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în  invitaţia —.program, 
tipărită pentru, expoziţia 
— spectacol de duminică, 
17 decembrie, dna prof. 
Maria Miertoiu, elevii 
atelierului textil de la 
■Liceul de Artă Deva şi 
părinţii lor îşi anunţau 
potenţialii spectatori că 
„evenimentul se vrea o 
manifestare de cultură*'. 
Şi, manifestarea, găzduită 
de sala festivă a Lice
ului Sportiv Deva, a fost 
într-adevăr una culturală 
de ţinută. Dar nu . nu
mai culturală, arta în- 
tâlnindu-se fericit cti o 
acţiune cu finalitate prac
tică. Este vorba, despre 
vinderea prin licitare a 
lficrărilor de artă apli-

vând că fundal sonor 
„GoKnda colindelor" de 
Niehita Stănescu, rostită 
pe „Iarna" lui Vivaldi, a 
adus în scenă, pe lângă 
graţia dansatoarelor, e- 
leve ale atelierului textil, 
armonia între vers, su
net şi mişcare. Acestui 
tablou poetic, muzical şi 
coregrafic i-a urm at , o 
surpriză făcută celor 
prezenţi de elevii clasei 
a Il-a. Sub bagheta în
văţătoarei lor dra Diana 
Pleşa ei au colindat, im
presionând atât prin 
interpretare cât şi prin 
lumina chipurilor lor.

La reuşita spectacolului 
au dat o mână de ajutor, 
din partea Teatrului de

Târgul Sărbătorilor de Iarnă
Marţi, 19 decembrie a.c., 

a  avut Ioc, în centrul de 
reşedinţă al judeţului nos
tru, la magazinul „Sarmjs- 
mob" de pe strada Li
bertăţii, deschiderea Târ
gului Sărbătorilor de Iarnă, 
organizat de Camera de 
Comerţ şi Industrie a ju 
deţului Hunedoara. La 
festivitatea d e . inaugurare 
au participat dnii Gheor- 
ghe Dreghiei, preşedintele 
Consi liului j udeţean, Gheor- 
ghe Burlec, preşedintele 
Camerei de Comerţ şi In
dustrie a 'judeţului Hu
nedoara, Gheorghe Grun, 
directorul general al insti
tuţiei respective, Virgil 
Şoca, viceprimar al mu
nicipiului Deva, care aU 
rostit scurte alocuţiuni.

DL Gheorghe Grun a 
prezentat apoi firmele care 
au participat la Târgul 
Sărbătorilor de Iarnă — 
dirţ judeţ şi din ' ţară, 
Jată.le, enumerate fn 
dinea prezenţei în expo
ziţie: S C. „Tirta Cone- 
gim" S.R.L.r S;d. „Decp- 
bal“ S.A., S.C. „Bibliofor" 
S.A. — cu reducere de 10 

, la sută la preţul cărţii 
— H.H. Brawin S.R.L. din 
Gluj-Napoea, S.C. „Favior" 
Ş.A.. Orăştie, S.C. „Meta- 
lotext" S A. Deva, S.C. 
„Minexfor" S.A. Deva şi
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S.C. „Cupola" S.A. Cra- 
iova. '  ■

Sunt expuse în largile 
rafturi -şi vitrine ale ma
gazinului „Sarmismob" din 
Deva articole de îmbrăcă
minte, încălţăminte, de 
podoabă, giuvaeruri şi alte 
multe articole ce pot fi 
d ăru ite .— de Crăciun şi 
Anul Nou — celor ce ne 
sunt dragi. Preţurile o- 
biectelor expuse nu sunt 
mai mari decât' cele, pre
zentate de unităţile de 
desfacere cu am ănuntul 
de stat sau privatizate, ba 
chiar mal mici. Organiza
torii . îi invită pe toţi Ce

tă ţen ii municipiului Deva, 
ca şi pe cei ce vin în  
oraş să viziteze Târgul 
Sărbătorilor de Iarnă şi 
şă aleagă, după plăcerea 
inimii ş i după puterea 

■pungii. . <■'
Toţi cei prezenţi la des

chiderea Târgului de iarnă 
aU apreciat mauifpşţarea, 
necesitatea şi utilitatea ei, 
in preajm a- Crăciunului şi 
a Noului An când oame
nii îşi fac daruri.

Târgul Sărbătorilor de 
Iarnă, organizat pentru 
prima dată la Deva, este 
o manifestare de mare 
importanţă In contextul 
apropierii sărbătorilor de 
iarnă de la acest sfârşit

şi început de an. Partici
parea a fost promiţătoare 
sub aspectul celor ce au 
luat parte la manifestare, 
confirmând speranţele că 
următoarele târguri vor fi 
tnai bogate şi mai bene- 

, fice.. ,
Am mai remarcat cu 

prilejul Târgului Sărbăto
rilor de Ia rnă  multitudinea 
de flori şi ghirlande multi
colore, ca şi nerăbdarea 
oamenilor ce voiau să-l 
viziteze, nu numai din 
dorinţa de a vedea ce se 
întâmplă acolo ci şi pen
tru  a cumpără. Oricum, 
indiferent de eficienţa ma
nifestării îi urăm târgului 
succes deplin şi urarea de 
a fi un început de augur 
bun. ,

Târgul Sărbătorilor de 
Iarnă este deschis până 
sâmbătă, 23 decembrie 
a.c. Se pbt cumpăra m ăr
furi cu amănuntul, iar 
cei interesaţi pot face 
comenzi la firmele ce-st 
expun mărfurile pentru 
Cantităţi mai mari.
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•  — Ce-o fi cu vecinul nostru că s-a a- 

pucat să înlăture troienele din fa(a blocului? 
— Ce să fie, îşi caută Trabantul! •

21 decembrie

•  Sf. Mc. Iuliana; Sf. 
Temistocle;

•  Onomastică: Teofil;
•  începe Zodia Ca

pricornului (21. 12. — 
19. 1);

•  1883. Apare volu
mul „Poesii" al lui Mi- 
hai Eminescu, prefaţat 
de Titu Maiorescu, rea
lizatorul primei ediţii 
a poeziilor eminesciene.

•  A murit, în 1966, 
Istoricul literar VA- 
LF.KIU CIOBANU (n. 
1917);'

•  1968. A fpst lansată 
nava americană APOL- 
1,0 8. Zbor inaugural 
spre lună;

•  Soarele răsare la
ora 7,48 şi apune lâ 
16,39; -

•  Au trecut 354 de 
zile din an; au rămas 
doar 11.
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EXPOZIŢIE SPECTACOL
1
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21 DECEMBRIE

1 dolar SUA 
1 marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 

■ I frâne elveţian* 
I franc francez 

100 lire italiene

— 2580 Ici
— 1799 lei
— 2537 lei

, — 3979 lei
'  — 2240 lei

— 522 lei
— 162 lei

ale Băncii Naţionale

cată executate de cei 24 
de elevi ai atelierului.

Spectacolul de sunet şi 
lumină, de imagini plas
tice şi mişcare, de poezie 
a valorificat scenic cali
tăţile interpretative ale 
membrilor atelierului şi 
ale unor colegi de la 
secţia de muzică. înce
pând cu scena decorată in 
albr decor ■, „tivit" cu 
crengi verzi de brad la 
balustrada balconului şi 
flancat de două ... mari 
panouri pe care tronau 
lucrările propuse a fi 
vândute prin licitare şi 
continuând cu spectaco- 
lul totul a dovedit grijă 
pentru calitate, atenţie 
la cele mai mici amă
nunte. Spectacolul, pur
tând genericul „Iarna", 
s-a deschis, cum era şi 
firesc în aşteptarea Săr
bătorii Naşterii Domnului, 
cu colinda „Moş Cră
ciun", interpretată, îm
preună cu alte cântece, 
de vocile minunaţi: ale 
corului dirijat de prof. 
Geiu' Onţanu. Momentul 
următor a fost tot unul 
muzical — recitalul de 
chitară clasică susţinut 
de Adrian Mardan.

„Meditaţia unui ado
lescent despre artă", text 
şi interpretare Ramona 
Badiu, elevă, desen core
grafic prof. M. Miertoiu, 
a demonstrat nevoia de 
clarificări, căutarea - de 
repere, a sensului vieţii, 
a propriei identităţi, în 
clinaţia naturală spre poe-, 
zio a tinerilor. Următo
rul recital, de vioară cla
sică, a fost realizat de 
elevii Carmen Bil'ec şi 
Cristian Muk Bence. Dan
sul „Spiritul focului", a-

Revistă Deva, dnii Tică 
Hanea, coregraf, Ilie Şu- 
fană şi Sorin Orăşan, 
care au asigurat luminile 
şi sonorizarea, şi dl. Si- 
mion făget, artist plastic. 
Iar pentru ca manifesta
rea în, totalitatea Sa să 
se desfăşoare bine au 
contribuit şi sponsorii 
săi: Liceul Sportiv De
va, Coca-Cola, Pepsi-Co- 
la, Gutenberg, Euro Oii, 
Radio S.I.C.A., Mavi Mo- 
dimpex S.R.L. Eco Invest 

, S.R.L. şi Macon Deva. 
Merită amintit şi efortul 
părinţilor, în special al 
mamelor, care au pre- 

. gătit pentru acest prilej 
prăjituri gustoase ce îm 
preună cu băuturile ră 
coritoare au constituit un 
deliciu pentru partici
panţi, mai ales pentru 
tinerii şi foarte tinerii 
interpreţi. ■

Dar punctul culminant 
al serii a fost desigur li
citarea lucrărilor de artă 
aplicată: icoane pe lemn 
sau pe sticlă, panouri 
textile decorative, măşti, 
creaţie vestimentară, bi
juterii, perne decorative, 
ş.a. Realizatorii lucrării 
lor, ca re ,p e  lângă rol 
estetic au şi utilitate, icât 
şi dna prof. Maria Mier- 
toiu, : care i-a  îndrumat, 
pot' fi mulţumiţi. Lucră
rile s_au vândut bine, 
dovadă că încercările de 
diversificare a expresiei 
şi motivaţiei, prezentarea 
„nu oricum" a acestora 
şi nu în ultimul rând 
asocierea expoziţiei cu 
un spectacol de muzică, 
de poezie şi de dans-a» 
fost apreciate de parti
cipanţii la manifestare, 

VIORICA ROMAN /
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FLASH!
©  CADOURI PENTRU 

COPII, tn  zilele de 19— 
20. decembrie 1995, în 
municipiul Brad a avut 
loc împărţirea cadourilor 
de către T'loş Crăciun ia 
toata Căminele şi grădi. 
niţele. Ca sponsori ai 
acestei acţiuni au fost 
12 societăţi comerciale cu 
capital de stat şi privat, 
precum şi Primăria m u
nicipiului Brad. Cu~ a . 
ceasta ocazie copiii gră. 
diniţei nr. 1 cu program 
normal, director dna Ro. 
zalia Iuga, au susţinut 
u i  frumos program ar
tistic cu 8 grupe de co. 
pii care, prin progra.

. mul prezentat, au în 
cântat părinţii şi cadrele 
didactice care au asistat 
la această frumoasă ac
ţiune. (A U .)

©  BUNĂ DIMINEAŢA  
LA MOŞ AJUN, Durai, 
nică, 17 decembrie a.c., 
la Biserica Sfântul Nico. 
Ide din Haţeg, preot: loan 
Alihăiescu, , a avut loc 
un \  concert de colinde 
susţinut de corală a- 
cestei biserici, dirijat 
dă prof. Maria Vasiu.

Fie ca acest mănunchi 
de colinde să devină pen
tru toţi cei ce trăim  
pe aceste meleaguri un 
izvor de ape limpezi şi 
un buchet de flori . ce
reşti aduse în dar acestui 
luminos Praznic al Naş. 
terii Domnului (A.A, — 
Haţeg)

©  LANSARE. La Ma. 
gazinul „Muzica“ din 
Deva, grupul Bethleem a 
lansat prinţul volum  
„Bethleemu. Cump&răio 
n i, simpatizanţii, * toţi 
oamenii de bine sunt 
aşteptaţi. Se vor acorda 
şi autografe. (G.t.)  .

Cursuri de referinţă
a .României. |
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©  r e z u l t a t e l e  i n
CUPA LA FOTBAL: F.C.'
Naţional .- — A.S.A. Tg.
Mureş 2—0; Dinamo —
Gaz Metan 1—0; Petrolul
— Forcsta Fălticeni 2—1; .
Sportul Stud — Inter Si
biu 0—2; Steaua — Pe. 
trolul Stpina 8—0;- Gloria 
Bistriţa — Armătura Za- 
lâu 3—T; F.C. Argeş —
Danubiana Buc. 1—0; Fa
rul — Oţelul Galaţi 1—0.
(S.C.)

©  PREMII PENTRU 
MINERII VĂII JIULUI 
Din Informaţiile pe care 
le deţinem', valoarea to
tală a ptemiilor cu oca- 
zia sărbătorilor de iarnă
— a Crăciunului şi a A .  
nului Nou 1996 — pen
tru minerii Văii Jiului 
însumează, cifra de 15 
miliarde de lei.

DUpă unele estimări, 
personalul din subteran'  
va primi in medie o 
primă jietă de aproxima, 
tiv 450 600 de tei, (C.P.)

Foto: ANTON ŞOCA CILA sosit Ignatul, ’.V
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Scriitorul NECULAI CHIRICA la 75 ani I
-* * m r

Clubul oamenilor As 
afaceri din Hunedoara a 
găzduit marţi, 19 decern, 
brie, la prânz, Un eve- 
nimeni o* o remarcabilă 
ţrăire sufletească. Un mo
m ent de emoţie, deopo- 

■»trivâ pentru cel care au 
ţinut să fie lângă Neeu- 
lai Chirica, scriitor şi 
poet, la împlinirea 
vârstei de 75 de a n i 'ş i  
nu în ultimul rând pen
tru  cel care s-a dovedit 
a  fi în  decursul anilor 
Un stâlp al culturii şi 
scrisului hunedorean.

Definit ca „un poet al 
echilibrului şi al versului 
elaborat, al luminilor dar 
şi al tonurilor gri, poe
zia lui Neculai Chirica 
produce la lectură o re
ală delectare, sonetele 
sale fiind alcătuite prin 
substanţa poeziei au ten 
tice".

Neeoiai Chirica a  vă. 
zu t lumina zilei pe lS de- 
cembrie 3920, In comuna 
CostuVsj — judeţul Iaşi, 
pentru ca la numai 16 
arii, în  anul 1936, să 
debuteze în revista ie
şeană „Cuget moldove
nesc" cri poemul „Ştefan 
către Bogdan", poem 
republicat ulterior în 
anul 1940 de către Ni- 
colae Iorga în  revista 
g e a m u l  românesc către 
popor", în  numărul 14—15 
din iulie — august.

Autor a numeroase

scrieri — „Lina de aur" 
— poezii 1978, „Simfonie 
In albastru" —• 1164,
„Sub cerul purpuriu al 
Hunedoarei" — 1976, „So
nete şi poeme" — 1974, 
pasionat al poezie! fran
ceze vechi — a Iui Fran
co is Villon — sau al o- 
perelor Iul William Sha- 
kespeare 11 înfăţişează pe 
Neculai Chirica ca un 
„excelent traducător de 
poezie, un poet în ade
văratul sens al cuvân tu -' 
lui, cu un univers al te 
melor şi simbolurilor pro
prii, stăpân pe o desă
vârşită tehnică a cano
nului prozodic care îl 
înscrie în linia — în 
deajuns de rară astăzi la 
noi — a scriitorului cu 
cultul dificultăţilor' rafi- 
lifte ale formei fixe".

Ofiţer activ de cava
lerie, absolvent a l Fa
cultăţii de drept din 
Bucureşti, profesor, avo
cat, funcţionar public, 
scriitor şi poet, traducă
tor, preşedinte al Cena
clului Flacăra al scriito
rilor din Hunedoara,

'  membru al Uniunii Scri
itorilor din Româţliâ— - 
Asociaţia scriitorilor din 
Braşov, colaborator la 
19 ziare şi reviste în 
decursul timpului, Ne
culai Chirica, la vârsta 
de 75 de ani, are o bio
grafie completă, care nu 
mai necesită alte pre
zentări. ■ ■■...
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Organizat de către Bi
blioteca judeţeană şl 
cea municipală — cu 
(sprijinul nemijlocit al 
Consiliului local Hune
doara —, momentul oma
gial a polarizat atenţia 
unui auditoriu numeros, 
poeţi şi scriitori, repre
zentanţi ai autorităţilor 
locale, ai sindicatelor, 
prieteni ai sărbătoritului 
reprezentanţi ai mass- 
media.

Au fost prezentate cu
vinte de apreciere şi sa* 
lu t din jv rlea Prefecturii 
judeţulu Hv edoara, Con
siliului municipal Hu

nedoara, din partea Bi
bliotecii judeţene şi mu
nicipale şi nu în ultimă 
instanţă din partea scri
itorilor hunedoreni — 
Eugen Evu, Valeriu Bâr. 
gări. Victor Isac, Victor 
N iţă ' şi ' Tiberiu Mariş.

In semn de profunda' 
preţuire sărbătoritului i 
s-a Înmânat un coş cu 
flori, iar din partea unjii 
prieten apropiat, mem
bru al cenaclului, Tibi 
Mariş — în amintirea cli
pelor de odinioară «*-, 
o superbă 'pipă.

CORNEL POENAR
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Gest de omenie
Dl- Nicolae Huţ, li

derul Sindicatului In
dependent „Zarand" Criş- 
cior, ne roagă să transm i
tem prin intermediul a .  
cestor rânduri mulţumiri 
dlui deputat ing. Petru 
Şteolea pentru sprijinul 
acordat, de curând, în 
rezolvarea unor probleme 
la Bucureşti.

„înţelegând greutăţile 
şi situaţia dificilă — se 
specifică în* solicitarea 
dlui Nicolae Huţ, adre
sată redacţiei , In care

ne aflarin, prin omenia 
şi prestanţa dlui Petru 
Şteolea am putut să re
zolvăm unele probleme 
greu de soluţionat Iri 
condiţiile date".

•  Ne face plăcere să 
transmitem aceste mul
ţumiri, cu  gândul şi spe
ranţa că pe viitor par
lamentarii hunedoreni se 
vor implica tot mai mult 
în soluţionarea probleme
lor pe care io ridică eco
nomia judeţului ş i ' con- 
judeţenii lor. (C.P.)

i OAM ENII A ŞT E A FT A  b a n i i  J
Acum, t i  preajma sărbătorilor de ia ra i, când 

toată lumea t n  Revoie mai mult ca oricând de bani, 
se întâmplă că unele sectoare economice şi categorii de 
oameni şunt vitregite şi lăsate pe un plan secundar 

i.când este Vorba să li se dea drepturile ce li sc cuvin. 
Intr-o asemenea situaţie se găsesc, spre exemplu, 
producătorii agricoli care nu au mai primit de câteva 
luni de zile primele ce trebuie să li se acorde, con
form legilor (a vigoare, pentru viţei şi animalele (cel 
puţin 3 vaci «n lapte) crescute în gospodărie. De a- 
semeoea, sunt acumulate apreciabile restanţe la aed. 
perirea primelor datorate crescătorilor de porci şi de 
păsări. Să nu mai amintim că şi primirea banilor 
pvvim  |  tata doM: urilor subvenţionate de 'la ta p ta l  
de - -Gat pentru cei ce- şi-au procurat utilaje agricole 
cu credite de ia bănet întârzie să vină.

O fi el bugetul sărac, dar nici să faci promisiuni 
pe care să nu le onorezi, nu este normal şi firesc. 
Oamenii au totuşi răbdare şi mai aşteaptă. Dar până 
când ? (N.T.)
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Num e de sate 

hunedorene
Valea Singeorgiului, lo

calitate aparţinând oraşu
lui Călan. Pe teritoriul sa . 
tulul s-au descoperit ţi
gle, tuburi de teracotă, 
un -fragment de statuie, un 
relief funerar şi trei al
tar®' votive din  vremea 
Daciei romane. înainte de 
anul 1392, Lăţea fiul lui 
Nicolae din Streislngeorgiu 
stăpânea părţi din satul 
Vale şi din alte aşezări 
învecinate, toate aparţi.
nând districtului cetăţii
Deva.

Boia Bîrzii, sat la  co
muna VeţeL Din atestările 
documentare re fese că după 
1750 satul Boia s-a unit 
cu cel învecinat, Birzu.
Toponimul Boia reprezintă 
un nume de persoană. Ca 
antroponim- Boia este men
ţionat In acte din Ţara 
Românească din  anii 1511, 
1608, 1625 cât şi—în satul 
hunedorean Răduleşti la 
1763. Determinantul din 
actuala denumire provine
de la numele Birzu. Ţi. 
nând seama şi de faptul 
că pe ■ teritoriul satului 
actual există toponimul 
Valea Bîrzului, considerăm 
că, iniţial, localitatea care 
ulterior s-a unit cu Boia, 
se numea Birzu. Antropo- 
nimul Bîrzul este pomenit 
documentar In 1605 în Ţa
ra  Românească.

Băniţa, sat. comună sub. 
urbană. Toponimul, va
riantă a lui Băiţa, pro
vine de la băniţa, dimi
nutiv a l lui banc, formă 
arhaică a termenului baie 
(mină) ce are la origine 
latinul balneum.

Stfneeşti Ohaba,

sat in comuna Dobra. Dacă 
în prima atestare docu-l 
mqntară erau două sate, 
distincte, din 1760-^1762 
cele două localităţi apar! 
împreună ca urm are a  r 
unirii lor. Denumirea ini-; 
ţiaiă a satului a fost Stt®-j 
ceşti după cum o  arată şl 
toponimele Vîrfu Stăncese 
şi Valea Stănceascâ ex is-; 
tente In hotarul aşezării. • 
Toponimul Stînceşti e s te : 
un derivat cu sufixul —' 
eşti de la numele de fa -' 
milie Stanciu.

Prăvă'eni, sat în  comu-, 
na Vaţa de Jos. Pruna i 
atestare datează din 1650.- 
Toponimul este derivat cu; 
sufixul - -  eni de Ia ape-, 
lativui prâval „povârniş",' 
având înţelesul de „cei de 
pe povârniş". Intr-Un a c t 
din 1533 este menţionat 
satul Prăvăleni in Ţara; 
Românească.

Teiu, şat în comuna 
Lăpugiu de Jos. Denumi»; 
rea sa tu lu i, are la 1 bază 
substanti'rul te»!, prmrenlţ 
din latinul tiliun» ş|. eptfe 
interesantă pentru păstra
rea lui-1- în prima atestare 
din 1491 (Thel). Pe teri
toriul satului s-au aflat 
monede romane cu circu
laţie ' în .ţ)a^a  aateromană. 
In 1750 satul avea 80 lo
cuitori, în 1854 populaţia 
creşte la 451, iar în 1919 
toţi cei 457 erau români.

S3uleştit sat aparţinând 
oraşului Simeria. Primă 
menţiune documentară este 
din 1377. Toponimul este 
derivat cu sufixul — eşti' 
de la numele Saul, pome
nit într-un act din 1370. ' 

MIRCEA VALEA

62® Seriale, da.; §2» 
SpriagŞeld Sfor? M ; 
102)5 Santa Barbara (s); 
ilJO  Frumos şi bogat 
(f}i M M  Divorţaţi (s)t
12.00 Preţul e  fierbinte
feS); 1220 Duelul famili
ilor (cs); 13,00 Mag. a- 
mlezii; M M  Feţele d?: 
aur IMN Pa.
siunea e l e  crima (s.p.);
15.00 Barbei Schafer talb. 
r in ş ;  162» Ilona Christen 
taikshow; 17,00 Haas 
Meiser taikshow; 1320 
Jeopardyl ţes); 1130 .In
tre noi (s); 19,00 Bună 
seara (mag. landurilor); 
19,45 Ştiri, meteo, sport; 
20,10 Exploziv (magazin); 
20,40 Vremuri bune şi 
rele (s).

6*7® fjihi m C î  Î-» 
Ştiri şi rep. ITN; 720 
Hoţii f i  afaceri (do)j 
Azi »  Informaţii Ea zi; 
1026 Sape* Sb@p; M M  
Roata banilor: Europa;
15.30 Ultimele zvonuri 
bursiere; 172» Roaba ba. 
nilor: SUA; 13,30 Bule
tin fes»* *ifr* HMS® !f*m M 
rep. ITN; 19,30 Ushuaia 
ca M. Dickinson (do);
20.30 Selina Scott Show;
21.30 Magazinul ştirilor 
NBC; 22.30 Ştiri şi re. 
portaje ITN; 232» Show
ul serii. cu J. Lene; 930 
Baschet NCAA; 1,00 Ba. 
letin bursier; 1,30 Ştirile 
nopţii cu T. Brokaw; 2,00 
Real Personal taikshow;
2.30 Show-ul scrii, cu J. 
Lcno (r).

7fio Pernei inimoase 
(s); 739 Teiedhnineaţâ;
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(s); 10,15 Reflecţii (r); 
11,15 Fa, Si La a cânta 
(cs); 11,45 fiice le  lui Ca- 
ieb (s/r); 12^0 Jos măş
tile (mag.); 13,45 Jurnal 
P3; 14,05 Luminile Pari. 
suini (r); 14^0 Boiilon de 
eultare (r); 15,45 Viva (r);
16.30 Femei inimoase (r);
17.30 Bibi şi prieţenii săi 
(r); 18,15 Studio Gabriel 
(div,); 18,45 Campionul 
(cs); 19,15 Perspective a- 
snpra Americii; 20,00 
Luminile Pârisnlui; 20,30 
Jurnal elveţian; 21,00 
Tintin şi portocalele al
bastre (f); 23,00 Jurnal.

§ li::
6,36 Germania azi di
mineaţă; 10^0 Camion 
(s.p.); 11,00 Insula fante
ziilor ($); 12,00 MacGy- 
ver (s/r); 13,00 Love Boat 
(s); 14,00 Trapper John, 
M.D. (s); 152» Star Trek 
(s, SF); 16,00 MacGyver 
(s); 172» Totul sau ni
mfe (cs); 182» XXO (cs); 
19,00 Aşa-i viaţa (s);19,30 
Ştiri, sport, meteo; 202» 
Roata norocului (cs); 212» 
Comisarul Rex (s); 222» 
Schreinemackers liye — 
întrebări incomode; , 1,00 
Harald Sfehimdt taikshow; 
22» The Molly Magnires 
(f.a.); 3,55 Star Trek (s/ 
r); 4,50 Love Boat (s/r).

CANALE 51
’ 7,00 Ştiri; 9,45 Show-ul 
im M. CoStanzo (r); 1230 
Forum (show); 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene (show); 
14,40 Beantiful (s); 15,15 
Robinsonii (s); 15-45 Casa 
Castagna (show) eu Al- 
berto Castagna; 17,00 D.a.; 
19,99 OK, preţul e co
rect (cs); 20,00 Roata no
rocului (cs): 21,00 Ştiri;
21.25 Circulă zvonul
(show); 21,40 Mina contra 
Battisti (show muzical); 
23,45 Ştiri; 0,15 Show-ul 
lui M. Costanzo. 22»
Cotidiene (show/r); 2A5 
dreulă zvonul (show/r); 
t,M Revista presei; 3,30 
Cin cin (s).

7,00 Ştiri; 7.45 Un©* 
mattina (magazin); 10.35 
Film ;, 12,05 Dimineaţa 
verde (mag.); 1325 Ştiri; 
13,35 Doamna in gal
ben (s); 14,30 Ştiri; 15,05 

Sala de jocuri (cs); 16,45 
Solletico (magazinul co
piilor); 1620 Desene a- 
nim ate; 18,30 ZorrO' (s):
18.50 Azi în Parlamenţ ; 
19,10 Italia scara (mag.);
19.50 Luna Park (cs); 21,00 
Ştiri, meteo, sport; 21,40 
Film; 23,50 După „bip" 
lăsaţi mesajul (show); 
12» Ştiri, zodiac, meteo; 

1,30 Talie joasă (mag.) ; 

2,15 Film.
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PRIMARUL 

MUNICIPIULUI BRAD

Adresează cu ocazia sărbătorilor de bâr
nă, Crăciunului şi Anu lu i Nou 1996, tuturor 
locu itorilo r municipiului Brad, sincere fe lic i
tări şi urări de bine, sănătate, fericire şi ptos- 
perîtMe. . . .

LA  M U L ţl A N I t
";■■■ Primar, ■

Ing, NICOLAE MOGA

METALOTEX S.A. DEVA

Conducerea S.C, METALOTEX SA . Deva 
fe lic ită colectivul de angajaţi pentru rezulta
tele obţinute In  acest an şi le urează atât lori 
cât ş i colaboratorilor, senine şi vesele, sărbă
to ri de iarnă, iar pentru anul 1996 un sincer 
şl călduros LA MULŢI A N I /

■ M anager,'
; tng. CRIQORE HOLHOŞ

REMPES SA. DEVA

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a Anu
lu i Nou 1996, urăm salariaţilor societăţii şi 
fam iliilo r lor multă sănătate, fericire şi înde
plinirea tuturor dorinţelor.

LA MULŢI A N II
Consiliul de Administraţie 
al S.C. REMPES S.A. Deva

SINDICATUL INDEPENDENT 

„CONSTRUCTORUL" 

ICSH HUNEDOARA

Cu p rile ju l sărbătorilor de Iarnă — al 
Crăciunului şi Anu lu i Nou 1996 —, Sindica
lu l independent ^Constructorul" ICSH Hune
doara urează membrilor de sindicat, condu- 
cerii SC ICSH SA, colegilor din mişcarea sin
dicală, colaboratorilor şi beneficiarilor noştri, 
multă sănătate, fericire şi îndeplinirea tutu
ror dorinţelor.

Lider sindicat,
, fng. DOREL FLORI AN

SINDICATUL

SIDERURGISTUL

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Cră- 
ciunulţii şi Anulu i Nou 1996 —  SINDICATUL 
SIDERURGISTUL urează tuturor membrilor 
săi, colaboratorilor multă sănătate, fericire, 
precum şi tradiţionalul 

LA MULŢI A N II

V CONSILIUL DE CONDUCERE

i
li

r m i  ■

FEDERALCOOP 

HUNEDOARA DEVA

transm ite cu ocazia sărbătorilor de iar
nă — Crăciunului şi Anulu i Nou 1996 — 
membrilor cooperatori, acţionarilor, salaria
ţilo r, tuturor colaboratorilor şi publicului con
sumator mulţum iri pentru buna colaborare şi 
le urează îm plin iri deosiebite, fericire şi LA 
MULŢI A N I t

Conducerea Federalcoop 
Hunedoara-Deva

S.C. BIBLIOFOR S.A. DEVA

Transmite tuturor cumpărătorilor, cola
boratorilor societăţii, salariaţilor, acţionarilor 
şi fam iliilo r acestora, cu ocazia minunatelor 
sărbători de CRĂCIUN şi ANUL NOU — 1966, 
calde fe lic itări şi le urează mult noroc, viaţă 
îndelungată, belşug şi sănătate.

LA MULŢI A N I 1
Director,

Ing. HOREA ALIN  CRIŞAN

S.C. UNIVERS SA, 

D E V A

7 v t >

Adresează cu ocazia Sfintei .sărbători a 
Naşterii Domnului şi a Anulu i Nou 1996, sala
ria ţilo r societăţii şi fam iliilo r acestora, cola
boratorilor şi tuturor celor care trec pragul 
unită ţii noastre, cele mai alese gânduri de 
bine, sănătate, noroc şi îm plin iri în viaţă, un 
CRĂCIUN FERICIT şi un AN NOU mai pros
per şi rodnic, împreună cu urarea tradiţională 

„LA  MULŢI A N I!"

CONDUCEREA SOCIETĂŢII

SINDICATUL LIBER 

,22 DECEMBRIE" TELIUC

Cu ocazia Siintelor sărbători de Crăciun 
şi A nu l Nou 1996, conducerea Sindicatului L i
ber „22 Decembrie" Teliuc urează tuturor 
membrilor de sindicat de pe platforma Teliuc, 
fam iiiilo t acestora, colaboratorilor săi —  Liga 
Solidaritate^ '92 Deva, Conducerilor RAC Deva 
şi S.M. Poiana Ruscăi—  multă sănătate, pu
tere de muncă, sărbători fericite, alături de 
tradiţionala urare minerească NOROC BUN t 

LA MULŢI A N II  7 ;■

BIROUL EXECUTIV AL 
SINDICATULUI LIBER 

„22 DECEMBRIE" TEUUC

;

' «'- v 7

CAMERA DE COMERŢ 

,Ş I INDUSTRIE A  

JUDEŢULUI HUNEDOARA

: Sărbătorile de iarnă—  Crăciunul şi Anul
Nou 1996 —* ne oferă plăcuta ocazie de a 
adresa şi pe această cale membrilor săi, agen
ţilo r economici, partenerilor, colaboratorilor, 
salariaţilor, precum şi tuturor celor care ne 
suni alături, cele mat alese urărt de sănătate, 
fericire şi prosperitate în anui care vine, ală
tu ri de tradiţionalul

' LA MULŢI A N I!  .
Colegiul de Conducere al 

Camerei de Comerţ şi 
Industrie a jud. Hunedoara ,

REGIA AUTONOMA  

DE INTERES LOCAL 

HUNEDOARA

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Cră
ciunului şi Anului Nou 1996, conducerea Re
giei Autonome de Interes toca i Hunedoara 
adresează locuitorilor municipiului, salariaţi
lo r regiei şi fam iliilo r acestora, colaboratori
lo r săi, cele mai sincere gânduri, multă sănă
tate şi numai bucurii în anul 1996.

LA MULŢI AN I CU FERICIRE l
Director R.A.I.L.,

Ing. LAVIN IU  CRISTIAN

Cu p rile ju l sărbătorilor de iarnă — CRĂ
CIUNUL şi ANUL NOU 1996 — adresăm sa
laria ţilo r şi acţionarilor

EUROVENUS a» *» &

clienţilor şi beneficiarilor serviciilor noastre, 
tradiţionala urate „Sărbători fericite* şi „A nu l 
Nou fe r ic it!“ , Însoţite de dorinţa de mat bine 
pentru toţi, de fericire şi prosperitate in  fie 
care familie.

LA MULŢI A N II
PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAŢIE 
Ec. LIVfU TUDOR, 

director

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Cră
ciunului şi Anului Nou — 1996, conducerea

MCDOPfl S.A.
Hunedoara urează tuturor anga laţilor săi, 
fam iliilo r acestora, colaboratorilor şi parte
nerilor de afaceri muită sănătate, fericite, 
prosperitate în  Noul An, alături de tradiţio 
nalul „LA  MULŢI A N I!"

Conducerea Societăţii 
MEROPA S.A. HUNEDOARA
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Rezultatele practice 
confirmă şi în cazul SG 
Aprotera ‘SA din Sime- 
ria că privatizarea prin 
metoda MEBO are efec- 
‘te pozitive âsupra acti
vităţii economice de an
samblu a firmei, precum 

'ş i  asupra relaţiilor sale 
cu furnizorii şi cu be 
neficiarii. In discuţia pe 
care am avut-o recent cu 
dl ing. Romulus Timar, 
administrator unic şi di
rector al societăţii, a pus 

: în evidenţă o serie de 
aspecte ce denotă că" pri
vatizarea (în prezent fiind 
achitate integral toate

■ datoriile faţă de FPS) a
■ determinat schimbarea li- 
' nor mentalităţi şi a ati-
tudihii salariaţilor faţă 
de muncă, dorinţa şi in- 

i teresui fiecăruia fiind 
subordonate satisfacerii 
in bune condiţii a cerin
ţelor clienţilor, specifi
cul firmei constituindu-1 
aprovizionarea agricul
turii cu o gamă variată 
de utilaje agricole, cu 
piese de schimb şi ma
teriale, inclusiv în dome
niul auto.

Răspunzând cerinţelor 
impuse de economia de 
piaţă, precum şi solicită
rilor agricultorilor, inclu
siv din unele judeţe li

mitrofe, cei 67 de sala
riaţi ai firmei depun per
manent strădanii. în ve
derea , menţinerii la cote 
ridicate a prestaţiilor în 
competiţia: eu alţi con
curenţi. Asta pentru că, 
potrivit devizei dlui Ti. 
mar, „ce-ai pierdut azi, 
nu mai poţi să câştigi 
mâine". Iată de ce, aşa 
cum am reţinut din dis-

jca că prestigiul firmei 
trebuie păstra t permanent, 
Având un sistem infor
maţional bine organizat, 
ne mai preciza interlo- 
icutorul, firmă ştie în 
orice moment să comu
nice celor interesaţi toa
te elementele legate de 
raportul preţ-calitate, ori
ce intenţii şi modificări 
fiind comunicate de că

Ca sa câştigi, trebuie 
să alergi permanent!

cutie,: ca să câştigi, tre
buie să alergi permanent, 
să fii mereu în mişcare 
Ca să nu piardă nimic 1 
din cursă, aproape a de
venit o regulă ca, lunar, 
un salariat al firmei să 
treacă, dacă nu este po
sibil de două ori, cel 
puţin o dată pe la fie
care furnizor, indiferent 
în ce colţ de ţarăr s-ar 
găsi acesta. V

în  acelaşi timp, respec
tul şi solicitudinea faţă 
de beneficiari se mani
festă in toate împreju
rările, având în vede-

tre furnizori cu câte o 
lună de zile înainte de 
schimbare. In acelaşi con
text se înscrie şi preo
cuparea de a lua frec
vent de pe piaţă pulsul 
preţurilor la produsele si
milare oferite de alte fir
me. Apoi, pe lângă men
ţinerea unor preţuri cât 
mai accesibile posibil, 
im portan t. de arătat este 
că tot ceea ce vinde fir
ma are asigurate terme
ne de garanţie în funcţio- 
nare.

De asemenea, are rele
vanţă şi faptul că, supli

nind un  gol evident de 
pe piaţă, anume acela 
privindj lip sa  unor piese , 
şi materiale mai măruri. 
te şi ieftine, dar căuta
te  de clienţi (cum â f fi 
diferitele garnituri sim
ple, şuruburile de di
mensiuni diferite ş.a.), 
firma se ocupă şi de a- 
pr.ovizionarea unor ast
fel de mărfuri, deşi va
lorificarea lor nu aduce 
totdeauna un profit co
respunzător, :

Intuind că în lunile de 
sfârşit şi de început1 de 
an în activitatea produc
tivă la furnizori sau în 
transporturi intervin u- 
nele dereglări, motivate 
sau nu, s.a făcut o apro
vizionare mai bună pe 
stoc, astfel incât clien
ţii care doresc să lu
creze, în special la re
paraţii, să poată găsi 
ceea ce au nevoie. Con
siderentele amintite de. 
notă că la SC Aprotera 
există o experienţă bună 
in  domeniul aprovizionă
rii, dorinţa şi interesul 
ca cifra de afaceri, pro
fitul firmei, relaţiile cu 
furnizorii şi beneficiarii 
să se situeze la cote re
zonabile.

NICOLAE TlRCOB

DE COPII

î  AVEŢI DREPTUL 
|  LA REDUCERE

•  • .  •

I DE IMPOZIT

* Mulţumipdu-i dlui 
I Ladislau Balea, din co. 
! âăuna Unjrea, pentru

» urările ce ni le-a ădre- 
 ̂ Sat la ceasul sărbători-

I" lor de iarnă, îi, răspun
dem favorabil la între, 

î  barea cu larg evantai 
I de probleme pe care 
» ne-a pus-o prin scri- 
|  soarea trimisă redacţiei 
* ziarului nostru. Con- 
I sultându-ne cu specia- 
J lişti în materie, in ba- 
|  za prevederilor legale 
:  in vigoare, aceştia ne-au 
I spus că, in cazul con- 
î  creţ al dlui Balea, care 
|  este : in vârstă de 69 
J de ani, posedând certi- 
|  ficat medical gradul II, 
I precum şi legitimaţie de 
I handicapat, are dreptul 
|  la o reducere de 50 la 
» sută Ia impozitul pe ve. 
I nitul agricol. Ia impo- 
* zitul pe clădiri şi taxa 
j  pe autovehicule, ' •
J In cortsecinţă, dacă

i s-a procedat în alt mod, 
trebuie făcute corectu- 

• rile de rigoare.

PAŞI SPRE 
REFORMĂ

Până Ia sfârşitul săp
tămânii trecute, în ju. 
,deţ se eliberaseră 29374 
titluri de proprietate 
pentru o suprafaţă to
tală. de 49 055 ha de 
teren. Aceasta repre
zintă 53,8 la sută din 
numărul celor îndrep
tăţiţi, potrivit Legii 18/ 
1991, să pritaească pă- ■ 
mânt în proprietate. ’ 
Săptămâna aceasta se 
vor mai elibera 394 
de titluri.

Până luni, 18 decern, 
brie, un număr de 
34136 posesori de cu
poane nominative de 
privatizare subscrise- 
seră pentru diferite so
cietăţi comerciale sau 
pentru FPP. (I.C.)
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I Nu este prirna dată 
când asistăm la evoluţia

I corului Şcolii Generale 
Nr. 1 Brad. In catedrala

I Ortodoxă din Orăştie, 
formaţia pregătită şi di-

I rijată  de profesorul E- 
mil Mărgineanu a sunat 

I  frumos interpretând 
* splendide colinde. Fapt 
I  pientru care juriul Fes- 
J tivalului-concurs in-ter- 
I  judeţean de muzică sa-

I" eră „Cu noi este Dumne
zeu" i-a acordat Premiul 

■  special, oferit de Des. 
I  părţământuţ Orăştie al 
■ „Astrei". Sigur, evoluând 
|  Intr-o asftel de întrece-

I re de ■ anvergură, elevii 
corişti au fost emoţionaţi.

I Dar, credem, că mai e- 
moţionat a fost dirijorul

I lor, profesorul Emil Măr
gineanu, care după ter.

1 minarea studiilor su
perioare â părăsit Orăş- 

I  tia, plecând la Brad, spre 
■  a preda muzica. Aşa, un 
I  ^ozăştian de pe Valea 
» Mureşului devenea moţ 
P prin adopţiune.
_ Corul Şcolii Generale

I Nr. 1 Brad a luat fiin- 
. ţă în anul 1970. Un cor

I care se primeneşte in 
fiecâre an. De aici, o

I muncă extrem de. difi
cilă pentru dirijor în

I pregătirea formaţiei. Dar, 
profesorul Emil Mărgi-

i neanu era pregătit pen
tru  această muncă difi-

I cilă. Să menţionăm că el 
a dirijat şi corul de ca-

I meră „Cantilena" al Ca
sei de Cultură Brad, pre-

I 
I

însoţit de nelipsita sa I  
vioară a pregătit şi di- !  
rijat corul bărbătesc al I  
În trep rinderi Miniere E 
Barza. 1

în  repertoriul corului ■  
Şcolii Generale Nr. 1 |  
Brad figurează, după cum ■  
ne-a mărturisit interlo. |  
cutorui nostru, prelucrări |  
de compozitori consa-■
eraţi, în special de c o - | 
linde, semnate de Timo-S 
tei Popovici, Dimitrie 1 
Georgescu Kiriac, Gheor. 5 
ghe Cucu, Nicolae L un-1 
gu ş.a. In fiecare an se E 
prezintă un concert la I 
Biserica Ortodoxă din E 
Brad. Corul a făcut in-1  
registrări la postul de E 

'radio Timişoara în m ai.| 
multe rânduri. A parti- ■  
cipat la Festivalul coral I  
„Ion Vidu“, mai precis E 
la secţiunea pentru co- 1  
pii, desfăşurată la Bu. ■  
ziaş (Timiş) şi apoi la |  
Festivalul coral de la ■  
Marga (Caraş-Severin) j 
destinat copiilor „Tîmo- ■  
tei Popovici", organizat |  
prin strădania unui cu- ■  
noscut o m 'a l catedrei şi |  
compozitor Dumitru Jom- 
pan. I

In deplasările sale, co-1

I  luând bagheta de la pro. tru Cultură.
fesorul Silviu Olosu. în- 
tr-o perioadă, profesorul MINEL BODEA

î

Iarnă în Parcul dendrologic din Simeria. \

Foto: ALIN BURLACU

Oamenii pentru oameni
In satul Crişan din comuna Ribiţa — cum ne 

spunea dl Avram Iancu ,. secretarul consiliului lo
cal, s-au modernizat porţiuni de drumuri săteşti, în 
lungime de 200 metri. Pe Valea Ribiţei şi pe râul 
Crişul Alb s-au reparat,, cu aportul sătenilor din 
Ribiţa, digurile.

De consemnat aportul deosebit al consilierilor 
ing. Virgil Niţă, Grigore lusco, Mircea Cimpoaie, ing. 
Ioan Budău, Remus Uibar, care au mobilizat cetă
ţenii din Ribiţa şi nu fără efect. Valoarea lucrării 
este de 2,5—3 milioane de lei. Un sprijin efectiv a 
fost dat şi .de E.M. Ţebea.

In atenţia primăriei s-a aflat şi aprovizionarea 
cu combustibil pentru iarnă a şcolilor şi dispensa
relor de pe teritoriul comunei. (E.S.)

i

O industrie renaşte din propria-i cenuşa
Rămasă sub oblăduirea 

nimănui, m u lt, timp după 
1989, industria mică n-a 
fost ocolită de valurile 
tranziţiei, care au mătu
ra t multe activităţi utile, 
au spulberat mici atelie
re şi îndeletniciri ce ris
că să dispară pentru tot
deauna.

Faptul că unele dintre 
aceste societăţi mai exis
tă şi chiar prosperă în 
noile condiţii se datorea
ză unei voinţe apreciabi
le şi nu în ultimă instan-. 
ţă unei coordonări ma
nageriale care implică a- 
desea multe riscuri şi sa
crificii dar al căror rezul
tate sunt, de nenumărate 
ori, benefice.

O gamă largă de activi

tăţi, printre care se nu
mără comerţul, confecţiile 
textile, tâmplăria, prelu
crările mecanice, confec
ţiile metalice, morăritul şi 
panificaţia sunt doar 
câteva dintre elementele 
de bază care definesc în 
esenţă ceea ce reprezintă 
SC Metalotex SA Deva, u- 
nitate ce a renăscut, în 
ultima perioadă de timp, 
din propria-i cenuşă. Se
cretul? Nimic mai simplu 
decât aplicarea unor me
tode moderne, bazată pe 
simplitate şi regula bu. 
nului simţ ’ în hotărârile 
luate., Managerul societăţii 
Metalotex SA Deva, dl 
inginer Grigore Holhoş, ne 
precizează că un rol deo
sebit de important în re

vigorarea industriei mici 
în speţă a SC Metalotex 
SA Deva, l-a avut facto
rul uman şi activitatea de 
marketing. „Nici un capi
tal social, oricât ar fi el 
de mare, nu reprezintă 
o bogăţie cum este calita
tea factorului uman. Nu-' 
mai înconjurat dc sala
riaţi competenţi şi de ca
litate se poate ajunge la 
performanţă, lucru ce poa. 
te fi mult mai uşor rea
lizat folosind inteligenţa 
şi forţa umană, decât pu
terea materială", a mai 
precizat interlocutorul nos. 
tru. ’ '

Sintetizând doar câteva 
elemente definitorii din ac. 
tivitatea SC Metalotex SA 
Deva, acestea nu mai ne

cesită alte comentarii: pro
ducţia fizică şi valorică s-a 
dublat în perioada ianua
rie — noiembrie *95, faţă 
de perioada similară a 
anului *94. iar exportul — 
aproape inexistent în anul 
trecut, a atins, la fi
nele lunii noiembrie a.c., 
peste 30 000 DM.

Dacă în anul 1992- so. 
cietatea înregistra pierderi 
de peste 140 de milioane 
de lei, în prezent, la sfâr
şitul lunii trecute, profi
tul însuma ceva mai bine 
de 70 milioane de lei, fapt 
ce deschide o nouă” per
spectivă a întregii activi
tăţi-a unităţii.

Determinant pentru reu. 
şită şi în primul rând pen

tru  export s-a dovedit a 
fi calitatea produselor, 
prospectarea pieţei, struc
tura producţiei şi nu în ( 
ultimul rând îmbunătăţi
rea tehnologiei de fabri
caţie a produselor ce poar
tă inscripţia Metalotex SA 
Deva.

In prezent, pe lângă pro
dusele tradiţionale socie
tatea confecţionează case 
de bani, cuptoare de pâi
ne, specialităţi şi pizza. 
mobilier, pături, plapume 
etc., iar perspectiva anga
jării de noi lucrători ră
mâne deschisă ca urmare 
a relansării activităţii de 
mică industrie.

CORNEL POENAR

Joi, „21 decembrie 1995;
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AURELIAN TEMIŞAN -  
ÎNTRE DEZVĂLUIRI ŞI TĂCERI

Prezent la festivalul de 
muzică uşoară _ „Stelele 
cetăţii" încheiat nu* cu 
mult timp în Urmă la 
Deva, cu un recital sus. 
ţinut în seara Galei lau
reaţilor, l-am rugat pe 
Aurelian Temişăn să îm
părtăşească câteva din 
gândurile sale tinerilor 
lui admiratori.

— Ce face Aurelian Te- 
mişan la sfârşit de an?
Şe apropie şi el de ora 
bilanţului sau Încă mal 
are de aşteptat?

Cred că aş putea fa
ce un bilanţ; şi nu atât 
un bilanţ material cât, 
mai ales, unul spiritual, 
al întregii activităţi a r
tistice. '  , ,

—■ Şi esţe acesta un . 
bilanţ pozitiv?

— Dă, categoric; chiar 
in • ciuda micilor inciden- -

te care au mai intervenit pe 
parcurs. De fapt; este un 
bilanţ m ult mai fructuos 
decât cel de anul tre
cut, având în vedere că 
am reluat contactul cu 
forurile de gen din ţară, 
având nişte turnee şi 
câteva participări la fes
tivaluri, cum este şi cel 
de-aici, de la Deva.

— Pentru că ai fost î  
prezent în mai multe - 
părţi ale  ţării, spunerile 
despre publicul întâlnit 
acolo, pentru că aici, du

pă cum ai văzut, nu a 
fost prea numeros.

— Da, aş putea spune 
că Deva este unul din
tre oraşele unde am gă
sit, la un festival, foarte 
puţin public faţă de alte 
oraşe. De exemplu, la 
un alt asemenea festival, 
desfăşurat .recent la Foc
şani, a fost o sală plină 
şi o atmosferă pe care 
nici nu pot sa v-o de
scriu. Totuşi, aici — bun 
publicul, dar puţin. Im
portant e că cei care au 
fost Ş-au simţit bine; şi 
fiindcă s-au simţit bine 
Vor', merge acasă şi vor 
spune şi celorlalţi cât de 
frumos a. fost acest fes-, 
tival şi cât de bine au 
ajuns până la capăt. Ceea 
ce înseamnă un punct 
câştigat pentru anul vii
tor.

Crezi că la ora ac
tuală compozitorii noştri 
oferă interpreţilor com
poziţii pe măsura lor, ori 
situaţia este ihversă?

— Nu cred asta, pen
tru că o mare parte din 
ei sunt la vârsta la ca
re nu mai pot face alt
ceva şi-atunci scriu 20 
de piese, după care pun 
mâna pe telefon şi su
nă pe „x" sau „y“, fără 
să ţină bont dacă i se 
potriveşte vreuna din 
piese. Ceea ce este o a- 
beraţie, pentru că ideal

este ca tu, ca şi compo- t 
zitor, să stai de Vorbă . 
cu solistul şi cu textie- ) 
rul înainte ca piesa să 
fie scrisă.

— Să înţeleg că tu aş
tepţi încă acel compozi
tor care să te pună cât 
mai bine în valoare?

i — Eu pot să spun că 
ii voi căuta, dar s-ar pu
tea să nu -1 găsesc în ţa 
ra asta deloc. Pentru că 
am luat deja nişte mă
suri pe care nu le voi 
dezvălui acum; le veţi 
afla la momentul potri
v it..

/  — Şi altceva, în ce 
priveşte viitorul?».

— Am mai multe pro
iecte, dar am învăţat să 
nu mai dezvălui şi să nu 
mai anticipez momente* 
le când vor avea loc e- 
venimentele respective. 
Deocamdată se lucrează 
la viitorul meu disc, dar 
mai multe nu vă pot spu
ne, pentru că nu depind 
lucrurile numai de mine.'
'"■--* Şi-atunci, în înche

iere, ce transmite Aure
lian Temişan admiratori
lor săi? ■■ ■ ' "
• — Le spun „La mulţi 

ani!“, iar cei ce vor să-mi 
ureze la fel o pot face 
scriindu-mi pe ad resa : 
str. Sandu Aldea, nr. 41, 
sector 1, Bucureşti.

GEORGETA BlRLA ?*

In aşteptarea lui MOş Crăciun. Foto: ANDREI SOCACIU — ele*
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ADA. Mulţumeşc că-mi 
permiţi să-ţi folosesc 
sinceritatea, cum spui tu: 
„răspunsul s-ar putea să 
le folosească şi altora", 
pseudonimul tău te va 
apăra. Ţi-ai început via
ţa  sexuală la 16 ani, prie
tenul actual este brutal, 
gelos, chiar te şi bate 
deşi apoi vine eu flori 
ş i , cadouri scumpe să-şi 
ceară iertare... Ţ i.e ' fri
că să întrerupi legătura, 
încă simţi totuşi dragos
te şi nu ştii ce să faci 

, . Ada, cred că şi tu faci 
confuzie între iubire : şi 
sex. Ceea ce tu ai ne
voie acum cred că e s te . 
6 iubire şi nu doar o via
ţă  sexuală cu un parte
ner cunoscut. Apoi se 
pune întrebarea;, gelozia 
şi brutalitatea riiai poa
te fi o dovadă â  iubirii

PĂRERI

ADOLESCENTINE

IUBIREA
Iubirea ni se relevă 

mantie a purităţii îm
brăcând inimi. Iubirea 
e perseverenţă, curaj, 
hotărâre, dinamism. Iu. 

*birea înseamnă zâmbe
te,; speranţe, * bucurii. 
Caile dragostei sunt 
presărate cu fiori ce-şi 
revarsă mirosul îmbă
tător atunci când sunt 
orbite de strălucirea 
Soarelui.

Dragostea e abnegaţie, 
altruism, modestie; dra
gostea e galbenul unei 
frunze ce cade plân
gând frumuseţea Toam
nei. Dragostea e dorin
ţa de a rămâne cu pri
virile. aţintite spre in
finit, repaus în nemu
rire şi sete de ridica
re înspre sublimul fe
ricirii.

Iubirea e treaptă, e  
bilanţ unificator, e  cer
titudine/ şi siguranţă. 
Iubirea e albul unui 
crin crescut în noroi, 
parfumul dur al cri
zantemelor, aspiraţie 
spre perfe'cţiune, încre
dere şi dăruire.

Ea c somnul tăcut al 
stelelor în timp ce-şi 
revarsă sfios lumina, e 
cântec de biruinţă, ra 
ţiune de existenţă.

; VALENTINA SAV, 
Deva

i ! Expoziţie de carte ,i L l ' i i r - —

atunci când porneşte pe 
bâze neîntemeiate? îmi 
spui că prietenul tău nil 
te duce la discotecă doar 
pentru că e gelos dar el 
merge de unul singur... 
De ce merge, Ada?; Să-şi 
găsească o altă iubită? 
Dăcă nu şi-a găsit eşti 
bună şi tu? Iubirea nu 
se reduce doar la  actul 
sexual, .dimpotrivă a- 
cesta dih urmă este doar 
ca ultimă formă de în- 

‘ tregire a  iubirii dintre 
doi oameni, ca o pecetlui
re a dragostei. Uneori 
dragostea poate fi rinilt 
timp doar pe plan spi
ritual fără a necesita ac
tul sexual aşa cum şi 

.'sexul poate exista fără 
dram de iubire, doar ca 
un acţ pur fiziologic. A 
iubi pe cineva înseamnă 
a-i dori mereu binele, 
a-i' dărui şi a împărtăşi 
cu persoana iubită feri
cirea, , dar şi tristeţea, a 
simţi împreună, a te bu. 
cura îm preună de viaţă

şi toate âcestea presupun 
un permanent dialog. A- 
colo unde există bruta
litate nu poate exista iu
bire, dacă iubeşti pe ci
neva ; nU-i faci răul şi 
nici nu i-1 doreşti.
, Ada, încearcă să-ţi re
găseşti libertatea inte
rioară, învinge.ţi teama, 
viaţa ta nu trebuie să 
se oprească aici, nu ac
cepta aOeastâ. legătură 
doar din teama că poa-*B 
te nu vei întâlni un alt ■  
bărbat eare să te iubeas
că şi nu uita că dragos
tea nu începe cu actul 
sexual şi n ic i 'n u  şe re
zuma doar la atât! Chiar 
tu îmi spui că prima oa
ră ai cedat doar pentru 
că ai crezut că prin sex 
vej putea păstra o prie
tenie, d ar nu a fost a- 
şal... eşti la al treilea 
prieten... ..

Fii liberă Ada, dragos. 
tea fără libertate nu poa
te fi adevărată.

INA DELEANU

, | Timp de cinci zile, în tre  14—19 decern- |  
j brie a.c., sediul Sucursalei M iniere Brad a fost * 
I gazda unei interesante expoziţii sub' genericul |  
| „Bradul de-a lungul anilor". ' ' '  ’ ' • î
|  "Manifestarea a reunit 23 de titlu ri de car- I  j te, 10 insigne, întfeguri poştale, exponat^ — |  
î  din colecţia personală a dom nului Nicolae J 
|  Stoica — ce au avu t în vedere, în principal, 1 
» istoricul activităţii m iniere din zona Brad. î 
I D intre titlurile cele mai valoroase, pre- |  
I zente în  expoziţie am r e ţ in u t : „Năzuinţe şi j 
I înfăptuiri sociale in Societatea Mica Brad**, I 
Ig p ăru tă  în anul 1939, „Moţii** — autor Ion î 
‘ Rusu A brudean — 1934, „Zăcămintele met a- J 
I lifere** — autor Viorel Brad —  1958 şi i 
» „Boria**, autor Aron Cotruş, carte ed itată  la î 
|  Brad în  anul 1935, la  Editura Pantheon. (G.P.) j

Definlţîi... a p ro x im a tiv e
•  A ltruism  = A rta de a te servi de alţii 

având-aerul că le vrei binele, (Rene Dubrueil).
•  Bârfa = singurul zgomot mai rapid de

cât sunetul. (Rţario del Monaco).
•  Conştiinţa = Ceva care nu te împiedi

că niciodată să comiţi un păcat, d a r te  împie
dică să te bucuri de el în pace. (Theodore 
Dreiser).

•  Spirit = este contrariul b ogă ţie i; cu 
cât ai mai puţin, cu a tâ t eşti mai satisfăcut. 
(Paul Masson).

•  U râţenie = U râţenia are ceva superior 
frum useţii : durează, (Daniel Mussy).

•  Vis =  A visa înseamnă a dormi cu ilus
tra ţii în  text. (Eugenio d ’Ors Y Rovira).

In ianuarie ’91, în tim
pul show-ului de la Salt 
Lake City/USA, are loc 
un accident în care au 
murit trei spectatori. An- 
gus spune: „Nu ştiu ce s-a 
întâmplat, dar mai sunt 
încă şocat. Nouă nu ne 
mai rămâne altceva de 
făcut decât să prezentăm 
condoleanţe familiilor ce. 
lor. trei adolescenţi şi să 
luăm măsuri de protecţie 
suplimentare pentru ca 
aşa ceva să nu se mâi în
tâmple".

Turneul european cu 
grupul King’s X a bene
ficiat de măsuri speciale 
de securitate, bariere în 
jurul .scenei şi oameni de- 
ordine în număr foarte 
mare. în  faţa a l® 000 de 
spectatori, pe 26. 03. 1991 
AC/DC are un show ex
celent de 120 minute la 
sala Schleyer Halle din 
Stuttgart. Succesul răsună-

MUSIC BOX AC/DC (X)
tor a continuat la Paris, 
unde, la sala Bercy (28. 
03. ’91), 16 000 de fani âu 
aplaudat la scenă deschisă 
prestaţia grupului.

„Are You Ready“ — a l 
treilea extras pe single a- 
pare la 8.05.’9l, pentru ca 
la 26 iulie 1991 Tunder. r  
struck şi albumul The Ra- 
zor’s Edge să fie No. 1 la 
categoria vânzare din re
vista Metal Hammer.

Pe 17 august ’91 s-a des
făşurat la Castle Of Do- 
nington cea de-a 11-a e- 
diţie a tradiţionalului fes
tiva l Monsters Of Rock. 
Gele 72 000 de locuri all 
fost puse în vânzare pa 
20 aprilie, epuizându-se în. 
tr-o săptămână.-Ediţia din 
1991 i-a avut ea invitaţi

pe AC/DG — cap de afiş 
(cea de-a treia participa
re a grupului după edi
ţiile din ’81 şi ’84), Me- 
talfica, Motley Crue, 
Quuensryche şi The Black 
Growes. Caravana rock
ului a  'poposit apoi în, 
Franţa, Germania, Italia, 
Austria, Ungaria (prima 
ediţie a festivalului la 
Budapesta în faţa a 
47 800 de spectatori) şi în 
premieră Moscova (28 sep
tembrie), transportul ma
terialelor necesitând 40 
de camioane. în  ciuda a- 
nilor care au trecut An- 
gus Young, acest copil mi
nune al- rock-ului mondial, 
reuşeşte încă să înflăcă
reze inimile a milioane de 
tineri.

La sfârşitul unui nou şi 
obositor turneu mondial 
membrii grupului decid 
să se recreeze, pentru o 
perioadă “de timp, Angus 
mutându-se cu soţia în 
Olanda, Brjan şi Cliff Wi
lliams plecând la Florida, 
iar Slade şi Malcolm s-au 
reîntors în Anglia. Casa 
East West Records scoate 
la 23 octombrie ’92 albu
mul „AC/DC — Live!” ca. 
re atinge No. 5 în -UK, 
(19.11.’92) şi No. 15 în Bill- 
board. Acest album mult 
aşteptat de fani, apărut la 
15 ani de la celebrul „If 
You Want Blood You’ve 
Got It“ primeşte 8,3 în 
revista Metal Hammer 
(decembrie). Prim ul extras 
pe single din acest album 
— Highwajr To Hell a 
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Frigul de azi noapte i  
A ucis crizantemele, 1 

■ %
Razele îngheţate ale |  

stelelor'! 
Au străpuns petalele |  

ultimului trandafir, 1  
Pete de sânge vegetal î  
Pe albul zăpezilor, apoi J 
Linişte divină;
Cu lacrimi de argint *  
plâng zorii dimineţii I #

GIIEORGHE PURCAR •

junge pe locul 14 în UH 
(19. 10. 92). Casa WEA Vi
sion realizează caseta vi
deo „AC/DC Live At Dd. 
nington" cu o 'durată de 
160 minute, în regia lui 
David Mallet. Caseta are 
sunet digital, ceea ce â  
permis realizarea unui ma
terial audio sub formă de 
dublu CD pentru colecţio
nari ce ajunge pe locul 34 
în revista Billboard. • 

Clasamentele finale pe 
92 situează albumul! 
AC/DC — Live! pe locul 
40 în revista Rock Hard 
iar în Metal Hammer 
AC/DC figurează la ur
mătoarele categorii : Best 
Bând No. 5; Best Guitar 
Angus Young No. 3; Best 
Album No, 7 şi Best Home 
Video No. 2.

(Va urma) Zi

IIORIA SEBEŞ AN 
Deva

Joi, 2i decembrie 1995
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S.C. „COMAT" S.A. 

HUNEDOARA-DEVA

Stintele sărbători ale Naşterii Domnului 
$i ipropierea Anulu i Nou ao o f e a  plăcutul 
pr/ie ; de  a mulţumi pentru bunele re la ţii pe 
parcursul anului ce se încheie tuturor pa??s« 
neţilo r de afaceri, salariaţilor societăţii şi nu 
in  u ltim ul rând acţionarilor ei, tuturor celor 
ce Ie sunt şi ne sunt apropiaţi — prosperita
te, sănătate deplină, pentru a ne bucura îm 
preună de rezultatele eforturilor noastre, i a  
m ulţi ani l

Cu cele mai alese gânduri.
Consiliul de administraţie '

S.C. „UM lROM " S.A. 

PETROŞANI

Folosesc plăcuta ocazie a Sărbătorilor 
Crăciunului şi Anu lu i Nou 1996 pentru a-i fe
lic ita  cu toată căldura pe salariaţii societăţii 
noastre pentru rezultatele obţinute în cursul 
anului pe care î l  încheiem curând, le urez să
nătate şi bucurii, alături de cei dragi, un AN  
1999 mai bogat, noi succese în muncă şi tra
diţionalul „ IA  MULŢI A N I 1"

Aceleaşi gânduri şi urări tuturor priete
nilor şi colaboratorilor noştri, din Valea Jiu
lui, din ţară şi externi.

Dr. ing. IOS1F KELEMEN, 
manager general .

ATELIERELE CENTRALE 

S.A. CR1ŞCIOR

Cu ocazia Sfintelor sărbători de iarnă, a 
Crăciunului şi a Anului Nou — 1996, condu
cerea S.C. Atelierele Centrale S-A. Crişcior 
adresează tuturor colaboratorilor şi partene- 
t i lo r  de afaceri multă sănătate, fericite, îm
plinirea tuturor năzuinţelor, prosperitate, ală
turi de un sincer LA MULŢI A N I I

Manager,
’ Ing. V IO R M  POENAR

PRIMARUL
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA

Sărbătorile de latnă — Crăciunul şl Anul 
Nou 1996 —  îmi oferă deosebita ocazie de a 
adresa pe această cale cetăţenilor municipiu
lu i Hunedoara, agenţilor economici, precum 
şi colaboratorilor, cele mai sincere salutări, 
sărbători fericite, prosperitate şl multă sănă
tate.

LA MULŢI A N I !
Ec. REMUS MARIŞ, 

primar

• CONSILIUL LOCAL BARV

Cu prile ju l .Sfintelor Sărbători ale Naş
terii Mântuitorului lisus Hristo.ş şi ale Anulu i 
Nou. Consiliul local Baru şi Primarul comu
nei adresează tuturor sătenilor cele mai alese 
gânduri de bine şi iericirc.

LA MULŢI AN I 1
VASILE RAIIOTĂ, 

primar

EXPLOATAREA MINIERĂ  

ŢEBEÂ

Cu p rile ju l Sfintei sărbători a Naşterii 
Domnului şi a l Anulu i Nou 1996, conducerea 
E.M. Ţebea şi Sindicatul Liber febea urează 
tuturor m inerilor, colegilor, fam iliilo r acesto
ra, precum şi colaboratorilor şi beneficiarilor, 
multă sănătate, fericire şi bucurii, NOROC 
BUN şi tradiţionala urare 

„LA  MULŢI A N II"
COMITETUL DIRECTOR, 

SINDICATUL LIBER ŢEBEA

PRIMARUL COMUNEI 

' ' LUNCOIU DE JOS

Datina străbună îm i aduce în inimă şi 
suflet bucuria de a ura — cu p r ile ju l Sfintei 
Sărbători a Naşterii Domnului şi a sosirii Nou
lu i An  — Iub iţilor mei consăteni, colaborato
r ilo r şi celor ce ne-au ajutat în soluţionarea 
problemelor comunei noastre, ca şi celor ce 
le sunt dragi, să aibă parte de linişte  în  case, 
belşug pe masă, sănătate şi fericire.

„LA  MULŢI A N I !"
ILEANA C1UGLAN, 
Primarul comunei 

Lăncoiu de Jos

S.C. IMPEX BORZA S.R.L. 

D E V A

Consiliul de Administraţie al S.C. IMPEX 
BORZA S.R.L. vă urează cu ocazia Naşterii 
Domnului şl a Anulu i Nou 1996 multă sănă
tate, fericire şl tradiţionalul

„L A M U L Ţ I A N II"
Director general, 
REMUS BORTA

PRIMARUL COMUNEI 

G E O A  Q I  U

Dragilor şl bunilor mei consăteni le do
rim  Crăciun fericit, A n Nou cu bucurie, cu 
multă bunătate şi tot mal multe îm p lin iri în  
viaţa de fiecare zi l  „LA  MULŢI AN I 1"

Ing. CORNEL 1GNA, 
Primarul comunei Geoagiu

CONSILIUL LOCAL 

ŞOIMUŞ

Cu prile ju l sărbătorilor de Crăciun şi de 
Anul Nou, adresează cele mal sincere urări 
de sănătate şi prosperitate tuturor locuitorilor 
comunei, precum şi colaboratorilor săi.

LA MULŢI A N I 1

DOMNUL DEPUTAT 

PETRU ŞŢEOLEA — P.U.N.R.

Adresează cu prile ju l Sfintei sărbători a 
Naşterii Domnului şi al A nu lu i Nou, membri
lo r şi simpatizanţilor P.U.N.R., tuturor locu
ito rilo r judeţului Hunedoara cele mai calde 
urări de sănătate, noroc şl un sincer

„LA  MULŢI A N I 1"

PRIMARUL MUNICIPIULUI 

O R Ă Ş T I E

Cu ocazia Sfintelor Sărbători creştineşti 
la noi, la români — Crăciunul şi Anul Nou 

doresc -din toată inima conorăşenilot, tu
turor oamenilor de bine şi de suflet din cu
noscuta milenară zonă a Orâştiei, „Crăciun 
fe ric it", „La m ulţi ani /".

Cu sănătate, cu îm plin iri şi bucurii.
Să vie ani tot mal buni pentru noi to ţ i!

Ing. MIRCEA IO AN  
HOMORODEAN, 

Primarul M unicipiului 
Orăştie

VICEPRIMARUL 

MUNICIPIULUI 

O R Ă Ş T I E

Din toată inima urez bunilor cetăţeni al 
M unicipiu lu i nostru tânăr —  ORÂŞTIA ce
le  mai alese şi bune îm plin iri în viaţă, îm 
preună cu toţi cei dragi lor.

„LA  MULŢI A N I 1"
Sing. ALEXANDRU 

MUNTEANU.
V iceprimatul 

. M unicipiului Orăştie

SINDICATUL 

ENERGBTICIENfLOR 

DIN FJI.B. DEVA

Sărbătoarea Naşterii Mântui toru lu i şi d- 
n u l Nou ne oferă plăcutul p rile j dc a adresa 
'w nru r salariaţilor din cadrul F.R.B. Deva, 
ELCO •— S.Av, beneficiarilor $1 colaboratori
lor noştt; un Crăciun feric it şţ multe îm p lin iri 
in  Noul An 1996 !

„LA  MULŢI A N I 1"
Sindicatul Energelicienilor 

din F.R.E. DEVA

TRANSILVANIA S.A. DEVA

Sărbătoarea Naşterii Domnului şi cea a 
Anulu i Nou — 1996 ne oleră bucuria de a 
adresa tradiţionalele urări „Sărbători fericite" 
şi „A nu l Nou fe ric it"  c lienţilor noştri, sala- 
ria ţilo i, locatarilor şi chiriaşilor, precum şi 
tuturor consumatorilor, care caută un moment 
de destindere în unităţile de alimentaţie pu
blică ale societăţii noastre.

Dorim ca la pragul dintre ani să f iţ i  oas
peţii noştri şi vă- asigurăm că vă veţi simţi 
minunat.

„LA MULŢI A N I 1"
Manager,

Ing. GHEORGHE SOCACIU

Anul VII •  Nr. 1536 Joi, 21 decembrie 1995



u b e r  « t a t e

e ultimă generaţie şi primă
' comp an te  farm aâeutY fŞ
tWMiTţfflă Schering-Plough, lider -mondial m  întrebare; £e seninificaţie ari. noţiunea^Mg 
mt^cBteabiotehnologlcă şt devenită apreciată jfo , manodozd?
ijEteDCŞ rCmâneascâ prin produse de înaltă calitate, *£* ̂  jRăspuns: Uh medicament care poate fi admînîsuriro singOfl

î

E&ipuM''gcum $a dispoziţie o cefalospormă dâ 
ţgenerqţid a !U-a care se pare că le va depăşi repede 
&e cele existente pe piaţă, prin noile satejtalitâţL

Profesor Dr. Dimitrie Dragomir*a avut 
amabilitatea să ne dea câteva lămuriri despre acest 
nou medicament, pe care Domnia $a îl apreciază.

întrebare; £e este o Cefalospormă de generaţie, 
fUI-a?

RâspunS:Te’fŞos^orineie sunt antibiotice din m a r e a  grupă £  

fcetalactamineloiţ Fie sunt foarte mult "folosite in tratamentul 
infecţiilor bacteriene âle omului. Faptul câ o cefalospormă este d® 
generaţia a IlI-a^araiâ^câ este vorba de un antibiotic modem. qj> 
spectru aeactivitateantibacteriana larg. Un t*vastfel dş-jţntibîotHj 
face posibil tratamentul intr-o mare varietate dc infecţii, produse 
S e  germeni baete.rieni foarte diferiţi. Ceftibutentil (preparatul 
CEDAXjjpSte o,astfel de cefalospormă de genenţia a 111 <vcaj;e 
^ ă ie Jb d m in is tra i^ ţ^ e Q ra lă , ..

(Întrebare: CfiFgjsum avantajele administrările 
m 'epxală  amuFantibioiicşia produsului CEDfîfân  
pjţniculâr Y

feaspuns:lLa,1copil,t posibilitatea'adminîstrânY^ofatgyalunua 
Antibiotic este toarte importantă din mai multe" tflotivejtîhlStufS
purerile inevitabile oricărui tratament injectabil, înlaturâ;nsct?j 
__________________•__________________ e____ .-.-ÎTrvi/e'îTvX»

data pe zi, cum este cazul pentru CEDAX, este un medicament 
cartr ■ aşaVcum se obişnuieşte să se spună se foloseşte ît 
monodoză cotidiană Prin aceasta sunt înlăturate dezavantajele 
ădmihistrâry în mal multe prize zilnice, ceea ce la copil este unt 
tucni important, crescând complianţa terapeutici j

întrebare: Care sunt avantajele ’CWMZuluiJri. 
tratamentul otitei la copil?

Răspuns. Otitele sunt infecţii ale urechii medii şi elbîecpîosS 
câteva, vanetăţi distincte Considerate global, otitele medţ^sŞnta 
mult mai frecvente decit am crede. Există studii care arată că pin^ 
la vârsta de 3 am. ?5% dintre copii prezintă cel puţin un epîsod'dg 
otita medie. Persistentă exudatului în casa timpanului după o otîfiă 

Tăcută medie si tendinţa la recidiva ulterioare sunt fenomen®! 
obişnuit IntUmte si duc la scăderea auzului, întârziereadezyoJfŞjf 
limbajului^ţtc. CEDAX este un antibiotic foarte activ şe germâil 
mulţi dintre germienti bacterieni care răspund ÎRprincîpal' ‘-3? 
£roducerea£ otitelor acute medii şi în special: î^âimococti 
tfaemophilus tefluenzae şi Branhametia catarrhalisyjAbsorbfnă 
gastrică a CEDAX • ului este rapidă şi aproape totalâ£er?ealizânflţ 
în interval de i r  4 ore concentraţii în „exudatul d injureclîeămedia 
bare depăşesc de zeci sau sute de ori corîcentrgfiilginecesarel 
ăj stingerii bacteriilor sensibile, raia de bactericidieTde*distruCtiel 
i^bteriană) atingând aproape 100% în inteţ^âl)d|B:2'f îlRe'zuItă> 
câinstalareaacţiunii CEDAX • ului este ntpidMll'gcaţKAîfEguiţâ |  
jjmn'aâdxninistritre ameliorându-se primele .şimpjdnie^înîtce’i'
. ©prim cot& ^iei Sch^g-lPJough mfll

MB ___ ______ UrPăstleli
fâ e / i ra ta m ^ l  r£ F .D ^ S u h  3? ciueifa^rngreiehiaxestey y m a  
fgelalospormă^orâlă'din generaţia.» lILa'carelâjpătrunţ, âCciffaf® 
liaiaââî^m^ească^iind danii <£ cât» tomeăniS EmencMa 
iScherinaHăbugh)

i■'•**8W"-
■uarni" ■
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ROMPRES

TR A N SM IT!
•  BRATISLAVA. Reuniunea Ia nivi 

înalt de Ia Madrid a demonstrat că pi 
mirea Slovaciei în Uniunea Europea: 
este hotărAtă de Germania —» 
ziarul slovac Pravdâ,- citat de agei 
EFE, recepţionată de ROMl’RES.

..Ceea ce în alte locuri se afirmă 
jumătate de glas, la Madrid se spi 
îa faţa microfoanelor — asigură PravdU 
— şi. în intervenţia sa la conferinţa 
la Madrid, cancelarul german Heh 
Khol a declarat că Potenia, Rep 
Cehă şi Ungaria sunt candidaţii cei 
scrieţi care merită să fie primiţi 
UE**. t

•  BUDAPESTA.' Răspunsul Ungariei 
la propunerile preşedintelui K<

Ton Iiiescu, privind reconcilierea istoric 
dintre cele două ţări, va fi în scaii 
vreme transmis părţii române, după 
va fi fost discutat de cele rase partiuy ,-j 
parlamentare ungare, a afirmat marţi. 
întâlnirea cu presa, purţitdral de cavS 
at MAE ungar, Gabor Szentivanyi. ,

După cum transmite agenţia MU, ' 
recepţionată de ROMPRES. delegaţii afe". 
celor şase partide reprezentate în par* ! 
lamentul de Ia Budapesta s-au întâie 
marţi, la invitaţia ministrului de ea 
terne ungar. Laszlo Kovacs, pentr 
coordonarea punctelor lor de vedere CU 
privire ţa aceste propuneri.

•  VARŞOVIA. Peste 13 milioane do. 
lari datorează preşedintele Lcch Wa„ 
lesa fiscului sub formă de impozite şi 
dobânzile aferente, informează ITAR- 
TASS care citează presa poloneză dp 
marţi. Potrivit acesteia. Inspecţia F i. 
pancipră din Gdansk a remis preşe. 
dnveiui care a cedat deja noului pre
şedinte ales prerogativele o înştiinţare 
de plată.

Problema neplatei impozitului afe. 
rent sumei de 1 milion dolari, pe cub  ; 
Walesa i.ar fi primit In anul 1989 dş 
la cineaşti americani pentru dreptul 
de a face un film despre el, a apărut în  
timpul campaniei premergătoare alege* 
ritor prezidenţiate. Sponsorii de peste 
ocean ai cx-prcşedintelui polonez atf 
încercat să se eschiveze de la  a» râs* 
puns direct, afirmând că suma respectivă 
nu a reprezentat un onorariu, ci „un d a i 
neimpozabil pentru prăbuşirea cornul 
nismului**. 7
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|  Str. Teatrului nr. 1-2, P.O, Box. 306 Oradea3700 
I Telefon 059/130.508; 131.663 ; 0 S 9 /130.745
I
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ANGAJEAZA DE URGENTA
e mi

i tai A m o n i u ,  e u B O K i t o i  a )

1n1 la tatafoanele de mali de mal eue. Interior
J I f t S T O W f

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
TINERET „HYPERION”

Organizează

REVELIONUL TINERETULUI 1996

la Liceul „Sabin Drăgoi“ Deva.
Costul unul Ioc: 50 000 lei. 1
Inform aţii Ia sediul Fundaţiei Judeţene a 

Tineretului, str. Eminescu, nr. 2, et. 1, zilnic 
în tre  orele 10—17.

I Ut 11 CONCURSUL DIN 23 
DECEMBRIE 1995

1. CREMONESE (16) — TORINO (15) 1. X 
Se pare că de data aceasta victoria va fi de par

tea gazdelor. Un egal ar însemna mult pentru oaspeţi.

2. FIORENTINA (2) — MILAN (1) 1, X, 2 
Un adevărat derby al etapei! Deci, normal, 

fi o . triplă.
ar

3. Inter (12) — CAGUARI (9) 1
Va fi un meci disputat, în care Inter caută să 

se impună.

4. JUVENTUS j4) — ROMA (7) 1
Gazdele scăpate de grija Ligii până în primăvară 

insistă puternic în campionat.

5. LAZIO (5) — ATALANTA (6) 1, 2
Şi în acest meci favorite sunt' gazdele. Atenţia 

însă la oaspeţi care au la  activ în  deplasare 1 egal 
şi... 3 victorii!;. " _

6 . PADOVA (18) PIACENZA (14)1
Deşi s .a r cuveni şj un X, mergem pe „mâna** 

Padovei. 4:

7. PARMA (3) — VICENZA (13) 1
Acasă, Parma n-a gustat din paharul înfrângerii, * 

realizând 5 victorii şi 2 „nule“. E greu de acceptat 
că oaspeţii i-ar putea surprinde pe cei de la Parma.

8. SAMPDORIA (8) — NAPOLI (10) 1. X 
Interes mare pentru această partidă, dovadă şi

transmiterea sa la televiziune. Imprevizibili, rvapoli- 
tanii pot produce surpriza. *

9. UDINESE (II) — BARI (17) 1
Diferenţa vizibilă de valoare ne îndeamnă să pro

nosticăm victoria gazdelor. ii

10. ANCONA (12) — REGGIANA (4) X, 2 
Reggiana. ce ocupă locul 4 în seria B, -ţine ta re .

(şi are cu cine) cadenţa în plutonul fruntaş. : 7

11. BOLOGNA (8) — PALERMO (5) 1, X  
Credem într-un meci egal; Gazdele se află în tr.o

formă bună şi luptă pentru toate 3 punctele.
■ 12. F. ANDItIA U7) — PESCARA (2) X \  

Capricioasa F. Andria primeşte replica Pescarei 
ce se află pe locul secund, la un punct de lider Cel 
inai indicat ar fi un „X“. .

13. VERONA C3) — LUCCHESE (13) 1, Să 
Solistă, Verona. Un egal ar fi o surpriză.

DE Ş ISĂRBĂTORILE CRĂCIUNULUI 

ANULUI NOU 

în orice ocazie,

UN CADOU ORIGINAL, 
realizat cu o grafică 

excepţională,

F E L IC IT Ă R I C U  IN S E R Ţ IE

M U Z IC A L A
de producţie americană,

în chioşcurile proprii de difuzare ale 
ziarului „CuVântul liber“ din 

Deva, Hunedoara, Orăştie

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr nm
S.C. „APATERM*4 S.A. BRAD 

Organizează

în ziua de 5. 01. 1996, ora 11, la  sediul Fond 
Locativ Brad — pen tru  spaţiul comercial din 
bloc D2, strada Gen. V. Milea Brad, cu profil 
de FARMACIE. y

S.C. „DEyATRANS** S.A. DEVA 
(fost R.A.T.P. Deva), str. Depozitelor, nr. 2.

Angajează
•  şoferi categoria „P;X >
Teliefon: 621852. ' 'v;.'

'j m m w mmm. m mmmmmm mmm mm mm mmmmmmmUi
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ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER”
; Abonamentul este calea cea mai siau- 
ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului * nostru. C o s t u l  abonamentului 
pe luna ianuarie 1996 este de 2 500 de lei, 
plus taxele poştale. Faţă de cumpăra
rea zilriică a ziarului de la chioşc, care ar 
costa 4000— 4200 de lei, prin abonament 
se economisesc lunar aproctimMiv 1 5 00 
de lei, în funcţie de numărul zilelor de 
apariţie.

Ziarul apare zilnic în 8 pagini!

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
ianuarie puteţi face abonamente în tot 
cursul lunii decembrie. i

Pentru cititorii care se abonează pe o 
perioadă mai îndelungată (3 luni, 6 

t luni, un an), redacţia oferă posibilită- 
i tea efectuării abonamentelor în luna de- 
l cembrie a.c.. la preţul de acum (2 500 de 
i lei pe lună), fără a mai percepe majo- 
j rări (eventuale) de preţ în cursul anului 
ţ 1996. *

I
 Cititorii care se abonează în această 
lună vor participa la o tombolă, la care, 
 ̂prin tragere la sorţi, se vor a tribu i:

Ş • 1 PREMIU I — 300 000 LEI unui 
cititor abonat pe întregul an 1996;

• 1 PREMIU ÎI — 200 000 LEI unui 
cititor abonat pe primele 6 luni din anul 
1996 ;

•  i  PREMIU III — 100 000 LEI unui 
cititor abonat pe primele 3 luni din anul 
1996.

Se vor avea în  vedere la tragerea la 
sorţi realizarea ă  minimum de 100 de a- 
bonamente pe un an, 500 pe 6 luni şi o 
mie.pe trei luni.

Tragerea la sorţi va avea loc joi, 18 
ianuarie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi 
prin ziar. •

SĂRBĂTORI
• i

De Sfintele sărbători ale Crăciunu
lui şi Anului Nou 1996, redacţia oferă 

|  cadou' tuturor Mbanaţildr' ziarului' uri : '

CAUNDAR 1996
tipărit Color, pe hârtie fină, care va fi 

dus la domiciliul abonaţilor de Către fac 
torii poştali, împreună cu ziarul în >' 
preajma Crăciunului.

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

•  Vând Aro 243, 4 x 4,
1987, Ungaria, motor Bra
şov. Informaţii tel: 057/ 
222374 sau 0Ş7/215368. A- 
rad. (396001)

•  Vând motor tractor 
U 445, set v cuzineţi, noi. 
vibrochen. Tel. 715575.

(2733)
•  Vând Dacia 1410, an 

fabricaţie 1990, tel. 230521.
(3120)

•  Vând casă, curte, gră
dină, str. Elena Văcă- 
rescu, nr. 9, Deva, relaţii 
la tel. 716727 la orice oră.

(3128)
•  Vând mobilă combi

nată furnir, birou, bucătă
rie. canapea, televizor alb 
negru. Informaţii 625926.

-• . (3122)
? •  Vând Dacia 1300. TX<, 
ari fabricaţie 1989, import 
Slovacia, preţ informativ 
3300 DM, negociabil, tel. 
618132. (3123)

•  Vând dubă Volkswa
gen, tel, 230083. (3125)

•  Vând Mercedes 240 
Diesel, nelnmatriculat. De
va, tel. 619195, după ora
15. (3124)

•  Vând garsonieră Hu
nedoara, * bdul Corvin. nr.
16, bl, O 1, ap. 127, In
formaţii Deva, tel. 626423

(3126)

® Pierduţ certificat - de 
înmatriculare la Registrul 
Comerţului 20/458/1991, a- 
parţinând -Filialei Reţele 
Electrice Deva. Se declară 
nul.  ̂ (3136)

•  P ierdut certificat de
înmatriculare nr. j  20/ 
162/1991 al Societăţii Gater 
Silv ' S.R.L. Orăştie. Se 
declară nul. (3119)

•  Pierdut certificat în
matriculare aparţinând S.C. 
Adela Nucşoara. Se de
clara nul. (3118)

Pierdut ştampilă ro
tundă aparţinând S.C. Tex- 
romir Prest S.R.L. Deva. 
Se declară nulă. (3117)

COMEMORĂRI

•  în  memoria celui care 
a fost

KOROSV IOZSEF
din Simeria la şase luni 
de la trecerea sa în n e 
fiinţă. Soţia Victoria şi 
familia. (3133)

DECESE

•  Familia Radu Lucia 
şi Augusta anunţă eu ne
mărginită durere încetarea 
din viaţă a tatălui şi bu
nicului
CIMPONERJU ÎERONIM
înmormântarea azi, 21 de
cembrie, ora 14, la. Cimi
tirul N din strada Eminescu 
Deva. (3132)

DIRECŢIA DE 
TELECOMUNICAŢII 

HUNEDOARA — DEVA

Apropiatele sărbători de iarnă Crăciunul 
şi Anul Nou ne oferă m inunatul prilej de a 
adresa pe aceasta cale tu tu ror salariaţilor Di
recţiei de telecomunicaţii Hunedoara — cele 
mai sincere felicitări îm preună cu urările  noas
tre de sănătate, prosperitate şi împlinirea tu 
turor dorinţelor, alături de cei dragi.

SĂRBĂTORI FERICITE!

LA MULŢI ANI! ♦

Comitetul director, 
Comitetul Sindicatului

BANCOREX 
SUCURSALA DEVA

S.C. SUPER STAR COMFANY

Cu sddiul în Deva, Complex Kogălniccanu, 
nr. 10. I

1 
\

A 
S 
\ 
\

1 !

Colectivul BANCOREX — BANCA RO 
MÂNA DE COMERŢ EXTERIOR S.A. —. Su
cursala Deva, urează cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun şi Anului N ou ,/tu tu ro r clienţilor, po
tenţialilor clienţi şi colegilor din sucursalele 
băncilor care au activitate în judeţ m ultă să- \ 
nătate şi împliniri. ţ

„La m ulţi ani !“ (

Director,
MIRCEA CAPOtESCU

i
I
I
I

I

rizat)

/  Vinde en gros:

•  Portocale $

•  M andarine j
•  Lămâi |

•  Grepfruit j
• B a n a n e  . I

M argarină Wiesana (distribuitor auto- |

Zahăr
I ! 
I

I
t
l

Angajează de urgenţă:

•  OPERATOR CALCULATOR (femei cu I 
experienţă). f

Relaţii la sediul firmei sau la te). 616322.1
--------------------i-------------— ----------- ---------------  |

<• OFERTA DE P R E Ţ . ■

S.C. SAILER BIER S.R.L. VA OFERĂ: |  

Bere SAILER 1

Pils şi Export 

930 Iei +  TVA

! !
t

MAGAZINUL UNIVERSAL „ULPIA“ DEVA
VA OFERĂ cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

o gamă completă . de produse prin raioanele 
specializate din incintă.

ORAR SPECIAL PENTRU LUNA DE
CEMBRIE:

Zilnic 8—19, sâmbăta 9—17 si duminica 
9—13.

I
i

• Bere fabricată şi îm buteliată la S.C. Bere S.A. |
|  Satu Mare sub licenţă |

I  SAILERBRAU, M arktoberdorf, Germania. |
* P lata în num erar sau ordin de plată vizat j
I  de bancă.

I I
{ Valoarea am balajului: 1 sticlă de 1/2 i — I 

180 lei +  TVA, ladă PVC tip SAILER de 1/20 j 
1 —  7 500 Iei +  TVA. ■
|V Ă  AŞTEPTAM la:

I  Telefon 625805

|s a u  la adresa: str. 22 Decembrie, nr. 257. ^

\

îi

S.C. PĂLĂRII 

„CRISTINA" 

S.R.L. DEVA 

ANGAJEAZĂ 

ŞOFERI

PROFESIONIŞTI 
"k\. •  Vârsta maximă 40 ani

•  Cunoscători ai unei limbi străine (pre
ferabil germana)

•  Vechimea în muncă 5 ani.
Inform aţii suplim entare Ia sediul firmei,

str. A. Vlaicu, nr. 19—21.
"■ ............... . 11 ~~ ■■

UZINA MECANICA ORĂŞTIE 
S tr. N. Titulescu, nr. 60, încadrează

•  REVIZOR TEHNIC AUTO.

Condiţii:

— studii medii în specialitate auto;
—  şofer profesionist;
—» vechime m inim  3 ani.
Relaţii suplim entare la  Serviciul Resurse 

Umane, tel. 641040, int. 233. (6420)

*
ţ

\
s
\
\
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