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Iubiții mei, ziua de 
astăzi, în care 
prăznuim nașterea 

cea după trup a Domnu
lui și Mîntuitorului nos
tru, Isus Hristos, este 
o zi mare, nesecat prilej 
de bucurie duhovnicească 
pentru toți fiii Sfintei 
noastre Biserici, pentru 
toți cei ce cred și pri
mesc

Și pri- 
ca adevăr cuvin

tele Sfintei Scripturi și 
predania din vechime a 
Bisericii. Ziua aceasta co- 

‘ memorează tainic faptul 
întrupării Domnului Isus 
Hristos. Prezisă încă din 
Paradis, ca făgăduință a 
lui Dumnezeu față de 
strămoșii neamului ome
nesc, după căderea 
în păcat, actualizată 
proroci, ea răzbate 
tunericul veacurilor 
îndepărtare a oamenilor 
de Dumnezeu, pînă la 
„plinirea vremii”, pînă 
atunci cînd omenirea era

lor 
de 
în
de

pregătită pentru primirea 
Dumnezeiescului Mîntui- 
tor.

Lumea zadarnic se zbă- 
tea în păcate, în osînda 
morții veșnice! Pentru 
ridicarea ei la frumuse
țea dintru început, tre
buia să vină din sînu- 
rile Treimii Sfinte Gel 
ce avea să o izbăvească 
de păcat și de moarte. 
Și iată, această zi, care 
desparte istoria lumii în 
două, a venit acum 2 000 
de ani.

Atunci... în staulul-umil 
din Betleemul Iudeii, 

7 „s-a născut nouă Prunc... 
a cărui stăpînire... va fi 
mare” (Isaia 9,5-6), iar 
cetele îngerești au făcut 
să răsune treptele văzdu
hului de cîntarea vestei 
minunate: „în cetatea lui 
David... s-a născut un 
Mîntuitor” (Luca 2,10). 
Și înțelepții lumii au ve
nit, călăuziți de stea să

aducă închinare Pruncu
lui Sfînt, odată cu daru
rile de preț : aur, smirnă 
și tămîie...

(Tainica întrupare a 
Fiului lui Dumnezeu a 
pus început împărăției 
lui Dumnezeu în lume. 
Cel venit în chipul făp
turii mîinilor Șale. a- 
vea să aducă lumii izbă
virea de păcate, scăpa
rea din robia morții și a 
rătăcirilor necredinței și 
împăcarea oamenilor cu 
Dumnezeu.

Scapă înțelegerii minții 
omenești cum Dumnezeu 
ceL neapropiat, Creatorul 
și Cîrmuitorul universu
lui întreg, se pogoară 
din slava Sa veșnică la 
măsurile bietei noastre 
făpturi pieritoare și șu
brede. Cum a fost posi
bil aceasta ? Dar acest 
eveniment care întrece 
tot ce s-a petrecut sub 
soare de la începuturile

lumii este actul atotputer
niciei și al iubirii nemă
surate a lui Dumnezeu 
față de oamenii pe care 
i-a plăsmuit din țarina 
pămîntului, odinioară, în 
Paradis, cu propriile 
Sale mîini. Căci nu pu
tea Dumnezeu să lase în 
ruină cea mai aleasă 
făptură a Sa, OMUL, ci 
se cădea să-1 ridice iarăși 
în destinul său de ființă 
privilegiată a creațiunii, 
prin întruparea, Jertfa și 
învierea Sa.

Iubiții mei, 
întrupării, a 
Domnului Isus, 
sărbătorim după calenda
rul creștin la 25 Decem
brie ale fiecărui an, ne

minunea
Nașterii 

pe care o
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auritei miașeței ■
Ia scutec de bumbăcel. I 
Lăudați și m iți 
Și vă 

Astăzi s-a născut 
Hristos,

Mesia, chip luminos, 
Eludați și cîntați 
Și vă bucurați!

bucurați!

Vîntul

Neaua

bate, nu-1 
străbate, 

ninge, nu-i 
atinge, 

Lăudați și cîntați 
Și vă bucurați!

Și de-acum țină-n 
vecie 

Mila Domnului să fie 
X4udați și cîntați 
Și vă bucurați!
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„Am făcut un drum 
lung pînă aici — mărtu
risea dl Dan Hansson, 
președintele Asociației 
„Ostialpen" din Gotteborg 
(Suedia). Dar l-am făcut 
cu speranță că vom ve
dea un vis împlinit". Și 
visul s-a împlinit, prin 
generozitatea asociației 
suedeze care a adus la 
Sîntămăria Orlea un fost 
spital de handicapați, de
venit azi,și aici un cămin 
pentru recuperarea copii
lor cu deficiențe locomo
torii. Dar deopotrivă și 
prin strădaniile Asociației 
Creștine de Binefacere 
„Aurora" Hațeg, cu spri
jinul- autorităților de stat 
locale șj județene. Doar 
astfel a fost posibil ca 
ceea ce era cu doi ani în 
urmă un ideal, un vis, 
azi -să fie o realitate. Și 
încă una la nivelul stan
dardelor europene, cum 
sublinia dl Vasile Sicoe, 
secretarul Consiliului Ju-

„Copiii au bunăvoința și sufletul nostru"
clețean Hunedoara, la mo
mentul inaugural al Că
minului de Copii Handi
capați „Aurora" din Sîn- 
tămăria Orlea.

„Aici se urmărește re
cuperarea copiilor handi
capați locomotor — a 
precizat medicul casei, 
dna dr. Maria Filimon — 
prin climatul familial pe 
câre-1 asigură aș.ezămîn- 
tul, cît și printr-o cola
borare interdiscipliriară 
cu medici psihiatri, logo
pezi ș.a.‘. în privința cli
matului se poate spune 
că pentru micuții ' aduși 
aici schimbarea față de 
mediul în care au trăit 
pînă acum este totală. 
Interiorul casei este nu 
numai funcțional și do
tat cu utilități ce nu se 
găsesc în alte instituții 
de ocrotire dar mai ales 

plăctit, primitor și intim. 
Iar personalul este sufi
cient (unei îngrijitoare îi 
revin 3 copii). în princi
pal sînt tinere fete, an
gajate prin coneurs și 
inițiate prin două-cursuri 
intensive de pregătire. La 
primii sosiți în cămin, 7 
copii de la Leagănul Hu
nedoara, îmi spunea dna 
Fănela Neiconi; preșe

dinta Asociației „Aurora", 
se văd deja semne încu
rajatoare, deși petrecuseră 
aici doar două săptă- 
mini. Dar grija pentru 
fiecare în. parte, faptul 
că „aici nu e un spital 
ci o casă în care copiii 
au bunăvoința și sufle
tul nostru", cum se ex
prima dl dr. Bâldea, con
tează foarte mult în re
cuperarea lor.

Ca la orice moment 

inaugural am consemnat 
gînduri, speranțe, intenții. 
Gînduri pentru un loc ce 

se va vrea luminos, în ciuda 
suferințelor celor 35—40 
de micuți handicapați 
ce-1 vor popula atunci 
cfnd căminul va funcționa 
la capacitate. Speranțe că 
ei vor putea avea o viață 
cît mai aproape de nor
mal. Dar și speranțe că 
oamenii din jur îi vor 
privi cu bunăvoință și-i 
vor ajuta. Dna dr. Arte- 
miza Bâldea, secretara 
asociației; care împreună 
cti soțul a fost în vizită 
la niște prieteni în Sue
dia, îmi spunea că vor să 
preia o inițiativă a celor 
de' acolo. Fiecare fami
lie suedeză plătește o 
sumă pentru un copil din 
țările lumii a treia. La 
noi, oamenii generoși ar
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putea cotiza pentru co
piii căminului din Sîntă- 
măria Orlea, asociația a- 
vînd - - deschis contul 
45968612 la Filiala- Ha
țeg â Băncii Ag-< ;ole SA

Și pentru câ vorbeam 
de un vis împlinit și de 
speranța materializării al
tora, cred că vom putea 
să depășim grija zilei 
de mîine, contribuind din 
puținul nostru Ia ajutora
rea altora mai oropsiți. 
Mai sper că o asemenea, 
instituție de ocrotire nu 
va rămîne o floare, rară 
în peisajul județului nos
tru. Și, • de . asemenea, că 
la un viitor popas la a- 
cest cămin peisajul- ex
terior va fi pe măsura 
ambianței din interior, 
iar zîmbetele celor mici 
vor dovedi că și ei pot 
să se bucure.

VIORICA ROMAN
r

■ COMEMORARE. In 
ziua de 21 decembrie a.c. 
la Deva a avut Ido adu
narea generală a Asocia
ției răniților și urmașilor 
eroilor din Decembrie 
1989, cu ocazia comemoră
rii a trei ani de la eve
nimentele respective. Cu 
acest prilej s-a făcut un 
bilanț al activității asocia
ției și a fost aleasă noua 
conducere, avîndu-l ca 
președinte pe dl profe
sor Corneliu Călărașu. 
S-a păstrat un moment' de 
reculegere în memoria 
eroilor martiri căzuți pen
tru cauza revoluției. Cu 
regret s-a constatat lipsa 
de la adunare a autorită
ților locale invitate, pre
cum și tergiversarea rea

lizării monumentelor pre
văzute a fi ridicate in ju
dețul nostru. (N. T.j.

■ COLABORARE. In 
cursul lunii decembrie, o 
delegație a Fundației 
Româno-Maghiare „HU- 
MANITATEA” a făcut 
o vizită pentru schimb de 
experiență în orașul 
SZOLNOK!, din Ungaria. 
Delegația a participat la 
acțiuni educative la o 
școală generală și la li-

. ceuZ „Varga Katalin” și a 
fost primită de un secre
tar de stat al Guvernului 
Ungariei. Tot prin aceas
tă fundație, în cursul ac
tualei vacanțe de iarnă, 
un număr de 12 copii din 
diferite școli ale județului 
iau parte la o tabără în 
nordul Ungariei.

■ SPONSORIZĂRI. Cu 
prilejul Sfintelor Sărbători

de Crăciun, simțitori la 
bucuria copiilor de a pri
mi daruri, salariații de la 
S.C. „Vinalcool” S.A. De
va și de la Bankcoop au 
donat în acest scop Gră
diniței Nr. 2 din Deva 
sumele de 50 000 și res
pectiv 20 000 lei. Recu

DE CRĂCIUN
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun, 

redacția ziarului „Cuvîntul liber” adresează 
tuturor cititorilor, colaboratorilor, tipografilor 
și lucrătorilor din difuzarea presei cele mai 
alese gînduri de bine, sănătate, viață lungă și 
plină de bucurii, precum și tradiționala urare 
„Sărbători fericite”. Totodată, aducem mulțu
mirile noastre celor care ne-au transmis me
saje și felicitări cu această ocazie.

Următorul număr al ziarului nostru va 
apărea luni, 28 decembrie a.c.

noscători, copiii au pre
zentat îri fața sponsori
lor frumoase programe de 
colinzi. De asemenea, 
S. O. „Cuvîntul liber” 
S. A. a sponsorizat în 
același scop Grădinița de 
copii cu predare în limba 

română din Cristur. (N.T.),
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NAȘTEREA DOMNULUI - CRĂCIUNUL
(Urmare din pag. 1)

I prilejuiește regăsirea în 
amintirile dragi ale copi-

J lăriei noastre, cînd, cu 
i alți ochi, cîntam colin-
* dul străbun, ne readună

Ia vetrele noastre, cu 
» bucuriile, necazurile și
I speranțele noastre, dar •

și cu fiorii de taină ai

I sărbătorii care ne face
să uităm, pentru scurtă

J vreme, cumpenele vremu-
rilor pe care le trăim.

...Sîntem laolaltă și e 
bine... Colindele se aud 

• la geam, • taina sărbăto-
> rii luminează fețele noas

tre, pomul de Crăciun e

încărcat, masa ne așteap
tă plină de bunătăți. De
panăm, după datină, unii 
cu alții șirag de amin
tiri.

Dar nu trebuie să ui
tăm, în aceste clipe sfin
te, că bucuria noastră 
de-a serba după datină 
Nașterea Domnului din 
acest an o datorăm jertfei 
atîtor tineri căziiți sub 
ploaia de gloanțe, pen
tru libertate, cu trei ani 
în urmă. Ei, cu pieptu
rile goale, cu numele lui 
Dumnezeu pe buze, au 
căzut pentru libertatea 
noastră, a tuturor. De 
aceea, amintirea lor. să

ne fie scumpă in ziua 
Crăciunului pe care ei 
n-au mai apucat să-l ser
beze și, cu gînduri cura
te, să rugăm pe Prun
cul Sfînt să îi aibă în 
sfînta Sa pază acolo, sus, 
unde îi văd fața pururea.

Iubiții mei, Sfintele 
Sărbători ale acestui an 
le petrecem așa cum am 
pomenit din moși-stră- 
moși, cum ne este dati
na din bătrîni. Din pri
nosul lor, să nu uităm pe 
cei nevoiași, pe cei lip
siți I Să avem mereu în 
minte icoana Micului 
Isus din peștera în care 
s-a născut. El, deși Fiul

*I sIlui Dumnezeu, S-a făcut 
Fiul Omului, născîndu-Se | 
in cea mai aspră sără- , 
cie. Văzînd. pururea chi- | 
pul Pruncului Isus în J 
fiecare om necăjit, în î 
lipsuri sau în necazuri, I 
să ajutăm pe cei lipsiți, j 
pe cei sărmani, după în- | 
demnul colindului: „dar ' 
nu uita, române, să fii I 
bun 1”. ’

Dorindu-vă să petreceți ’ I 
Sfintele Sărbători ale J 
Nașterii Domnului și Noul | 
An 1993 în pace și bucu- I 
rie, vă îmbrățișez cu toa
tă căldura inimii mele de | 
părinte și vă urez: Ea . ' 
mulți ani!

„Hristos se naște, măriți-L!“
Biserica creștină prâz- 

nuiește, după datină, Naș
terea cea după trup a 
Mîntuitorului nostru Isus 
Hristos. De aproape două 
mii de ani, praznicul Naș
terii evocă în cînțări de 
duhovnicească bucurie mă
reția slobozirii noastre din 
împărăția întunericului pă
catului. Slobozirea aceasta 
ne cheamă, ăn de an, în 
cătavasiile Crăciunului, să 
rostim cu bucurie : „Hristos 
se naște, măriți-L ! Hristos 
din ceruri, întîmpinați-L !”.

Toți creștinii, de la un 
capăt la celălalt al pămîn- 
tului, se întîlnesc astăzi 
sub una și aceeași stea a 
Nașterii Aceluia care, pă
răsind Cerul și totuși ră- 
mînînd în el, coboară pe 
Pămînt, luînd chip ase
menea omului pentru care 
venise. Isus — cea de-a 
doua persoană a Sfintei 
Treimi — s-a întrupat prin 
zămislirea.. Duhului Sfînt 
în omul istoric din Na- 
zaretul Galileii. Cele două 
naturi ale Sale, divină și 
umană — împreunate, dar 
neamestecăte și neschim
bate — fiecare păstrîn- 
du-și ființa și lucrările, 
subsiștă în singura persoa
nă a Fiului lui Dumnezeu.

Crăciunul nu-i numai o 
frumoasă sărbătoare fol
clorică, un prilej de mese 
bogate, ci este cu mult 
mai mult decît atît. Cră
ciunul este Sărbătoarea co- 
borîrii Cerului pe Pămînt, 
este sărbătoarea în care 
se redeschide raiul cel 
închis pentru păcatul lui 
Adam. Crăciunul este săr
bătoarea renașterii noastre 
Ia o viață nouă în Hristos 
si cu Hristos. Fără aceasta, 
Crăciunul n-are nici un 
înțeles. A te lepăda de 
omul păcatului, ca de o 
haină zdrențuită și murda
ră, a nu mai fi omul trist

și posomorit de dinainte, a 
permite ca în ieslea sufle
tului tău să se nască Hris
tos, a trăi după Evanghe
lia lui Hristos — acela este 
Crăciunul.

Din nefericire, din ceea 
ce constatăm în jurul nos
tru nu s-ar prea observa 
o puternică legătură cu 
Hristos. întunecată și pus- 
tietoare se declanșează ura 
care divizează și lăcomia 
după avere. Ura, care în
veninează, ori de cîte ori 
constată superioritatea su
fletească a celuilalt; ura, 
care îi asmute, cu stăruin
ță, pe unii împotriva al
tora ; ura care nu vede 
niciodată decît greșelile 
celorlalți ; ura teribilă și 
bine camuflată care îi îm
parte pe români în confe
siuni și secte, cînd bine 
știm că înainte toată su
flarea românească avea o 
singură Lege. Ura care 
transformă inimile în sloi 
de gheață !

Atunci, de unde să pri
mim . căldura în suflete, de 
unde să primim focul iu
birii, pentru a birui răul 
din noi și din lume?

De la Hristos ! Lumina 
și căldura, dragostea și 
bucuria vin de la Hristos, 
Cel ce s-a născut în iesle. 
El ne poruncește tuturor 
să restabilim dragostea cea 
dintîi pe care a lucrat-o 
El în Biserica Sa!

Privind spre steaua care 
a răsărit ca un curcubeu 
de nădejde peste înălțimile 
de aur ale Cerului, înge- 
nunchem cu umilință și 
cu bucurie în același timp 
— rostind alături de în
geri : „Mărire întru Cei de 
Sus, lui Dumnezeu, și pe 
pămînt pace, între oameni 
bunăvoire !”
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Luminata sărbătoare a 
Crăciunului e un prilej 
întotdeauna prielnic unor 
gînduri care, îndeobște, 
alungate de viitoarea de
șartă a cotidianului, 
ne cercetează prea 
Mă gîndesc astfel 
de toate că 
Mîntuitorului e prin 
celență o sărbătoare 
interior, o celebrare 
intimității familiale, 
este acel umil staul 
care Sfînta Familie 
aflat adăpost ? Nimic alt
ceva decît un refugiu al 
intimității. încălzit doar 
de sufletele curate ale 
celor adunați acolo și de 
răsuflările blajine 
vitelor, cu decorul 
agrest de o .supremă 
plitate, locul a putut 
veni totuși sălașul pri
mului mare miracol al 
creștinătății: nașterea din 
Duh Sfînt a Pruncului 
menit să devină Mîntui- 
tor al lumii. N-a fost 
nevoie pentru aceasta de 
palate, de gărzi, ' de. au
rării, de muzici și ospe
țe, semn neîndoielnic că 
măreția — cu atît mai 
mult măreția divină — 
se poate exprima oriun
de, atunci cînd sufletele 
celor adunați se află în 
starea de grație, capabilă

REFLECȚII DE CRĂCIUN
nu 

des. 
întîi 

Nașterea 
ex- 
de 
a

Ce 
în 

și-a

,ale 
său 

sim- 
de-

să primească dumneze
iasca lumină. Au venit 
acolo, să se închine-și să 
se bucure laolaltă cu 
Sfînta Familie, păstorii, 
oameni săraci și simpli, 
dedați cu staulele. Dar 
au mai venit, călăuziți 
de steaua lor solitară, șî 
magii, oameni bogați, 
cărturari școliți, aducîn- 
du-și darurile lor scum
pe ,arătîndu-și astfel și 
dînșii solidaritatea cu 
Pruncul născut în staul. 
Semn neîndoielnic și a- 
cesta că sărbătoarea Naș
terii Sale are menirea de 
a ne aduna pa toți, sâ- 
raci, și bogați, cu sau 
fără prea multă carte, în 
jurul aceleiași idei su
blime de solidaritate u- 
mană.

Crăciunul este sărbă
toarea unei superbe co
muniuni sufletești, care 
începe din familie și ira
diază în societatea 
treagă. Ș-a spus — 
o fi spus ? — că i
lia este celula de 
a societății. Așa 
Decît că la aceasta 
cere negreșit adăugat a- 
devărul că familia este

cu 
Din 
azi 

Gră-

i în- 
cine 

fami- 
bază 
este.

se

celula de bază a credin- 
- ței, fără de care socie

tatea este oricînd pîndi- 
tă de primejdia disolu- 
ției morale. Ca la noi, 
acum. Căci am uitat, a- 
nii ateismului roșu ne-au 
îndepărtat de adevărul 
că în familie, de la ma
mă întîi și de la tată, 
prinde contur credința 
copilului, biserica și școa
la venind abia apoi 
ale lor învățături, 
păcate ne adunăm 
în jurul Pomului de
ciun mai mult dintr-un 
obicei cara ' și-a pierdut 
fiorul metafizic, decît 
într-o credință în ade
vărul momentului. Uităm 
că atunci cînd ne-am re
găsit în pacea căminu- 

. Iuî, în jurul Pomului, lu
minat, nu sîntem singuri. 

.. ci duhurile tuturor ce
lor din neam, dar mutați 
de la noi, flutură plă- 
pînd în văzduhul odăii 
calde, bucurîndu-se de 
misterul și mireasma săr
bătorii. Uităm că a doua 
zi, cînd mergem la Sfîn
ta Biserică spre a fi păr
tași la praznicul împără-

. tesc al Nașterii Mîntuito-

rului, nu facem decît să 
ne adunăm umăr la u- 
măr, familie cu familie, 
solidari întru credință 
cu marele neam al creș
tinătății, care pretutin
deni se bucură în fața 
aceluiași miracol, alun
gind de la sine neîncre
derea, deznădejdea, duș
mănia stupidă și fără 
noimă.

Nu ni se cere pentru 
asta decît să reînviem 
cele trei virtuți cardina
le pe care însuși Pruncul 
cel în staul născut ni le-a 
adus: Credința, Iubirea 
și Speranța. Nu ni se cere 
decît ca, în deplină li
bertate, să ne reamintim, 
păstrîndu-Ie în suflet, cu
vintele prin care oștite 
cerești vesteau acum a- 
proape două mii de ani 
sărbătoarea : „Slavă întru 
cei de sus Iui Dumnezeu 
și pe pămînt pace, între 
oameni bunăvoire !”. Fie 
ca sărbătorile acestui an 
să ne reaprindă în sufle
te luminile în stare a ne 
ține trează creștineasca 
încredere în imanența 
puterii și voinței dumne
zeiești !

RADU CIOBANU

I
i 
r
i
i

• COLINDE

BRAD FRUMOS

Să se nască 
Și să crească 
Să ne mintuiască.

Păstorii văzînd în zare 
Din cer o lumină mare 
Ei fluierau 
îngerii cîntau
Și cu toți se bucurau.

BRAD FRUMOS,

• COLINDE COLINDE •
Oastea și-o trimite 
Pruncii să-i ucidă 
De doi ani în jos 
Crezînd că-i Hristos.

Maicilor nu plîngeți 
Pieptul nu vi-1 frângeți 
Pruncii n-or muri 
Ci s-or prea mări.

Și-a lor suflețcle 
S-or preface-n stele 
Luminînd frumos 
Calea lui Hristos.

frumos, o, brad frumosO, brad 
cetina tot verde 
ești copacul credincios 
frunza nu și-o pierde.

SCULAȚI GAZDE

j
! •

•
I

I
I
I
I
•
I

I
I
I
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O, CE VESTE

MINUNATA

O, ce veste minunată 
In Vifleiem ni s-arată 
Astăzi s-a -născut 
Cel far* de-nceput 
Cum au spus proorocii.

Că la Vifleiem Maria 
Săvîrșind călătoria 
Intr-un mic sălaș 
Lîng-acel oraș ..
S-a născut Mesia.

Pe Fiul, în al său nume, 
Tatăl l-a trimis în lume

O, brad frumos, o, brad 
frumos 

Cu cetina tot verde.

Sculați gazde, nu dormiți 
Vremea e să
Casa să v-o

Și masa s-o
O, brad frumos, o, brad frumos 
Verdeața ta îmi place
Cind o revăd sint bucuros 
Și vesel ea mă face.

O, brad frumos, o, brad 
frumos 

Verdeața ta îmi place...

O, CE NEBUNIE

O, ce nebunie 
Și ce tiranie 
Irod cel viclean 
Craiul cel tiran.

vă gătiți 
măturați, 

flori de 
încărcați, 

flori de

a colindaNoi umblăm 
Pe Ia casa altuia 
Și mai multe vom ura, 

flori de
Un cocuț dacă ni-ți da, 

flori de

Și la anul vom veni 
Numai dacă ni-ți primi 
Să trăiți, să înfloriți, 

flori de 
Intru mulți ani fericiți, 

flori de

mâr

mar.

măr

măr.

mâr

măr.

ii 
ii 
ii 
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EXPLOATAREA MINIERA 

VEȚEL - MINTIA

Încet,

» S-a vorbit mult despre 
| necesitatea ridicării Ro- 
» mâniei la standardele eu

ropene. Cea mai eloc- 
J ventă metodă ar' fi creș- 
Iterea nivelului de trai, 

atît de mult scandată și 
I' afișată în anii de tristă 

amintire încît astăzi am
* ajuns să facem alergie 
1 la cuvinte uitînd realita- 
«, tea ce le susține. Desi- 
| gur, nivelul de trai nu 
J crește odată cu alinierea 
| prețurilor la nivelul ță- 
I rilor occidentale, cînd a- 

ceasta presupune și creș- 
| terea calității... căci pre- 
* țurile au crescut și la 

mijloacele de transport, 
» care sînt în aceeași sta- 

I re deplorabilă ca înainte, 
* și la pîinea cea de toate 
| zilele care uneori e acră 
J și necoaptă sau nu este 
Ide găsit, dar și la medi

camente, încît te îmbol- 
J năvești mai rău la afla- 

I rea prețului lor, au cres- 
» cut prețurile la articolele 

pentru copii încît îți pie-

dar sigur
I
I
I 

pe; 
că | 
;ră k

- sa ’

re cheful să ai urmași 
acest pămînt cînd știi 
doar o copilărie fără 
griji nu le poți oferi, iar 
mîncarea... e destul să w 
vezi prețurile mezelurilor > 
și-ți vine să bei apă. I

Știu, cu o floare nu se J 
face primăvară, dar am | 
fost atît de bucuroasă» 
cînd am văzut ambalajul I 

.noilor detergenți — la J 
preț ridicat — și amba-1 
laje noi la napolitane, J 
biscuiți și ciocolată, am- > 
balaje ce pot concura cu I 
standardele europene. Gî- J 
teva edituri țin și la aspec-1 
tul cărții, pe lîngă pre- « 
țurile atît de mari pen-) 
tru buzunarele noastre,! 
și ți-e drag să citești o I 
carte cu file albe și lite- J 
ră frumoasă. *

Prin acestea și multe J 
altele încet-încet 
gem și noi la n 
ropean.

RISCURILE LUI MOȘ CRĂCIUN
■ O organizație feministă finlandeză a decla

rat public -că este de părere că un Moș Grăciun 
feminin (adică o Babă Grăciun) ar putea fi mult 
mai puțin traumatizant pentru c6pii. Purtătoarea 
lor de cuvînt, citată de Reuter, a declarat că a ve
nit timpul ca Moș Grăciun să aibă o companie 
feminină perpetuă, care să îl poată înlocui, dacă 
este nevoie, la conducerea săniei sau la împărți
tul darurilor. Leena Ruusuvouri, reprezentanta u- 
nei organizații feministe cu 13 000 de membre din 
Finlanda, a adăugat că ar găsi potrivit pentru noul 
personaj un nume ca Mary Ghristmas (prin pa- 
realelism cu urarea obișnuită : Merry Christmas I — 
Grăciun Fericit!) sau Ms Glaus (prin referire la 
Santa Glaus — Moș Crăciun, Ms fiind prescurtarea 
pentru acel statut al femeii care trăiește pe picioa
rele ei, fără a fi căsătorită). în momentul în care 
se pune problema acceptării femeilor preoți, ideea 
unei variante feminine a lui Moș Grăciun nu mai 
pare neobișnuită, cu atît mai mult cu cît mulți 
copii și-l închipuie pe Moș Grăciun cu nevastă și 
copii.

1 Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Cră
ciunului și Anului Nou — 1993, Comitetul Di
rector al Exploatării Miniere Vețel-Mintia și 
comitetul sindicatului liber adresează tuturor 
salariaților și familiilor acestora, partenerilor și 
colaboratorilor „Sărbători fericite !”, calde u- 
rări de sănătate, împreună cu tradiționala urare 

(139)

I 
I 
I
w

I
wI 
I
I

Soția dă buzna Ia ve
cini, unde soțul juca table 
cu gazda :

— Hai repede acasă. 
Gigei a înghițit două mo
nede de 5 lei!

— Lasă-mă în pace, dra
gă. Ce faci atita caz pen
tru 10 «lei ?!

O
•— Gît costă un tuns ? — 

întreabă un scoțian, in- 
trînd într-o frizerie pa
riziană.

— Cinci franci cincizeci.
— Și un ras ?
— Doi franci.
— Atunci, radeți-mi pă

rul din cap !

Culese de
ILIE LEAHU

„LA MULȚI ANI!”.

ASI ROM

PROPUNE,

D-VOASTRĂASICURARM ROMANEASCA
O

■ Primăria orașului Amsterdam a decis să 
arunce un pom de Grăciun donat de primăria ora
șului norvegian Trondheim, pentru că era prea 
„chel”, a declarat un purtător de cuvînt agenției 
Reuter. „Noi am decis că era urît. L-ați văzut ? 
Vă spun eu că nu era o priveliște plăcută!”, a 
adăugat purtătorul de cuvînt, spunînd că bradul a 
fost aruncat după ce autoritățile s-au consultat cu 
reprezentanții consulari norvegieni : „Nici lor 
Ie-a plăcut, așa că l-au aruncat și l-au înlocuit 
unul olandez”.

nu 
cu

au

INA DELEANU l1 i
i I !1 
î

O
■ Doi bărbați, îmbrăcați în Moș Grăciun, 

intrat într-un restaurant italian din Oslo și au je
fuit, sub amenințarea pistoalelor, echivalentul a 
14 800 dolari de la clienți. Agenția norvegiană de 
știri NTB, citată de Reuter, informează că cei doi, ț 
care vorbeau cu accent străin, au fugit de la locul 1 
faptei într-o mașină furată. Nimeni nu a fost rănit ț 
în timpul incidentului. (MEDIAFAX) 1

<

Desen de C-TIN GAVRILA

ALEGEȚI I
„ASIGURAREA ROMÂ-EA KUÎWÂ- !

S.A. este cea mai puternică |
ROMÂNIA •

Societatea comercială
NEASCA” ASIROM
și stabilă societate de asigurare din l.„.......... 
care practică peste 60 de forme de asigurare, de care | 
beneficiază peste 5 milioane de asigurați. _ «

Dintre formele de asigurare pe care le practicăm J 
cel mai frecvent, astăzi vă recomandăm : I

i
între |

I 
asigurarea se încheie pentru sume asigura- | 
ninimum 20 000 lei, cu o primă lunară de I s

I
|

I 
i 
I
I■

!I*

ASIGURAREA MIXTĂ DE VIAȚĂ 
ȘI SUPLIMENTARA DE ACCIDENTE

• se încheie cu persoane care au vîrsta 
16—65 ani;

• durata asigurării este între 5—15 ani; .

te de minimum 20 000 lei, cu _ ,-----
21 lei, pentru 1 000 lei sumă asigurată ;

• sumă asigurată și durata - asigurării se sta
bilește de asigurat care, pe parcursul derulării, are 
posibilitatea de a majora sau micșora atît suma 
asigurată, cît și durata ei.

ÎN BAZA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 
CU PRIMELE ACHITATE LA ZI 

ASIROM PLĂTEȘTE URMĂTOARELE:
a-

COLINDE DE CRĂCIUN

ORIZONTAL : 1) Scriitor român (Geor
ge), autorul volumului de teatru intitu
lat „Irozii” — .......colinde pentru coruri
bărbătești” din creația lui Gavril Musi- 
cescu ; 2) Compozitor bănățean (Vasile), 
semnatarul partiturii corale „Colinde” — 
Sînt de dorit la colindele Crăciunului; 
3) Din creația acestui compozitor (Iacob, 
1857—1917), menționăm o „Colindă” pen
tru cor ;• 4) Închisă într-o veche mănăs
tire — Din izvor sigur de proveniență 
franceză — E neam cu ea ! ; 5) Poet
contemporan (Tiberiu), semnatarul ver
surilor intitulate „Colindeț” — 11 așteaptă 
pe Moș Grăciun ; 6.) Ancestralul truba
dur — colindător la sărbătoarea Crăciu
nului — Folclorist român (Alexandru L), 
autorul culegerii - „Gîntecele Irozilor la 
Nașterea Domnului” ; 7) Scurs prin canale 
ajunge pe masa gazdelor colindătorilor 
— „.Crăciun în... Cupiello”, farsă de E-

duardo de Filippo (pl.); 8) Din prelucră
rile acestui muzician (Aurel), amintim co
linda pentru cor „Trei păcurărei”; 9) Fac 
față cu spatele — Mod de a emite cu 
mai mulți decibeli ; 10) .....Domnul s-a
născut”, colindă pentru cor de Vadim 
Șumski — Poet maghiar, pe versurile 
căruia Nicolae Bretan a compus muzica 
liedului „Cîntecel de Crăciun” (Endre).

VERTICAL : 1) Clasic al muzicii noas
tre corale, autorul prelucrării pentru cor 
a colindei „O, ce veste minunată” — Din 
colecția „Iuval” (30 de caiete cu cîntări 
religioase) a acestui compozitor român, 
menționăm colinda pentru cor „Trei 
păstori”; 2) „în... Crăciunului”, schiță de 
Alexandru Vlahuță (pl.) — Serviciu fără 
întoarcere ; 3) Cunoscut colindător pe un 
clasic traseu ; 4) Local specific național 
•— Esență de zadă într-un c6n de brad! 
— Etapă sui-generis pe un parcurs în cir
cuit ; 5) Alt poet contemporan care a
scris pentru copii o „Colindiță” (Alexan
dru) — O vorbă bună pentru semeni : 6) 
Sfîntul Nicolae pe stil vechi — Piese 
din recuzita colindătorilor la unele obi
ceiuri de Crăciun ; 7) Cunoscut folclorist 
român (loan. 1892—1974), autorul unei cu
legeri de „Colinde” ; 8) Soi de pește de 
origine indigenă — Ga o zînă din povești; 
9) „Adorarez... Ișus”, tablou de pictorul 
italian Pietro Perugino (nom. pl.) — Eta
lon transilvănean pentru o siluetă la
custră ; 10) Punct de referință într-o
transmisie telegrafică — Din poezia „De
cembrie rural”, a acestui poet român (A- 
drian), cităm versurile: „O stea cu cîn- 
tec — la fiecare casă, vrea să stea. / 
Isprăvind eu cerul, spre pădurea perie 
deasă / colindătorii se lasă....”.

Dicționar: EAU, OAN, NAD.
VASILE MOLODEȚ

REFLECȚIA

ZILEI
• „Dă, Doamne, ce

lor buni solidaritatea 
celor răi”.

PETRE STRIHAN

S A H 
MAT IN 2 MUTĂRI 
“ .7 „2 ’7:
& &Ț tîi 2

fe. &
V- * *

h : &&&

Controlul poziției:
ALB : R a 5, D f 2, C a 2,

Cg2;
NEGRU: R d 1, C d 5.

Soluția problemei 
din sîmbăta trecută:

1. T d 7 C b 6
2. T c 5 mat1.........Cc7
2. Td6 mat I

• la expirarea asigurării se plătește suma 
sigurată, plus o bonificație;

• în 
re a unui accident, se plătește de -6 ori suma asi
gurată, în 
tatea este

• în caz de
se plătește de 6 
deces din boală 3C yiaicyiv 3UU1U UQlgUIUl» > j"

• lunar,, prin combinațiile de litere care se a- | 
tribuie la încheierea asigurării, asigurați! participă * 
Ia tragerea cu cîștigurr, cel mai mic fiind de 10 000 I 
lei, iar cel mai mare putînd ajunge în fiecare lună J 
pînă la suma asigurată.

De asemenea, după un an de la încheierea asi
gurării, ASIROM acordă asiguraților împrumuturi 
cu o dobîndă de numai 6 la sută pe an.

Asigurații actuali, precum și care vor încheia 
în viitor astfel de asigurări, vor beneficia de ga
rantarea acoperirii integrale și imediate a riscuri
lor asigurate, precum și încasarea unor excedente 
oferite de societatea „ASIGURAREA ROMÂNEAS
CA” S.A. ca urmare a adoptării unei strategii pro
prii de protecție a asiguraților.

caz de invaliditate permanentă ca urma-

total 
totală

sau în parte, după cum invalidi- 
sau parțială;
deces, din accident, al asiguratului, 

ori suma .asigurat», iar in caz de 
se plătește suma asigurată;

IwI
V

!
i
I*
I
I
I
I

invaliditate totala sau deces din *

PENTRU A SE ÎNȚELEGE AVANTAJELE PE 
CARE LE PREZINTĂ ACEASTĂ FORMA DE ASI
GURARE, LUAM EXEMPLUL UNEI ASIGURĂRI s 
(FRECVENT PRACTICATE) PENTRU O *
ASIGURATA DE 
ANI DE ZILE.

suma'
100 000- LEI, PE DURATA DE 5

asigurare plătită lunar — 2 100• Prima de
lei.

• In caz de __________ . _____  .__ ______ ____ .
accident, se încasează 600 000 lei, iar in caz de in- .I 
validitate parțială 30 la sută se plătește 180 000 S 
lei, fără a se afecta suma asigurată.

• De reținut că pentru invaliditățile mai mari J
de 50 la sută ASIROM scutește pe asigurați de pla- S 
ta. primelor de asigurare, fără să' fie afectată suma I 
asigurată. J

fără $ 
asi- I 
sînf-țj
mi- I 

■!

• Lunar, prin tragerea cu cîștiguri, fiecare a- 
sigurat poate câștiga între 10 000 — 100 000 lei, 
să-i fie afectată suma asigurată. Cu cît suma 
gurată este mai mare, posibilitățile de cîștîg 
mai mari.

Dacă asigurarea se face pentru suma de 1 
lion lei, avantajele se multiplică cu de 10 ori, jar 
prima de asigurare poate scădea prin mărirea dura
tei de asigurare.

Persoanele care au optat pentru protecție prin I 
asigurările de viață au încasat numai în anul 1992 » 
peste 4 miliarde lei.

Pentru orice informații vă puteți adresa sucur- J 
salei și filialelor ASIROM din județ, inspectorilor ■ 
și agentilor de asigurare.

(1384) j
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PUBLICiTRTE
de bani din import. In
formații la tel. 612145. (944)

aniversari

• TOATE florile din
lume ți le dăruim de ziua 
ta ,dragă Loredana Lugo- 
flan, împreună cu urările 
noastre de sănătate și suc
cese în viață, „ta mulți 
ani!“. Părinții și sora Ma- 
rinela. (9985)

• DL deputat al PUNR, 
Petre Steolea, transmite 
celor care au acordat vc- 
tul lor, în septembrie 1992, 
candidaților acestei for
mațiuni politice, sincere 
urări de bine, un Crăciun 
fericit și „La mulți ani !"

(966)
• ASOCIAȚIA Familială 

„Service-Polgar" din Deva 
urează cu prilejul Sfinte
lor Sărbători de Crăciun 
și Anul Nou — multă să
nătate și fericire tuturor 
clienților și îi așteaptă și 
în anul 1993 în atelierul 
de reparații . televizoare 
din str. Eminescu,' bl. 18.

(958)
• UNIUNEA Generală a

Romilor, Filiala Hunedoa
ra, ■ prin președintele Ni- 
colae Bologa și vicepre
ședintele Dumitru Drăgoi, 
cu ocazia nașterii Domnu
lui Iisus Hristos și a Anu
lui Nou, transmite tuturor 
romilor „La mulți ani !“ și 
multă sănătate ! (935)

VINZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• ViND Audi 80 în stare
funcționare, • ca piese 
sehimb. Deva, tel. 624787, 
după ora 16. (899)

• CUMPĂR garsonieră.
Tel. 618117 (941)

• ACUMULATORI im
port, 12 V — 50 Ah," 110 
Ah și xerox Toshiba vinde 
Consignația „întreprinză
torul", bdul Decebal Deva, 
(Ungă restaurantul Miorița). 
Informații tel. 625350. (898)

_ > » .* t *4 ««»»»* M

• SC Quasar Electro 
. SRL Deva vinde tele
vizoare color Sam
sung, Waltham și Me- 

■ ga vision și unt olan 
d»z, en gros, cu, 330 
k-./f achet de 2r>> g. 
adaos zero. Deva, bdul 
Decebal, bl. R, parter, 
tel. 611261. (666/923)

• SC Intercom Hu
nedoara prin magazi
nul „Marllboro" din 
bdul Dacia, nr. 6 bis, 
vinde televizoare co
lor Ney, telecomandă. 
90 canale, garanție 12 
luni, diagonala 51 cm. 
Tel. 724232, 724251

(9504)

• VÎND televizor alb-
negru Grundig, stare per
fectă. Tel. 615988. (950)

• VÎND tractor și moto
cicletă Simson. Căstău, nr. 
199, Ștefan loan. (859)

• SOCIETATE comer
cială vinde en gros și en 
detaille zahăr import, Ger
mania, preț 225 lei/kg, a- 
daos zero. Informații tel. 
616254. ' (952)

• CUMPĂR antenă pa
rabolică. Hunedoara, tel. 
712504, după ora 18. (953)

• VÎND urgent dormitor 
lemn masiv cireș și tablă 
din aluminiu 0,5 mm. Tel. 
618908, după ora 20. (956)

• VÎND video Funai, 
cumpăr forinți și valută. 
Hunedoara, tel. 718030. (957)

• VÎND pătuț copil și 
apartament 2 camere, sau 
schimb cu 3 camere, plus 
diferență. Tel. 625785. (961)

• VÎND Aro 243 Diesel,
motor Brașov, stare ex
cepțională.

• VÎND 
Transporter. 
624640

Tel. 713550. 
(9507) 

Volkswagen 
Deva, tel.

(954)
PIERDERI

• PIERDUT legitimație
de serviciu eliberată de 
F.E. Deva, pe numele Vi- 
sirin Zsuzsanna. Se de
clară nulă. (916)

• PIERDUT carnet evi
dență, nr. 1056 A eliberat 
de Forțele de Muncă Hu
nedoara. Se declară nul.

(9508)
• PIERDUT legitimație 

veteran de război nr. 
375825 pe numele Coro- 
deanu Neculai. Se declară 
nulă.

• PIERDUT legitimație
văduvă de război pe nu
mele I.aza’ont Eva. Se de
clară nuiă.' . ,

• GĂSIT marfă- pe ruta 
Baru Mare — Petroșani în 
data de 3 decembrie. A- 
dresați-vă' la tel.' 627751, 
după ora 20, sau dimineață 
612646 (Lugojan). (9985)

OFERTE 
DE SERVICII

• ASTĂZI 24 de
cembrie 1992 se îm
plinesc trei asii • de 
cînd dragul și iubital 
nostru fiu

IOAN-DANIEL LUPEA 
. a fost împușcat mor
tal, apărînd unitatea 
militară din Reșița 
Părinții și fratele lui 
îl yor purta veșnic în 
sufletele lor nemîngî- 
iate. Odihnește în pace 
suflet bun și blînd. 
Familia.

• ASTĂZI se îm
plinesc șase săptămîni 
de cînd moartea ne
miloasă a răpit imen
sa dorință de viață ă 
soțului meu
VASILE SUCIU-PUIU 
Dumnezeu să-1 odih
nească în pace ! Leana.

(932)

• SE împlinesc trei 
ani de cînd O mînă 
ucigașă a’ făcut șă 
dispară dintre noi 
sublocotenentul post 
mortem

DUMITRU 
MERTICARIU

Nu te vom uita nici
odată. Soția și fii
cele.

• ASTĂZI 24 de
cembrie se împlinesc 
trei ani de cînd scum
pul nostru fiu

SORIN BURIAN 
ă fost răpit dintre 
noi, lăsînd în urma 
lui lacrimi și. durere. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! (959)

• PE data de 27 
decembrie se împli
nesc șase săptămîni 
de la decesul celui 
care a fost
ALBA CONSTANTIN 
din Dealu Mare, care 
pe aceeași dată îm
plinea vîrsta de 50 
ani.

Veșnică amintire! 
Soția și copiii.

(9984)

• SOȚIA Florica, fiica 
Gabriela și nepoțelul Ra
du cu adînc regret anunță 
că în 27 decembrie 1992

se împlinesc șase luni de 
la trecerea în neființă, 
după o grea suferință, a 
celui care a fost

MARTlNA ROBERT
cel mai bun soț, tată și 
bunic. Dumnezeu să-l o- 
dihnească In pace! (951)

• SOȚIA Maria, 
cumnatul : Augustin, 
soacra Carolina, ne
poții Alexandra și A- 
lexandru anunță cua- 
dîncă durere și lacrimi 
în ochi, că în data de 25 
decembrie se împlinesc 
doi ani de cînd ne-a 
părăsit pentru totdea
una cel care a fost un 
om de o aleasă omenie

AXENTE NEGRILĂ 
dini Brănișca. Soția 
Maria mulțumește tu
turor rudelor, priete
nilor și vecinilor care 
au fost alături de ea 
în acele zile de grea 
suferință și la toți care 
l-au condus pe ultimul 
drum. Nu te vom uita 
niciodată. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace! (997)

DECESE

-• Familia îndurerată 
anunță stingerea din 
viață, după o grea su
ferință, a scumpei lor 
măicuțe

floarea neaga 
înhumarea astăzi, ora 
14, la cimitirul din 
str. Eminescu, Deva. 
Dumnezeu s-o ierte 
și s-o odihnească în 

pace!
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AGENȚIA DE TURISM „SINDACO" | 
DEVA

sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4 J 
(clădirea sindicatelor) |

•a a mI
I
| cu

Oferă la prețuri foarte avantajoase, orga-! 
J nizațiilor sindicale și persoanelor particulare | 

-1 • Bilete de tratament șl odihnă, sejururi j
'de 18 și 12 zile sau în numărul de zile dorit,| 
| începînd cu data de 4 ianuarie 1993.
' • Excursii în Ungaria, Polonia și Turcia, II începînd cu 12 ianuarie 1993. |
j • Totodată, cu prilejul sfintelor sărbă-; 
I tori ale Crăciunului și Anului Nou, colectivul | 

1 igenției urează multă sănătate, fericire și no-> 
j roc tuturor acelora care în anul 1992 le-au | 
| stat alături la bine și la greu, asigurîndu-i că j 
! și în anul care vine serviciile oferite vor fi | 
| prompte și de înaltă calitate. (1403) j

sI* I
• Oferă tricotaje de cea mai înaltă caii- I 

! mai moaice prețuri — en gros și > 
— str. A. Iancu, bl. H 1, parter, te- I 

i
I

11
__ *“I

$I
V

I
hI
I
* __________ ____________ a _

|tate și cele mai modice prețuri — en gros și j 
'en detaille
Ilefon 095/614888.

I
*I

SOCIETATEA COMERCIALA 
SIGMA — MOLOȚ S.C.S. 

DEVA

SOCIETATEA COMERCIALA 
SIGMA — MOLOȚ S.C.S.

• Organizează în DEVA, începînd___,____ ___ ______ _________ CU J
| februarie 1993, cursuri de formare analiști — 

programatori asistenți, pe microcalculatoare 
compatibile IBM-PC.

Durata cursului este de 10 săptămîni, cu _ 
300 ore pe calculator. înscrieri și informații | 
suplimentare, la sediul firmei din str. A. Iancu, * 
bl. H1, parter, telefon 095/614888, pînă la | 
data de 31 I. 1993.

Absolvenților li se asigură diplomă — cer- | 
tificat, eliberat de Ministerul învățămintului 
și de Comisia Națională de Pregătire în 
formatică.

I
*I
I
wI
țI
%I
I
*I
*I
I

In-

INSTITUTUL DE MANAGEMENT 
BUCUREȘTI 

ÎN COLABORARE CU 
SOCIETATEA COMERCIALĂ 

SIGMA — MOLOȚ S.C.S.
•- Organizează, începînd cu data 16

• CUMPĂR mărci și 
dolari, ofertă serioasă. De
va, tel. 614156, 625493. (850)
. • COLECȚIONER stră

in cumpăr pe valută pă
puși cu cap porțelan și 
din celuloid, jucării din 
tablă, podoabe de pom, 
mobilier, veselă pențru 
păpuși, dinainte de 1945. 
Tel. 092/436734 (840)

_• VÎND țelevizor color, 
nou, teletext, multisistem, 
cu tub și componente Phi
lips. Tel. 618675. • (909)

• VÎND player Akai,
nou. Tel. 618675. (909)

• VÎND minitum Elec
tronica, pick-up Tesla, boxe 
Umitra, 75 W. Tel. 613962.

(914)
• VÎND cutie de viteze, 

rezervor benzină, încălzitor 
cu ventilator, planetară cu 
trompă și disc frînă stînga 

Dacia 1100. Deva, tel. 618330
(916)

• VÎND butelie aragaz.
Tel. 660799. (948)
• VÎND convenabil Skoda

110 Sport, piese schimb. 
Deva, Eminescu, bl. C 2, 
ap. 43, tel. 621585. (949)

• SC Prodimpex Corn 
SRL Deva, str. Libertății, 
bl. L 4, parter, vinde case

: • INCOTA ATLAS REI- 
SEN Sibiu efectuează trans
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Deva — 
Praga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, în 8 
ianuarie, 9 ianuarie 1993.-

Informații și înscrieri la 
telefon 618882, orele 16— 
21.

COMEMORĂRI

• ÎN numele fru
museții sufletelor ce
lor căzuți pe sfintui 
altar al Libertății“Ro- 
mâniei noastre, să ne 
întoarcem în urmă, să 
îngenunchem o clipă 
și să împodobim cru
cile îndoliate cu florile 
recunoștinței noastre. 
Astăzi se împlinesc trei 
ani de la trecerea în 
neființă a fiului nos
tru, Erou în Revolu
ție, sublocotenent post
mortem

CLAUDIU BERLEA
Fie ca jertfa lor să 
nu fie zadarnică! Cu 
veșnica durere în su
flet, părinții, surorile 
și cumnații.

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
COMAT HUNEDOARA — S.A.

Mulțumește tuturor partenerilor, furnizori 
și clienți, pentru colaborarea fructuoasă reali
zată pe parcursul anului ce se încheie.

Cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun, 
urează tuturor colaboratorilor, tradiționali, o- 
cazionali și potențiali, un sincer și călduros „La 
mulți ani”, un An Nou cu cifre de afaceri cit 
mai mari si toate satisfacțiile dorite.

COMAT HUNEDOARA — S.A. — mereu 
la dispoziția dumneavoastră.

Cu ocazia CRĂCIUNULUI și a ANULUI 
NOU, Consiliul de Administrație și Consiliul 
Director al

R.A.G.C.L. DEVA
urează tuturor salariaților si beneficiarilor 

de prestații UN CRĂCIUN FERICIT si LA 
MULȚI ANI !

I KADETT TELECOM S.R.L. j
ț Vă oferă din import următoarele produse : / 
| baterii auto 55 A/h; chit auto; sobe pentru în- ' 
i călzit cu butelii aragaz (Anglia); mătase din i 
i Coreea și Japonia; cosmetice și alte produse | 
J de calitate. I

Relații: telefon 616602, între orele 10— t
1 18. (1409) l

de
I ianuarie 1993, cursuri de management operativ 
I pentru comerț. —

i 
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ICursul cuprinde: contabilitate și evidență 

operativă ; noua legislație economică; merceo- | 
logie și tehnica comerțului; organizarea co- * 
merțuîui; igiena muncii; informatică ; limbile | 
moderne — franceză și engleză. j

înscrieri și informații suplimentare, la se- | 
diul firmei SIGMA din Deva, str. A. Iancu, hi. > 
H 1, parter, telefon 095/614888.. ■

In fiecare joi, începînd cu ora 15, spe-_| 
cialiștii firmei noastre vă stau la dispoziție» 
pentru consultații pe problemele economiei d' | 

| piață, precum și pentru întocmirea actelor ne-' 
*-cesare înființării societăților comerciale. |

(1491) |
* 
I* 
I 
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j COMPUTIX
Deva bd.Decebal bl R 

let 9S4/1716?

Vinde din stoc :
• cintare electronice (20 kg) „BOLET" |
• copiatoare „SHARP" '
• imprimante „PANASONIC" și „STAR"!

LC 15 J
• telefoane „PANASONIC"
• centrale telefonice „PANASONIC" j
• calculatoare personale „LASER" 386, J

• consumabile tehnică de calcul și co-* 
piatoare

Asigurăm garanție și service. (1400) *
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