
Revoluţia Română — operă istorică de proporţii 
înfăptuită, de întregul popor şi nu de un grup de 
persoane, cum fals şe jăai acreditează ideea— a îm
plinit cinci ani. Un' interval de timp scurt raportat 
la ce va însemna ea peste generaţii pentru prea greu 
încercata noastră ţară.

Multe speranţe ne-am pus în 1989 în această 
schimbare de regim, care, iată, se înfăptuiesc cu ex
cesivă încetineală. Una insă, poate cea mai impor
tantă, şi-a pus chiar de atunci, de la revoluţie, am
prenta pe eşafodajul noii noastre Orânduiri — li
bertatea de gândire şi de exprimare — libertatea 
presei... \  . -

Dovadă şi faptul că din prima zi a Revoluţiei 
Române, noi am gândit, am acţionat şi am'înfiinţat 
un ziar nou, liber, humit chiar „Cuvântul liber1*, a 
cărui primă apariţie a fost tot într-o zi de vineri, 
în 23 decembrie 1989. Atunci ne-am propus să slu
jim cu devotament şi sinceritate interesele popula
ţiei judeţului, să ne punem uneltele scrisului în 
slujba consolidării democraţiei, să reflectăm cu con-

CINCI ANI DE PRESA LIBERA
secvenţă adevărul şi realitatea, să aducem sub lupă 
tot ceea ce este străin principiilor statului de drept, 
libertăţilor fundamentale ale omului, spiritului de 
echitate şi morală.

Ne-a fost extrem de greu, ne este încă foarte 
greu. Şi aceasta deoarece au urcat în funcţii de răs
pundere, la diferite niveluri, mulţi nechemaţi, indi
vizi orgolioşi, puşi pe căpătuială şi parvenire. Unii 
au vrut să subordoneze ziarul poftei lor nesăbuite 
de dictatură, alţii au încercat să-l distrugă, însă 
forţa presei este azi prea puternică pentru a fi în
frântă de- cineva. Mai ales presa făcută cu temeini
cie şi profesionalism, cu sinceritate şi onestitate, cu 
înţelepciune şi înţelegere pentru nevoile celui că
ruia i se adresează — cititorul de fiecare zi.

In cei cinci ani de când apare liber şi neîn-

. .  —fâ— , A . . ,
grădit — de fapt doar dţvurr’aq; da ĝ ffă s-a pri
vatizat, apare total neatârna^-puţerir —< ziarul ,£u-. 
vântul liber** Deva broit drumSJÎ̂ său 
gur, larg şi sincer, spre inima cititorului '^  ţuietefiu 
şi susţinătorul nostru cel mai apropiat, cel maî'fide 
Iar dacă s-a întâmplat, uneori, să nu-i fim pe plac 
unuia sau altuia, n-am făcut-o cu rea intenţie ori 
din oarecari resentimente, ci din neputinţa obiectivă 
de a ţinti exact sursa răului, învăluită în corupţie 
şi minciună, în incompetenţă şi înşelăciune, îh hoţie 
şi parşivism, în carenţele unor legi, în..., în...

împlinirea a cinci ani de apariţie-a „Cuvântului 
liber" Deva 7— cotidianul de suflet al locuitorilor ju
deţului Hunedoara — ne oferă prilejul să le reamin
tim tuturor că pot conta oricând pe cuvântul nostru 
liber şi decent, că ni se pot adresa în fiecare zi cu 
orice probleme care-i dor sau care le creează neli
nişti, cu deplina convingere că în, noi îşi vor găsi 
oricând reazem şi încurajare, că toate gândurile, op
ţiunile, speranţele lor îşi vor afla loc în paginile, pe 
care le vrem mai multe, ale ziarului. nostru... C.t.
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-----------------------CU PRILEJUL ZILEI 0E 22 DECEMBRIE
„LUMÂNAREA"i _ _ I

I „...Toţi oamenii trebuie să fim buni, sa avem■ 
credinţă, să ne ajjuţăm şi să ne respectăm unii pe|

Ialţii**. Numai astfel crede dna Iienie Wieringa —■ 
animatoarea Organizaţiei de sprijin pentru România f

I; din Groningen (Olanda) — că va dură flacăra lu-■  
mânării ^0 lumânare a prieteniei şi solidarităţii u - |

I manej, aprinsă cu prilejul oferirii darurilor de Cră-t 
ciun pentru Asociaţia handicapaţilor nouromotori 1

I Hunedoara — Deva. :
Mesager al lui Moş Crăciun, „mama Lenie‘% cum

Ceremonia depunerii unor 
coroane şi jerbe de

» --- —— »  . ——  :  -------» »•  — -—-r.-Ţr . - ^
i 1 «e spune' deja la Deva, a venit împreună cu alte ■

I două persoane (dintre care una este fiul ei) de la t 
mii de km cu daruri în primul rând pentru copiii I

I asociaţiei. Insă toţi copiii prezenţi la sărbătoarea po-1 
mului de iarnă, organizată în spaţiul oferit şi de a. I

I ceaştă dată de Filiala de Cruce Roşie, au primit ju- ■ 
carii, toată -lumea fiind tratată cu dulciuri. Deopo-1 

■  trivă mici şi mari au fost spectatorii unui program j  
|  de- colinde, muzică, poezie şi dans. I-au bucurat şi I

I ;emoţionat prin evoluţiile lor un grup al ansamblului f 
„Pădureanca** şi solistul Ciprian Roman de lâ Clubul I

( elevilor Deva, micuţul' Florinei" de la Brad, tânărul S 
'Florjn June din Rapolt (a citit şi creaţia proprie |

[ „Fantezie de iarnă"), dna Viorica Cpdrea, dnii Ala-■  
dar Horvat, Domin Corcheş, Vasilc Belean şi Dănuţ |  
Lazăr. Programul a mai cuprins, cuiri era şi firesc,» 
„evoluţia** lui Moş Crăciun, ajutat de doi clovni, care |

Iau dăruit surprize invitaţilor. A urmai o tombolă cu |  
articole donate de organizaţia olandeză sau de spon- |

Isori locali, în primul rând S.G. Cristina Pălării- I 
Intr-un spaţiir neîncăpâtor pentru numărul celor I

I prezenţi (în generozitatea lor, organizatorii au lăsat I 
liber accesul şi altor persoane decât membrii A.H.N.), I 

I nimeni n-a fost uitat. Ar fi trebuit ca toată lumea să I 
■  fie mulţumită. Dar'tocmai nechemaţii au avut uni 
I  moment de nemulţumire, remediat de organizatori. I 
J Aşa că flacăra lumânării aprinse de dna Lenie, a că-! 
I rei lumină se alimentează cu bunătate, iubire şi res- I 
! pecţ reciproc, a rămas să ardă. Pentru cei mai mulţi 2 
|  mesajul ei a fost clar. VIORICA -ROMAN |

ieri, la Hunedoara, la 
monumentul eroilor „In 
metnoriam" din Parcul 
Tineretului, s-a desfăşurat 
ceremonia depunerii de 
coroane de flori '■pentru 
glorificarea jertfei supreme 
a martirilor căzuţi în re, 
voluţia română de la 22 
decembrie 1989.

La ceremonie au parti
cipat eroii hunedoreni ai 
revoluţiei, urmaşi ai celor 
jertfiţi in decembrie 1989, 
cetăţeni ai municipiului.

Ceremonia s-a desfăşurat 
în prezenţa unor persona
lităţi ale judeţului şi mu
nicipiului, între care dnii 
Georgel Răican, prefectul 
judeţului, Costel Alic, 
preşedintele Consiliului ju. 
deţean, Kemus Mariş, pri
marul municipiului Hu
nedoara, comandanţi ai u. 
nităţildr militare din zonă.

Ceremonia a început în 
acordurile Imnului de Stat 
al României, precedat de 
onorul dat de o gardă mi
litară.

Un sobor de preoţi au 
sfinţit o slujbă de pomenire 

. a eroilor neantului, a celor

c-ăzUţi in Revoluţia din 
decembrie 1989.

Air fost depuse co
roane şi jerbe de flori din 
partea: . Parlamentului 
României, Prefecturii, Con
siliului judeţean, Centrului 
militar judeţean, Consi
liului local Hunedoara, 
unităţilor militare din zo
nă, a unor partide po- 

. lilice şi organizaţii* de 
revoluţionari.

Impresionantă a fost 
prezenţa cu coroane şi 
jerbe de flori a foarte 
multor tineri din gene
raţia celor jertfiţi în de
cembrie 1989.

Au depus, de asemenea, 
cordane instituţii de stat, 
organizaţii • neguverna- 
mentale, mari agenţi eco
nomici de pe raza muni
cipiului. Ceremonia s-a 
încheiat cu o paradă mi
litară-

O
O ceremonie asemănă

toare s-a desfăşurat"-ieri 
şi la Troiţa Eroilor din 
parcul Opera ăl munici
piului Deva, în prezenţa 
unor oficialităţi judeţe
ne şi municipale.

Trăim într-o societate 
de consum, de aceea con
sumăm tot ceea ce ni se 
oferă, de la produse ali
mentare la „produse po- 
tilicc", Conform exigen
ţelor economiei de piaţă 
şi acestea ne sunt pre 
zentate îh ambalaje cât 
mai atrăgătoare: produs 
democratic, ambalat asep
tic, creştin 100 la sută, 
natural, patrioţic etc. Din 
păcate aici nti va acţiona

FMI, echitabil cu toţi ce
tăţenii, un imens pas spre 
economia de piaţă etc. 
şi în acelaşi timp cu a- 
tâtea defecte, semnalate 
cu „graţie" de amabila 
S.G. „Opoziţia" S.A.: 
„stoparea privatizării", 
„un basm cu zâne 'pen
tru copiii creduli". Grave 
acuzaţii dar dacă te gân
deşti că milionul promis 
de guvernul „en titre" 
este de fapt mai puţin

P A M  F L E T
Oficiul pentru Protecţia 
Consumatorului nea vând 
cadrul legislativ necesar: 
Legea ambalajelor poli
tice- . ' v: V-

Compoziţiâ, ingredien
tele şi alte date ale pro
duselor politice oferite
populaţiei sunt supuse 
doar unei singure legi, 
aceea a intereselor. To
tuşi aici avem avantajul 
opţiunii: două etichete 
complet diferite emise?
de Regia Autonomă Gu
vernamentală şi de S.G. 
„Opoziţia" S.A. Alegem 
ceea ce ne place “ mai 
mult. Asta dă economia 
de piaţă I Suntem origi
nali, dacă nu chiar geniali. 
Cine âr mai putea oferi 
populaţiei un Program de 
Privatizare în masă cu 
atâtea calităţi: agreat

decât cei 25 de mii de 
lei promişi de S.G. Ro
man — Severin Export 
S.R.L... Să te cruceşti 
nu alta!

Ce să te mai miri când 
până şi fostul „mult iu
bit" a ales reîncarnarea 
In vodcă „Ceauşescu", cu 
toate ingredientele în
scrise pe etichetă.' Aşa 
că, potenţiali acţionari,-
ne vom aştepta milionul 
privatizării, vom citi doar 
eticheta care ne satisface 
înclinaţi  ̂ politică şi -vom 
sorbi nostalgici din < pafia- 
rul cu vodcă <,comunistă", 
convinşi că trăim într-o 
societate de consum, care 
ne consumă mai ales 
nervii. - ■

L CRISTIAN,
Deva

IN ZIARUL DE ASTAZI :
■  Koşcanii — in ajunul sărbătoririi Naşte
rii Domnului.
■  Felicitări cu prilejul Crăciunului.
r ’ 0  mmm- *  m m * *  m m *- *  m m *- 0  mmm *  * ' 0  m m m > mm* 0  *

O

• Două prietene stau de vorbă:
— Dragă, dacă nu m-aş ti măritat nici 

prin gând nu mi-ar fi trecut vreodată să 
divorţez...

A Z I

23 decembrie

m-. Au- trecut 356. de 
zile din an: au rămas
9: /?? ;

• Sf. 10 Mucenici din
Creta; Cuv. Pa vel şi
Nauin;

- * 1823. S-a născut A. 
LEXANDKU FLEGH- 
TENMACHER (m. 1898), 
compozitor .român;

•  ,1854. S-a născut 
artista dramatică A- 
RISTIZZA ROMANES- 
GU (m. 1918).

•  • • • • » 9 » 9 9 9 0  m

0  Vin sărbătorii ţine să ne 
amintească Primăria Eleva. Ghir
lande cu lumini multicolore dau 
oraşului un aspect feeric, înce
pând cu această săptămână di
naintea Sărbătoririi Naşterii 
Domnului. Ornamentele sub for
mă de brăduţi de pe Stâlpii de 
iluminat anunţă Crăciunul. A 
fost, de asemenea, luminată Ce
tatea Devei. (V.R)

O Ba colindat. Bancă: „Dacia 
Feilx" -Deva a fost gazdă pentru

un grup de 30 de colindători de 
la Şcoala Normală „Sabin Dră- 
goi" Deva. Programul de colinzi 
a mai fost realizat şi prin par. 
ticiparea solistei de muzică popu
lară Ana Banciu. (V.R.)

© „Nu ucideţi dragostea" este 
titlul cărţii colegului nostru 
Gheorghe Jurcă, jurnalist la zia
rul din Alba Iulia. Apărută de 
curând, poate fi găsită în libră
riile din judeţul nostru, în care 
Gheorghe Jurcă a ostenit ani' în 
şir. fi mulţumim pentru minu. 
natul cadou de Crăciun şi Anul 
Nou. îl aşteptăm .cu tot dragul 
la următoarele cărţi. (Gh. I.N.)

O Premiul „Miss Cola". In 
data de 20 decembrie, ,lâ Orăştie,

în prezenţa a peste 300 de par
ticipanţi, a avut loc tragerea la 
sorţi a câştigătorilor la tombola 
„MISS COLA". „Miss Cola" este 
numele unui suc natural, care, 
împreună cu .alte 5 sortimente, 
este produs de firma S O. „Mer- 
curean" S.R.L. din localitate. 
Premiul I a fost în valoare de 
500 000 de lei.

0  Artizanat. Un elev al unui 
liceu din Deva şi-a confecţionat 
artizanal o petardă. Rezultatul 
dureros al acestei experienţe a 
fost mutilarea prin arsuri a fe
ţei „artizanului". Petarda i-a ex
plodat în buzunarul de la piept. 
Atenţie, oameni buni, sunt obiecte

cu care nu este de joacă, sunt 
experienţe de la care e mai 
bine să vă abţineţi! (1.0 .) : '

0  La piaţa din Petroşani.
Marţi, 29 decembrie a.c., pre
ţurile la piaţa centrală erau de: 
190—20# de lei un OU, 500 lei/ 
kg cartofi, 1500 lei/kg nuci, 
4500 leilkg telemea de oaie, 3800 
lei/kg miere, 800—900 lei/kg le
gume rădăcinoase, 1800 lei/kg 
ceapă, 2580 lei/kg usturoi, 800— 
1000 lei/kg mere. (N.T.j.
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Vom mai mânca 
legume la anul?

In condiţiile când s-a 
bulversat producerea se
minţelor de legume şi tot 
mai puţini legumicultori se 
mai ocupâ de asigurarea 
acestora, fapt regăsit, după 
cum spun specialiştii In 
materie, în scăderea la ju
mătate a producţiei cerute 
şi oferite cultivatorilor, 
este firesc să ne întrebăm: 
vom mai mânca oare le
gume în viitor? Se ştie 
prin ce criză am trecut 
până acum, în special la 
ceapă, fasole, cartofi şi la 
alte sortimente, situaţie 
datorată îndeosebi şl lip- 

, sei dg seminţe sau preţu
lui exagerat al acestora.

Cunoscând greutăţile cu 
care .se confruntă legumi
cultorii din acest punct de 
vedere, l-am rugat pe dl, 
ing. Constantin Petec, di
rectorul Agenţiei „Unisem* 
din Qrâştie, să ne dea câ
teva detalii în legătură cu 
situaţia asigurării seminţe
lor necesare înfiinţării cui. 
turjlor de legume In anul 
1995. Din discuţie am re
ţinut că, în raport de su. 
prefeţele ce s-au cultivat 
şi de cerinţele beneficiari
lor, s-au adus, cu bani 
mulţi, bineînţeles şi efor. 
turl considerabile, seminţe 
din toate sortimentele, In- 
tre acestea găşindu-se şi 
arpagic — 80 de tone —, 
fasole, cartofi, usturoi, se
minţe cu bob mic (rădâci- 
noase. ardei, tomate etc). 
Au fost şi unele riscuri, 
apelându-se Ia credite cu 
dobânda zilei, precum şi 
cu multă alergătură In 
judeţele din sudul şi estul 
ţării -unde se mai găsesc 
producători particulari care 
au pretins însă plata pe 
loc. Trecând peste aseme
nea greutăţi, s-au asigurat 
seminţe de calitate, pro
bele de laborator atestând 
că ele corespund normelor 
cerute. ■ V

Referitor la modalitatea 
de distribuire şi de ajun
gere a acestora la cultiva

torii de legume, dl. Petec 
ne-a făcut precizarea că, 
pe lângă vânzarea prin 
magazinul specializat din 
Orâştîe, se va face distri
buirea şi la sediul agen
ţiei, preeum şi în sistemul 
de remiză, ducându-se can
tităţile solicitate şi la cen
trele agricole. Intenţia este, 
foarte bună zicem noi, ca 
la centrele agricole să fie 
asigurate şi pestlcide şi în
grăşăminte ehimiee pre- 
ambalate, acestea din urmă, 
la pungi de 5—10 kg, cât 
are omul nevoie, deoarece 
cu sacul nu.i prea dă mâna 
să cumpere oricine.

în funcţie de solicitări, 
s-au procurat din zona 
Moldovei şi seminţe dă 
sfeclă furajeră, existând 
promisiuni să se obţină 
şi seminţe de lutemă şi 
trifoi.

Important de subliniat 
este faptul că vânzarea se
minţelor se face în toate 
locurile de distribuire lâ 
preţuri unice, stabilite de 
agenţie.

Reţinem, deci, aceste 
veşţj bune pentru deţină
torii de pământ şi culti
vatorii de legume din ju. 
deţul nostru, jgi îşi pot 
pregăti cu nădejde spaţiile 
necesare producerii răsa
durilor. fîu este râu Insă 
ca producătorii - de legume, 
acolo unde există condiţii, 
să se gândească şi la asi
gurarea seminţelor din pro
ducţie proprie, deoarece 
aducerea lor din ţară sau 
din import costă mult mai 
mult şi, când se interpun 
în circuit tot felul de in
termediari, deseori se face 
speculă si apar multe sur- 
prize, calitatea seminţelor 
oferite de ei fiind pusă 
sub semnul întrebării,

putem, prin urmare, să 
răspundem afirmativ la 
Întrebarea din titlul artico
lului de faţă, cel puţin în
ceea ce priveşte anul 1995.

NICOLAE TlRdOB

Intre numeroasele drame care bântuie economia j 
naţională, blocajul economico.financiar a devenit un i 
sindrom care Incrâncenează. Operă conştientă sau in- . 
conştientă a dilentantismului politico-economic inre- | 
gistr.ează la a unsprezecea „filă* — la 30 noiembrie 
a.c. — cifre zguduitoare. Numai în judeţul Hunedoara j 
valoarea blocajului însumează 448,83 miliarde de lei!

Din acest total, o pondere însemnată se regăseşte 
în sectoarele miniere — 174,42 miliarde de lei, me
talurgie — 155,80 miliarde de lei, RENEL — 9,083 
miliarde de lei, comerţ interior — 3,85 • miliarde de 
lei, agenţi economici subordonaţi primăriilor — 9,44 
miliarde de lei, construcţii de maşini — 3,1 miliarde 
de lei etc.'

Individualizând blocajul economic la nivelul unor 
unităţi reprezentative ale judeţului nostru, cifrele a. 
tinse ne scutesc de prea multe comentarii (cifre în 
miliarde de lei): Regla Autonomă a Huilei Petroşani 
— 136,02; Siderurgica S.A. Hunedoara — 114,6; Si- 
dermet S.A. Călan — 41,2; Electrocentrale Deva — 
51,14; F.R.E. Deva — 29,25; R.A.G.C.L. Petroşani •— 
3,55; Comat Deva — 4,21; Regia Autonomă a Cuprului 
Deva — 15,76; UM1ROM Petroşani — 3,11 etc.

Blocaj la „fila" unsprezece!

• * m • m * m * • • ş * * * .# * gi * .% *'* ; * #

Cu toate că se discută aproape, la fiecare întru
nire, la orice nivel eliminarea ori reducerea blocajulu* 
economico-financiar, acestea rămân doar iluzii, gel 
puţin deocamdată, efectul distrugător al blocajului 
aruncând In valurile şomajului zilnic mii de oameni, 
iar nivelul de trai, deopotrivă cu perspectiva relan
sării vieţii economico-soeiale fiind intr-o totală derivă

Spuneam, că nu ne-am propus să discutăm de a- 
ceasta dată prea mult cauzele care generează acest 
fenomen, ci doar de a ridica, din capul locului, câteva 
întrebări, nelipsite de relevanţă, întrebări pe care in 
decursul acestui an ni le-au pus o parte dintre inter-- 
locutoru noştri,

„Cine are interesul de a menţine un asemenea 
flagel care nu face altceva decât să demoleze toate 
sectoarele economiei naţionale ?“ „De ce nu scrieţi 
în ziar (iată că scriem) despre falsa teorie că „aşa 
trebuie '*ă fie in tranziţie", adică sacrificii până ia 
exasperare şi să transmiteţi prin intermediul presei 
că ceea ce se întâmplă nu este altceva decât o tră
dare a intereselor naţiunii române în folosul buzu
narului unor neaveniţi-care, prin escrocherii la nivel 
mare (corupţie, mită, funcţii), şi-au făcut miliarde pe 
spinarea acestui popor?*. „Sau nu fac altceva decât 
să ruineze întreprinderile, ca apoi unii acoliţi din a- 
fară să scoată munca a milioane de'oameni la me
zat!* ' ' .' .

„Care este graniţa dintre nepricepere şi trădarea 
intereselor economiei naţionale şi când va lua sfârşit 
această impostură?** ' ‘ . . . . . .

CORNEL POENAR
I_______.___________________^  ; _________
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Note

ÎNCURCĂTURA

Aducând in discuţie o 
problemă grea şi acută, 
anume cea care priveşte 
punerea îâ posesie a pro
prietarilor de pădure, mai 
ales că lama este aproa-, 
pe şi oamenii au nevoie 
de lemne pentru foc, 
dl P. I., care ne scrie in 
domele mai multor cetă
ţeni din satul Hârţâgani, 
comuna Băiţa (dar do
reşte să-$i păstreze ano
nimatul *«* ft.n.), ;oeţe spri
jin, inclusiv de la Prefec
tură, unde problemac res
pectivă este cunoscută 
insă a rămas nesoluţio
nată, în vederea clarifi
cării lucrurilor.

Interesându-ne despre 
situaţia semnalată, care
— se spune in scrisoare
— nu-şi găseşte rezolvare 
nici Ia comisia locală, nici 
la primărie, făeându-se 
doar promisiuni vagi, 
am fost informaţi eâ lu
crurile sunt Oarecum 
„blocate" pe plan local., 
Cauza ?

Pe baza documentelor 
încheiate cu ocolul silvic 
şi a anexelor cerute în 
baze Legii 18/1691, oare 
s-ap tot modificat, s-a 
predat suprafaţa de pă
dure convenită, însă acum 
se solicită suplimentarea 
acesteia, deşi repartiza
rea s-a făcut în raport 
de numărul de proprie
tari şi de suprafeţele ce 
li se cuvin, pe bază de 
acte legale. Calea de re

zolvare a „blocajului" şi a 
încurcăturii va trebui gă
sită totuşi, din moment 
Ce mai sunt oameni care 
nu au intrat în drepturile 
lor legale. (N. T.).

A P E L !

Din Simeria, maî pre
cis din străzile Biscaria, 
Trandafirilor, George Coş- 
buc, ne-au dat telefoa
ne la redacţie mai mulţi 
cetăţeni. Necazul dum
nealor — unul singur: 
proasta întreţinere a stră
zilor. Pline de gropi, no
roaie, denivelări..., Cu 
toate plângerile, sesiză
rile, redamaţiUe dum* 
nealor nu s-a adus USd 
o_. basculantă de pietriş, 
de piatră- De ani şi ani 
de zile. Şi cum e Vre
mea ploilor, a zăpezilor, e 
urât de umblat pe ase
menea, bai să ie zicem, 
străzi, (GH. I. N ).

ERA ODATĂ...

In gara din Hunedoa
ra era odată şi o gogoşe- 
rie, un restaurant numit 
„Feroviarul*.., Dar , câte 
lucruri bune nu erau,.. 
Acum am găsit uşi încu
iate, cu lacăte mari, fu- 
ginite... Spaţii multe şi 
mari nefolosite. Oare în 
folosul cui ? întrebarea 
este supărătoare, dar se 
impune:, spaţiile acestea 
n-ar putea aduce venituri 
cuiva.? Cât de cât. 
(GH. I. N.).

• • * • * • * • * • * • •  •  * *

In . Roşcani — sat a- 
parţinător comunei Do- 
bra, iarna a sosit în,r o 

: miercuri noaptea, eâncl 
a nins prima dată. Prm 
sat, primii fulgi n-au re
zistat, topindu-se repede, 
dar pe dealurile împă 
durite ceri înconjoară, 
stratul de nea s-a men
ţinut multă vreme, mai 
ales pe locurile ferite 
de lumina soarelui de 
sfârşi); 4e; decembrie. Oa
menii au 'înţeles însă că 
iarna a venit pe melea
gurile lor şi au salutat 
acest fapt întrucât albul 
zăpezii dă celor două 
mari sărbători de la fine 
de an — Naşterea Dom
nului Iisus Hristos —
Crăciunul şi Anul Nou
— cadrul feeric şi pur 
ce îl merită.

Satul, alcătuit din două 
aşezări gemene, Roşcanii 
Mici şi Roşcanii Mari, este 
aşezat pe două pâraie
— Valea Dobrei şi Va. 
lea Pancului, ce izvorăsc 
dc undeva foarte de sus 
din munte şi curg zglobii 
având apa curată ca la
crima. în prag de mari 
sărbători, localitatea este 
liniştită, iar pe hornurile 
caselor âe înalţă spre 
cer fuioare domoale şi 
albicioase de fum.

Câmpul este gol, semn 
că oamenii au adunat 
toate roadele ce le-au pro

dus în anul ce se sfâr 
şeşte şi le-au pus la a- 
dăpOst în coşare, pivmţi 
şi cămări. Iar anul 1994 
s-a dovedit 'darnic cu 
cei ce i-âu dat câmpului 
ceea ce îi trebuie, adică 
muncă făcută cu dra
goste. N-ara avut cum 
constata ce şi-au pus oa
menii în podul caselor şi 
în cămări, dar am Văzut 
în multe ogrăzi nume
roase căpiţe de fân înalte 
şi dodoloaţe. Iar acolo 
unde este fân mult sunt 
şi animale numeroase, 
semn al vredniciei gospo
darului respectiv.

In toate ogrăzile — 
mari, cu multe acareturi 
.— am văzut puse Ia a- 
dăpost în şoproane sau 
şuri, ori sub acoperişul 
târnaţuluj — lemne de foc 
aşezate frumos în stive 
egale şi am aflat că în zile
le din urmă mulţi porci 
şi-au- pierdut viaţa sub 
tăişul cuţitului, sub mâ
na celor pricepuţi în a 
face caltaboşi, cârnaţi şi 
alte bunătăţi drese cu mi
rodenii, după gustul fie
căruia. Deocamdată, oa
menii au gustat puţin din 
ele, întrucât ne aflăm 
încă în postul Crăciunului, 
dar nu este departe vre

mea — o zi două u r 
când se Vor înfrupta co
pios. L-am întrebat pe 
di. Aron Şindea, fost 
mulţi ani funcţionar, iar 
acum pensionar, dacă ştie 
că- âr fi în sat vreun, 
om care n*e băiat porc.

— Nu cred să fie — 
ne-a răspuns. Ba unii — 
şi nu puţini' — au tăiat 
câte doi sau trei. Că 
mulţi au copii şi nepoţi 
la oraş şi vor să-i îm
bucure cu, prospături şi 
afumături.

'Interlocutorul ne-a mai 
spus că, pe vremuri, îm
preună cu satele din jur 
şi cu Bătrâna, Roşcanii 
era o comună frumoasă 
şi prosperă. Clădirea 
fostei primării se mai 
păstrează încă, O clădire 
zdravănă, dar care se 
degradează din—ce în ce, 
ca şi cea a căminului 
cultural, cândva intens 
folosită, dar acum lăsată 
In părăsire. După desfi
inţarea comunei a apă
rut şi la Roşcani un fe. 
nomen şi anume acela 
al plecării oamenilor spre 
alte locuri, unde sperau 
într-o viaţă mai bună. 
N-au găsit aşa ceva, dar 
au apucat să se stabi
lească acolo si n-au mai

revenit în sat decât in - 
vizită. Se vor - întoarce- 
acum, că druiriuL spre 
Dobra a fost betonat ? 
Cine ştie? Cei rămaşi în, 
sat mai speră. Dar -r,- 
fapt îmbucurător — cei 
plecaţi nu s-au rupt de 
tot de minunatele me
leaguri natale — vin în 
zilele libere să ajute la 
sapă şi la coasă, iar toate 
vacanţele cei mai mulţi 
dintre nepoţii satului 
şi le petrec aici. Cei 
duşi spre alte meleaguri 
vin cât pot de des la 
părinţi sau la bunici şi 
niciodată nu vin sau 
pleacă cu mâna goală. 
Cum s-a întâmplat şi în 
zilele premergătoare Cră- 
ciunulux ce se apropie...

Legea fondului funciar 
s-a aplicat, în, linii mari, 
în Roşcani, în sensul că 
pământul este împărţit şi 
lucrat de cei ce şi-au 
reprimit dreptul asupra 
lui. Dar nu s-a înmâna* 
nici un' titlu de proprie
tate, fapt pentru care 
oamenii învinuiesc pri. 
măria din Dobra de de
lăsare şi dezinteres în 
această privinţă. Şi au 
dreptate, fiindcă vor să 
se ştie stăpâni pe ceea 
ce este a lor şi nu mai

cred în promisiuni. Nici 
cu pădurea lucrurile nu.s 
clare. Silvicii susţin câ 
aici a existat pădure corn-, 
posesorală, deci a statului, 
şi oamenii n-au avut aşa 
ceva. Unii însă îşi aduc 
aminte că .părinţii sau 
bunicii celor de astăzi au 
avîţt. In orice caz, pro
blema trebuie limpezită, 
câ să se ştie o treabă 
clară.

Toate casele Roşcanîlor
— aproape fără excepţie
— sunt zdravene, ’ fru
moase, bine rostuite. In. 
clusiv ode ale celor şapte 
familii de ţigani, ce lo
cuiesc la marginea satu
lui. Şi acest fapt se ex. 
plică prin aceea că mi
noritarii nu trăiesc din 
furtişaguri şi alte treburi 
ascunse, ci se dovedeso 
pricepuţi în alcătuirea de 
coşuri de nuiele, «lături, 
linguri de lemn, din care 
îşi asigură traiul.

în ziua prezenţei noas
tre în sat am întâlrîit un 
om pe care-1 cunoşteam 
de multă vreme. Consă
tenii îi zfaj „Boambă" 
poate şi din pricină câ 
are glasul bolovănos. DL 
Mircea P. a mal îmbâ. 
trânit, îl încearcă şi nişte 
boli, dar a rămas acelaşi

om roşu în obrajii şi op
timist incorigibil: L-am 
întrebat:

— Cum sunt" oamehii"
în Roşcani?...........
• Ne-a răspuns franc, aşa 
cum a făcut-o întotdea
una:*

— Şi mai buni şi mai 
puţin buni, câ peste tot. 
Dar acuma se bucură 
că vin sărbătoarea Naş
terii Domnului şi un An 
Nou, pe care îl vor ‘şi 
speră a fi mai bun.

La şcoala de 8 ani am 
nimerit în timpul orei 
de după reereâţia mare. 
Clădirea răsuna de gla
suri zglobii de copii — 
am aflat mai apoi că 
erau ale celor de la grâ- 

1 diniţă care cântau cu 
voci de clopoţei de ar
gint „O brad frumooos, o 
brad frumooos, cu cetina 
fot verde.*.** îi învăţa 
domnişoara educatoare sau 
preotul din sat colinzi pe 
care să le cânte pe la 
fereştile caselor. In noap
tea de sâmbătă spre du
minică, atunci când săf. 
bătorim naşterea Dohi- 
nului Iisus Hristos. Roş
canii vor fi acoperiţi de 
aceste versuri şi de al
tele din mândrele colinzi 
ale acestui popor mult 
iubitor de Dumnezeu şl 
de cele sfinte.

TRAIAN BONDOR.
Gh. I. NEGREA

A



SINDICATUL LIBER DIN
SUCURSALA MINIERA BRAD — BARZA

DRAGI COLEGI,
Am reuşit să depăşim şl In acest an gre

utăţile muncii noastre. Vă mulţumim peru 
eforturile depuse In activitatea de producţie şi 
pentru modul cum ne-aţi susţinut In manea 
sindicală. ' ^-yy^y

In noul an sperăm să fim şi mai uniţi 
pentru depăşirea problemelor cu care ne vom 
confrunta. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi 
începerea unui Nou An de activitate vă urăm 
dumneavoastră Şj familiilor dumneavoastră 
multă sănătate, fericire şi Un călduros „LA 
MULŢI ANI!“

BIROUL EXECUTIV 
AL SINDICATULUI LIBER DIN 

S.M. BRAD — BARZA

LIGA SOLIDARITATEA *92 DEVA
' După un an do trudă, de evenimente fier

binţi care au pus la grea încercare solidaritatea 
sindicală, Biroul Executiv al Ligii „Solidaritatea 
*92“ Deva doreşte cu ocazia sărbătorilor Cră
ciun ul ai şi a Anului Nou — 1995 membrilor 
de sindicat, familiilor acestora, împlinirea tu 
turor viselor şi aspiraţiilor, sănătate, un an mai 
liniştit, alături de urarea minerească „Noroc 
bun sfi dea Dumnezeu !“.

JLA MULŢI ANI!“
BIROUL EXECUTIV AL LIGII 

SOLIDARITATEA ’92 DEVA
preşedinte,

NICOLAE CIOCAN

SINDICATUL „22 DECEMBRIE" TELIUC
Cu ocazia sărbătorilor de lamă şi a Anului 

Nou — 1995, Consiliul de conducere al Sindi
catului liber independent „22 Decembrie" Te* 
lhtc urează membrilor săi şi familiilor acestora 
multă sănătate, fericire şi bucurii, „Noroc bun !"ţ 
şi tradiţionala urare JLa mulţi ani

CONDUCEREA SINDICATULUI
„22 DECEMBRIE" ;;■;

l ........  ..... ..........  - . '

SINDICATUL LIBER MINA DEVA
Comitetul Sindicatului Liber — Mina De-! 

va, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urează tu
turor membrilor de sindicat şi familiilor lor 
sărbători fericite, un An Nou mai bun si multă' 
sănătate. Noroc bun! y

COMITETUL SINDICAL AL 
MINEI DEVA

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE
: şi - *  ’

- . REGISTRUL COMERŢULUI 
Hunedoara

Cit ocazia Crăciunului şl Anului Nou, u- 
membrilor săi, genţilor economici şi 

tuturor colaboratorilor „Sărbători fericite" şi 
„La mulţi ani" cu sănătate, fericire şi prospe- 
ritate. . y.

COMITETUL DIRECTOR

Cu ocazia Sfintei Sărbători şi a Crăciunu 
lui şi a Anului Nou 1995,

CONSILIUL LOCAL RACHITOVA ŞI PRI- 
MARUL
adresează gospodarilor, tuturor locuitorilor co
munei şi colaboratorilor cele mai sincere feli- 
citări şi urări de sănătate, bunăstare şi un An 
Nou fericit.

JLA MULŢI ANI!“

1
• ' Vi

I%
„EUROPA TRANSCO-J 

MAL" S R L. DEVA j
I

j Transmite tuturor cumpărătorilor, fumizo- | 
! rilor de mărfuri, salariaţilor şi familiilor lor, ca > 
I ocazia minunatelor sărbători de CRĂCIUN şi A- | 
* NUL NOU — 1995, calde felicitări şi le urează j 
| mult noroc, viaţă îndelungată, belşug si sănă- I 
j tate. * |

„LA MULŢI ANI!“ j

BIROUL EXECUTIV AL SINDICATULUI 
LIBER AL CONSTRUCTORILOR , 

CADRUL SOCIETAŢII „CONDOR" S.A. 
- DEVA

Cu ocazia sfintelor sărbători şi a Noului 
An, urează tuturor membrilor de sindicat şl 
familiilor lor multă sănătate, sărbători fericite 
şi un nou an fericit.

„LA MULŢI ANI!“

Sărbătoarea Naşterii Domnului şi cea a 
Anului Nou — 1995, ne oferă bucuria de a 
adresa tradiţionalele urări „Sărbători fericite" 
şi „Anul nou fericit" locatarilor, chiriaşilor, sa
lariaţilor . y v  '

S.C. „TRANSILVANIA" SA, DEVA,
potenţialilor acţionari ai săi, ca şi tuturor con
sumatorilor care caută un moment de destin
dere în unităţile de alimentaţie publică ale so
cietăţii nuastre din Deva şi Simerla. Dorim ca 
la pragul dintre ani să fiţi oaspeţii noştri şf 
vă asigurăm că vă veţi simţi minunat.

* Manager,
Ing. GHEORGHE SOCACIU

De sfintele sărbători ale |  
Crăciunului si ale ANU
LUI NOU — 1995, £- 

XIM FLAMINGO 
S.R.L. DEVA 
transmite

calde felicitări partenerilor de afaceri, cum
părătorilor şi salariaţilor şi Ie doreşte multă 
sănătate, noroc şi fericire în Viaţă.

„LA MULŢI ANI!“

S.C. „SANEX COM" S.R.L. DEVA 
(Uiptţa)

Cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi a 
Anului Nou, conducerea Societăţii Comerciale 
„Sanex Com" S.R.L. mulţumeşte salariaţilor şi 
furnizorilor de mărfuri pentru buna colaborate 
de-a lungul anului 1994, adresându-le totodată, 
lor şi familiilor, «ele mai sincere urări de să
nătate şi bucurie. Alese gânduri de bine, îm
pliniri in anul care vine şi cumpărătorilor noş
tri, pe care-i asigurăm că-i vom primi şi 
eu atenţie şi respectul cuvenit.

„LA MULŢI ANI!“
MARIA BOZAN, 

administrator

SUCURSALA JUDEŢEANĂ C.E.C. 
HUNEDOARA — DEVA

| Urează tuturor depunătorilor la C.&C., 
i de Crăciun şi ANUL NOU. —• 1095, sărbători 

fericite şi un călduros
„LA MULŢI ANI P‘

iVrH

C.A.R.

CASA DE AJUTOR 

ROMANESC S.A,

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi'a Anu
lui Nou, CASA DE AJUTOR ROMANESC are 
deosebita plăcere şi onoare de a ura tuturor 
partenerilor de afaceri, clienţilor, consilierilor 
financiari şi familiilor acestora, multă sănătate, 
fericire şi prosperitate, alături de tradiţionalul

„LA MULŢI ANI!" 1995

S.C. SARGEŢIA FOREST S.A. DEVA
Felicită călduros partenerii de afaceri ş| 

salariaţii cu ocazia Crăciunului şi a ANULUI 
NOU —1995 şi Ie urează fericire, sănătate |f 
mult noroc. Tuturor: w;-

„LA MULŢI ANI!"
COMITETUL DIRECTOR

I
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I
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R.A.G.C.L. DEVA
Cu prilejul sărbătorii Crăciunului şi a A-, 

nului Nou 1905, adresăm felicitările noastre 
însoţite de tradiţionalele urări „Sărbători feri
cite", jLa mulţi ani!" — tuturor agenţilor e- 
conomici cu care colaborăm, asociaţiilor de lo
catari şi proprietarilor de imobile care bene 
ficiază de serviciile noastre, salariaţilor noştri.

Asigurăm populaţia municipiului Deva ca 
şi pe cea a oraşelor Simeria, Călan şi Haţeg că 
toate strădaniile noastre sunt orientate spre a-t 
pune la dispoziţie servicii de cea mai bună ca
litate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
ţm-tmmâmmrMm ttmm •mm*mlnmm*mm*mmirmmtmm*m <—



CUVÂNTUL

MICA PUBLICITATE

DORIŢI SÂ NU VĂ MAI ENERVAŢI 
DIN CAD ZA COLEGILOR DE SERVICIU. 
INCOMPETENŢI, LENEŞI ŞI INVIDIOŞI''

Vă oferim un răspuns,-daci 
expediaţi arest talon  ̂

ţi adresa dvs. la:
EEEI DE AFACERI"-Fast Business

OP 54 CP 46. Bucureşti'

cod CLD2

•  Vând congelator Fjorcl
3601, preţ 900 000. Tele
fon 615101. (93911)

•  Vând iapă gestantă. 
Roşcani, nr. 20..

(93908)
•  Vând tractor cu re 

morcă, fabricaţie 1990 si 
Audi 80, tel. 647102. :

(93904)
•  Vând Opel Rekord 

1900 cmc., înscris în cir. 
culaţie, tel. 620221.

(93902)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, Mi. 
cro 15 şi chioşc metalic 
cu terasă, situat în vad 
minier. Tel. 195 — Băiţa.

(93901)
•  Vând iapă 6 ani, cu

tiiânz 4 luni. Fintoag, nr 
66. (93899)'

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, tel. 621540 
sau 615555.

(93894)
•  Cumpăr apartament

4 camere, zona centrală, 
preferabil cu garaj, tel. 
619232, orele 18—22.

(93869)
•  Vând sau schimb a. 

partament 3 camere, cu 
garsonieră, spaţiu comer
cial amenajat. Informa
ţii. 622102.

(93878)
•  De vânzare casă cu 

grădină, încălzire centra, 
lă, garaj, perspective 
gaz. Călan, str. 22 De
cembrie, nr. 3. Informaţii 
teSţfon 736969.

> (93898)
0 Vând urgent Bus VW, 

stare excepţională, apar
tament trei camere, tele
fon 625422. (93830)

•  Vând clăpari şi le
gaturi, absolut noi. De. 
va, telefon 613477.

. ‘ (93925)
•  S.G. CIF S.A. Deva 

Organizează, în data de 26 
decembrie 1994, licitaţie 

.pentru vânzare mijloace 
fixe,' închirieri spaţii, 
Aiditaţia, după 26 de
cembrie 1994, se va orga. 
nizâ săptămânal. Relaţii 
la1: tel. 612608, 623420.

, (93923)
0  Vând TV color Grun- 

dig, telefon 611625.
(93912)

•  Călit pentru înclii
riat apartament două ca, 
mere, zonă centrală, pre
ferabil parter, eventual 
telefon. Informaţii — 
712748 ; 722228.

"  (2600)
0  Persoană serioasă, în 

vârstă, caut garsonieră 
sau Cameră pentru închu 
riat̂  Deva, tel. 624284.
1 ' ,(93816)
0  S.C. Panoramic Prod.

Som. S.R.L din Hune
doara intenţionează ma
jorarea adaosului co. 
mercial, începând cu da
ta de 25.01.1995. (93907)

COMEMORĂRI

•  EN GROS 1 BĂU
TURI ALCOOLICE 
RENUMITE de INDA- 
GRARA ARAD, gă
siţi în Simeria, str. 
1 Decembrie, nr. i. 
Gele mai mici preţuri. 
Telefon 617732.

(93924)
•  Mişti Luppa efectuea

ză transport persoane Slo
vacia, marţi, 27 decem
brie. Tel. 612166, 714352.

(93518)
■ e Împrumuturi în lei 
primiţi la Casa de Ama
net: Simeria, zilnic 8—
17. Tel. 661721. (93662)

, •  Au trecut cinci 
ani plini de dor şi 
lacrimi de când iu
bitul nostru fiu, fra
te şi cumnat, erou 
martir, sublocotenent 
post-mortem,

MORARIU CĂLIN 
GABRIEL,

a plecat pe drumul 
fără întoarcere, v. la 
numai 25 de ani. Săr 
bătorile Crăciunului 

.vor fi triste, gândin- 
du-ne- că ne-a răpit 
pel mal preţios dar 
pe care ni l-a oferit 
viaţa. Dumnezeu să 
te odihnească în pace! 
Tata, mama, sora şi 
cumnatul.

•  Cu durere în su. 
flet, reamintim celor 
care l-au cunoscut, 
că azi se împlinesc 
5 ani de când a ple
cat dintre cei vii
IOAN MARUNEAC, 

ucis în timpul apără
rii oraşului Hunedoa
ra. Veşnic te va plân. 
ge tatăl tău, dragă 
Ioane! Dumnezeu 
să-I odihnească !

•  Se împlinesc cinci 
ani de când a plecat 
dintre noi, ucis de o 
mână criminală, cel 
care a fost tată şi soţ, 
sublocotenent

DUMITRU
MERTICARIU

Nu te vom uita nici
odată ! Soţia Georgela 
şi fiicele Vcronica si 
Getuţa. \

0 Azi, 23 decem
brie, se împlinesc cinci 
ani de la trecerea în 
nefiinţă a fiului nostru
CLAUDIU BER1.EA 

răpus de gloanţe ne
miloase, în timp ce-şi 
'apăra unitatea milita
ră din Turda. Părin
ţii şi surorile il vor 
păstra veşnic în sufle
tul lor. Dumnezeu să-l 
odihnească I ____

• Familiile Mun
tean Octavian şi Mun
tean Emanoil anun
ţă cu adâncă tristeţe 
împlinirea a şase luni 
de la trecerea spre 
cele veşnice a scum
pei lor marne 
FLOAREA MUNTEAN

(93884)

•  Conducerea şi co-' 
lectivul secţiei ÎFTE 
Deva — C.F.R., cu 
adâncă durere şi mâh
nire sufletească, de
plâng dispariţia' ful
gerătoare a colegului

VIOREL HENŢ 
.. Sincere condoleanţe 
familiei îndurerate.

(93918)
•  Cu sufletul» îndu

rerat copiii Feri şi 
Nicu, împreună cu 
familiile .lor, anunţă 
trecerea în nefiinţă a 
celei care a fost

ELENA VARO 
înmormântarea ~  

sâmbătă, ' 24 decem
brie, la ora 11, de la 
Casa Mortuară Deva.

(93920)
•  Colectivul I.I.R.U.0. 

Hunedoara anunţă în
cetarea din viaţă a 
celui care a fost 

IOAN LUNGU 
Sincere condolean

ţe familiei îndoliate !
(26*1)

C O N V O C A R E  v
ifi temeiul art. 61, alin 2 şi 3, din Legea admi

nistraţiei publice locale nr. 69/1991;
Se convoacă Consiliul judeţean Hunedoara, în 

şedinţă extraordinară, la sediul acestuia, pentru data 
de 28. 12. 1994, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre Privind modificarea bu
getului judeţului Hunedoara pe anul 1994.

2. Proiect de hotărâre privind încadrarea terlto. 
riului judeţului Huendoara pe zone de favorabilitaie 
în vederea stabilirii impozitului pa veniturile agricole.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiin
ţării S.C. „FABRICA ZA RÂND” S.A., ca efect al 
restructurării prin divizare a S.C. „METALOTEX** 
S.A. Deva.

Preşedintele Consiliuliii 
judeţean Hunedoara, 
Ing. COSTE!., ALIC

Cu prilejul sfintei sărbători a Naşterii < 
Domnului şi ANULUI NOU, I

S.C. COMAT HUNEDOARA S.A. j
mulţumeşte tuturor salariaţilor săi, clienţi- !
lor şi furnizorilor pentru colaborarea fruc- 1 
tuoasă pe tot parcursul anului ce se în- j 
cheie zilele acestea, urăndu-le SĂRBĂ- « 
TORI FERICITE, sănătate, bucurii şi pros-1 
peritate lor şi familiilor lor. j

„LA MULŢI ANI!“ !

) -  , -  rA  ; . ■
\ S.G. „AGROMICLV* S.A. VEŢEL
ţ Cu sediul în Mintia, str. Luncii, nr, 5, a- 
l nuntă majorarea tarifelor pentru transport, în- 
i cepând cu data de 21.1.1995, (90527)

F R E S C 0
1t mmm

prin reprezentanţa Hunedoara 
9  dozatoare sucuri (superconCentrate)
9 maşini îngheţată ; viirine frigorifice 
9 refrigeratoare bere 
9 maşini paste făinoase 
9 eiocolatiere
Hunedoara, str. N. Sâlcescu. nr. 1 .Poli

clinica cu plata* et. 3. tel. 054/712832. !l -

\ Cu ocazia SFINTELOR SĂRBĂTORI 
j*DE IARNĂ şi a ANLUI NOU, Adunarea 
! Generală a Acţionarilor, Comitetul Direc- 
\ tor şi Sindicaţul Liber de la S.C. CHIMICA 
j S.A. ORĂŞTIE urează salariaţilor şi cola- 

V boratorilor multă sănătate, putere de 
j muncă şi un sincer „LA MULŢI ANI!“

VAWAWAW ,\WAV.V.VAW .VW WXW .W .WV/

•  Azi se împlinesc 4 
ani de la • dispariţia ful. 
gerătoare a scumpei noas
tre soră şi cumnată " 

MAKIA POCOL 
Nu te vom uita nici

odată. Odihnească-se în 
pace! (93921)

D E C E S E

VINERI, 23. 12. 1994

15,00 Videotext-. 17,00 
Observator (Antena 1);
18.00 Focus — ştiri locale;
18.30 Film artistic: „Uci
gaşul era printre noi“;
20.00 Film artistic: „O- 
mul lui Mackintosh“;
21.30 Worldnct: „Muzica 
în America**.

Film serial: Echipa de > 
şoc — ep. 2; 19,50 . Ţara! 
nimănui; 19,55 Clip viva; \ 
20,00 Film documentar; y
20.30 Un om în istorie —* î | 
interviu cu Ion Iliescu; f-
21.30 Film serial: Kung • 
Fu — ep, 3; 22,20 Mitică; ! 
22,25 CliP viva; 22,30 • 
Primei pas; 23,30 Staruri i 
pentru totdeauna; 24,00 \ 
Linie fierbinte: 1,00 Vi- • 
deotext.

■ i l « W
■, 9,00 Reluarea emisiunii 
din seara precedentă; 
15,00 Videotext; 18,00 De. 
sene animate: Peter Pan; 
18,25 Avanpremiera fil
melor Devasat; 18,30
Seara muzicală; 19,00

0,00 V.O.A.; 6,00 BBC;!
6.30 Maraton matinal; <
9.00 Ştiri; 9,10 Muzică;l
9.30 Morning music; 11,30 J 
Muzică; 12,00 Clişee ci-< 
riematografice; 13,00 Ştiri;!
14.00 BBC; 14,30 Country; 
show; 16,00 Radiomagazin ■ 
de vineri: sport; mutică;! 
informaţii locale; mica * 
publicitate; 18,00 BBC;.
19.00 Rondul de seară;
21.00 BBC; 21,30 Muzică;; 
22,05 Ştiri; 22,10 Blue. 
night.

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ 
PENTRU TINERET ,.HYPERION“ 

HUNEDOARA—DEV A
ORGANIZEAZĂ

REVELIONUL TINERETULUI — 1995M 
Cu participai»» extraordinară a cuposcu t 

ilor solişti AURELIAN TEMIŞAN şi LUMI 
IŢA ROMAN, la sala Liceului Auto Deva, io 

31. XII. 1994. ora 21.
PN:

rii DEVASAT
PROGRAM SPECIAL 

DE CRĂCIUN .

SÂMBĂTĂ, 24. 12. 1994 
18,00 Deschiderea e- 

misiunii; 18,05 Am venit 
să colindăm — program 
realizat de copiii de la 
Şc. gen. din Certej; 18,15 
Desene animate de Cră
ciun; 18,30 Osana în Ex- 
celsis — spectacol de 
colinde, înregistrat la Casa 
de Cultură din Deva; 
19,30 Zâmbiţi, vă rog! 
I (Momente vesele); 19,35 
Muzică populară; 20,00 
Zâmbiţi, vă rog! II; 20,05 
Videoclipuri muzicale de 
Crăciun ; 20,30 Mr. Bean 
şi sărbătoarea de Crăciun; 
20,55 Moment muzical 
Ştefan Ilruşcă; 21,05 Iar

na ' pe Ia noi prin sat 
— spectacol înregistrat la I 
Casa de Cultură din De- I 
'va; 22,00 Film artistic: I 
Cămaşa lui Hristos; 0,08 I 
Videotext. |

DUMINICA, 25. 12. 19941' .t
l

IliAUNlUA, za. IZ. 1334 ■; 2
10,00 Deschiderea emi-»* ( 

siunii; 10,05 Povestea lui 1 
Moş Crăciun — film ar- * 
tistic; 11,50 Desene ani- I 
mate: „Albă ca zăpada**; ! 
13,10 Spectacol de Colinde I 
(înregistrate Casa de Cui. 1 
tură); 14,00 Zâmbiţi, vă I 
rog I; 14,10 Concert Bar- S 
bra Streisand ; 15,10 I

.Zâmbiţi, vă rogi (II); ■  
15,15 Crăciunul ...păpuşile |  
Muppets; 16,45 Videocli- ■  
puri muzicale de Cră. |  
ciun ; 17,00 Tele 7 abc J ■  
21,00 Spectacol de varie* |  
ăţi; 22,30 Film artistici |  

Răscrucea; 0,00 Video. |  
clipuri; 0,30 Videotext. f: |

înscrieri la sediu] Fundaţiei Judeţene a 
Tineretului Deva, str. Mihai Emincscu, nr. 2 
(fosta Judecătorie), tel. 611917 (până la ora 
17), 628082 (după ora 17).

Preţ 35 000 lei/persoană.

S.C. ESTEUROCOM S.R.L. DEVA 

Str. împăratul -Traian, bloc 16, garaj

VfNDfi EN GROS!
% ' . ■■ . • ' ' . 'V (>■../'

9 Carpaţi de Timişoara, 215 lei.

9  Carpaţi dc Tg. Jiu, 218 lei.

Preţurile includ TVA. (93526)

A P H - S O F T  s r l
Deva, b-did Dţţcebtil, bl. 8, parter 
(în Galeriile de Arta, lâni/apiaHi} •

’m  f ; *
tehnică de calcul import Germania
* Corn patere 386,486orice configuraţie
* Imprimante EPSON »X
*Ptotterg,$canere,ete." "" iO*

JFŞarantie 12 luni „ 
Ca[itatc£ermand! 
(Pretrezona&if! \ îm

I

I
\l
i
V .

I
• b-

I

Bar «ditai de S.O, ^CUVÂNTUL OBER1* S  A  DEVA 
d/20/518d99ICont307050601 B.C.Deva^Cod fi scai 2116827

Oumitiu tGhaoooa - preşednte . Minei Bodea. Mrgil CHşau, 
tll>SrJu îsfrate, NIcN aa Ttrcofc» .  administrator!, în treaga 
eăspunderepentrucomţlnutularttedeforpubllcateopoartâautofl 
acestora. Ţ J p ^ m c u i a l i a S ^ J ^ I D A V A *  S.A. DEVA


