel. 713135.

• SC INTERCOM 
SRL. Hunedoara vinde 
en gros, lu cele mai a-

- vantajoase preturi Ness ' 
— 100 g. Tel. 724232. 
724251. (9490)

• V1ND Ford Escort, fa-' 
bricație 1985, pentru trans
port marfă, 8000 mărci. 
Relații la tel. 716312.

(9492)

• SOȚIA Irina Mariș 
ți fiul Ciprian mulțu

mesc conducerii Termo
centralei Deva Mintia 
și colegilor de servi
ciu de hi secția ter- 
motehnică pentru aju
torul acordat în aceste 
clipe de g';a suferin
ță pricinuite de dace 
sul dragului nostru 
sot și tată

VIOREL MARIS.
(823)

• SOȚIA Irina ,Ma- ■ 
ri.ș și fiul Ciprian mul
țumesc tuturor rude
lor, prietenilor și ve
cinilor care au fost a- 
-lături de noi în. aceste 
zile de grea suferință 
datorate decesului dra 
gului nostru soț și 
tată

VIOREL MARIS.
(823)

• CU adîncă durere 
Viorica — soție, Ioa
na și Raluca ■— fiice 
anunță moartea fulge
rătoare a dragului soț 
si tată, ing.

IOSIF MÂRZA
la numai 51 ani. Nu 
te vom uita niciodată. 
Înmormîntarea astăzi 
16 decembrie 1992, o 
ra 14. (829)

• OLIVIA — soră, 
Petrică — cumnat, Ne- 
luțu și Mihăiță — 
nepoți anunță cu du
rere dispariția prema
tură a celui care a 
fost frate, cumnat și 
unchi, ing.

IOS1F MÂRZA
Nu te vom uita nicio
dată (829)

• MARIA, Nora și 
Vasilica — cumnați. 
Mirciulică — nepot 
sînt alături de Viori
ca la marea durere 
pricinuită de moartea 
fulgerătoare a cumna - 
tului lor drag

IOSIF MÂRZA 
Dumnezeu să-l odih
nească 1 (829)

• SÎNTEM alături 
de fina noastră Viorica 
la marea durere pri
cinuită de decesul fi
nului nostru

IOSIF MÂRZA 
Mircea, Doina, Ilora- 
țiu Ocoș. Dumnezeu 
să 1 ierte '. (829)

• PĂRINȚII, fiica și fra
tele din Voia amintesc că 
se împlinesc azi, șase luni 
de la despărțirea de dra
gul lor

CRAINIC SIMION, 
dispărut la numai 44 ani. 
Nil te vom uita niciodată.

(9981)

• MAMA, tata și 
fratele anunță cu a- 
dîncă durea? Împlini
rea a doi ani de cmd 
ne-a părăsit pentru 

totdeauna scumpul nos 
tru

SORIN PILȚ

în vîrstă de numai 23 
ani. Lacrimi și flori 
pe mormîntul tău I 
„Dacă sufletul meu 
Doamne./ Prea din 
vreme Tu L-ai vrut/ 
Mîngîie Tu, Doamne 
Sfinte/ Pe cei care 
m-au pierdut". Paras
tasul de pomenire du
minică, 20 decembrie 
1992, Ia Biserica ■ din 
Geoagiu. Dumnezeu să 
te odihnească în pa
ce 1 (733)

• TRISTA și neuir 
tată va rămîne ziua 
de 21 decembrie cînd 
se împlinește un an de 
lacrimi și durere de 
cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna dragul 
nostru soț, tată, so
cru și bunic

ZAIIARIA STAN 
din satul Poiana —*
Balșa. Noi, toți, nu te 
vom uita niciodată! 
Lacrimi și flori pe 
tristul tău mormînt. 
Dumnezeu să-ți odih
nească în pace sufle- 
tu-ti bun și blind.

(813)

S.C. DECEBAL S.A. HUNEDOARA — DEVA | 
(fostă Industria Cărnii) | :

*
Anunță că produce și livrează tuturor be- | ■ 

neficiarilor pe bază de comenzi ferme, pe lingă J 
gama sortimentelor obișnuite și următoarele 1 
produse:

• crenvurști, cotlet haiducesc, mușchi ți- | 
gănesc, mușchi file afumat, ceafă afumată, sa- j 
lam de vară, cîrnați porc afumați, prospături I 
(tobă, lebărvurști, sîngerete, caltaboși), jambon J 
afumat, mațe diferite și bășici porc. J

Pentru relații suplimentare rugăm să văv 
adresați la telefoanele 613322 și 611760, biroul I 
desfacere, direct Ia sediul din Deva, Piața Uni- * 
rii, nr. 8, sau Ia secțiile de producție din județ.

(1379)
I«i
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fa-j 

ini 
formații se pot oDtme <ie la seaiui lacuitațu.

(1358)* 
------------------------------------------------------------------ j 

S.C. BASEL TIMCOMP RIMINI TIMIȘOARA j

Comercializează en gros și en detail la celej 
mai scăzute preturi prin I

S.C. MIRACETI COM SRL HUNEDOARA j 
IJelefon 095^720636 la depozitul din str. ’ 

Romanilor, nr. 18, următoarele : |
• alcool RIMINI 96 grade
• lichioruri import |
• rom

bere Pills I
pepsi '
dulciuri (ciocolată, bomboane, gumă etc.)| 
țigări I
margarină import Germania j
zahăr ' **• -. *
cafea
electronice (TV color, videocasetofoane, I 
video). (122) J

t a a *aa& a aa^a * MW

CONSILIUL LOCAL GEOAGIU 
LISTA

impozitelor și taxelor de la populație, precum și alte 
venituri de interes local care se majorează conform 

Ordonanței Guvernului nr. 15/1992 
Denumirea venitului Cota de majorare
• Impozit pe tereuprile agricole ale

populației 50
• Impozit pc veniturile liber profesio

niștilor, meseriașilor și altor persoane fizice 
independente și asociații familiale 30

• Impozit pe clădirile populației 30
• Taxe asupra mijloacelor de transport

deținute de persoanele fizice 30
• Taxe de timbru asupra succesiuni

lor și alte taxe de timbru de la populație 40
• Alte impozite și taxe de la popula

ție (taxe pentru eliberarea autorizațiilor în 
domeniul construcțiilor, taxe de publicitate, 
afișaj reclame, taxe pentru folosirea locu
rilor publice de desfacere, taxa pentru 
deținere de cîini și taxe pentru ședere în 

stațiuni balneoclimaterice).
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40 la sută 
(1363)

FACULTATEA DE INGINERIE 
HUNEDOARA

sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5 
Anunță scoaterea la licitație pentru 

chiriere a unui cuptor cu inducție, cuptor 
flacără, ferăstrău mecanic, palan manual 
spațiu în care sînt amplasate aceste utilaje.

Ofertele vor fi depuse Ia secretariatul 
cultății pînă în data de 5. 1. 1993.

Documentația licitației precum și alte 
formații se pot obține de la sediul facultății,

cu

ZiiH edilul de S.C „CI VIN 11 L LI1H R" S A l'?f»/61»/1991 Cont 307050601 B.G. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 39, jud. Hunedoara 
Telefoane: 611275, 612157, 611269, 625901, fax 618061. întreaga răspundere pentru conținutul articolelor publicate o poartă autorii acestora. 

Tiparul executat la S.G. „POLIDAVA” S.A. DEVA. '■* *
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