
Sâmbătă, 24 decembrie

•  Au trecut 357 de zilfe 
din an; au rămas numai- 8;

•  Sf. Cuv. Mc. Eugenia.
AJUNUL CRĂCIUNULUI;

•  1859. S-a născut, la
Geoagiu de Sus (judeţul 
Alba), V AŞI LE BOLO-
GEA (ni.” 1944), folclorist 
român; .

•  1928. S-a născut, în 
satul Boz, NICOLAE Ţie, 
scriitor hunedoreăn.

Duminică, 25 _ decembrie

•  Crăciunul.' Naşterea 
Domnului Iisus Uristos ;

•  1941. S-a născut poe- '  
tul IOAN ALEXANDRU. |

- Luni, 26 decembrie ţ

I
•  Soborul Maicii Dom- 

denului, CUv. Nicodim 
la Tismana; »

•  1962. A murit RA-1
DU STANCA (n. * 192t), J 

.poeţ şi dramaturg, ani-J 
matca: al Cercului literar » 
de la SibiU. |

. : V '  : : V.  .

Marţi, 27 decembrie |

# Sf. Apostol Întâiul IJ 
Mucenic t şi Arliidtaoon '  
Ştefan ; Cuv. Teodor.- •

•  1897. S-a născut' TU- I
DOR VIANU (m. 196Ş, J |
undi dintre cei mai mari |  
esteticieni români; . «

# 1906, S-ă născut E- f
MIL GIURGIUCA, sc r ii- ;- 
tor român (m. 1992); |

A venit vacanţa
„Cu trenul din Fran- cele din urmă, 1 şi ză- 

ţ a »“ După nerăbdarea pada. Oricum vacanţa 
cu care au aşteptat-o, de iarnă le oferă copii- 
unora li s-a părut • că lor şi tinerilor suficien- 
vine tocmai de la capă- te prilejuri de amuza
tul lumii. Dar e bine că ment şi recreere i '  oră- 
a venit şi că va rămâ- şele ale copiilor, pati
ne, atât pentru elevi, noare, tabere, excursii, 
cât şi pentru studenţi, drumeţii, spectacole. 8a 
inclusiv în prima săptă- să nu jnai * vorbim de 
mână a anului 1995. divertismentul pe care 
Este bine apoi că sose$. şi-l asigură fiecare pe 
te şi Moş Crăciun^ cu cont propriu,, citind o 
pomul de iarnă şi da- carte, uitându-se la te. 
rurile visate. Poate că levizor, ori vizionând un 
va sosi peste tot, In film. (V- B.). !

xG O l& tiviilm cem lu i j,Q lW tA ffîE U L  Jă l-tj 
c itito r ilo r  ş i colabora-*)

)rtorU or esăi, tttp o g m filo r  ş i d ipxtorU or ud&\ 
ttU U m r th m tito r îlo r  ju d e ţu lu i M ttr  |  

î nedoara, să rbă tori fe r ic ite , le d o reşte  să - j
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Astăzi s-a
111^

O bucurie fără margini, se revarsă in inimile 
creştinilor în fiecare, an la Praznicul Crăciunului. 
Căci in fiecare an simţim în sufletele noastre că 
Pruncul Iisus sc naşte din nou pentru mântuirea 
noastră, pentru a fi pace pe pământ şi bunăvoire în
tre oameni. .

Lumina izvorâtă în ieslea samca, unde i-a fost 
dat fDomnului să se nască, ne călăuzeşte pe calea ceă 
dreaptă şi azi şi până la*.sfârşitul veacurilor.

Din iubire de oameni s-a născut şi a pătimit 
Domnul Iisus. Sub seninul iubirii prăznuim şi noi, de 
fiecare dală, 'Naşterea Mântuitorului, împărat. Dum
nezeu şi muritor, după cum .stau mărturie darurile 
celor trei crai de ta răsărit (aur, tămâie şi .smirnă). 
'Dar .împărat ori sărac, prunc ' nâpinovat ori bătrân 
gârbovit de ani, toţi ne bucurăm deopotrivă de ace
eaşi marc iubire a Fiului lui Dumnezeu.

Laudă pentru <cl ce s-a născut printre oameni 
spre a le aduce izbăvirea rostesc drept'credincioşii în 
zilele de Crăciun. „Lăudăm şi cântăm“ de aproape 
2000 de ani Naşterea Pruncului Sfânt. Cu mult drag, 
an de an, ne adunăm în jurul pomului de Crăciun, 
veselindu-ne şi preamărindu-l pe Iisus:

. „Astăzi s-a născut Uristos ‘
Mesia, chip luminos
Lăudaţi ş i cântaţi' . ;

, Şi vă bxicuraţi !“. "

CRĂCIUN‘ FERICIT !

„,Bucuriile iernii*;, spec. 
tacol organizat de inspec
toratul Şcolar, Clubul e- 
levilor şi Administraţia 
taberelor, la Casa de 
cultură Deva, deschide 
şirul acţiunilor organizate 
în orăşelul copiilor. Spec
tacolul, reblizat în bene
ficiul copiilor din fami
lii defavorizate şi case de 
copii, a fost susţinut de 
formaţii ale elevilor. Au 
participat corul „Orfeu-* 
al Liceului de artă, an-' 
samblul' folcloric „Pă
dureanca" şl grupul ' de 
dans modern ,;Gorola“ de 
la Clubul elevilor, colin
dători de la  Şcoala Nor- 
mală „Sabin Drăgoi" 
şi Ş c o a l a  Nr. 3, 
toate din Deva. Prin grija 
Primăriei, a organizatori

lor spectacolului, deja a- 
mintiţi, dar mai ales a 
sponsorilor — Magazinul 
Supermarket, R.A.G.C.L., 
S.C. Eurovenus — Moş 
Crăciun a împărţit da
ruri; Vş .ffs'iŞy.: 

Deschiderea orăşelului 
din faţa Casei de cultură 
a fost marcată prin co
linzi interpretate de 
conţi Bisericii Baptiste 
Deva, şi focuri de artifi
cii. Coiinzi, în cadrul u- 
nui program '-^radiodifu
zat, vor putea fi audiate” 
în "zilele de 23, 24 şj 25 
decembrie. A doua zi de 
Crăciun, la oră 9, - celor 
mai mici le este rezervat 
un spectacol de teatru de 
păpuşi la - Casa de cul
tură, pentru ca. după. 
amiază (ora 17) să fie

programate proiecţii de 
desene ‘animate. în ' 27 
decembrie are loc un 
spectacol folcloric şi o 
paradă a obiceiurilor de 
iarnă din judeţ. în peri
oada 28 decembrie 1994 
— 3 ianuarie 1995, va fi 
program de colinde şi 
obiceiuri de. Crăciun şi 
Anul Nou.

In toată > această peri
oadă în curtea” Clubului 
elevilor funcţionează un 
patinoar, iar în faţa 
i.P.H. Deva — Lună 
Park. în vafietafea ac
ţiunilor propuse de or
ganizatori fiecare copil 

, sau elev din Deva poate 
găsi posibilitatea petre
cerii plăcute a /vacanţei 
de iarnă. Vacanţă plă
cută!

i!
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PATRON CU SUFLET ' 
DE ŢATÂ . ; j

într-o atmosferă adec- ‘ 
vată, sărbătorească, 2’4 j 
de copii ai salariaţilor ■ 
de la fabrica Hune- j 
doara a S.C. Sevila Piaza ; 
Prod. Com. S.R.L, au 
primit joi; 22 decembrie,.' 
daruri de Crăciun ofe-, 
rite de patronul firţftei. 1 
domnul ing. VtOrel 
Stoica. Valoarea Unei ] 
pungi cu daruri: 12 000" 
iei. Separat, patronul I 
le-g oferit I salariaţilor , 
câte un cadou în bani j 
in valoare de 24 000- lei. ’ 
(I.C.)j I.

Numărul următor 
al ziarului nostru va 
apărea micrctfri, 28 

j decembrie a.c.
-  v mmwmmwmmmmmm

VIORIGA ROMA»

w î i s t o s  s e  n a ş t e , m A iu ţ î -l ..
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CUVÂNTUL LIBER
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~„Din bătrâni se po
vesteşte/ Că-n tot anul 
negreşit;/ Moş Crăciun 
pribeag soseşte,/ Niciodată 
n-a lipsit". O ştiu ma
turii, o ştiu c' pii.. Veni
rea moşului, îndelung aş
teptată şi pe- idelete pre
gătită, ne bucură şi ne
emoţionează, indiferent de 
vârstă, că locuim într*o 
metropolă oii "Intr-un să. 
tuc uitat de vreme.

Pentru Dorin Suciu, 
student, venirea Crăciu
nului înseamnă pregătiri 
intense. Ţinerii din Bo- 
holt se întâlnesc In se
rile precedente ca să re
pete ccdinzile. Din seara 
de ajun, toată noaptea 
şi ■ prima zi de Crăciun 
colindătorii, cu dubele, 
trec pe la toate -casele. 
Cu banii primiţi de la 
gazdele colindate este 
plătită muzica ce le Va 
cânta tinerilor la balurile 
din a  doua şl a treia zi 
de Crăciun. |n  lumea 
satelor noastre siint frec
vente astfel de obiceiuri 
şi rămân vii, fiind per
petuate de tineri.

Dna pfof. Vaier ia Blaj, 
dih Certeju de Suiş, vor
bind despre vechimea, 
autenticitatea şi varieta
tea colindelor din Văr. 
maga, precizează că bă
trânii satului se mân
dresc şi acum cu „Ş-o- 
tufă de tisă verde*, co
lindată cândva de N.

DATINI, OBICEIURI, GÂNDURI DE CRĂCIUN
Bălcescu, împreună cu 
vărmăgenii, în trecerea 
sa prin aceste locuri. Ne 
propunem şi o variantă 
locală a colindei „Junelui 
bun**, care prezintă eta
pele • vieţîj omului pe a- 
cest pământ: „Mândru-i 
zgomoţ de-adunatu/ Tot 
cetesc şi zgomoncscu/ Şi 
pe Domne •pomenescuf Că 
noi ştim, da voi nu ştiţi/ 
Câ noi de-acolo venimu/ 
Noi pe Domnu l-am lă- 
^satu/ Micuţei înfăşiatu./ 
Faşă dalbă de mătase/ 
Scutecel de bumbăcel/ 
Lăgâior de păitioru/ 
Ploaie caldă de mi-1 
scaldă/ Neaua ninge de 
mi-1 dunge/ Vânt tragâ- 
nă, de oti-l leagănă/ Vânt 
tragănă-ncetineltî/ ‘ Şi-l 
leagănă frumuşelii/ Că 
noi ştim, da voi nu ştiţi; 
Că noi de-acolo venimu/ 
Noi pe Domnu l-am lă- 
saiu/ Hoiteiaşu prin o- 
raşu/ Cu pepiţă de ve- 
tiţa/ Plimbându-se pe u- 
liţă j Că noi ştim* da voi 
i »  ştiţu/ Că noi de-acolo 
venimu./ Noi pe Domnu 
l-am lăsatul Cum îi o- 
•mu-n miez dq anu/ Şi- 
nvelit la oărunteţe/ -Şi 
dădând la bătrâneţe/ îm
părţind la legi direpte/ 
La săraci şi la bogaţi/ 
Să-ţi fie de sănătate!'*.

9  » t *  9  mmm 9  mmm a mp m-mmwm mm m m

ins, o brad fn
Dincolo- de frământări, de vremurile în schim. 

bare, sărbătorite iernii au fost, sunt ţi «or râmăm 
un prilej de curată bucurie şi omenească apropiere. 
Crăciunul — Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului — e 
menit să  trezească în sunetele noastre bunătatea şi 
iubirea. &  reara/fi in*|M ptea CV . să lăsăm
la o rts păţind şi «ortăţi mărunte, să fitedonăA» 
resentimente şi d o m in a  necugetate, să ne regăsi» 
oameni între oameni. Cn mulăm ort cu puţinele ba. ' 
năt&ţi ce nl le-am pregătit, să aranjăm o masă săr
bătorească, să ne aşezăm în torUf ră lf tnfhinton 
cu un strop de vin pentru Jsaăvgaţş^’fl armonie, f  • 
tru bunăstarea familiei şi ^  tetregfl'fări. '

• Baia de- Criş şi-a pua 
straie sărbătoreşti. „Par
cul din centrul comunei 
■-4 spunea di. primar R©- 
iţjeo Horia Fărcaş —  a 
devenit 0 luriie de baslti. 
Ffeeria, ereabl de sutele 
de becuri, colorate* de
ghirlande argintii şi de 
brazii naturali împodo
biţi — picură h, suflete 
lumină şi bţicurie. In
seara de Crăciun, ca şi, 
în alţi ani, un grup de 
tineri merg cu colinda 
în flecare casă, iar elevii 
de la şcoala generală cu

steaua. CrSeitirra! este 
aşteptat cu emoţie de 
flecare sătean. După ce 
şi-au primenitoarele şi 
curţile, pregătesc bradul 
care nu va lipsi din 
itiei o locuinţă";

Despre obiceiurile îo- 
cului, dl. Dorel Bem-a 

.d in  Luncoiu de Jos spu
nea că „la noi. tn * fie
care sat (adică şi :1a Ste- 
jărel, Luncoiu de Sus şi 
Podele), copiii şi tinerii 
merg în sgara de Cră- 
ciun la colindat. „Stela- 
şh“ — cum sunt numiţi

copiii care merg cu stea 
Ua, ca şi „irozii** (ado
lescenţii ceva mai mari),’ 
.şi-att pregătit costumaţi. 
Ba şi setul .de colind® 
între carter „Naşterea ta, 
Hristoase**, „Trei crai. 
unde mergeţi*, „JVţame- 
kjr, nu plângeţi". For
maţia dubaşilor este 
constituită din fed&rti din 
l l l lp e  la 17 ăni In sus" 

iDeana la -fân- 
este . numai V una 

«Mire. frumoasele , co-. 
tinde pregătite mai ales 
g p n tru c a re le  c u . fete 

spastri- Cunoscuţi ca oa. 
tiţini ospitalieri, âseme- 

tutumar celor de prin 
îe  Bradului, sătenii 

jţ& vor irăsplăti cttspeţii,■ 
ea  de flecare 'dată, . cu 

ăH«%. B«gă*itg d.e 
gospodine, şi cu bani.

CALIN POGACIAŞ, in
giner. D®va: „în sfârşit 
Moş Crăciun va sosi, cu 
greu, dar va sosi cu ge
nerozitatea lui nemărgi
nită. S ar ce păcat că 
această generozitate nu 
este suficientă. Mai este 
nevoie şi de altceva. Ori
cum, cred câ In aproape 
toate casele va aduce 
câte Ua brăduţ. Sub cară 
flecare, mie sau mare, 
va căuta la seara de 
Crăciun un semn. Un

semn oricât de mic ce 
ne va întări presupunerea 
că există cjneva pe Iu- 
mea aceasta care se gân
deşte cel puţin o dată 
pe an la noi şi că sun
tem importanţi pentru ci
neva. Dar ce păcat câ 
generozitatea lui 
Crăcîun nu este sufi
cienta"; ■ i~: -

ADRIAN IOSIF PA- 
TRAŞCA, 8 ani,' Deva : 
„Aştept Crăciunul pentru 
că în preajma lui începe 
să ningă şi vine Mos 
Crăciun cu brăduleţ şi 
multe daruri- Cred că 

- toţi Copiii Sta*ţ «mminţi, 
cel puţin în aceste zile, 
pentru că altfel nu pri- 

; -toesc nimic de la Moş 
Crăciun Odată cu Mo. 

'şui vine şi-vacanţa, mer- 
gjem eu colinda. Iarna 
fipte anotimpul când noi. 
Copiii, ne bucurăm mult 
chiar dacă celor mari 
nu le place zăpada**.

Festivalul „Colinzi pe 
prispa casei" va avea 
loc în 27 decembrie, o ra '
.17, in faţa Casei de Cul
tură Deva. Obiceiurile 
hunedorene de iarnă vor 
fi prezentate ...„pe prispa 
casei" de formaţii de gen 
ale căminelor culturale 
din Finrtoag, I.ăpugiu; Po- 
joga, Almaş-Sâlişte. Mică. 
neşti, Deaîu-Mare,' Hâr- 
ţăgam, Vârraaga. .gomos,

. Sarmîzeget usa şi Coro 
eşti.

LUNI, 26 DECEMBRIE s

TV R . I
. < . . •

6,66 ht temea basmelor i iojx> 
Hu şl McGee. (s„ ep. 13); 11,00 Şansoncte; 
145» Minunata Angelica: 13,00 V-am adus 
colinda noastră: spectacol folcloric; 14.00 
Actualităţi; 14,10 VTdeomagazin; 17,00 Em. 
în limba maghiară; 1850 Desene animate; 
1950 Retrospectivă sportivă; 19,30 Ilelene 
Şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, 
sport; 20*45 Un copil nuntit lisus; (f. Ita^ 
lia, 1989. p. III): 22,35 Actualităţi; 23*50 
Concert Placido Domîngo, Luciano Pava- 
rotti, Jose Garferi».

TV R 492

9,60—14̂ 80 Program comun cu TVR t; • 
1450 Actualităţi; 14,10 Videdteca melo
manului; 1550 Itinerar european (do);
16.00 Divertisment muzical; 1650 Desene 
animate; 17,00 Cercoi de piatră (s); 17,25 
Videoclipuri; 17,40 Mala Mujer (s); 18^0 
Serata TV; 20,06. Actualităţi; 20,35 Rit
muri muzicale cu Freddie Mercury; 21.00 
TVM — Mesager: 21,30 Varietăţi; 22,15 
Santa Barbara (s); 23.00 Palete; surâsul 
şi împletitura: „Sf. Ana Fecioara şl prun
cul lisus", de Leonardo da Vinci; 23,30 
Varietăţi Internaţionale.

MARŢI, 27 DECEMBRIE

TV R  I '

7J)0 TV7M — Telcmatinal; 10,05 Ecran 
de vacanţă; 10J0 Videoclipuri; 11,15 în
tâmplările vieţii (f. Franţa/Italia, 1969); 
12,40 Desene animate; 13,10 1001 audiţii;
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR laş»; 15,05 
TVR Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 16,10 
Fii tu însuţi; 17,05 Convieţuiri; 18.00 To
tul despre muzică (cs); 16,30 Desene anii 
mate; 19.00 Muzică populară; 19,30 He- 
lene şi băieţii (s); 20,00 Actualităţi, me- - 
teo, sport; 20.45 Bună dimineaţa, Babilon 
(I. Italia/SUA, 1987); 22,50 Muzică uşoară 
românească: 23,20 Actualităţi;' 23,40 Stu
dioul de dans.

■ T V R  t -

7*00 La Prima oră; 9,00 Ora de muzică;. 
1(MK> Telejurnal Uorldnet; 10,30 Magaziu 
satelit; 11,30 Desene animate; 12,00 „Doi 
pe un balansoar" (teatru/r): 13,45 Video
clipuri; 14^0 Actualităţi; 14,10 Tonţţ şi 
jTerry; 1455 Recital Bruce Spriugsteen;

Desene animate; 16*30, Cercul de 
piatră (s); 17,00 Măseaua de minte; 17,40 
JWala Mujer (s); 1850 Varietăţi; 20,00 Ac
tualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale cu Pa
triciu Kaas; 21,001 TVM — Mesager; 2150 

sonete pariziene; 22,60. ŢV5 Europe;
22,30 £ redo: ^3,45, E ur^ol. ^

MIERCURL 28 DECEMBRIE 
TV R  1

7,00 TVM — Teiematinal; -1055 Video- 
caseta muzicală; 1050 Desene animate; 
1650 Videolexîcon; 11,50 Moda pe meri
diane (NBC); 1250 Mala Mujer (s/r); 13,10 
1001 audiţii; 14,M TVR Iaşi şi ŢVB Cluj«> 
N.; 16,10 Anul sportiv 1994; 17,00 {Şla
găre; 17,15 Alfa şi omega: 18*00 Tele- 
discul muzicii populare; 18,30 Desene a- 
uimate; 19*00 Magazin politic; 1950 He- 
lene şi băieţii ţş); 2050 Actualităţi, me
teo, sport; 20,45 Dr. Quinn (s„ ep. $1);
21,45 Noi frontiere; 22,25 Enigma (cs); 
2255 Confluenţe; 2355 Actualităţi; 23,45 
întâlnirea de la miezul nopţii; 055 Jazz-

T V R  2

750 La prima oră; 9,00 Ora de muzică; 
1A06 Telejurnal VVorldnet; 1050 Magazin 
satelit; .1150 Da ; 12,00 Gong (r): 1256 

. Valenţe interpretative; 13,00. Documen
tar; 14,10 Serialul serialelor; 1555 ' De 
Hngua latina; 15,30 Documentar; 1650
D ă.; 1650 Cercul de piatră (s); 17,do Mini- 
ee©;; 17,40 Maia Mujer (s); 18,30 Ete. în 
Umba m ^hiară; 20,00 Actualităţi; 20,25 
Ritmuri muzicale; 21,00 TVM — Mesa
ger; 2150 Pro memoria; 22,00 TV5 Europe;
22,30 Sănta Barbara (s); 23,15 Cafeneaua 
literari; 0*45 Videoclipuri..

JOI, 29 DECEMBRIE 

TVR 1

750 TVM •  Teiematinal; 10,00 Ac
tualităţi; 1055 Ecran de vacanţă; 11,05 
Serial •  Mala Mujer (r); 12,45 Desene a- 
nimate ; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-Napoca :
16,00 Actualităţi; '  16,iO Divertisment in
ternaţional ; 16,10 Sub semnul între-

bării; 17,40 Mileaium; 18,25 Desene a-
nim ate; 1950 Medicina pentru toţi ; 1950 
Serial •  Ilelene Şl băieţii; 20,00 Actuali
tăţi •  Met#» •  Sport; 20*45 Om bogat,
om sărac (serial); 31*40 Studioul econo
mic ; 22,20 Reflecţii ru tiere: 23,40 Ac- 
tualităţi; 0,00 Serial * Forsytc Saga.

TVR' 2

7.00 La prim a'oră; 9,00 Ora de. mu- 
zică ; 1050 Documentar Worldnet; 10/10 
Documentar; 1150 Desene animate; 12,00 
Noi frontiere <r); 1356 Cenfluwmţe (r);
14.00 ActualitMi ; 14,10 Ecran de vacan
ţă; 1650 Desime animate; 1650 Cetettl 
de piatră <r); 17,00 Ceaiul dc la ora 5:
19.00 Emisiune îu limba germană; 20,00
Actualităţi ; 20,40 Ritmuri muzicale; 21,30 
Formula 3 (cs); 22,00 Un spion la Ode-
sa (film, Polonia, 1989); 055 Eurogol; 0,55 
Şlagăre.

VINERI, 30 DECEMBRIE

TVR 1

7.00 TVM •  Teiematinal; 10,20 Desene 
anim ate; 1150 MTV o  Maţi biter 1; 1250 
Serial (r): Mala MUjer; 14,10 TVR Iaşi şi 
TVR Cluj N .: 15,45 Tradiţii; 1650 Ac
tualităţi; 1650 Pompierii no informează!;
16.45 Emisiune în Umba germariă; 17,45
Pro P atria ; 1950 Serial •  Casa liiott; 20,00 
Actualităţi; 2156 Tezaur folcloric; 21,40
Film a Aeroportul (SUA,-1970): 2255
Viaţa parlamentară; 050 Actualităţi; 0.15 
Melodii de teri şi de aa i;-  1,10 Aproape 
însărcinată (film, SUA, 1990).

TVR 2

7.00 La prima oră ; 9,00 Ora de mu
zică; 10,00 Telejurnal Worldnet; 10,30 
Magazin satelit; 1150 Desene animate;
12.45 "Videoclipuri; 13,00 Vârstele peli
culei ; 14,10 Varietăţi: 15,00 Arena »
Magazin sportiv; 16,30 Cercul de piatră 
(serial); 18,00 Videoclipuri; 18,10 Serial
a Mala M ujer; 19,00 Concertul Orchestrei 
Naţionale Radio; 21,00 TVM a. Mesager;
21,30 Oameni care au fdSt; 2^50 TV 5
Europe; 22,30 Muzica e viaţa mea; 23,00 
Film a Daddy nostalgie (Franţa), cu Dirk 
Bogarde.

sâ m b ă t ă , 31 d e c e m b r ie  1994

T V R  1

12,00 Mâine, anul se-nnoieşte!; 13,00

In lumea basmelor 4 Robin Uood jr. ;
14.00 Actualităţi; 14,10 Desene animate;
15.10 Paradisul recuperat; 15i,40 Filift se.
rial •  Serviciul secret ; 16,10 Moda pe
meridiane; 16,40 Anul sportiv. 1994; 17,40 
Bucuriile iernii ; 18,19 Film serial ‘a Be- 
verly llills, 90210; 19,00 Ziua TVR; 20,00 
Actualităţi; 20,30, Desene animate; 21,00 
Un' Revelion pentru mici şi— mari; 22,90 
M esajul, de Anul .N'iiu al preşedintelui 
României, Ion fliescu ; 22,15 Pluguşorul
Ia romani ; 22,30 -REVELION TV — 1995.

TVR 2

12,09 Mâine anul se-nnoieşte I; 13,00 
în lumea basmelor; 14,00 Actualităţi;
14.10 Est meridian o Magazin de sfârşit
de săptămână •  Program al Studioului 

TVR din Iaşi; 16,90 Desene anim ate; 
16*30 Film serial a Fiicele doctorului (ep. 
10); 17,00 Spectacol/ de varietăţi; 18,10 
Film •  Călătorie ' Ia Boimtiful (SUA, - 
1985); 20,00 Actualităţi ; 20.30 Desene a. 
tomate ; 21,00 Un Revelion pentru mici
şi mari ; 22,00 Mesajul de ‘Anul Ndu al
preşedintelui României, Ion lliescu ,
22.15 Pluguşorul Ia remâni ; 22,30 Săr
bătoarea e în toi chiar ş! Pe programul 2.

.DUMINICA, 1 IANUARIE 1995 
TV R  1

9.00 Desene animate; -950 Serial •
Fantastica familie Mellop (ep. 16); 1O.0O
Povestiri de neuitat; 11,00 Lumină di 
lumină; 12,00^ Din albumul celor mai. 
frumoase melodii populare; 1350 Actua
lită ţi; 13,15 Concertul' de Anul. NbU de 
la Viena ; 14,35 Video-magazin de Anul 
Nou; 17,25 Anul sportiv 1994; 18,10
Serial S.F. •  Star T tek ; 19,10 RObingo i
20.00 Actualităţi; 20,45 Film artistic. •  
Dinastia: Reunirea familiei (SUA, 1991);
22.15 Invitaţie Ia varietăţi; 23,15 Actuali
tăţi ; 23,30 Dacă doriţi să revedeţi...; 
050 Vldeo-discoteca *95.

. TV R 2

9.00 Desene anim ate; 9,30 Serial pen
tru copii; 11,00 Lumină din lumină ; 13,09 
Actualităţi; 13,15 Serial •  Dr. Qtonn (r);
14.15 Fiim •  Secretul lui Bachup (Româ
nia, 1984); 16,05 Deşerte animate; 16,35
Serial •  Fiicele doctorului (eP- 11); 17.95 
Cuba, între tradiţie şi modernism; 17,20 
• Dacă doriţi să revedeţi...; 20,00 Actua
lităţi ; 21,00 Spectacol de divertisment;
22,46 Serial •  Santa Barbara' (ep. 74’: 
23,25 Fihn •  Identificarea unei femei <r).



Ninge, ninge O zăpadă curată, 
tn fcr e pace şi Duhul Sfânt,
Dacă o eiinuned adevărată.
Atunci toate minunile Sânt I

Ninge cu linişti precum niciodată, 
â d  se naşte Hriste* pe Pământ, 
Dacă o minune,! adevăraţi,
Atunci toate minunile sânt!

Ninge cu mir şi speranţâ-ntrapxrtă, 
Ne înălţăm ' pdp -fttţr pi cuvânt,' *  . 
Oacă o minune.! adevărată,,
Atunci toate minunii^ sânt I '

KUKQEA SINITEAN

v ^ v v v w w n o v v w A V .v .v ,- .

RAMURA DE BRAD
! In nopţile de iarnă set . <Jiirilor“, «are , există 
(lotul i u se-mbatâ *  ca să ne aducâ aminte de; 
Jt$ţHr • şi mă colindă veşnicie, poposind de 
găftd frumos. Deasupra, sărbători şi in casa b o  
’ln cerat cu păsări ador* gatului şi a  săracului.

copaci nev,«uu. împărţind Neasemuit* 
luna deschide trandafir şoei»B0 . bunătate, flU 

poşte pridvo- cându-rte să ne intrebârti
rifl casei mele. Cu ochii 
închişi luminez în locul 
hMeafăruh»; «ta, -■ seară, 
cu gura mută de «ţinti
re, mă strecor’ .‘spre i-

câte ore ate iama? . U l
uit în inima ta aprinsă 
Şi nu pricep. «U ■ tetre- 
zăresc răspunsul, şti' 
doar-: că in fiecare. iarnă

t»u raa observa nimeni Şt ^  buşilea şi să iâ- 
Stau pierdută şi mă iau ■ ’ '

rut fiecare ranfurăde 
brad. Incepsâ  cred d i 
la' urma urmelor, «u 
r tu m  născut c a .s d :  să
ri*, fă  fubesc şi sâ

%

ţie mână cu Dumnezeu 
şi mă gândesc la pădu
rile deb râd p o  care ’le—aţrî 
fcoiindat ca să le sărdt 
ramura.
■ E iarpă, ea ni-1 ţmin- mor lângă o ramură de 
teste pe „împăratul pâ- brad. fiLoIi).

,  i  ,v r t O n r t V r m r r s »  , , v  ,-»V,V^VW .

TREI PĂSTORI
Trei păstori se întâlniră.
Şi aşa se sfâtuiră 
Baza soarelui 
Floarea soarelui 

. > . Şi .aşa se sfâtuiră

Haideţi fraţilor sâ mergem 
Floricele să culegem 
Raza soarelui 
Floarea soarelui 
Floricele să culegem.

fi şă  facem o cunună 
-o-mpietim cu voie bună 

Raza soarelui 
Floarea soarelui 
S-o-mpletim cu voie bună

t s-o ducem lui Hristos 
ne fie de fălos 

Raza soarelui
Floarea 'soarelui ■
M  ne fie de folos. .

O, IROADE, TIRAN' MARE
Ce-ai hotărât, ce-ai urmare 
Ca să fad  groaznice ftranci 
Să strângi lud io de prunci 
Fir-ai rău şi blestemat 
Câne turbat şt spurcat 
Pentru ce să pedepseşti 
Mame de fii sâ lipseşti 
Căscâiorul cerului 
Tuturor făpturilor 
Nu lăsa pe voia sa 
Pe Cristos nu l-or tăia.
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SUS LA POARTA RAIULUI
Sus, la piatra raiului, poarta ralului 
Paşte turma Tatălui, turma Tatălui, 
v L t o u * i  lin ş i  iarăşi lin

Bate vântul1 frunza fin, lift şi Iarăşi lin.

P ar la turmă cine sta {oare cine sta) 
fStâ chiar Maica Preceşta, Maica Preceşta 7 

Linu-i lin şi iarăşi lin 
Bate vântul frunza lin, lin şi -iarăşi lin.

Lângă ea un legănel, leagăn, legănel 
Cu un copilaş în el. ‘copilaş în el,

Linu-i lin şi iarăşi lin
Bate vântul frunza lin, lin şi iarăşi, lin.

Copilaşul când plângea (puiul când plângea), 
filăica Sfântăll legănă, Maica-1 legăna 
# Linu-f lin şi iarăşi lin : - \ i ; ■
|  Bate vântul frunză lin, lin şi iarăşi lin.

PLEACĂ LINA LA FÂNTÂNĂ
Pleacă Lina la fântână v .

-, Daliana-i fată dalbă 
Cu ulcioarele în mână
Daliana-i fată dalbă. •
Găsi apa-ntulburată 

|  paliana-i fată dalbă 
De voinici înconjurată 
Daliana-i fată dalbă.
Voi voinici, voi vânători 
Daliana.î fată dalbă 
Ce căutaţi aici in zori 
Daliana-i fata dalbă.
Noi umblăm şi colindăm 
Daliana-i fată dalbă 
Şi ,1a gazde i-o.nchinăm 
Daliana-i fată dalbă. 

i Şi-o-nchinâm cu sănătate
Daliana-i fată dalbă. , ’•
De Crăciun să aveţi parte
P'diîftfT't i fa«:i fţatk^

DIN FEŢELE LUNCILOR
Din ftiţele htneiior *'■
Măruţe ca fiori în sus 
Ploaie grele ce-or ploU 
Luncile mi s-or spăla 
Faină rujă de-o.mpupea 

' Fetele dac-atizeau ' .
Jos la  ea se coborau 
Aii mai mici mai puţinici 

" Âli mai thari cu braţuriie 
Vine una, vine zlta 
Vine fata cea mai dalbă 
De eşti fată dte mării -
Primeşte-ne la peţit 
Că eşti fată lăudată 
Şi de iubit prea învăţată 
Sărbători după Crăciun 
Vin zilele fetelor şi junilor 
Dezlegat luminilor 
Şi vrertea ospeţelor 
Şi-nchinăm.cu sănătate 
■Pe la gazde pe la toate.

« mim » <
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C R Ă C I U N

S-au scurs din vremea veche a lacrimilor multe 
Amarul şl durerea şi zbucium in cuprins; 
Nemărginit se-aşterne a veşniciei punte 
Spre lumea strălucită de cerul ce-i aprins.

Plângând tuBHi ia iesle să cerem mântuire,
Din suflete curate dăm Pruncului veşmânt:
Iţi mulţumim, e  Doamne,-d-eternitate-n lire,
Divină bucurie ă i dăt-o prin Cuvânt.

Ss pleacă infinitul Fecioarei preamărite.
Pe taţa.l hţminată topesc dureri pământuri; 
Se-nduloşează munţii şi văile umbrite.
Stavilă-! e privirea răscrucilor de gânduri.

Vin îngeri din Inalturi 
prin cănt să mâi ves- 

. tească/ Fiorul nepătat :
JLtnnină din lumină. 
Dumnezeu adevărat din  

-. cv.-.-’-Dumneăeti' adevărat",

BOXANA SICOE TIREA,
, elevă
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_ DUBAŞII DIN ALMAŞ SALIŞTE,
LA BUCUREŞTI

I.a Sala Radio din Bu- s[»ectacoltd de la 
cureşti — un spectacol Radio,, grupul, de befity 
de colinde şi obiceiuri dători de la Almaţţ Să 
de Crâeiim de excepţie, ţţşţe a fost condus de 
3|rîntre invitaţi — du- Dorin Septfifdtf Dt«A: 
başii din Almaş Sâlişte. secretarul Primăriei dlh 

- cei care au participat 4» Zam, fidl fostului con 
1940 ia  tm alt mare spec. ducător «la thi ba şi. prof 
tacol organizat ia Are. Niccâae Dura, Pentru 
iţele Române din Bucu- tpVolUţtlte in spectacolul 
roşii dând au fost fel»* ea puWIsSţ dubâşii din 
citaţi de savantul Nlco- Almaş Sălişie au prititlt 
tae largă. Printre cei calde şi duhovniceşti fie- 

' dintâi conducători de  da. licitări din partea . - W - 
fcaşi de aici s-au numâ- rintehti Teoctisţ, Patriar- [ 
rat Ioart Giura şi Xoan hui Bisericii -OftedoMe î | 
Bornemlsa. Acu», la Române.

„IARNA PE LA NOI PRIN SAT4*
•Casa de Cultură Deva a organizat tm 

col muzicaLe&f^rafie, «dedicat sărbătorii Crâciunu-* 
lui. La realizarea acestui spectacol măreţ au co.,' 
lâborat-«naeştrii coregrafi Titits Burduşea ş» EU: 
Drsu, prof. Ionel Stcdes. şi prof. Coruri Bogarî»,* 
S-au bucurat de o călduroasă apreciere ansaat- 
Idul de cântece şl dansuri „Silvana" al -Casei dej 
Cultură, cunoscuţii solişti: Mariana Ângfiel, Ană»

„ Banciu, Elena Evsei, Mariana Deac, Gabriel Rifs-f

DUBAŞII DIN POJOGA,

• . ’ LA b a c a u

DittefU din ALMAŞ SALISTE DUBAŞII.DIN POJOGA

Cunoscuţii duba şi din 
Pojoga ad participat in 
preajma ■ sărbătorii firi- 
eiunulţii la Festivalul 
obiceiurilor, de iarnă de 
la Bacău, judeţ recu
noscut pentru bogăţia 
tradiţiilor populare mol

doveneşti. îndrumaţi de< 
învăţătoarea Ana Bre. 
totean,: ei au impresionat j 
pen'ru a câta o'ai-ă prin, 
repertoriul de colinde dej 
pe Valea Mureşului şij
prin costumele atât !c<
bogat şi frumos cususe

RECITALURI DE COLINDE

Bisericile din HI r âu şi 
Banpotoc au găzduit 

. două recitaluri de eoUn 
de sustmute de Corul 
Liceului de Artă Deva. 
dirijat de profs Nioolnc 
Icobeseu. Cele două con 
certe se încadrează în 
s;irul manifestărilor dă.'

dicate împlinirii a cin 
jfti , de ia  revoluţia ro
mână din decembrie ă" 
şi au fost organizate -le* 
comisia culturală a C<*' 
sil iu1 ui loasi Hârâu, c£

- rninu1 cu'tural. ceie do>i 
bî'seri"! ortodove.

ii W,w: *  . •  » «  *  •*
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Cu prilejul sărbători 
lor de CRĂCIUN si al 
ANULUI NOU, Consi- 

^ jiul de Conducere a

SINDICATULUI

„SIDERURGISTUL"

adresează cele mai calde şi sincere felicitări, 
sănătate, urări de bine şi fericire ipembrilor 
săi de sindicat, familiildr acestora şi tuturor 
colaboratorilor, împreună cu tradiţionalul 

,LA MULŢI A N I!
1 VAIDOS PETRU, lider

Sindicatul „SIDERURGISTUL4*

SUCURSALA MINIERA 
„1*01 AN A RUSCAl"

Comitetul director are deosebita plăcere, 
aeilQb în preajma Crăciunului şi a Anului Nou 
■4, .gali, să-i felicite pe salariaţii tuturor uni- 
tăflwi'Tparţinătoare sucursalei, pentru efortul 
depiME^t realizarea indicatorilor de producţie 

şi le  adresează, din toată Inima, 
"Iilor lor, urări de sănătate, bucurii 

«H fericite! _
reiuni sprijinul acordat în obţinerea a- 

cesfbr rezultate, adresăm* Regiei Autonome a 
Cujtrulţii Deva, precum şi tuturor colaborato- 
rilor] mulţumirile noastre, multă sănătate, fe- 

’iiicir^, putere de muneă şi alese impliniri, ală- 
!;turi de tradiţionaftl v,NOROC BUN !“_

. >  ^LA MULŢI;ANI!* ; ■
COMITETUL DIRECTOR,

* * Geolog VASILE PÂVEL,
7* ' director'

EXPLOATAREA MINIERA ŢEBEA 
Cu prilejul sărbătorilor Crăciunului şi al 

Nou 1995, colectivul de conducere 
Ţebea adresează conducerii R.A.H. Pe- 
.colabora tarilor să i,câ t şi angajaţilor 

E.M. Ţebea, sincere felicitări, urări 
i viaţă indfelungată, atât dumnea- 

.. . şi celor dragi, deplină satisfacţie 
:r«t in ăiiivitatea de Viilor.

<7 • RflBLŢI ANI r
r . * .    r -

ULIUL LOCAL BRAD 
sărbătorilor de „CRĂCIUN ŞI 
U“, Consiliul local doreşte tu* 

cor oraşului Brad SĂRBĂTORI 
jNATATE ŞI SUCCESE lN A-

Ing. NICOLAE MOGA, 
primar

chimica s a
orastie

Cu ocazia SFINTELOR SĂRBĂTORI 
DE IARNĂ şi a ANULUI NOU, Adunarea 
Generală a' Acţionarilor, Comitetul Direc
tor şi Sindicatul Liber de la S.C. CHIMICA 
S.A. ORĂŞTIE urează salariaţilor şi cola
boratorilor multă sănătate, putere ds 
muncă şi un sincer „LA MULŢI A N I !“

Cu prilejul sfintei sărbători a Naşterii 
Domnului şi ANULUI NOU,

S.C . COMAT HUNEDOARA S-.A.
;mulţumeşte tuturor salariaţilor săi, clienţi- 
; lor şi furnizorilor pentru colaborarea fruc- 
\ tuoasă pe tot parcursul anului ce se în- 
Icheie zilele acestea, urăndu-le SARBA- 
\TORI FERICITE, sănătate, bucurii şi pfos- 
!peritate lor şi familiilor lor.

„LA MULŢI A N I !“

1

GRUPUL DE POMPIERI AL 
JUDEŢULUI HUNEDOARA

Cu prilejul ^  de Crăciun
şi, al Anului Nou, urăm tuturor colaboratorilor 
mulţi ani cu sănătate şi putere de muncă şi Ie 
mulţumim pentru ajutorul acordat.

„LA MULŢI A N I!“ ' '

S.C; BADPS S^A. DEVA
- ' * • . -

Cu prilejul sărbătorilor Crăciunului şi al 
Anului Nop — 1995, conducerea S.C. BADPS 
S/A. Deva felicită călduros partenerii de afa
ceri, salariaţii şi le urează, totodată, multă să
nătate şi succese în realizarea tuturor dorin
ţelor. ' ' -v

,V. „LA MULŢI A N I!" *'

I

S.C* CRIŞUL S.A. BRAD j

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Crăcitt-i
|  . nulul si Anului Nou — 1995, S.C. CRIŞUL j 
| S.A. BRAD urează tuturor locuitorilor oraşu- I 
j Kii Brad, salariaţilor unităţii, calde felicitări, j 
I mult noroc şi sănătate, alături de tradiţionalul [

%  ! v . FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT

■; Fondul Proprietăţii de Stat — Filiala ju
deţului Hunedoara, adresează tuturor societă
ţilor comerciale din judeţe şi reprezentanţilor 
săi. sărbători fericite şi tradiţionalul 

„LA MULŢI ANI!" ~

4 PRIMARUL MUNICIPIULUI 
_ HUNEDOARA

Urează cu . ocazia sfintelor sărbători, ale 
Crăciunului şi a Anului Nou. tuturor locuitor 
rilor municipiului, precum şi colaboratorilor 
din oraş şi judeţ, sănătate, fericire, putere de 
muncă si .

„LA MULŢI ANI 1“
'  Ec. REMUS MARIŞ,

primar r

S.C. ATELIERELE 

CENTRALE S. A. 

CRIŞCIOR

Cu ocazia sa te lo r  sărbători-de iarnă, a 
Crăciunului şi a Anului Nou — 1995; consiliul 
de Conducere al S.C. Atelierele Centrale ŞA . 
Crişcior adresează salariaţilor, familiilor aces
tora, partenerilor de afaceri, locuitorilor zonei 
Brad multă sănătate, fericire, împlinirea tu
turor năzuinţelor, prosperitate, alături de un 
sincer. - v

• „LA MULŢI ANI!"
CONSILIUL DE CONDUCERE AL 

S.C. ATELIERELE CENTRALE S.A.
V  CRIŞCIOR

!
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„LA MULŢI A N I!“
MARCEL SOCOL, 

manager

I

. Sfânta sărbătoare a naşterii Mântuitorului 
Isus Hristos şi Anul Nou — 1995 îmi prileju
iesc marea bucurie de a vă felicita din toatji 
inima pe Dumneavoastră, dragi lucrători ai 
firmei „CORATRANS", pe toţi cel care de-a 
lungul anului aţi pus sufletul şi Inima, sudoa
rea frunţii pentru, ca firma noastră să fie me
reu in prima linie.

Felicit cu toată căldura şi bucuria pe toţi' 
roi care călătoresc eu autobuzele noastre, co
laboratorii, beneficiarii noştri, dorindu-ne o bu
nă conlucrare şi in anii care vin.

Crăciun fericit, Anul Nou cu bine, cu fe
ricire şi bucurii.

Pentra Dumneavoastră, familiile Dumnea
voastră, pentru toţi cei dragi

JLA MULŢI A N I! 
big.
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S.C. „ANIOLA COM**

Acum, In prag de sărbători, adresăm din 
inimă tuturor salariaţilor societăţii şi familii
lor k>r Crăciun fericii şi un An Nou mai _ 
per, cu sănătate şl noroc. Mulţbrhim, totodată, 
furnizorilor şi beneficiarilor serviciilor noastre 
pentru buna colaborare, adresântfu-W urări de 
bine, belşug şi bucurii în case.

„LA MULŢI ANI !"
OLGABOTA, 
administrator

S.C. „METAL-EXPRES“ S.A. DEVA

|  Sfintele sărbători de Crăciun şi Anul Nou
* îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele 
1 mai calde felicitări, dragi lucrători ai firmei
* „Metal-Expres*. Vă doresc Dumneavoastră, fa- 
|  miliilor Dumneayoastră, tuturor celor âraîâ, un 
J Crăciun fericit, Anul Nou - eu buciirfts* eu sănă- 
I tâte şi impliniri ÎQ viaţă. /

LA MULŢI ANI!
DORIN DRAGp^CU,

|  patronul firmei „M§tal-Expres“
Deva
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S.C. ALBALUX COM SRL ŞI 
S.C. ALIMENTARA UNIVERSAL SRL

SFINTELE SĂRBĂTORI ALE CRACIU 
NULUI ŞI ANULUI NOU — 1995 ne oferă 
prilejul să adresăm onoratei clientele, furni
zorilor, colaboratorilor şi partenerilor de afa- 
ceri, salariaţilor proprii şi familiilor acestora 
calde urări de sănătate, bucurii, fericire şi tra
diţionalul

„LA MULŢI ANI!"
. ALBA VASILE, ( 

ALBA ECATERINA. - 
*-^7 '.patroni
...............................................................  ................. ....... ■ ■ . » ">■■■■>■ num i ' ...........

|  S C. „REMPES" S.A. Deva

Cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului şi a A- 
nului Nou — 1995, Consiliul de administraţie 
al '

S.C. Rempes SJ1. Deva ' 
urează tuturor saliriaţilor şi colaboratorilor 
multă sănătate^ prosperitate, fericire, alături 
de tradiţionalul JLA MULŢI ANI!" 

i CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
t  m m  !  mmm 0  i im  i  ăâ im  t  m m  t  t  mm» i  m m . â  mmm t  mmm ţ jm m  .



RAVAŞE Un servus cald înţi spuse

UNUI BÂt AUŞ Iar salariului..
Plin de cruzime deseori, '  ADIO.
Tu bsijgi spaimă în ■ EPITAF UNUI .

trecători ' ŞOFER
Loveşti crunt Ia VITEZOfllAN

întâmplare Bolid pe strada v 
In sărmanele— . covoare. aglomerată,

UXâMEN IN PIUMA Săgeată.» zbor Pe patr»
ZI DE SALARIU roţi

Carne, zarzavat, > Acum dai pentru prima 
scrumbie, . dată

Când adusei ieri la soţie întâietate la toţi. . 
(Trecând examenul c# A. VODICEANU,

brio), Hunedoara

AFORISME
j •  Insoară-te eu o le . 2 
I meie m icuţă, fragUă-1 
j pentru că' din toate J  
I relele trebuie săU a - ţ  
* legi pe" ( p  is a i rnle-.C  
I (K. WEBER). . I
« o Un b ărbat * decep- J  
I ţionat j în dragoste ră -!|  
J  m âne iknrltiC,’ b '‘ fem eie ă 
i  se mărită. (VAUVK- £  
I NARGUES). ■-  J
J o Un prieten addnU  g  
|  ra t nu te părăseşte'infel-’ j  
'  odată, d ar nici un duş- «

.  b r ie l ). •;
1 o Vorbele veninoa-1 
J se ale unei femei ge- *
|  loase silnt mal otră. a 
I vkoare decât. eolpi l  
î  câinilor ‘ turbaţi. (W.
I sh a k espea r ev  I
* " •  Există oameni foMS* . L 
I te nefericiţi P« care I  ■ 
« nu-i mângâie nimeni: î  
|  aceştia . sunt '■ v-
; la ş i: alţii pe care, îl J .

( urăşte toată lihnea i a jk  
,  aceştia s u n p o ^ t r p ^ U f î f  

> Sunt' unlLlw itâre ' toţi •
I bărbaţii îi dîsprtţules?! | î *  
£ aceştia surit" tot soţi» $*» 
' ( g e l o ş i .  ţMONTES- I “ 
;  QUIEU). -  Ş
l; . o Uncgri _ e plăcuţi* '! 
l pentru un sof să ' aibă j  
« o soţie , geloasă : aude «
I mereu odu-se de. I  *
" spre fiinţa dubită. (LA J 
I ROCHEFOUCAULD). S |

Selecţie de 
N. ZAMFIR

REFLECŢIA; SĂPTĂMÂNII
O „Omul, oricâtă învăţătură ar avea, 

oricât 4e  preocupat ar fi mereu de pro
bleme serioase, trebuie ca --- uneori —  
să se simtă copil, să se poată bucura:?■ 
vesel, fără griji, ca un c o p i l S

SPIRIDON MELIKIAN :

I
DESPRE BUCURIE j

O  «In mănăstirea inimii, pentru cine? ştie ceJ  
vrea şi pentru ce vrea, bucuria' liniştită a faptei l 
susură în  permanenţă, ca o  fântână arteziană prinzi 
fee palmieri". I

G. CAUNESCU I 
V O  «.Zadarnic fuge de război cel ce nu şe poa- J 

te bucura de pace şi zadarnic fuge de trudă cel |  
ce nu se poate bucură de răgaz". > *

MONTAIGNE (  
O  «Dau toate bunurile pentru puţină bUcurie'Vv

VICTOR UUGO | 
un mielc ce şe târăşte, în timp ; 

cal de curse sălbatic". >
V. V.* MAI AKOVSKI I 

O  «Fii atent când de bucurie sari in sus: nu J 
cumva să.ţi ia cineva pământul de sub picioare". |

s t a n is l a w  je r z y  leg  «
J______ ______________ ;_____ , _________|

•  „Dacă ţi-ai auoit m 
inimă trandafirul iubirii, 
sau dacă ai căutat s-aş- 
culţi glasul lui Dumne. 
zeu, sau dacă; in sfârşit, 
ai închinat plăperii ■ ,pa-

" harul surâzând, n-ai trăit
de' prisos". . ,•t.n F )/■>■' .# ,. r

•  „De miliarde de seco-
;le svtnt răsărituri şi apu
suri. De miliarde de se
cole astrele îşi urmează 
cursul. Calcă pământql 
cu băgare de seamă, căci 
micul bulgăre de pământ * 
pe care îl sfărâmi a fost 
poatei dcbiui visător al ţi
nui adolescent", *■ , -

o „Bătrână- lume, ps 
care-o străbate în galop 
calul alb şi negru a l zi
lei, şi al nopţii, tu eşti 
tristul palat în care o şută 

, de regi au visat glo.

bata,
bătăi. ■-

Păi, de ce, inâi'G i-
gele ?

— Prima oară când i-am 
arătat carnetul de note, 
iar a doua oară când 
i-am spus că-i al lui de 
când era elev...

☆
Se întâlnesc doi scrii

tori :
— Sunt dezolat — oftea

ză primul. De-abia mi-am 
terminat de scris roma
nul şi fiul' meu. a şi a. 
runcat manuscrisul In
ÎOC. _ . „  ?

— Ge vârstă Vire fiul 
tău?

— Cinşi anL
— Colosal I E-a şi citit ?l

•k
— Â1 prins ceva azi,

vecine ? ;*■/'
— Un singur peşte, dar 

şi acela cu defect.
—  Şi ce defect are, mă 

rog ? Poate era chior l
— Da, de unde ; avea

prea aproape de

Un ' gentleman stătea 
de vorbă cu un orii în le
gătură cu perspectiva de 
a^l angaja ca valet.

— Trebuie să te aver
tizez că am un picior 
de‘ lemn, un ochi de sti
clă, dinţi falşi şi perucă. 
Eşti sigur eă vei . putea

( face-faţă..?. .
— O, da, sir, a răs. ‘ 

puns omul. Am lucrat 
cândva la linia de asam
blare a uzinelor Porii...

☆  -
’ — lonescule 1 Spune-mi 

o propoziţie sim plă!
— „Câinele latră 1“ ^
— Foarte bine. Să-mi 

spună şi Popescu !
— „Câinele latră !“
— ? I
— Nu vă miraţi, dom

nule profesor. Asta e alt 
câine... ;

^  ■?>
— Dragul meu; ţi-ar 

părea rău  dacă m-ar lua 
un alt bărbat, un străin?

’ ~  De ce să-mi pară rău
delun străin ? !... » •-

‘ v: ' : fŞÎ? , ; ' x;
— Ce mar face rievăsUî- 

ta, Cdstică?
Mi;a născut un băiat. 

Seamărtă leit cu mine»; 1 
Şi nu se mai poate 

face .nimic ? !...; -
■v ?';-. :k  ■ ' ? . "f'V

Un deţinut primeşte o 
scrisoare de lâ soţie. > ? ,

— Ej, ce iţi scrie ? —
îl întreabă un .alt deţinut

•— Că îmi redă liberta
tea—' •

? *. , ■■■ ■ ~
Olguţa, de şapte ani, a 

văzut la cinema filmul 
„Albă ca Zăpadă". Acum 
vrea să cunoască dacă 
tăticul ei ştie basmul. .

— Da, îl cunosc, răs
punde tatăl. Albă ca Za- 
pada şi prinţul au trăit 
fericiţi . până la adânci, 
bătrâneţi...

— Nu. tăticule, s-au 
căsătorit l

Culese şl prelucrate de 
ILIE LEAIIU

Foc de artificii
între toate bucuriile 

Copilăriei Crăciunul ' era 
pentru mine. fas,cinaiît. Mi-. 
rosul de brad şi lumâ- 
nşri aprinse,;' aroma co
zonacului cu nucă şi efo- 
eotul sarmalelor în seara 
de Ajun şi , acea bucurie 
taihică ce nu semăna 
cu nici o altăv bucurie de

ria, şi alte o s u t a  
au visat iubirea şi s-avi 
deşteptat plângând !"

•  „Mâ-rttreb ce ' stăpâ
nesc într-adevăr. Md-ntre'i 
ce-mi va supravieţui. Via? 
(a noastră e scurtă ..ca un 
incendiu. Flăcări pe care 
trecătorul- le uita, Cenuşă; 
pe care vântul o spui bei 
ră : un om a trăit". , *

Selecţie de 
ILIE LEAHU

peste an, erau mai aş. 
teptate chiar decât daru
rile ce le găsearh- dimi
neaţă de Crăciun, fru
mos aranjate sub rămu- 
relele împodobite ale-" 
bfadului ş̂  .riu atât da- 
rurile in şine eât DARUL 
lui Moş Crăciun mă bu. 
cută?' ' Ştiam că toată 
bucuria era pentru că 
un copil s-a Păscut în 
Betîeem cu mulţi ani

în urmă. şi naşterea u- 
riui copil aduce merSu 
bucurie, poate _ tocmai, 
de aceea copii Mint cei 
ce? se bucură cu adevărat 
de Crăciun ' » -

Aş vrea să rea întorc 
la acea bucurie curată a 1 ţ 
sufletului, de" ‘ copil, ce 
Împodobeşte bradul cu 
strălucitoare globuri? 
mere roşii; bomboane, nuei 
argintii şi beteală multi
coloră. Aş vreâ sa' regă
sesc* uimirea din , ochii 
scânteietori şi dragostea 
împărtăşită7 ; a copilului 
ce-şi ţine de mână pă
rinţii şi cântă colinzi în 
noaptea de Ajun. Şi da
că aş putea să mă re- i. 
găsesc; să-mi umplu su
fletul cu iubirea pură a 
copilăriei aş vrCa sâ- 
mi împart bucuria tutu
ro r asemeni fi « ului de 
artificii, .

£ . INA DELEANU

(COLINDE DE CRĂCIUN

■ ORIZONTAL: 1) Compozitor ro
mân (Nîcolae, JS87—1968), care ne-a iă- 
sat un „Cântecel de Crăciun" — Baubau 
zămislit în traista de poveşti; 2) Mare 
compozitor francez (1875 — 1937), auto
rul piesei vocale intitulate „Crăciunul 
jucăriilor" — Liric contemporan (Ion),’ 
semnatarul poeziei „La pomul de iarnă"; 
3) Ţărmul răsăritean al Mării Egee la 
vechii asirieni — Folclorist român (Vasile,

1859—I94̂ D, căruia îi aparţine volumul 
„Colinde poporale din Ardeal"; 4) In
vocaţia colindătorilor cu destinaţie zoo
— Din creaţia acestui compozitor (Gheor-
ghe), menţionăm armonizarea pentru cor 
a colindei „O, ce veste minunată" — 
Ultimul sistem de \ tragere la semn !; 
5) Regretat compozitor (Nieolae, 1905 — 
1969), care ne-a lăsat „Zece colinde şi 
cântece de stea", pentru cor — Uriaş 
zeu scandinav, stăpân al mărilor; 6)
„Colindul...", cor de I. D. Chirescu (norii.)
— Mod original de a trage chiulul la joc ;
7) „De... se vorovea". colindă pentru cor, 
armonizată de D. Alexandrgscu — Per
dea înaltă la ferestrele lum inii; 8) Scur 
te marginalii la un text scris! — Din 
creaţia acestui compozitor (Mihail), a- 
mintim ‘piesa vocală „Colind uitat" ~  
Cadcu adecvat pentru emisiuni stereo
fonice (abr.); 9) Scriitor român (Ion.
1902—1956), autorul, nuvelei „Colindăto
rul Miluţă"; 10) Liric maramureşean (Ti- 
beriu), semnatarul poeziei „Colindeţ" — 
Poetă contemporană (Măria), autoarea 
unei „Colinde pe şoptite".

VERTICAL : 1) Folcloristă contem
porană (Monica), căreia îi aparţine an
tologia de colinde „La luncile , soarelui": 
2)„Steaua sus..", colindă pentru cor ar
monizată de Dragoş Alexandrescu — Lea
gănul perpetuării prin veacuri a datini

lor noastre de Crăciun; 3) Din poezia 
?,An Nou" a acestui lirie hunedorean 
(EUgen), cităm: „Şi tot mai rar suim de 
sărbători/Să ne , -colinde iernile pruncia" 
— „Colo...", colindă pentru c p r , p r e 
lucrată de S. Toduţă - . Preludiu discret 

ş lâ  o premieră mij&icală; 4)' Debutul » în
fiorat al unei declaraţii; de" dragoste — 
Ordin de transport cu adresă clară şr- 
„în_. Crăciunului", povestire de Al. Via. 
huţă (nearts); 5) „Crăciun.,.", film (I9S£), 
în regia lui Michael Curtiz • (sg.) — Ge
nerator de distorsiuni video spre lumea 
himerelor; 6) Veche divinitate română, 
cunoscută ca şi Bona Dea — Om de ler 
gătură afro-asiatică : 7) Mare poet şi
filozof român (189S—1961),'* semnatarul 
versurilor intitulate „Colindă" — Mod 
obişnuit de a merge cu pluguşorul; 8) 
Cunoscut vecin al Daciei... moderne' — 
Stihuitor contempot<Bn (Alexandru), auto
rul? poeziei „Colind pentru miner" — Fac
tor de ordine pe scara' valorilor; 9)
Scriitoare suedeză (Selma), deţinătoare a- 
Premiului Nobel, căreia îi aparţine poe. 
zia „Poveşti de Crăciun"; 10) Poetă 
contemporană (Eugenia R.j, care ne-a 
descris o „Noapte de Crăciun" ~  ....Cră
ciunului". cor semnat de Augustin Be
na (neart.).

D'cţionar f^-ASU \OTH OMA

X VASILE MOLODEŢ

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controltll poziţiei:
ALB-:—kd(f, i)c5, 'Cb5, p :c2  
NEGRU: RaS, p : c6 şi d7

SOLUŢIA PROBLEMEI
de  Sâ m b ă tă  t r e c u i A:

1. Dc4 Dg6 1. ...X)e24-
2. Ng6 mat 2. Te4 sah şi mat
1........ Da8 • J. ... Df7, -
2. D :g8 mat 2. D : f7 mat
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Cu prilejul sări

ririî - Crăciunului si a

Anului Nou

SUCURSALEI JUDEŢENE 
HUNEDOARA — DEVA A 

BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI 
. adresează salariaţilor proprii, familiilor a- 

cestora şi tuturor colaboratorilor, cele mai a- 
lese urări de sănătate sl noi'succese In muncă 
^ 4 i f e $ y v w :v

„LA MULŢI ANI P*
CONSTANTIN MARACU, 

director'

EXPLOATAREA MINIERA ANINOASA
După un an de muncă fructuoasă fa sub

teran şi la suprafaţă, minerii, electromecanicii, 
inginerii, tehnicienii, toţi angajaţii Exploatării 
Miniere Aninoasa işi indreaptă gândurile şi spe-' 
ranţeie de mal fana spre Noul An 1995.

Ca prilejul CRĂCIUNULUI şi al NOULUI 
AN, comitetul. director adresează angajaţilor,.

: oiftln , A | f î n n f i f t ! .
a Huilei România, cele mai sincere felicitări, 
le urează fericire si sănătate,

„NOROC BUN“ si „LA MULŢI ANI î" 
COMITETUL DIRECTOR, 

Ing. IOAN LÂBAN, 
director

EXPLOATAREA MINIERA LIVEZENI .
în  aceste zile când sărbătorim Sfântul Cră-; 

ciun şi aşteptăm sosirea ANULUI NOU 1995,; 
Sindicatul liber de la Exploatarea Minieră L*-| 
vezeni adresează membrilor săi, tuturor anga
jaţilor minei, celorlalţi ortaci din mineritul Văii' 
Jiului, precum şi Ligii sindicatelor miniere din ] 
Petroşani, călduroase felicitări, urări de bine şi; 
sănătate, le doreşte un An Nou fericit, mai pros-; 
per pentru cri care trudesc In subteran şi b l  
suprafaţă, .  -> . ,

Din toată inima NOROC BUN i însoţit de! 
strămoşeasca «rare î

JLA MULŢI ANI 12 i
SINDICATUL LIBER, ;

DORIN LOIŞ, ;
■ lider, 1

IONEL CIONTE, < 
vlcclidcr ;

Ş.C. UMIROM S.A. PETROŞANI 
Deşi nu am Iest scutiţi nici iu acest an de 

greutăţile generate de tranziţie şi blocajul eco
nomie, in toate sectoarele de producţie ale so
cietăţii — prelucrare la cald, construcţii meta- 
fiee grele, maşini de abataj, hidraulică, echipa
ment electric antigrizutuos, proiectare, transpor
turi, tehnic-administrativ — s-a lucrat temei
nic şi eficient, încheind amil 1094 cu bune re
zultate.

felicităm din inimă întregul nostru colec
tiv, colaboratorii şi beneficiarii produselor 
UMIROM Petroşani sl le adresăm, cu ocazia 
sărbătorilor CRĂCIUNULUI şi ANULUI NOU 
1995, arări de bine şi sănătate, însoţite de stră
moşescul

„LA MULŢI ANI 1“ '
-  Dr. ing. IOSIF KELEMEN,

k manager

S.C. „VINALGpOL“ S.A. DEVA 
Să uităm o clipă de griji şi de necazuri, 

cu gândul că sărbătorile de iarnă, Crăciunul şi 
Anul Nou 1995 ne oferă prilejul să ne bucu
răm de viaţă. Cu această ocazie, adresăm sala
riaţilor societăţii şi familiilor, lor, colaborato
rilor şi consumatorilor, multă sănătate, noroc 
sl fericire.* ’

„LA MULŢI ANI 1"

« • I m

. Cu prilejul sărbătorilor'de Crăciun şi 
al Anului. Nou,
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
urează tuturor locuitorilor judeţului multă 
sănătate, fericire, prosperitate şi un căl
duros „LA MULŢI A N I !“

S.C. „MATEX“ S.A. DEVA

Adresează cu prilejul Sfintelor sărbători 
de Crăciun şi Anului Nou salariaţilor, familii
lor acestora,’ tuturor colaboratorilor şl parte
nerilor de afaceri, viaţă lungă, sănătate şl pros
peritate, împreună ea tradiţionalele urări 

„SĂRBĂTORI FERICITE 
„LA MULŢI ANI 1“

CONDUCEREA SOCIETĂŢII

COMERCIALĂ 
SJn DEVA "

I*
I*
I

\

j
t

Doreşe tuturor salariaţilor S.C. „CASIAL“ 
S A .  DEVA să fie fericiţi la CRĂCIUN.
, Le sunt recunoscător şi le mulţumesc pen
tru. străduinţa dovedită de-a lungiri anului şi-i 
felicit pentru rezultatele obţinute.

IN ANUL NOU — 1995 — Demnul să-i 
răsplătească, dându-le bucurii şl satisfacţii, să
nătate si prosperitate.

„LA MULŢI ANI 1“ z
> ‘ Ing; VAS1LIŞDRAC,

------ .

CU prilejul sărbătorilor Crăciunului şl al 
{  Noului An — 1995* Consiliul de Administraţie 

M conducerea executivă a 
REGIEI AUTONOME A CUPRULUI DEVA, 

Transmit pe adastă cale tuturor salaria- 
■ ţăor din unităţile noastre, membrilor familii- 

b r  acestora, precum şi partenerilor de afaceri, 
«ele mai sincere felicitări, împreună cu urările 
de ani mulţi, o viaţă mai prosperă şi fericită, 
multă sănătate şi putere de muncă, însoţite de 

1 tradiţionalul salut mineresc NOROC .JHîN 1 
5 „LA MULŢI ANII*

Ing. MIRCEA DOBRK, 
director general

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„DEC£BAL“ SĂ . DEVA

(fostă Industriă Cărnii)

Ca prilejul Sfintelor sărbători de iarnă, al 
Crăciunului şl Anului Nou 1995, adresează sa
lariaţilor societăţii şi familiilor acestora, cola
boratorilor, clienţilor, producătorilor agricoli şl 
crescătorilor de animale, multă sănătate, bu
curii şi împliniri în viaţă şi in muncă.

Sărbători fericite şi ,JLA MULŢI ANI t* 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

S.C. „HOBT1NA* S.A. DEVA

. Urează salariaţilor societăţii, colaboratori- 1  

lor şi clienţilor, un Crăciun fericit şt AU Nou j 
1095 plin de satisfacţii, bucurii şi împliniri, ’ 
cu multă sănătate şi succese în muncă şi în ’ 
Viaţă.

„LA MULŢI A N I!“

S.C. „APROTERA“ S.A. SIMBRIA

BANCA :: 

COMERCIALA 

ROMANA S.A„

adresează alese mulţumiri tuturor efienţî- 
lor şi colaboratorilor, precum şi propriilor lu
crători pentru buna conlucrare din anul care 
a trecut. In prag de Crăciun şi An Nou, le 
reăză să se bucure in linişte de mirajul s ă r i
torilor şl $S albă parte de un an hun, cu sănă
tate sl împliniri.

MULŢI ANI!”

Ţ -I •------- - *-------------------- ------ - ----- ------  i
EXPLQTAREA MINIERĂ LOBE A  *

1 Acum, In zilele săibătoririi Sfântului Gra- J 
> ciun şi in prag de AN NOU, când facem hi- j1 
J lanţul lui 1994 şi trasăm jaloanele lui 1995, cu | 
i  mulţumirea vă şi colectivul de muncă al Ex- ’ 
î ploatării Miniere Lonea încheie un ap rodnic, ' 
|  adresăm tuturor angajaţilor noştri cele mai sin-1 
* cere şi călduroase felicitări. - *
} Indreptându-ne Rândurile spre anei fere * 
j se apropie, dorim să fie mai mănos, să ne a- * 
I ducă sănătate, putere de ifiuncă şi Urăm oria- * 
J dlor noştri din toată V alea Jiului, Regiei Au- |  
•' tonome a Huilei România, ani mulţi si fericiţi, < 
{ NORtic B U N ! ___  |

X ' COMITETUL DIRECTOR, 
ing. ILIE BALĂNESCU,

■ .director .
[% ■
I

COMITETUL DE CONDUCERE, COMITETUL * 
D ţ SINDICAT ALE DIRECŢIEI POŞTA !

HUNEDOARA |
Cu prilejul sărbătorilor 4 e  iarnă, urăm tu- j 

turor salariaţilor sănătate, multe bucurii, in- | 
deplinirea -tuturor dorinţelor! j

„LA MULŢI ANI 1“ *
PREŞEDINTELE t

COMTTETULUI DE CONDUCERE, \. 
ec. CARPINIŞAN UNICA INES

PREŞEDINTELE '
COMITETULUI DE SINDICAT, | 

PAVEL IOAN

SfcC FORICON SĂ. PfeVA
ţ ■ «fel#»

; Cu prilejul sărbătorii CRĂCIUNULUI si a! ! 
I ANULUI NOU* adresează sincere felicitări şi j 
” Calde urări de sănătate şl fericire, tuturor par- .

fel
I
V ■

1'•Uf '
- I

■Ş tenorilor de afaceri, 
j familiilor acestora.' 
î JLA ĂIULU ANI r  ,
I DIRECTOR GENERAL,
’ Ing. O. MIHAILÂ
r------—-

CONSILIUL DE CONDUCERE AL j 
J SINDICATULUI INDEPENDENT MACON * 
|  ' SĂ . DEVA / |
; Cu prilejul Sfintelor sărbători de iarnă. * 
I urează membrilor săi un „CRĂCIUN FERICIT" I 

„LA MULŢI A N I!“ (93527>j
A

I
%
I

Adresează salariaţilor societăţii şi famîlii- 
|  i lor acestora, colaboratorilor şi tuturor benefi- 
‘ |  clarilor, cele mai alese gânduri de bine, fericire,

noroc şi împliniri în v»aţă, un Crăciun bogat 
şi un An Nou 1995 mai prosper şi rodnic, im»; i ,

 ̂preună cu urarea tradiţională de 
\  „LA MULŢI ANI !“

î K .

t Cu prilejul sfintelor sărbători
j S.C. „BIBLIOFOR" S.A. DEVA

Urează salariaţilor şi familiilor acestora, î 
|  furnizorilor şi colaboratorilor, clienţilor săi şi |  
' cetăţenilor judeţului Hunedoara, -
|  UN CRĂCIUN ŞI UN AN NOU FERICIT, | 
* CU PROSPERITATE ŞI SĂNĂTATE !, 

precum si un sincer 
„LA MULŢI ANI 1*%^

I
...... .. . . .... . . ........ . : ■

Cu prilejul Sfintelor sărbători ale |

\
I
• Naşterii Mântuitorului Isţis şî ale Anului Nou j 
î CONSILIUL LOCAL RACHITOVA ŞI * 
j PRIMARUL COMUNEI ' j
J adresează tuturor concetăţenilor cele mai »
( sincere felicitări, fericire si bucurii în noul an. |  
j  „LA MULŢI A N I!" A -J 'r ţ?

----- —  — m m  « m m , ,  mmm ,  m m  t  m m  ,  m m  *  m m  t  m m  t  m m  t  m m  t  a m u  m m * * *  V W U W S A V W W W W Z V W W ry W y V W ^ VVVVMVWWVVWVV
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ţ Cu ocazia Sfintelor Sărbători şi a Anului 1 
ţ Nou, ţ
i  * CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI (
1 0 E ^ ' o - -  ;;;,T. . |
|  Urează tuturor cetăţenilor municipiului, ţ

sărbători fericite şi un Noiţ An fericit.

Primar,
lng. OVIDIU HAGEA

I 
ţ

i -------------------------- ---------- — ----------------------}
|  S.C, MACON S A. DEVA j

Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului şi a  ̂
 ̂ Anului Nou -r- 1995, Consiliul de administraţie ţ 

j al societăţii urează acţionarilor, salariaţilor şi ţ 
/familiilor lor, sărbători fericite si „LA MULŢI i
? a n i  !**
|  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE |

w  :  ' : j
\ S.C. MACON S A. DEVA S

J Cu prilejul 'sărbătorilor dt iarnă, condu- j 
1 cerca societăţii urează tuturor colaboratorilor / 
 ̂şi (lenţilor societăţii un călduros „LA MULŢI J 

1 A N I!“, fericire, sănătate şi prosperitate în ţ 
$ anul 1995. - ' ' " > * >  S
V CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE j

_  -  _  —  j

SINDICATUL INDEPENDENT )
CONSTRUCTORUL I.C.S. HUNEDOARA

s

\
\
V
| . Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, al Cră- 
1 ciunului şi al Anului Nou, Sindicatul indepen- 
T flent Constructorul I.C.S. Hunedoara urează 
(| membrilor săi, familiilor acestora, precum şi 
\ tuturor salariaţilor şi colaboratorilor, multă 
t sănătate, fericire alături de tradiţionalul 
j MULŢI ANI !«

> CONSILIUL SINDICATULUI
V --- -------------------------
[  S.C. MEROPA S.A. HUNEDOARA j

\ Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Crăciu- \ 
ţ nuhii şi a Anului Nou — 1995, conducerea \ 
\ S.C. Mcropa S.A. Hunedoara urează tuturor \ 
ţ angajaţilor săi, familiilor acestora, colaborato- \ 
1 rilor şi partenerilor de afaceri, multă sănătate, l 
l fericire, prosperitate în noul an, alături de tra- 4 

|  dîţioiialur „LA MULŢI ANI !" j

\ CONDUCEREA SOCIETĂŢII \
i „MEROPA" S.A.

S.C. „MUREŞUL" S.A. ŞOI YHJŞ

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă urează sa- î 
lariaţilor societăţii, colaboratorilor şi acţiona- i 
rilor, un Crăciun fericit .şi un An Nou — 1995, l 
plin de succese in muncă şi în viaţă, însoţite de l 
gânduri de bucurii, sănătate si mult noroc, f 

„LA MULŢI A N I!“ , I
------------------- -------- ,-----i*------- i

, : t
S.C. „ŞANSEltE" SANTANDREI \

Adresează salariaţilor, colaboratorilor şi I 
acţionarilor, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, al V 
Crăciunului si al Anului Nou 1995, sărbători S 
fericite si tradiţionalul „LA MULŢI ANI I" \
----- :....... ............ -  — .-j

CONDUCEREA S.C. „ŢARA H AŢEGULUI" S A >

Urează salariaţilor societăţii, colaboratorilor j 
şi locuitorilor oraşului Haţeg, cu ocazia Cră- i 
ciunului* şi a Anului Nou 1995, sărbători fe- 1 

V ţicite, sănătate, bucurii şi „LA MULŢI ANI !“ î

: ' 1 —  ■. 
ţ CONSILIUL LOCAL ORÂŞTIE ŞI PRIMĂRIA

1 Adresează tuturor cetăţenilor oraşului, cu 
|  ocazia sărbătorilor de iarnă, un Crăciun fericit, 
ţ precum şi urarea tradiţională „LA MULŢI 
j ANI sănătate, bucurii şi împliniri Jn viaţă, 
i un an 1995 mai rodnic si plin de satisfacţii.
1 ~ ' i

Cu ocazia Sfintelor' Sărbători ale Crăciu
nului si a Anului Nou — 1995 
CONSILIUL LOCAL HAŢEG ŞI PRIMARUL! 
ORAŞULUI ' >

Urează tuturor locuitorilor sănătate, fericiri 
S si prosperitate !
;! „LA MULŢI A N I!“
>' MARIUS CONSTANTINESCU,

primar

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul 
îN o u  1995, : 1 '

SOC. COM PECO HUNEDOARA — DEVA 
urează tuturor beneficiarilor,1 colaboratorilor, 
si angajaţilor unităţii sărbători feririle si „LA 
MULŢI A^l !“.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
lng. RUS MIHÂILÂ IOAN, 

director

A R  D S P  
D E V A

slr. Oragoş Vodă. olr. 
Telefon 622290; 

HUNEDOARA -i- 
MONTANA SR.L - 

Hotel „Rusca* 
Telefon 715606

I Z

S.C. „A«OMA“ S.R.L. DEVA 
(magazinul alimentar „Ulpia")

De Sfânta Sărbătoare a Crăcinului şi de 
Anul Nou, transmitem salariaţilor'noştri, pre
cum şi familiilor lor, tuturor colaboratorilor şi 
furnizorilor de produse, precum şi cumpărat» 
rilor noştri permanenţi calde si sincere urări 
de bine şi de sănătate. „LA MULŢIANI f*

ANA HANCIU, 
AURELIA STANCESCU,

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ A DRUMURILOR 
R.A. DEVA

Drumarii hunedoreni încheie anul 1994 — 
un an deosebit, de greu, în «are s-au confruntat 
cu dificultăţi specifice tranziţiei, dar şi altele, J 
nespecifice -**, qii rezultate notabile, care le 
oferă-motive de bucurie şi satisfacţie.

Cu atât mai mult, realizările, experienţa 
acumulată în cei 25 de ani de existenţă şi do
tarea tehnică asigurată recent prin Importul 
unor utilaje performanţe ne permit să intrăm 
în Noul An 1995, cu optimism, cu convingerea 
că beneficiarii lucrărildr de dramuri şi poduri 

£ din judeţul nostru şi din altele vor avea mai 
multe ocazii de a aprecia eforturile colectivului 
nostru.

In ajunul Crăciunului şi in preăjraa Anului 
5 Nou, Direcţia Judeţeană a Drumurilor — R.A. 

Deva adresează tuturor salariaţilor săi şi fa
m iliilor lor călduroase felicitări* sănătate ş i 
prosperitate, iar colaboratorilor, partenerilor,

! furnizorilor de materiale, combustibili şi piese 
de schimb, precum şi tuturor utilizatorilor de 
drumuri — » alese mulţumiri şi urări de bine, 

j î sperând că şi în viitor „vom coopera Ja fel de 
•! productiv.

„LA MULŢI A N I!“
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, 

lng. TITUS IONESCU, 
director

îvZ»V.'iVi'.W «1OY«-.'liSY.'ZiV. •V rtW i'W iVl-iV .V liV i

SOCIETATE PRIVATA DE ASIGURARE 
VA STA LA DISPOZIŢIE CV ■.

Asigurarea de autovehicule CASCO 
CARTE VERDE „
Asigurarea bunurilor fn timpul transpor

tului
Asigurări de sănătate penfro călătoriile 
in străinătate.
Asigurarea clădirilor şi continui ui aces- 
tora.
Asigurări de credite şi garanţii.
Asigurarea managerului.

— Program zilnic ; â—16 ; sâmbăta : 8—12.

I%
I%
k%
1*
1

I*
I*
i

I

S.C QUASAR ELECTRO S R L.
B-DUL DECEBAL BL.R PARTER DEVA 

TEUFAX 611261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN , R ATE
* Televizoare color
Megavision Goldstar Samsung

* Maşini de splai automate
* Frigidere st congelatoare ARCTIC
* Toata gama de produse electrocasmee

ROWENTA
NU u it a u  p l a t a  »n  R A T E  III  I

Pentru clienţii noştri* care achiziţionează 
produse in valoare de peste 300 Oue tei 

firma organizează .

TOMBOLA CRĂCIUN "94
Cu următoarele premii •
1 .Televizor color
2. Masina de spatat automata
3. Frigider de 240 I
4.20 de mixere eie«;iroc<jsnice

V:
i

Tragerea va avea toc ia sediul firme* wv 
25 Decembrie 1994

■ ' ■ ^19% m
. fw*. :> flevo

O IDEE NOUĂ

PENTRU BIROUL DUMNEAVOASTRĂ  

S.C . METRO MOBILA S.R.L.. DEVAJ ;

1

i)
1

1■ §■.
1

a deschis cea mai mare expoziţie de ra o - .|! 
bilier de birouri din ţâră. S •

Aici puteţi cumpăra la preţuri foarte f  | 
avantajoase mobilierul necesar amenaja- ■  î 
rii complete a sediilor firmelor du mnea- * 
voastră.

NOUTATE:
Firma oferă ghişee şi pereţi, m obili! 

i despărţitori cu mobilier încorporat ; con- |  * 
j sultanţă desiijn interior ; Wamport şi |
* montaj la beneficiar. 51
j Vă - aşteptăm la *Deva — Săntuhalm, | ;
*nr.  31 A, telefoane: £26338 ; 626294, fox  t  
I nr. 621386. : '  - *

i ---------------------------------------------- — — !
I RESTAURANTUL MIORIŢA ORAŞTIE |

î O R G A  N I Z E A Z A- | j
t. . ■' ' ' /  v ......■' ‘ :
j REVELION 1996 Jj

|  * •  Meniu deosebit; |J

| ♦  Preţurile cete mai mioi din oraş: | |

j •  Cântă formaţia RETRORITM. (93461^.

/
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------------------------------------------------- ---- --------------------- -----------  M IC A  P U B L IC IT A T E
DIRECŢIA GENERALA PENTRU 

AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE 
HUNEDOARA — DEVA 

ANUNŢA CONCURS
in data dc 5.01.1995, pentru ocuparea urmă
toarelor posturi: 

jjr # 2  posturi ingineri agronomi la D.G.A.A, 
l |  Hunedoara — Deva, în corpul de control al di- 
[ i rectorului general, vechime minimă în specia- 
% litate de 5 ani.

, ţ .  #  1 post — inginer agronom la Centrul 
| * Agricol Boşorod.
|Ş •  1 post — inginer agronom la Centrul 
Ijji Agricol Dcnsuş. ,
i": Condiţii de participare, tematica şi relaţii
|~| suplimentare la tel. 617453.

! ! DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
j f  HUNEDOARA — DEVA

rf-j» . ANUNŢA
J începând cu 22 decembrie 1994, veteranii 
|!de război care beneficiază conform Legii 44/ 
« 1994 dc gratuitatea abonamentului telefonic 
|  vor primi contravaloarea abonamentului în nur 
'  merar pentru lunile iulie — decembrie 1994. 
|: Plăţile se efectuează la Oficiul Comercial
î  de. Telecomunicaţii ki raza căruia funcţionează 
«postul telefonic, între orele 8—12 (zile lucră-

I': toare), până la data de 14 ianuarie 1995.
 ̂ Sumele neridicate până la date de 14 îa- 

jLnuaric 1995 de către veteranii.de război vor fi 
scăzute ulterior (d«n contul prestaţiilor) prin 

I factura telefonică.
j; Pentru ridicarea sumelor sunt necesare 
I următoarele documente: 
j , — Buletin dc identitate. '
J • — Talon de pensie de veteran de război.

■ 1 Cererile depuse după 15 dec. 1994, cum
* şi situaţiile în care s-au constatat diferenţe 
l.(nume sau adresă) între evidenţele ROM TE- 
j-LECOM şi Ministerul Muncii vor fi reglemen- 
î tate prin factura telefonică.
1-------- - ---------------------------------------*-----------------------
’ INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE 
|  PROTECŢIA PLANTELOR
? Cu sediul în Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25. 
I Scoate la
j L I C I T A  Ţ I  E

pentru închiriere spaţii disponibile de la ecu; 
litrele  -subordonate Ilia, Brad, Orăştie şi Haţeg 

In suprafaţă de 90 mp, pentru depozitarea de 
jkpesticidc. Licitaţia va avea loc în ziua de 5 
«ianuarie 1995, ora 9, la sediul unităţii. Se pot 
|< prezenta societăţi abilitate în acest sens.

!  PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
: a l  u n it ă ţ il o r  c o m e r c ia l e  d e  p e  r a za
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MUNICIPIULUI HUNEDOARA

1. '"Unităţile alimentare aparţinând societăţii co, 
|  mereiale „MERCUR CORVINEX" S.A. vor funcţionaa l

i * după programul:
— sâmbătă, 24. XII. 1994 şi 31. XII. 1994, între orele |

6,00—18,00; . J
' 5. , — duminică şi luni 25, 26. Xll. 1994 şi l  şi 2. 01. |
} §;t995 — închis. ■ ■ *
| «- - 2. Unităţile de desfacere, a. pâinii aparţinând so. I
I 1- cietăţii comerciale „PANICOR" S.A. vor funcţiona J 
: «'după programul: . ■

— sâmbătă 24. XII. 1994 şi 31. XII. 1994 între 1 /
orele 6,00—20,00; . j

— duminică şi luni 25, 26. XII. 1994 şi 1 şi 2. 01. ţ
1995 — închis. , »

Î 3. Unităţile de desfacere a legumelor şi fructelor |  
aparţinând societăţii comerciale „CERNA FRUCT** . 

i 5' S.A., vor funcţiona după programul: , |
j #  — sâmbătă 24. XII. 1994 şt 3L XII. 1994 între J
I  orele Sfiff—16,00; |

- —  duminică Şi luni 25, 26. XII. 1994 şi 1 şi 2 01. "
i |  1995 — închis. j

" | J 4. Unităţile de desfacere a mărfurilor industriale I 
i i  aparţinând societăţii comerciale „CORA“ S.A. vor J
i î funcţiona după programul:* (
! |  - — sâmbătă 24. XII. 1994 şi 31. XII. 1994, între «
S ;  orele 8,00—14,00; 1
! |  — duminică şi luni 25, 26. XII. 1994 şi 1 şt 2. 01. "

-i I 1995—închis. I
j î  5. Piaţa Dunărea şi Obor vor funcţiona după pro--J 
11 gramul: i
f i  — sâmbătă 24. XII. 1994 şi 31. XII. 1994 între I 
|  orele 6,00—18,00; J
* — duminică şi luni, 25, 26. XII. 1994 şi 1 şi 2. 01. |
şl 1995 — închis. ,  -
- 6. Farmaciile de serviciu vor funcţiona după pro- I

gramul: "
— Farmacia „GOLDEN FARM" S.R.L. — zona | 

găti- — deschisă ntre ©rele X- î't fa zilei* de 24, *
26. XII. 1994. . j

« | — Farmacia „AURA SAN* ŞJ&1L -  Complex >
-Dunărea — deschisă între orele 8—19 în zilele de 31. j

I f . r . . t

•  S.C. Roco Comalimpţ x .
SRL Deva,- Piaţa Centra
lă, bl. 110 P, cu oca
zia sărbătorilor de iarnă 
urează tuturor • clienţilor, 
e i b raloriloi c» BA-

' TORI FERICITE si „LA'
MULŢI ANI I», cu sănă
tate şi fericire. (93905)

•  S.C. TEIC IMPEX
SRL DEVA, de sfintele 
sărbători ale Crăciunului 
şi Anului Nou — 1995, a- 
dresăm partenerilor de a- 
faceri, clienţilor, salaria
ţilor şi familiilor . lor fe
licitări călduroase şi 'urări 
de mult l noroc, sănătate 
şi fericire în viaţă. La 
mulţi a n i! ' (93933)

•  Vând Dacia 1100, ne
gociabil cojoc t  
călţăminţe. Bogătan Ka- 
ria, sat Boldea, nr. 29, 
corn. Lăpugiu de Jos.

(93881)
•  V ind ri !’ Ur o D,

matricOlat, accidentat. Tel. 
057/253890, seara.

(93903)
0  Vând apartament 2 

camere, tip garsonieră, 
Gojdu, 3 500 000., Informaţii 
telefon 616023, sau bl. 55, 
sc. B, ap. 18, Al; Pescari, 
lor. (93917)

•  uid * să, în 1 ăi 
nr. 202. Informaţii tele- 
fon < 2354Î Deva.

(93916)
•  C v păr i. 1* " , V\■ 

Bassat, anii 1981—19§4. 
Deva, telefon 619304.

.(93974)
•  Vând casă cu grădi

nă, Brănişca, nr. . 77, ■ tel. 
666529. (93915)

• .  Vând Opel Kadett, ne- 
înmatriculabil. Telefon 
62 ' m . • . 53928)

•  Vând apartament 2
qrneye, 1 tel. SZUOO

sap 6ÎS555. (93894)
. •  Cpmpăr apartament 4
oâmere, zonă centrală,‘pre
ferabil cu garaj. Telefon 
619232, orele 18—22.

(93869)
•  Vând vitrină şi ladă

frigorifică. Tel. 629968 sau 
619526. (93926)

•  Vând negociabil spa
ţiu comercial. Tel. 054/ 
612870, (93417)

•  Vând ■ apartament 4
camere, excepţional, spa
ţiu dotnercial — 22 000 #00 
(negociabil). Relaţii tel 
61757,1. (93511)

•  Vând Dacia-1310 (Un
garia), fabricaţie 1987. De
va, str. Horea, nr. 93. -

' -(93930)
•  Vând garsonieră, con

fort I, zona cantina—res
taurant Hunedoara. Ţel. 
713866. ' (260p)

•  Vând urgent apar-
tament 2 camere, Hune. 
doara, Mureşului, 2, bloc 
C 3, ap. 16, preţ nego
ciabil. (2604)

•  Vând aparat Rontgen 
Status X, stomatologie 
(Radiografii panoramice). 
Telefpn 713307.

(2603)
•  Societatea Zado Impex

vinde din stoc case mar
caj, Heat (Japonia). Se 
asigură garanţie, post- 
garanţie şi Consumabile. 
Tel. 715213; 715680. (2569)

•  Vând televizoare co
lor, garanţie 6 luni, 250— 
300 000 lei. Telefon 717094

- : (2595)'
. •  Pierdut banchetă auto
turism, spate, pe strada 
Mureşului, Hunedoara. Gă- : 
sitorillui recompensă. Re
laţii — Hunedoara; Avram 
lancu, rir/  6, apartament. 
32. . ’ (2602)

e Mi.* u L,',<ji • ,»
ză transport persoane Slo
vacia, marţi, 27 decern-. 
brie. Tel. 612166, 714352. ' 

(93518) .
•  Caut garaj pentru în

chiriat. Deva, tel. 619304, 
după ora 18. (93874)

•  S.C Transcom Servi 
re ,'f- bi SI i Brad j

nunţă intenţia de majo
rare a preţurilor de desia 0  Soţia, cei trei ' îrt etate de 46 ani.
cere. (93931) copii,, cele trei nurOri înmormântarea va a-
. •  S.C. Riki SRL Timi- , > ep< i mari « < •’ vea loc în 25 decern.

şoara anunţă intenţia dc adâncă durere trece- brie 1994, ora 13, la
majorare a adaosului* eo rea in nefiinţă a ce- Cimitirul Ortodox din
mercial. (93h3I; lui care a fost . str. Eminescu, Deva:
, WrtViW.VV*i%V .wvv>% MUNTEAN (93936)
, •  Restaurantul Perla 

Ce tatii Deva organi- .
'  GIIEORGIIE 

î  EMBER •  Soţia Cornelia şi
zează Revelionul 1995, înmormântarea va fiica Sonia, fratele.
cu un meniu diverşi- avea loc sâmbătă. 24 . părinţii şi cumnaţii a*
ficat, rafinat, ia un decembrie, ora 13, în nunţă cu adâncă dţt-
preţ de 27 000 iei/ Silvaşu de Jos. rere încetarea fulge- ’
persoană şi adresea- (2607) rătoare din Viaţă, la
zâ onoratei clientele, 
cu prilejul sărbători-

43 de ani, a celui care 
a fost ~

lor, multă sănătate. •  Cu adâncă dure- AUREL PASC
împliniri s i , tradîtio- re îşi suf^t, familia şi înmormântarea —
naiul LA MULŢI ANI! rudele apropiate a- azi, 24 decembrie, ora

(93.114) nunţă înceţarea din 13, de lâ locuinţa din
viaţă a celui care a Brad. Dumnezeii să-l

c o m e m o r ă r i fost odihnească!
-- ŞTEFAN n a g v  - (93936)

,0 Cu durere în su
flet mama, tata şi 
fratele Eugen anunţă 
că azi s-jiu împlinit 
cinci ani de când o 
mână criminală de 
asasin' a luat viaţa 

■ dragului nostru 
IOAN DANIEL 
m LUI'EA

mnitar în termen, ■ 
în .-ţ«np oe-şi apăra 
unitatea militară , din 
Reşiţa, în 1989. Tot 

; restul vieţii • te vom 
plânge, dragă . Dănuţ. 
Dumnezeu să-l , odih
nească în pace !

0  Au trecut şase 
luni de singurătate, 
durere şi suferinţă 
de la 'dureroasa des
părţire de fiul şi fra- ' 
tele nostru iubit, 

ADRIAN AVRAM • 
Mereu' " ne este dor 

.de Unei Şi inima me
reu ne doare/ îţi în
chinăm o rugăciune,/ 

gîfţlfpaii aprîrtderfrfh- 
mânare. Dumnezeu 

- să-l odiimească 1
' (93906)

(.« Crăciunul, Naşte-, 
rea Mântuitprului Iisus 
Hristos —, dar şi un 
an de lji moartea dra
gului şi bunului hieu 
saţ -
SJ.IULZ FREDERIC 

VILHELM 
(FREDY)

Dar inima mea te 
aşteaptă rneşeu ca altă
dată, când te reintor- / 
ceai cu .drag acasă, 
din lungile tale dru
muri întotdeauna cu 
un mic dar pentru 
mine.

O pioasă aducere 
aminte pentru toţi ‘cei - 
ce ţi-au cunoscut ge
nerozitatea sufleteas
că, onestitatea, ome
nia şi francheţea, de 
la care* ţi 's-au tras 
toate relele Vieţii, 
chiar şi moartea.

1 Dar, eu am fost 1 şi 
sunt ou tine/ ragâri • 
du-mă lui Dumnezeu 
pentru binecuvânta
rea sunetului tău bun 
şi drept. Soţia Vali.

(93910)
•  Pios omagiu şi ne- 

ştearsă amintire regreta
tului meu frate

VYOREL SţIiRHf,
în 27 decembrie-J994. când 
se împlinesc şapte ani de 
la despărţirea veşnică. Ni- 
colae Zenu. (92''73)

D E C  •<: S K

•  Conducerea si co
lectivul secţiei IFTK 
Deva — C.F.R., cu a- 
dânCă durere şi mâh
nire sufletească, .de
plâng dispariţia pre
matură a colegului 

ŞTEFAN NAGY 
(PIŞTA)

Sincere condoleanţe 
amili

. (93929)

I
\

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN ' 
FILIALA DEVA

In aceste trăiri sărbătoreşti ale Sfântului 
i Crăciun şi ale Anului Nou — 1995, adresăm 
1 din toată inima, sincere felicitări angajaţilor 
V A.C.R. din judeţ, colaboratorilor şi beneficia^ 
l rilor noştri, un An Nou fericit, cu sănătate şi 
\ satisfacţii mâi mari !
( „LA MULŢI ANI 1“ 
ţ NICOLAE HAŢEGAN,
 ̂ director

RADIO D E V A * DEVASAT
AMBATA.

24. XII. 1994
0,ft0.V-O.A.; 7,1)0 Hună 

dimîneaţâ la- Moş Ajun ,
10.00 I’un Gabi ; 12,00
Adolescenţa; 14,00 .BBC; 
14,30 Colinde, colinde;
15.00 Radio-magazi» de 
sărbătoare ; 17,00 Ce fa
cem de Moş Crăciun? ;
18.00 BBC: 19.00 Bună
seara la Moş Ajun !; 21,00 
BBC ; 21,30 Vine, vine. 
Moş Crăciun !

DUMINICA,
25. XII. 1991

7.00 pună dimineaţa,
la; Moş Crăciun!; 10.00 
Colinde româneşti; 1100 
Sărbători fericite !; 13 00
Program de prânz : 14,00 
BBC; 14,30 Muzică .
15.00 Urări de Crăciun ;
16.00 Program ’ muzical; 
T-7,00 Urări de Crăciun;
18.00 BBC; 19,00 Bună
seara, prieteni!; 21,00 
BBC; 21,30' Seară de 
sărbătoare •  Program de 
colinde ; 233)0 Nocturna
muzicală de sărbătoare.

n TV DEVA
SaMBAtA,
24. XII. 1994

9.00 Videotext; 
Observator: 11,00 
medica ; 11,30 Film 
tic •  „Profesorul distrat";
13.00 Worldnet •  „Lumea 
ştiinţei".

DUMINICĂ,
25. XII. 1994 

9,45 Videotext;
_ Observator: 11,00 
artistic"* „Călăreţul 

■ trie"; 12,45 Worlxlnet 
•  Lumea banilor.

1J.00
Tele-
artis-

10,00
Film
elec-

PROGRAM SPECIAL { 
I>E CRĂCIUN |

SÂMBĂTĂ, 24. 12. 1994 |
18.00 Deschiderea e- 1

misiunii; 18,05 Aţn v en iţi 
şă colindăm — program I  
realizat de- copiii de l a i  
Şc. gen. din C'ertej; 18.15 * 
Desene animate de Cră. ® 
ciun; !8.3ft. Osana iii Ev * 
celsis — spectacol ttg_| 

colinde, înregistrat ta Cas t * 
de Cultură din Deva: I 
19,30 Zâmbiţi, vă rog! * 
1 (Momente vesele); 19.35 
Muzică populară; 2440 
Zâmbiţi,tvă rog) II; 20,05 I  
-Videoclipuri muzicale de ! 
Crăciun ; 20,30 Mr. Bean B 
şi sărbătoarea de Crăciun ; „ 
20,55 Moment muzical i  
Ştefan Hruşcă; 21,05~lat- .  
na pe la noi prin sat E 
— spectacol înregistrat la ■  
Casa de Cultură <lin De- |  
va; 22,00 Film artistic: ■  
Cămaşa lui Hristos; 0,08 § 
Videotext. a
DUMINICA, 25. 12. 1994 I

10.00 Deschiderea emi- f
siunii; 10,05 Povestea lui I  
Moş Crăciun — film ar. I  
tis tic; 11JÎ0 Desene ani- I  
mate: „Albă ca zăpada"; 1 
13,10 Spectacol de colinde ■  
(înregistrate Casa de Cui. I  
tură); 14,00 Zâmbiţi, vă * 
rog I; 14,10 Concert Bar- I  
bra Ştreisand; 15,10
Zâmbiţi, vă rog! (B); I  
15,15 Crăciunul ...păpuşile 5 
Muppets; 16,45 Videocli- I  
puri muzicale ' de Crâ. .  
ciun ; 17,00 Tele 7 abc ; I  
21J)0 Spectacol de varie- a 
tăţi; 22,30 Film artistic: |  
Răscrucea; 0,00 Video. ■  
‘clipuri; 0,30 Videotext. |

> S.C. AGROTBANSPORT S.A. HUNEDeARA 
J DEVA
? Organizează concurs de.selecţie pentru o-; 
? cuparea postului dc MANAGER.
^ în conformitate cu Legea nr. 66/1993 şi a j 
ţ; N.M. nr. 1/1994, elaborat de F.P.S.

Ofertele se vor depune în termen de 30 de! 
zile de la data ultimului anunţ în ziar, în plic!

! sigilat, la sediul din Deva, str. Portului, nr. 2.
- Informaţii suplkacutarc la tel. 614343. ?
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