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Atmo fera de sărbătoare 
q stăpână peste oraş, 
peste « os* la şi s fie ele 
noastre. Ne pregătim. . să 
întâmpin t  i ipă datină 

, (irbătoa .«a Naşi rîi D m .  
ţiului, ' prtmenindu.ne 
msa i. .--.r7--. t l  între a  le 
tnai ie preţ a  nori ale 
i fletului >*> trn în 
i est il • s mt ( . 4* ir» <2 
pe care le cântăm ati le 
ascultăm cu plăcere.

Ca-ri fiepare an, ne-am 
pregătit şi acum să ne 
primim, cu drag colindă
torii. Şi ei n-au întârziat 
să, apară. Primii . care 
ne'.au cerut „Deschide

uşa creştine“ au fost 25 
de copii de la instituţiile ' 
de ocrotire din municipiul 
Deva. Însoţiţi de educa
toare, cei 25 de (foarte) 
tineri colindători de la 
casele de copii devene 
ne-au colindat la redac. 
ţie, urăndu-ne ca sârbă, 
târile de iarnă să ne a- 
ducă bucurie şi împliniri 
iar anul ce în curând va 
începe să fie rodnic.

Gazde bune, le-am mut. 
ţumit pentru colinzi şi 
le.am dăruit, cum e da
tina la români, pachete 
cu dulciuri:'. (Ţ, Român) Anul VII •  Nr. 1537 •  Vineri, 22 decembrie 8  PA G IN I •  200 LEI

rului.
Colindătorii de la casele de copil din Deva în vizită la redacţia zia-

sta <h

Să ne aducem aminte
D«< > i-t ăm , ' c ’ > “i Rc mânia
muni tă , •o- * ţie, re altă -ju,

eoaJâ, lovituri do stat • s- a*î da palat). c 
\a  spune -* cu dovezi.— istoria. Cert este 
— şi am fost martori cu toţii s-  că re
gimul lui Nicolae Ceauşeseu nu mai pu
tea supravieţui. Dietatura şi teroarea a- 
; unseseră la paroxism. Frica şi deznădejdea 
i.rripluseră paharul. Minciuna şi impostu
ra nu mai aveau limite. In jurul nostru, 
puterile comuniste, totalitare, se nărui- 

vseră pe rând. Ceauşeseu, susţinut de o 
imensă trupă de slujbaşi umili, spera că 
va fi nemuritor.

Dar ceasul — fatal pentru el, salvator 
pentru naţiune — avea să vină curând.
• ine şi unde îl va fi tras pentru ziua de 22 
V.embrie 1995 rămâne încă o enigmă. Ceea 
■e ştim azi este că, în 16 decembrie 1989, 
timişorenii au ieşit cu piepturile goale în 
stradă şi nu au mai intrat în case până 
•rând regimul comunist nu avea să cadă, 
i ir dictatorul să dispară cu un elicopter 
..i să-şi găsească sfârşitul Intr-o altă ca
pitală a ţării, la Tîrgovişte.

Să ne aducem aminte. Televiziunea ro
mână ’ transmitea in direct fnarele spec
tacol al Revoluţiei române. Să-i zicem, 
totuşi, revoluţie. Armata fraternizase cu 
populaţia, însă oamenii mureau pe capete, 
în Bucureşti şi în alte oraşe ale ţării. A- 
năruseră teroriştii, pe care, mai apoi, 
nimeni nu i-a mai văzut. După ce soţii 
Ceauşeseu au abandonat lupta, au fugit 
şi nu s-au mai întors printre cei vii, în 
tară s-a instaurat liniştea. S-au constituit 
structurile .politice Şi administrativei In 
faţă ] au ieşit revoluţionarii adevăraţi, o 
pleiadă de personalităţi ţinute la sertar, 
care, au întocmit programe, au adoptat 
hotărâri, au trecut la acţiune dinamică.

Românii sperau în himere. Dar ele nu 
puteaţi apărea din senin. Mai ales că re
fularea după mulţi ani de dictatură s-a 
transformat rapid în nemuncă, în demo

.i

lare, £« hoţie, in miacjanâ, în corupţie.
1 • .«narat- în-prh&ele.rşmdurî mulţi 

leneşi, guralivi, incompetenţi, falşi revohi- 
ţionari — ai căror rând creşte continuu 
—, s-au cocoţat Ir. fui cţii înalte — ir„ 
partide, în guvern, in parlament în alte 
structuri —  oameni puşi pe căpătuială, 
care se hârjonesc necontenit pentru cio
lan, domină finanţele şi comerţul, privesc 

• cu dispreţ la mulţimea deznădăjduită, 
resemnată. Ce-am sperat şi ce-a ieşit...

Să ne aducem aminte. Sunt şase ani 
de la acea' zi fierbinte de 22 decembrie 
1989. Au murit oameni nevinovaţi (se 
spune că 1104 ar fi fost numărul lor), în 
speranţa că îi va fi mai bine ţării. Dar 
nu-i este. S-au jertfit tineri la gândul că 
idealurile Tor de exprimare, de acţiune, 
3. libertate, d xistenţ demnă £,*-• vot 
împlini Insă nu sc împlinesc: Ui rămas 
nvaliz şi orfa ■ cu visuri i* :« anine.

Şi au rămas visuri.
Nu vrem să îim negativişti, să. vedem 

toti î-* i ’ ; j fi .» s < t; r : .nvârteşte
S cietatea s nişvă Lumea derru ratică 
face paşi înainte. Mai Încet, dar îi face.

Nu trebuie să fim pesimişti, să ne zâ- 
vorâm speranţele. Avem În faţă timpul, 
ne cunoaştem forţele. Să le punem cu
rajos şi energic în evidenţă, la lucru.

'u  avem voi •; stă < * oraţclc 1, 
crucişatc, ;:şă şaşţeptăm ajutorul de aiurea 
sau mila de Sus. Ori să privim cu jind 
şi eu invidie în jur.< Puterea e în noi'inu 
cu noi!).

Să ne aducem aminte. Revoluţia română 
din deV 1 - >• rie .1989 ne-a c nz( nturi
largi de libertate şi democraţie, de gân
dire şi de acţiune. Să. mergem cu tenaci
tate înainte, dând la o parte putregaiul 
care ne înconjoară şi care ne amărăşte 
viaţa.- Suntem doar în tranziţie. Cât va 
dura? Cine ştie!...

DUMITRI! GUEONEA

Diriguiţi şi factori poştali câştigători ai concursului.

F E S T IV IT Ă Ţ I  D E  P R E M IE R E
Miercuri şi joi am a* 

vut bucuria să ne întâi, 
nim la sediul rnd^cţiei 
noastre cu câştigătorii 
concursurilor cu premii 
t h' eri cari iti ti. ş.i 
fotograne cât şi cu- cei 
clasaţi pe primele locuri 

' în întrecerile dflJtre- ppş- 
taşi şi diriginţi» d*1 ofi
cii poştale din judeţ. Am 
planificat aceste întâi, 
niri cu premianţii con
cursurilor organizate de 
ziarul „Cuvântul liber" 
Deva în săptămâna di
naintea Crăciunului din 
dorinţa de a alătura da
rurilor de sărbători şi pe 
ale noastre, împreună 
c:u felicitările şi urările 
de bine şi de fructuoasă 
colaborare şi în anul vii
tor şi mai departe în cei 
ce vor vehi.

Ca la fiecare întâlnire

de acest'gen, dincolo de 
bucuria de. cunoaştere 
directă sau de. reîntâlnire 
între colaboratorii noştri 
şi lucrătorii ziarului, am 
. it 1. «R. \ a har .de

vorbă: Am’-schimbat im
presii şi am reţinut su
gestii. Au ,'fost, ca- de- So
are dată ftrtâinîri sa 

numai plăcute ci şi U- 
tile.

Festivitatea de pre
miere pentru concursurile 
de desen, caricatură şi 
fotografie ne-a relevat 
un lucru îmbucurător. 
Premianţii noştri, majo. 
ritatea tineri şi foarte 
tineri, talentaţi — lu
cruri pe care le-am re
marcat încă de la pri
mirea lucrărilor pentru 
concursuri —  au premise 
pentru o ulterioară evo
luţie în aceste domenii.

Elevi sau studenţi, ei ţ  
: est continue ,.c: ste i 
• ? ocupări 1 ni in rţsT» J
nând • chiar să urmeze V 
arte plastice, ori să îm . I 
brâţ tze mes rli oai um f 
înrudite artei. Şl mai V 
. ie • i  vedesc o m  re do- ţ 
riuţă de a reuşi In pro«-i 
iectele lor, ’ 7

Ce, il Usă festivitate de* j 
di ,v  prietenilor noştri ’ 
poştaşii şi diriginţilăr 0- i 
ficiilor poştale, s-a.<j.es- t 
făşurat cordial, după I 
fiecare concurs. Iar'pcn- \  
tru noi s-a soldat cu  ̂
sugestii personale ori 1 
aduse din teritoriu- de la 7 
cititorii noştri, I I poştaşii » 
fiind legătura noastră di* ) 
rectă cu cei cărora le 4 
î îr< am mi . t L hoa ,tr - 1

VIORICA ROMAN ţ

Câştigătorii concursurilor cu premii ale ziarului. ..-Foto: PAVEL IAZA



„Spectacolul .  carnaval 
de astăzi adună gândurile 
noastre bune, ale dască. 
Iilor, pentru voi, copii", 
Cu aceste cuvinte a dat 
undă verde spectacolului 
dna prof: Voichiţa Zeilor, 
şefa catedrei de limbi 
străine tie la Şcosaîa C e. 
nerală nr. 6 Ceva. Ini
ţiatoare» Şl sufletul ma
nifestării dna Zeilor a 
fost ajutată de colegele 
d l catedră, duete profe
rez#* Au«wa Mariş, Ro- 
zalia Bălan, Viorica Cor. 
cea, de dna Camelia Beş
leagă, profesoara de edu
caţie tehnologică, de În
văţătoarele claselor a  lî-ft 
şi a iu -a  şi diriginţii de 
la clasele a Vl-a .şi a 
V-a D. Împreună au con
ceput un carnaval tema
tic cu măşti, real ferate 
după manualul de limba 
francefcă de clasa a  Il-a, 
Îmbinat cu Un program 
de colinzi şl cu reprize 
de dans după fiecare mo
ment artistic.

i Prima parte a mdni» 
testării a  cuprins teici 
scenete, recitări, cântece 
de Crăciun, toate In lim
bile franceză, engleză şi 
germană, şi un dans mo
dern. Următorul teomeat 
a fost destinat collnzilor 
româneşti şi obiceiului de 
colindat Pe parcursul în
tregului program, un ju
riu format din dascăli şi

elevi a studiat măştile 
realizate de participanţi 
(fireşte, împreună cu pă. 
rinţii care au asigurat şi 
sonorizarea şi bradul}. 
In final au fost atribuite 
premii şî menţiuni celor 
mai reuşite măşti, premi
ile te  dulciuri fiind asi
gurate de S.C. Marco Im
port ***> Export Deva.

Dar au câştigat mo
mente de neuitat toţi «el 
200 de elevi care au 
avut: sapsa .de. a  .pârtiei» 
pa. Din păcate lipsa unei 
săli de sport (nici nu 
poate fi vorba de tina 
festivă) l-a constrâns pe 
profesori să organizeze 
carnavalul pe holul eta
jului Întâi, găsind soluţii 
ingenioase de a aranja 
intr-un spaţiu restrâns un 
număr cât mai mare de 
copii din clasele amintite. 
Mai puţin norocoşi au 
fost elevii celorlalte clase, 
care n-au putut fi pri
miţi teri ca spectatori din 
lipsa temi spaţiu adec
vat. Şi pentru aceşti co
pii, dintre care mulţi, 
mărturiseau dascălii lor. 
nu vor avea de Crăciun 
pn brăduţ ta  casă. te  
unele lipsind chiar în
călzirea, pentru ei darul 
făcut de şcoală va fi de
sigur cei mai frumos pe 
eare-1 aduce Moşul la 
aceste sărbători. (Viorica 
Roman)

In scumpa noastră Ro
mânie, pg strămoşeasca 
noastră glie. Moşul tea 
uitat să vie..

Am reprodus nu chiar 
exact cuvintele unui co
iul pe Cane l-am mângâ
iat duios şi m-a mângâ
iat la rândul lte, Ar la 
Casa de Copil Nr. 2, din 
Deva. Mărite, cri bun şi 

■ «n părul blond, spre feŞ- 
ea&

-JBrte foarte greu să 
descrii venirea lui Moş 
Crăciun la casei# de ca
pii. Unii Îşi închipuie că 
vine bunicul, tăticul; un
chiul, alţii ehiar cred că 
vine Moş Crăciun. Pentru 
că, aşa cum zicea priete
nul meu Mărite, <• Moşul 
iot trebuie să vină.

— De ee 'bă vină?

— Să ne aducă bucurii.
— Dar uri, copiii, m  

aveţi bucurii în fiecare 
zi?

— Ba mai avem. Dar 
Moşu are mai multe tei

■ ne aducă. M vine o dată
pe an.

Eram alături cu dl pred. 
Comeliu Valeu, inspector 
şef adjunct la  Inspectora. 
tui şcolar judeţean. I-am
Spus:
: — Aceşti copii sunt o 
minunăţie.

*- Da. Copil-artiştL Să 
ştiţi '. că . asemenea. copilaşi 
avem îa casele din Deva,' 
Orăştie, Brad, Baia de Criş, 
Uricani, Haţeg, Săcel, Bre. 
tea Strei, Stineria, Pejtea. 
na. Acum, de sărbători, 
la unii vin oameni de bu
nă credinţă, mulţi care
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■ Vineri, du p ă . ultitoa oră 
de cure, v, ţa de tonte 
işi intră în drepturi. Ori
cum, ultima zi a unui tri-, 
mustru şcolar aparţine 
nuti mult vacanţei. I a r  
această vacanţă, de Iarnă,, 
este poate cea tete iubi
tă de către cri mafeb CMa», 
dacă nu este-zSpadâ. Dări; 
pe - zăpadă ' ori na, Mef; 
Crăciun tot soreşte şl rej 
împlineşte, fie şi In par-; 
te. visele copiilor mal, 
mici ori mai mari.

Dar pentru ca vacanţa 
să fie petrecută intr-un 
med cât mai plăcut şâ te  
acelaşi ţjmp să ie părute; 
tă elevilor să-şi împrospă
teze forţele pentru urină-' 
torul trimestru şcolar s-au 
făcut -pregătiri. d i»  timp,.

Bine-ai venit
_' . - i; ■.; > ■ ' • '■■ kj

vacanţă! |

Aspect din spectacolul de la Casa de Copii nr. 1 Deva, dedicat şpon. 
sorului Bancorex, care le.a oferit dulciuri în valoare de 1 milion de Iei.

Foto: PAVEL LAZA

De la Administraţia Tabe- 
reîor Şcolare Deva am a- 
flat că un număr î * aS-1 
nat de Meri hunedorehl 
VW pleca k-ter Ia
munte. Astfel, «o de elevi 

>’ ia CJS. „Corvîmd* şi 
ceul „Tralan” Deva vor 

teşitei;; -la/ Predeal; ţ t  de 
elevi de la Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi* De- 
Va şi Liceul j3eeebal“ P®- 
va — la Braşov; 20 ae 
elevi de la Şcotea Gene
rală nr. 2 Deva — la 
Păltiniş; 40 de elevi de, 
la Şcoala Generală nr. I 
Deva şi Grupul Şcolar 
Metalurgic Hunedoara i -  
la Brădet şi 40 de elevi 
de la Grupul Şcolar 
„Transilvania" Del® (foşti 
Auto) —- la Şanta (Sibiu).

La taberele şcolare de 
la Lăpuşhic vor sosi câte 
80 de elevi de serie de 
la Casa de Copii Botoşani 
jar Ia Căprioara câte 30 
de îa Casa de Copii Hu. 
nedoara. Excursiile săptă
mânale la Râuşor, reve-; 
lioancic pentru elevi şi! 
cadre didactice organizate 
la Lăpuşnic Sşi Căprioara 
cât şi activităţile dis-
tractiv-rec reative realizate, 
în ''clubdrile copiilor dittj 
municipii şi Oraşe şi- 
la cele de vacanţă din
şcoli completează tabloul i 
acestei zile de iarnă. (V. J 
Roman) /.j

6,30 Seriale, d.a.; 10,05 
Santa Barbara (s): U , 
Frumos şi bogat (d  i 
U M  Divorţuri (s); 12,00 
Preţul e  fierbinte ( e ) !  
H w  Fetele de aur (sit- 
com); 14,00 Pasiunea ei e 
crima (s.p.); 15,00 Barbel 
Sehafer talkshow; 1000 
Homi Cbristen talkshow; 
17,00 Hans Meiser talfe. 
show; 18,00 Jeopardy! 
(cs); 18,30 Intre noi (s); 
19l00 Bună seara (mag. 
landurilor); 20,10 Vre
muri buhe şi rele Cs); 
21,15 Hercule (s. fantastic)! 
22,05 Greyhounds (S.p.); 
23,45 Robocop 2 (s. SF); 
1,20 prom Night i n  — 
Ultimul sărut ( t  gr.).

«.30 Ştiri NBC; 7,00 
Ştiri şi rep. 1TN; 7-30 
Reţii şt afaceri (do); 840 
Ate — informaţii la zi: 
10,00 Super Sfaop; 1140 
Roata banilor: Europa; 
1&30 Ultimele zvonuri 
bursiere; 17,00 Roata ba
riton  SUA; 18,30 Bule
tin bursier; 19,00 Ştiri şi 
reportaje ITN; 1940 Se
colul lui Prost (do); 20.30 
Selina Şcott Show; (seL); 
21,30 Mflh case ale lumii 
(do); 2240 Executive li- 
festyles (do); 22.30 Miri 
şi reportaje ITN; 23,00 
Show-vt serii, cu Jay 
Lena; 0,00 Gillette World 
Sport Special; 0,30 Rugby. 
Hali of Fame: Mome du 
Ptessîs: 1,00 Buletin bur
sier. : k-i-’-kk-k-/'"

7,00 Femei inimoase (ş); 
9,35 Bibi şi prietenii săi 
(s); 10,15 Mag. ştiinţific;
10.45 Descoperirea (r); 
11,15 Fa, SI La a cânta 
(CS); 11.45 Să nu visăm 
(r); 12,45 Mag. juridic 
<r); 13,45 Jurnal F3; 14,05 
Luminile Parisului (r);
14.30 Sărbătoarea taţilor 
(t/r); 16,05 Teii Qael (r):
16.30 Femei Inimoase 
(s/r); 17,30 B ibi- (r); 18,15 
Studio Gabriel (div.);
18.45 Campionul (cs); 1940 
Jurnal TV5; 20,00 Land. 
nile Parisului (mag.);
20.30 Jurnal belgian; 21,00 
Fortul Boyard; 22,30 Ma. 
garin turistic; 23,40 Ta
rata ta (var.).

0,30 Germania ari di
mineaţă; 10,00 Cannon 
(s.p.); 11,00 Insula fante, 
zillor (s); 12,00 MacGy. 
ver (s/r); 13,00 Love Boat 
(s); 14,00 Trapper John» 
M.D. (s); 15,00 Star Trek 
(s, SF); 16,00 MaţGyver 
(s); 17,00 Totul sau *ni. 
mic (cs); 18,00 XXO (cs);
19.00 Aşa-I viaţa (•}; 19,30 
Ştirb sport» meteo; 20M  
Roata norocului (cri; 21,00 
Uite .rine vorbeşte fee)»
23.00 Beris Becker (rep.); 
0,00 Harald Schmidt talk
show; 1,00 Mariah Carey 
în concert la New York; 
2,10 Şcolăriţele (f. er.); 
3»30 Maicile tea  Verona 
(ta. It./Fr.)»

,- 7,00 Ştiri; 9,45 Show-ul 
Iui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14,00 Ştiri;
14.25 Cotidiene (show); 
14,40 Beautiful (s); 15.15 
Robinsonii (s)f 15,45 Casa 
Ca stagna (show) cu Al. 
berio Castagna; 17,00 D.a.; 
19,00 OK, preţul e co
rect (cs); 2040 Roata no
rocului (re); 21.00 Ştiri;
22.25 Circulă zvonul 
(show); 21,40 Glumele la 
o parte (show); 23,45 Ştiri; 
0,15 Show-ul lui M. Coş- 
tânzo; 2J0 Cotidiene 
(show/r)> 2,45 Circulă zvo- 
H l  jshsw/r); 3,00 Revista 
presei; 3,30 Cin cin (s).

7,00 Ştiri; IM  
mattina (magazin); 1R35 
Film; 12,05 Sintineaţa 
verde (mag.); 13,25 Ştirii 
1345 Doamna fa* gal
ben (s); 1440 Ştiri; 1545 
Sala de jocuri (cri; SMă 
Solletico (magazinul co. 
piilor); 16,50 Desene a . 
nim ate; 18,30 Zorro (*); 
1840 A ri în Pariaureut; 
19,10 Italia seara (mag.); 
1940 Luna Park (cs); 21.00 

Ştiri, sport; 21,40 Film; 
23.30 Varietăţi; 1,00 Ştiri, 
zodiac, meteo; 140 A 
şti (mag.); 2,00 In şoaptă 
(var.); 2,15 Film. '
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J C O N S T I T  D I  R E v'

/ In oraşul Simeria s-a constituit Organizaţia lo- 
J cală a Partidului Pensionarilor din România. Ca 
y  preşedinte interimar a fost desemnat dl prof Florjan 
j Brădeanu, ce poate fi contactat la telefonul 660203. 
I (TR. B.)

■» ♦* * ♦* • '* ■♦* ■-* ♦+ '* ■* • * ★* *  (T, trk  * » * » « ♦*  V*r * * *  * M r*  ŞnS â â  * « * » ♦ * ♦ * « + ♦ «

— Este simplu, comod, u- 
şor să scapi'de uh om cu 
necazuri spunându-i : „Du- 
te, dă-l în judecată". Dar 
necazurile omului în  cauză 
H6 puteau rezolva la faţa 
locului — să *ie aşa — «6 
apunea dl Napoleon Florea, 
preşedintele Judecătoriei O- 
Mştie.

— Vă solicităm să preci- 
«aţi, să spuneţi lucrurilor 
«nai pe nume.

— Da. Pe - raza de com
petenţă *  Judecătoriei O» 
lăştîe, care are şi multe co
mune, co satele lor, eu lo
cuitor ii acestora, unii chiar 
îndepărtaţi^ cele mai mui- 
le  şi neîmpăcate treburi 
*unt cele legate de pământ, 
păduri, păşuni, grădini, dru
muri, cărări... Ce Vreau să

i

spun ? Mulţi săteni nu ar 
trebui să ajungă la judeca
tă, să fie purtaţi pe dru
muri, să cheltuiască banii 
puţini pe care-i au.

— Cum ?
— Simplu : dacă mem

brii, componenţii comisiilor 
locale de aplicare a Legii 
Fondului Funciar ar apfcea 
legea la faţa locului. Pe»- 
tru  că nimeni nu cunoaşte 
mai bine deeâţ dumnealor 
adevărata măsurare a pă- 
mânlului. Acolo se pot Îm
păca multe dintre necazuri. 
La nai la judecătorie vin 
«m reclamant A  m  pârât. 
Unul va trebui să piardă, 
altul, firesc, să câştige. în 
lumina legilor în vigoare, 
cum am mai s m

— Se întâmplă şl intre

ra, unica 7
— Mai cu seamă.. Intre 

Fraţi, cumnaţi, veri, surorn 
O spun cu strângere de inl- 
mă, dar acesta-i adevărul : 
Au început neamurile să se 
jude», să se pizatuiască In
tre ele. Pentru o palmă de 
pământ.

— Şi la instanţa pe care 
o conduceţi reuşiţi să le 
rezolvaţi ?

— în multe cazuri da. în 
altele mai anevoios.. Până 
vin cu documente dovedi
toare, acte de Ia .Carte# 
funciară... Aţi reţinut câ oa- 
menii au multe căi de bă-

.'*44

tut pentru a pune la dosare 
acte, certificate, dovezi... 
dar, acolo, în sat, ei se cu
nosc mai bine, ştiu din 
moşi, strămoşii părinţi ca
re a  avut pământ uL pădu
rea, păşunea-. Dacă In toa
te comunele comisiile co
munale de împărţire a pă
mântului ar cunoaşte mai 
bine prevederile legilor, ar 
putea să le apliee mai bi- 
tîe. Acolo, ia f tţa  locului. 
„Dă-l In judecată" nu-i sin- 
guggi riltă tottcă soluţie.

G. IGNAT
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Caprele şi raţele

BANCA COMERCIALA 
ROMANA S.A.

Adresează tuturor clienţilor, colaborato
rilor, precum şi. propriilor salariaţi alese mul
ţumiri pentru conlucrareă din acest an şi le 
urează Crăciun fericii .şi un Ah Nou 1996 cu 
sănătate şi depline realizări.

„LA MULŢI ANI /"

DIN TOT SUFLETUL 
ŞI DIN TOATA INIMA

Utez lucrătorilor firmei noastre, familiilor 
dumnealor, tuturor celor cme beneficiată zi 
de if de autobuzele noastre, un Crăciun în
cărcat de bucurii, un Nou An cu tot ceea ce 
Îşi doresc. î- i - v ~:.;r

„LA MULŢI ANI l"
Ing. IOAN ROMAN, 

dfrector RA.T.P. Deva

Am auzit pe cineva 
« spunând că în satul unde 
5 se află multe capre sâ- 
J răeia este prezentă. Pe 
|  ce s-o fi bazând autorul 
J acestei afirmaţii este greu 
|  de priceput şi înţeles. în 
I orice caz, ea nu se po- 
I triveşte deloc comunei 
* Lăpugiu de Jos. Sigur, 
|  în Jocalitate — cum ne 
'  spunea agenta agricolă 
I Mariana Stănilă — exis- 
J tă, la ora actuală, în jur

I de 760 de capre, dar in 
gospodăriile oamenilor 

2 sunt şi 1 225 bovine, 3 900 
|  oi. 1-200 de porci .ş.a.

In satul de reşedinţă a

I comunei există. în pre
zent, circa 100 de capre. 

J Animalele sunt scoase la 
I păşune de cum dă colţul 

V* ierbilţ “ănâ cade zăpada. 
I Am fost/.ln sat într-o zi 

- ,  cânAî nu. jcăzuse zăpada 
: I şkf-am vâz\ît pe dl Gheor- 
jj etos — fost mulţi
• Jgff' şofsţT; în prezent pen- 

-1 rş^cnisf • mânând' 'd in  
J urmă" cireada de capre.

Domnia sa ne-a spus cum 
este organizată păşunarea 
năbădăioaselor animale. 
Cine are două capre le 
duce la păşune o ti, cine 
are patru Ie duce două 
zile şi tot aşa câte două 
capre pe zi. Cine «re mai 
multe capre — şi sunt 
mulţi oameni în sat care 
au —- Traian Hărţăgan,
loan Ursulescu, Sas To- 
ma şi alţii, iese mai des 
cu turma la păscut. • 

în ziua când am fost 
în satul de reşedinţă a 
comunei Lăpugiu de Jos 
era oarecare ger. Am vă- 
vut Insă In apa pârâului 

'  ce trece prici, mijlocul sa
lului un mare număr de 
raţe bâlâcindu-se cu ma
re poftă cujn scria 
Eugen Barbu în' marele, 
său roman „Principele". 
.Nu le. era: frig oare la 
ţorloâie Său lâ ciocuri ? 
Cine poate şti. în orice 
caz Şe. simţeau' fearte bi
ne î'h apă. ' V
x TRAIAN BONDOK

cetăţeni
Vă facem cunoscut că în spitalul din localitatea 

Zam — jud. Hunedoara se afli internate de mai 
mult timp următoarele persoane cu identitate ne
cunoscută — care afirmă (susţin) că se numesc:

Pădureancă.
Fota: GEZA SiŞfO.

Dl Francisc Nagy, vice. 
primarul Municipiului Hu
nedoara, Feri cum îi zio 
prietenii, din care are foar. 
le mulţi ‘.este membru al 
Uniunii’ Democrate a Ma
ghiarilor din România. 
Deci face parte din opo
ziţie. Acest fapt nu-1 îm
piedici dimpotrivă îl în
deamnă să colaboreze foar
te bine cu dl Remus Ma- 
riş, primarul localităţii, ea- 
re este membru ăl partida- 
lui de guvernământ, ca şi 
cu toţi consilierii. înde., 
pendeot de culoarea poli
tică. Am avut recent cu 
domnta să o discuţie foar
te sinceră, pe o temă ex
trem de interesantă.

— Dle vice, se spune, 
că dacă vreţi să realizaţi 
ceva pe {dan local nu se 
poate fiindcă nu sunteţi 
lăsat să «veţi Iniţiativă 
proprie, ci trebuie să ce
reţi aprobare. Un exem
plu ar fi binevenit.»

— Păi, uite, în Legea nr.

Dacă

62/1991 se stipulează au
tonomia primăriilor in do
meniul organizării, func. 
ţionării şi gestionării lo
calităţilor. Eu cred că le
gea respectivă a fost ela
borată doar pentru a fi 
fluturată sub nasul vesUs- 
lui, să le arate că In Ro
mânia este democraţiei

— Nu dxageraţi?
— Nu. Legea a apărut, 

dar nu s-au stabilit in
strucţiunile de aplicare, a- 
şa că legea nu se poate 
Înfăptui. Deci n-a fost in- 
1*Bris să se aplice legeawe A, mă-—fft5pGCwV!i. i 1 .

—- Autonomia nu este 
posibilă fără bani. : ;

— Hunedoara «re bani, 
dar trebuie să-i punem în 
bancă. Iar pa să-l poţi fo
losi trebuie să faci cerere 
care trebuie aprobată. Or, 
ceri o oarecare Mimă şi se 
aprobă mult mai puţin. 
Şi încă ceva — când vre
mea nu este Favorabilă 
pentru lucrări de gospodă
rirea localităţii — atunci 
ţii banii în bancă unde 
fac pui. fn primăvară so
liciţi sume mal mari de. 
cât ai depus. Ei bine, nu 
se aprobă cât soliciţi. A. 
tunci unde-i autonomia?

— Faceţi politică in 
funcţia în care' sunteţi in
vestit de cetăţeni.

— Nici un fel, decât a- 
ceea. a mai binelui Hunei 
doarei şi al oamenilor ei,

—-Şl- asta nu e  politică.
—• Dacă d  privim in 

modul de « a i  sus poate fi 
considerată politică, atunci 
fac politică.

—  Cum se împacă ro
mânii cu maghiarii din 
Hunedoara?

—- Excelent la  ca şi cu 
saşii, grecii ş.a. muncesc 
împreuhă şi petrec îm
preună. Eu am o mulţime 
de prieteni români ca şl 
maghiari de altfel. N-avem 
nici unii nici alţii nimic 
de împărţit, In epoca grea 
prin care trece ţara, de
cât necazurile. Şi dacă pu
nem cu toţii umărul la 
binele patriei comune Ro
mânia, este foarte bine, e« 
Idstâ speranţa dă. vom ie
şi din tranziţia asta ce 
nu se mai termină.

TRAIAN BONDOR,
GIL IGNAT

ETVES DORINANICA JANA

; Adresăm ' rugămintea ţ 
tm um r . ţ
dumneavoastră care pot ‘ 
da relaţii referitoare la \ 
identitatea acestor per. i
soane, sau privind

rade, \

evidenţa )
— zilnic Intre \

16 Cteî. 6t?7» jorele
(31).

SEIZU TEODOR

mmm*
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LIGA SINDICATELOR 
MINIERE „SOLIDARITATEA 

’92“ DEVA

' g g g i  S.G. EXIM FLAMINGO

Jp^FLAMfNGO SRL DEVA
s r l  De v a  - : '~

Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi apropia
tul An Nou 1996 ne oferă plăcutul prilej de a ura 
partenerilor de afaceri, colaboratorilor, salariaţilor, 
tuturor celor ce ne trec pragul „Sărbători fericite“

Transmite cu ocazia Sărbătorilor de iarnă tu
turor sindicate'or, membrilor de sindicat care fac 
parte din LIGA SOLIDARITATEA '92 şi fami
liilor lor salutul mineresc „NOROC BUN“, multă 
sănătate, fericire, succese depline în viitor, alături

r de tradiţionalul
„LA MULŢI ANI I'

Biroul Executiv

LA MULŢI ANII

S.C. SARGEŢIA FOREST S.A. 
' DEVA

A CUPRULUI DEVA

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN

Pentru Dumneavoastră, dragi şi buni colegi — . 
lucrători şi educatori din creşe, grădiniţe, şcoli,licee, 
facultăţi — adresăm calde cuvinte de apreciere ş i’ 
recunoştinţă. încheiem un an bun. Rezultatele ele- 
vilor hunedoreni sunt recunoscute, apreciate. In ele I 
se regăseşte şi munca Dumneavoastră. Vi se cuvin ! 

, mulţumiri, multă stimă. Felicitări, Crăciun fericit/ | 
» „LA MULŢI AN I!“, cu bucurie şi în deplină | 
V sănătate I I

i CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE

S.C. „EUROVENUS“ SRL 
DEVA

Sărbători fericite le doresc din inimă salaria
ţilor Complexului comercial „Eurovenus“ Deva, 
pentru sârguinţa lor şi pentru rezultatele din acest 
an, ca şi clienţilor care ne-au trecut pragul. în ace
laşi timp, adresez tuturor urări de sănătate şi feri
cire, mult noroc şi prosperitate, tradiţionalul

„LA MULŢI A N ir  -
IONEL OLTEANU 1 
Preşedintele societăţii

SATUL AZI
F in a l d e  a n  la  V o r ta

Ziariştii — inclusiv noi, 
de ia  „Cuvântul liber“ — 
ajung mai rar in Vorţa, 
comună ce se află întru
câtva mai izolată. Domnii 
din conducerea localităţii 
insă de câte ori vin la 
Deva t-  cu diverse tre
buri de interes cetăţenesc 
— faq o vizită şi la re
dacţia ziarului nostru, 4u. 
Cru cave ne face o deose
bită pfăcere. Am profitat 
de o astfel de vizită la, 
sediul |  cotidianului nostru 
a dlorf Xoan Honae şi Da- 
mian Miclăaş, primarul si 
viceprimarul ‘ localităţii, 
pentru a avea cu domniile 
lor o discuţie interesantă.’ 
Am întrebat:

— La fine sie an, oame
nii Sşi fac -bilanţul asupra 
a  ceea ce au reuşit, ca şi 
asupra neîmplinirOor din 
activitatea lor. La împli
niri, ce a r putea scrie pri
m ăria din' Vorţa?

— In anul ce se va în
cheia in curând am asfal
tat drumul ce leagă Ilia 
de Baia de Criş pe o Iun. 
gime de 2,2 kilometri, s-a 
modernizat D.N. 700 pe o 
distanţă de 10 km, s-au 
făcut reparaţii curente la 
căminul cultural din Vis- 
ca — a . căror valoare a. 
junge la mai mult de 4,5 
milioane lei —, a fost re
novat sediul primăriei şi 
consiliului local, a fost re
parat exteriorul căminu
lui cultural din Visca şi 
a început o astfel de lu
crare şi la căminul cultu
ral din Vorţa.

•— Toate ce nl le-aţi 
spus, în cursul anului 
1905?

— Da, iar ele sunt doar 
câteva ce le-âm putea în
scrie- în bilanţ, la capi
tolul împliniri.

— De unde aţi avut bani, 
de la unităţile economice 
din comună care plătesc 
impozite şi taxe?

— Nu, deoarece secţia 
IFET şi Mina Vorţa nu 
ne-au dat nici un leu. I-am 
primit de la bugetul sta- 
tului.

- -  Bine, dar cele două ’ 
societăţi funcţionează pe 
raza comunei, folosesc dru
murile localităţii^

— Aşa este, dar situa
ţia este aea care v-atn 
spus-o. Nu numai atât, dar 
nici nu contribuie la re
pararea şi întreţinerea dru
murilor, la alte acţiuni de 
gospodărire. Iată un exem
plu: releul de televiziune 
a fost reparat şi modifi
cat şi am vrut să-l insta. 
lâm ia locul lui. In acest , 
scop se impunea nivelarea 
drumului ce duce într-acb- 
lo. O treabă care un bul
dozer o putea face Intr-o 
zi. Mina avea un astfel de ■ 
utilaj şi l-am solicitat, «- 
bligându-ne să asigurăm 
noi motorina. . Ei bine, 
n-am primit utilajul. Avem 
apoi necazuri cu telefonul 
care, mai ales când plouă, 
nu funcţionează, izolând 
Vorţa.de judeţ şi de ţară. 
Am solicita să ni se insta
leze un radioAlefon, care 
este mai eficient

— Aceste aspecte le pu
tem trece şa capitolul ne- 
împllniri din bilanţul anu
lui ce se va încheia in

, curând?
— Da. Ne vom strădui 

să le soluţionăm în 1996.
Pentru a încheia opti

mist acest mic interviu 
i-am solicitat pe-primarul 
şi viceprimarul Vorţei să 
ne spună gândul ce-i ani
mă în ajunul Sărbătorii 
Crăciunului şi Anului 
Nou. Ne-au spus i

— In ajunul naşterii 
Domnului nostru Iisus 
Hristos şi sosirii Noului An 
urăm oamenilor comunei 
noastre, colaboratorilor şi 
partenerilor, domnilor de 
la organele judeţene cu 
care avem relaţii foarte 
bune, multă sănătate, bu
năstare precum şi bucurii 
în case, în suflete şi Ie 
adresăm tradiţionalul „La 
mulţi anii"

TRAIAN BONDOR

CU OCAZIA CRĂCIUNULUI 
ŞI A ANULUI NOU 1996, 

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome 
a Cuprului DeVa urează tuturor salariaţilor şi co
laboratorilor sănătate şi împlinirea tuturor dorin
ţelor.

LA MULŢI ANII
Preşedintele Consiliului de 

Administraţie
' Director general

big. MIRCEA DOBRE ,,

ATELIERELE CENTRALE S.A. 

CRIŞCIOR

Sfintele sărbători ale Crăciunului şi Anului 
Nou — 1996 ne oferă minunatul prilej de a adresa 
şi pe această cale salariaţilor societăţii şi familiilor 
acestora cele mai sincere salutări.

Dorim ca anul 1996 să vă aducă numai bucu
rii, multă sănătate şi putere de muncă, împlinirea 
tuturor dorinţelor şi gândurilor dumneavoastră.

LA MULŢI ANII .

CONDUCEREA SOCIETĂŢII 
SINDICATUL LIBER 

ZARAND 
SINDICATUL

SOLIDARITATEA CRIŞCIOR

S.C. CARMETAPLAST 
DEVA S,A.

Adresează salariaţilor societăţii şi familiilor 
acestora, colaboratorilor şi tuturor beneficiarilor 
cele mai alese gânduri de bine, fericire, noroc şi 
împliniri în viaţă, un Crăciun bogat şi un An Nou 
1996 mat prosper, împreună cu urarea tradiţională 

„LA MULŢI A N ir  _
Consiliul de administraţie 

al S.C. CARMETAPLAST 
DEVA S.A,

LA,MULŢI ANII

Conducerea managerială a S.C. Sargeţia Forest 
S.A. Deva adresează salariaţilor şi tuturor colabo
ratorilor cele mai călduroase felicitări cu prilejul 
sărbătorii. Crăciunului si a Anului Nou 1996.

CE ESTE MAXI 
°ACUM ŞTIŢI CE ESTE MAXI

FAST FOODS MAX DEVA

Doreşte onor clientelei, partenerilor, colabora
torilor şi salariaţilor multă fericire de sărbătorile 
Crăciunului si ale Anului Nou 1996.

LA MULŢI ANI!

Sărbătorile de iarnă — Naşterea Domnului şi 
Anul Nou 1996 — ne oferă plăcutul prilej de a 
adresa urarea strămoşească -

SĂRBĂTORI FERICITEI 
AN NOU FERICIŢI

tuturor cetăţenilor care beneficiază de serviciile 
noastre, colaboratorilor şi salariaţilor Regiei Auto
nome de Gospodărie Comunală şi Locativă Deva.

Folosim prilejul pentru a-i asigura pe benefi
ciarii serviciilor noastre că şi în anul 1996 strădaniile 
ne vor fi îndreptate spre creşterea calităţii acestora, 
spre asigurarea unui grad sporit de confort în toa
te localităţile pentru care desfăşurăm activităţi.

Comitetul director al 
RAGCL Deva
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
DEVIL S.A. DEVA

Sfântul praznic al 'Naşterii Domnului ne 
oferă plăcuta ocazie să adresăm producăto
rilor agricoli care au predat lapte la societa
tea noastră şi tuturor beneficiarilor sincere 
urări de sănătate, pace şi bună sporire in 
viaţa dumneavoastră şi a celor dragi.

ANUL NOU SA VĂ ADUCĂ MULTE 
BUCURII.

ECHIPA DE MANAGERI

SOCIETATEA COMERCIALA 
, DEVIL S.A. DEVA

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anu
lui Nou — 1396, echipa de manageri are plă
cuta ocazie de a adresa tuturor salariaţilor 
societăţii şi familiilor lor multe mulţumiri 
pentru munca depusă in anul 1995, sincere 
urări de sănătate, pace şi fericire.

„LA MULŢI ANII"
ECHIPA DE MANAGERI

S.C. MACON S.A. DEVA

Folosim deosebitul prilej al sărbătorilor 
Naşterii Domnului şi ale Anului Nou — 1996 
pentru a transmite acţionarilor, salariaţilor şi 
familiilor lor, alese gânduri de bucurii, sănă
tate, prosperitate şi împliniri în muncă şi în 
viaţă.

SĂRBĂTORI FERICITE şi „LA MULŢI 
ANII"

' CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE

S.C. MACON S.A. DEVA

Cu deraiaCrăciupului; şi a Anului Nou 
1996, adresăm colaboratorilor şi clienţilor 

firmei urarea de sănătate, prosperitate şi suc
cese în toate acţiunile pe care le întreprind. 

„LA MULŢI ANI 1"
CONSILIUL DE 

ADMINISTRAŢIE

S.C. DECEBALS.A. DEVA 
(FOSTA INDUSTRIA CĂRNII)

Sfintele sărbători ale Crăciunului şi Anu
lui Nou — 1996 ne oferă deosebitul prilej de 
a adresa urări de sănătate, fericire şi pros
peritate pentru toţi colaboratorii, clienţii şi 
beneficiarii produselor noastre, pentru cres
cătorii de animale, precum şi pentru salariaţii 
firmei şi familiile acestora.

în acelaşi timp, însâţim gândurile noas
tre de tradiţionalele urări:

„CRĂCIUN FERICIT" şi „LA MULŢI ANI 1 
CONSILIUL DE ' 

'ADMINISTRAŢIE

BANCA AGRICOLĂ S.A. 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA

Cu prilejul Crăciunului, al Anului Nou 
— 1996 şi al celorlalte sărbători de iqrnă, 
urează clienţilor actuali şi viitori ai băncii săr
bători fericite, prosperitate şi un An Nou cu 
multe împliniri.

~  „LA MULŢI ANII"

«L-V *

S.C. HORTINA S.A. DEVA

,Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului şi A- 
nului Nou -— 1996, transmitem urări de bine, 
sănătate, prosperitate şi bucurii în viaţă pen
tru toţi colaboratorii, furnizorii, beneficiarii 
şi consumatorii, clienţii noştri, salariaţilor fir
mei şi familiilor acestora.

„CRĂCIUN FERICIT" şi „LA MULŢI ANI 1" 
. Manager,

- Ing. LUDOVIC SOOS .

S.C. PECO S.A. DEVA

Cu prilejul marii sărbători creştine a Naş
terii Domnului şi al Anului Nou — 1996, a- 
dresăm colaboratorilor, clienţilor, salariaţilor 
firmei şi familiilor lor, alese gânduri de multă 
sănătate, bucurii, împliniri în muncă şl in 
viaţă, însoţite de tradiţionalele urări:

„CRĂCIUN FERICIT" şi „LA MULŢI ANII" 
CONSILIUL DE 

ADMINISTRAŢIEr 
Manager generai,

IOAN RUS MIHĂJLĂ A  rA

S.C. APROTERA S.A. 
SIMERIA ■

Sfintele sărbători ale Crăciunului şi Anu
lui Nou — 1996 ne oferă plăcutul prilej să a- 
dresăm cele mai alese urări de bine, sănătate, 
fericire şi împliniri în muncă şi în viaţă pen
tru toţi colaboratorii, clienţii şi concurenţii, 
precum şi pentru salariaţii firmei şi familiile 
lor.

ANI 1“
,SĂRBĂTORI FERICITE" şi „LA MULŢI

FILIALA SILVICĂ DEVA

Adresează, cu ocazia Sfintelor sărbători 
ale Crăciunului şi Anului Nou — 1996, urări 
de sănătate, prosperitate şi împliniri, silvicul
torilor din judeţul nostru şi familiilor lor, co
laboratorilor şi tuturor celor care cu gânduri 
bune şi sufletul cUrat iubesc şi ocrotesc pă- 
dutea. iS.-i i; %

„CRĂCIUN FERICIT" şi „LA MULŢI ANI I" 
COMITETUL DIRECTOR

S.C. SUINPROD S.A. 
ORĂŞTIE

Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului şi ale 
Anului Nou — 1996 dorim să adresăm tuturor 
colaboratorilor şi clienţilor, salariaţilor firmei 
şi familiilor acestora gânduri curate de bine, 
prosperitate, sănătate şi împliniri în muncă şi 
în viaţă. , „ ’

„SĂRBĂTORI FERICITE" şi „LA MULŢI 
ANII"

Manager general,
Ing. IOAN JULA

S.C. AVICOLA S.A. DEVA

Adresăm colaboratorilor, clienţilor., şi be
neficiarilor produselor noastre, salariaţilor 
firmei şi familiilor acestora gânduri bune de 
sănătate, bucurii, împliniri şi succese în mun
că şi în viaţă, cu prilejul Crăciunului şi al 
Anului Nou tt 1996.

„CRĂCIUN FERICIT" şi „LA MULŢI 
ANII". ■.

Manager general,
Ing. LIVIU ŞTAIER

S.G. SANSERE 
StNTANDREI

Sărbătorile Naşterii' Domnului şi Anului 
Nou — 1996 ne prilejuiesc plăcerea deosebi
tă de a transmite sincere urări de sănătate, 
prosperitate şi bucurii în viaţă, pentru -toţi 
colaboratorii şi clienţii, pentru salariaţii firmei 
şi familiile lor.

„CRĂCIUN FERICIT" şi „LA MULŢI 
ANI 1"

S.C. „METROMOB1LA 
DEVA

Sfintele sărbători ale Crăciunului şi Anul Nou 
1996 ne oferă plăcutul prilej de a ura colaborato
rilor şi clienţilor noştri sănătate şi împliniri, un an 
mai bogat, odată cu invitaţia de a ne vizita şi în
anul care vme. •

Tuturor, un călduros LA MULŢI ANII
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" LUNI, 25 DECEMBBU6 

T V R f
I U  DjB; 8 3  Banii dimineaţa la

I »  At o M I*  lai S*d-A jaa (colinde);
W  f*fc 9 3  Lumină d » 12.3»
Colinde şi Cântece de Crăci»»»; 13.08 TVR 
Iaşi, TVR Ciuj-Napoca; TVR TimişoaraIaşi,
(d);

i ** -.focMpn

i s u n A u a /
! fefet amăgitoare <*); M,

CluJ-Vapoca;
Actualităţi; 14.10 Video-maga- 

zid de Cricion; 17,1» AH# sportiv 1985; 
17,41 i n .  u  ft>. maghiară; 1845 D a.; 
*8.40 „Deschide Uşa, creştine.'" Selecţiuni 

; di» concertul de colinde de la ? # a t #  
{Copiilor din Bucureşti; 1» 3  FM» fi bă- 
î M »  ( $  *M* Actualităţi, meteo. sport; 
f ■- Melvin fi Roward (f. SUA 1980) 

j ca Bani Le Mat, Jose» Robords; *2*5 
Gala vedetelor; 23,55 Actualităţi; 0.10 
Buni seara, gazdă bunăt Din cele mai 
frumoase melodii populare;

T V R  *
8.00 Crăciun »p mapamond; 9.30 Vizită 

; la domiciliu (L SUA •78); 1148 D.a; 11,35 
| Mozaic (do); 13,00 Datini şi obiceiuri; 
i 13.50 Drumul spre Avonlea (s); 14,40 Pa- 
! tr id a  Kaăs -*■ recit#; D M  Fort» N «#

“ -—  ----- ---  jf , g ■ 1»».^ eiibati.
muaScali; 17.40 îu-

' Cinema anul I;
l |M  „Spărgător# de «raeto (batotfc 2140 

; La oomui lăudat ţes); 2 1 3  Feeri*. ew  
zicală; 22,05 Cronicile If#lyweed-ului; 
2248 Santa Barbara (s); 23,15 Repriza a 
trria; 0 3  MTV Disrar Basce.

MARŢI, 26 DECEMBRIE
T V R  l

8.00 La prima oră; 9,15 Santa Barba
ra  (s/r); 103)0 Lumină din lumină; 12,00 
Vedete In  recital; 12,30 D.a.; 13,00 De la 
colind la stea. Festivalul internaţional 
de foţilor — Braşov ’95; 1440- Video, 
magazin; D.a.; Carnavalul animalelor 
(feerie-balet); Casa plină (s); Melodii cu 
dedicaţie; 16,00 Anul sportiv 1995. Re
trospectivă; 17,00 Convieţuiri: „Zile de 
sărbătoare"; 18,00 Cazuri şi necazuri în

dragoste; 19,10 Ritmuri muzicale cu Marc 
Pascal, Pasc# Ş |:v r^ J p ^ id f i4 M 8  Da;
20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,40 Pu- 
blicitate; 20,45 Cadoul de Crăciun ( l  L 
talia 1993) cu Gtannl Cavina, Alessandro 
Haber; 22,3» Pe cărări de munte».;-23,30 
Actualităţi; 23,50 Concert extraordinar de 
Crăciun,.

T V R  2
8,00 Veroşica (f. pt. copii); 9,35 Retro

spectiva folclorică ’95; .10,20 Sub pece
tea tainei (f. Romanţa *13)’, 11,05 Dă;
11,35 Ritmuri muzicale; 123» „Vacanţă 
de Crăciun" (teatru/r); 1440 Oraşul ju
căriilor (do); 15,10 Crăciun fericit tutu. 
ror copiilor; 16.00 D-a; 16,3o Inimă săl
batică (s); 17,00 Pomul Crăciunului; 17,40 
Iubiri amăgitoare (s); 1840 Fantezie pe 
gheată; 1*45 Pentru noaptea de Crâcta» 
(concert); 21,00 TVM M eşte r; 2 1 3  In 
paşi de dans; 22,00 Credo; 2345 Broad- 
way Bill (£ SUA 1934).

MIERCURI, 27 DECEMBRIE

T V R  1
7.00 TVM. Telematinal; 840 La

ori; 940 Santa Barbara (s/r); 10,05 Mo- 
da pe meridiane; 1045 Videodiscotcca 
TV; 10350 Videelexicon; 1148 Iubiri a- 
măgitoare (s/r); 12,40 Da; 13,10 Muzica 
pentrd toţi; 1440 TVR laşi şi TVR Cluj- 
Kapoea; 1640 Anu) sportiv 1995 (retro
spective); 1740 V -  • ia muzicală; 1745 
Ecleziast *9% 18,00 De ta lume adunate...; 
184* Grand Priit (d.a); 19,00 Sensul
schimbării; 19,30 Fata şi băieţii (s); 20.00 
Actualităţi, meteo, sport; 2040 Middle- 
march (s); 2140 Noi frontiere; 2240 To. 
tul despre muzică; 23,00 Confluenţe; 2340 
Aetualitiţi; 2340 întâlnirea de la miezul 
nopţii; 040 Nocturna de balet

T V R  2
7.00 La prima oră; 940 Ora de muzi

că; 10,05 Mâgazin satelit; 1140 D.a.; 12,00 
Gong! (r); 12,30 Concert simfonic; 13,00 
Ala-Bala-Portocala!; 14,00 Ciclul de fii. 
me cu Bruce Lee: film; 1540 De Iingua 
latina; 16,00 D.a; 16,30 Inimă sălbatică 
(s); 17,00 Mini-eco; 17,4o Iubiri amăgi
toare (s); 1840 Em. in lb. maghiară; 20,00 
Pro Memoria; 20,30 Turist-Club; 21,00 
TVM Mesager; 21,30 Tradiţii; 22,OQ San
ta Barbara (s); 22,45 Un secol de cinema;
23,35 Jazz-fan; 0.15 Bătălii aeriene in al 
II-lea război mondial (do).

JOI, 28 DECEMBRIE
T V R  I

7.00 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 940 Santa Barbara (s/r); 10,05 Limbi 
străine; 11,05 Iubiri amăgitoare (s/r);
12.40 D.a.; 13,10 1001 audiţii; 14.00 Ac
tualităţi; 1440 TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
Napoca; 16,00 Actuâlităţi; 16,10 Tradiţii;
16.40 Sub semnul intrebării; 17,4n Cu.
vinte potrivite; 18,05 D.a.; 18,30 Tragerile 
loto; 18,40 Milenium; 19,30 Fata şi bă
ieţii (s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
20,50 Valea păpuşilor (s); 2145 Reflec
ţii rutiere; 2140 Studioul «conomic; 22.30 
Jocuri periculoase; 23,00 Simpozion (rev. 
de literatură şl arte); 23,45 Actualităţi; 
0,05 Poldârk (s). - r

TVR 2
7.00 La prima oră; 940 Muzica pentru 

toţi; 1045 Itinerar turistic; 1140 Dau
12.00 Vedete , io recital; 12,45 Curcubeu; 
13,45 Ritmuri muzicale; 14,00 Actualităţi;

• 1440 Magazin social; 15,00 Limbi străine 
(r); 16,00 Grădina ascunsă (d,a); 1640 I- 
nimă sălbatică (s); 17,00 Ceai# de M terii 
5; 19,00 Em. in lb. gemi ană; 2040 Ort» 
tura în lume (r); 2040 Enigma (es); 2140 
TVM Mesager; 223» Film; 23,4» Dotei- 
aaentar; 640 Concerţ de Jazz.

VINERI. 2* DECEMBRIE
T V R  t

7.00 TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
oră; 940 Santa Barbara (s/r); 1040 Limbi 
străine; 1 1 3  MTV Greatest H»s; 1 1 3  
Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 Confluenţe 
(r); 1340 Concert; 14,00 Actualităţi; 14,10 
TVR toţi; 14,55 TVR Ciuj-Napoca; 15,45 
Din lumea afacerilor; 1645 Actualităţi;
16,15 pompierii vă informează!; 1640 
Em. in lb. germană; 1 7 3  Pro Patria;
18.30 Viaţa parlamentară; 193» Edera (s); 
2040 Actualităţi, meteo, sport; 2e,5o Paşi 
spre adevăr; 2245 Film; 2 3 3  Actuali
tăţi; 23.40 MTV Euro Top 20; 0,40 Film.

TVR 2
7.00 La prima oră; 940 Muzica pentru 

toţi; 10,05 Caleidoscop; 1140 D.a.; 12,00 
Vedete în recital; 12,30 D.a.; 13,00 Do. 
cumentar; 1 3 3  Limbi străine (r); 14,00 
Cafeneaua literară; 1 5 3  Convieţuiri; 
16,2o Ritmuri muzicale; 16,30 Inimă săl
batică (s); 17,00 Bursa .invenţiilor; 17,40 
Oameni care au fost...; 18,lo Iubiri a- 
măgitoare J[s); 19,00 Concert; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Hyperion (rev. literară);
23.00 Din viaţa romilor; 23,30 Santa 
Barbara’ (S); 045 Bucuriile muzicii.

SAMBATA, 30 DECEMBRIE
. v T V R J

7.00 La prima oră; 840 Abracadabra
1995; 9,50 Film serial pentru copii: „Dru
mul spre Avoniea"; 10,40 Matineu muzi
cal; 1 1 3  Pas cu pas; 1245 Vârstele pe
liculei; 13,05 Pleiade; 14,00 Actualităţi; 
1440 Ora 25 — Tranzit TV; 19,15 Tşla- 
enciclopedia; 20,00 Actualităţi, buletin 
meteo, telesport: 2o,50 Film serial: „Şan
tajul"; 22,20 Peter Gabriel , Show; 2345 
Actualităţi; 23,35 F ii»  serial: „Perla
Neagră"; 0 3  „Pimpinăo*.

T V R  2
7.00 întâlnirea de sâmbătă; 133» TVR

Timişoara; 1340 Est Meridian; 15,55 De. 
sene animate: „Caro!ine şi prietenii săi“; 
1740 Serata muzicală TV; 20,30 Pariaţi 
Pe campion'; 213» TVM Mesager; 21.30 
Planeta Cinema — 100; 2240 Concert
nocturn; 2 2 3  Film serial: „Santa Barba
ra"; 2343 Alfa şi Omega; 0,15 Jazz ABve.

DUMINICA. 31 DECEMBRIE
TVR I

8.00 Bună dimineaţa... ta  sfârşit de m l; 
940 Festivalul de păpuşi şi marionete 
„GuHţver*; 10,00 Ecran de vacanţă; 1 1 3  
Lumină din lumină; 1 1 3  După datină 
străbună! Ediţie speciali dedicată Bilei 
Televiziunii Române-, ISA# Viaţa satului; 
13.30 â ă K  144» A ctualităţi; 1 4 3  fu 
direct: Studiourile TVR Iaşi, Cluj-Nlpo> 
ca, Timişoara; 153» VTdeo-magazin CU— 
La mulţi ani, TVR!; 1740 Anul sportiv 
1995; 17,40 Serial SF: „Star Trek"; 1 8 3  A 
doua Românie; 1 5 3  Robinge; 20,00 Ac. 
tnalităţi, buletin meteo; 28.45 Pînguşorul; 
21.00 Mesajul de Anat Nou ai Preşedin
telui României. I011 {literat; 21,lo Reve
lion — Carnaval; 223» Agenţia de închi
riat anecdote; 2341 Jocu-i din bătrâni li .  
sat...; 2 4 3  Revelion 1996.

T V R  2 • r
8,00 5 x 2. Program realizat ÎS colabora

re de Studiourile TVR laşi, Ciuj-Napoca, 
Timişoara. 5 x 2  in prag de Anul Nou ;
14,00 Actualităţi; 1440 Film artistic: „Ser
bările Galante"; 15.40 Un zâmbet pentru 
vârsta a  treia; 16,25 Film serial: „Inimă 
sălbatică"; 17,io  Ritmuri muzicale; 17.30 
Magazin sportiv internaţional; 19,15 film  
serial: „Santa Barbara"; 20,00 Actuali, 
tăţi; 20,45 Pluguşorul; 21,00 Mesajul de 
Anul Nou al Preşedintelui României, Ion 
Biescu; 24,00 Revelion 1996.

Ar. . . .  . «w*-.-rv^wwwWVWWWyWWWWVWVWWiVWA

645 DA. şj seriale; 9,30 
Team Disney (d.a, rep.); 
1140 Power Rangers (s); 
1240 Da ; 1245 Eerie In. 
diana (s); 1 3 3  O m , plir 
nă (s); 1340 Cine-i şeful 
aici? fs>; 1445 O fami
lie puternică (s); 14,40
Prinţul din Bel-Air (s)- 
15,05 L.A. Machine (s); 
1 5 3  T şl T (s. SUA, 2 
ep.); 16,45 A-Temn (s): 
«Druaml spre speranţă";
17.45 Beverly Hills, 90210 
(s): „O nouă prietenie";
18.45 Melrose Place, (s): 
„Bye. Rye, Bafcy"; 20,10 
Exploziv — magazin; 
2145 Singur cu unchiul 
Duck (co. SUA W ) cu 
J. Candy, MUCautay Cuf- 
t m  233» Cum aţi spus? 
(show); 0,05 Sâmbătă 
noaptea la RTL (show).

' 7,00 Ştiri; 10,00 Arnold 
(s); 10,30 Nu doar mo. 
da (mag.); 1140 Afacere 
încheiată (show); 1 1 3  
Un- tată de prima pagi
nă (s); 12.05 Avanpre
mieră; s 12,30 Forum 
(show) cu Rita palia 
Chiesa; 14,00 Ştiri; 14,2d 
Cotidiene (show); 14,40 
Prieteni (show); 16,30 
Simpsonii (s); 17,00 D.a;
19,00 OK, preţul e corect 
(cs); 20,00 Roata norocu
lui (cs); 21,00 Ştiri; 21,25 
Circulă zvonul (show);
21,40 Corida (show); 0,00 
Ştiri; 0,35 Film; 2.00 
Dream On (s); 2.30 Co. 
tldiene (r); 2,45 Circulă 
zvon# ţ . /v 'v

i 5 3  Star Trek (s/r); 
6,20 Mac Gyver (s^r);
7.00 Seriale şi d.a; 10,40 
Androidul (f. SF SUA 
•82) cu Klaus Kinski; 
12,10 Uite cine vorbeşte 
(f/r); 14,00 Star Trek (s. 

SF SUA *66): „Charile X";
15.00 Star Trek: Spaţiu
9 (sSF SUA ’93): „Un 
om singuratic**; 16,00 
Time Tras (sJSF); 17,00 
Mac Gyver (sa>; 18,00
T ot# sau nimic (cs);
19.00 Ban: fotbal; 1 9 3  
Gladiatori internaţionali 
(cs); 2 0 3  Sport — Co- 
medy; 2 1 3  La revedere 
(show); Zt3o Gottschalks 
House Party (show); 0 3  
Ilarald Schmidt Show;
1.00 Decadenţa din To. 
kio (f. er. Japonia 1991).

N.B.C.
6,30 Ştiri; 7,00 învingă

torii (do); 8,00, G rup# 
McLaughtin; 8 3  . Heilo 
Austria, Hfello Vierra; 9,00 
Ştiri şi reportaje ITN; 
1 0 3  Şcoai» «berpeticii 
(do); 1 1 3  Ushuaia # 0);
12.00 Siiper Shop; 13,00 
Maeştrii frumuseţii (do);
13.30 Steri case ale lu
mii (do); 14,00 Videmno- 
da; 1440 Talkin’ Blues;
15.00 Hochei pe gheaţă 
NHL; 16,00 Golf. Skills 
Chaliange; i7,00 Auto. 
Cursa t e ş i .  ' de ralidrt 
(r); 18,00 SchL 1 Regele 
Munţilor (r); 19,00 Ştiri; 
1 9 3  Air Combat (do); 
3 3  Selina Scotţ Show;
21.30 Dateline Internatio. 
nai; 2 3 3  Show-# serii.

RAI UNO
73» Ştiri; 8,00 Banda 

lui Zecchino (d.a); 10,00 
Fantastica lume a  lui 
Richard Scarry (d,a); 
1 0 3  Bijuteriile Caraibe- 
lor (do); 1 1 3  Mări ex
poziţii (do); 1140’ Flhn; 
1 3 3  Check-Up (mag. 
medical); 11,25 Extrage, 
tea Iote; 14.30 Ştiri; 1 5 3  
Linia albastră (rep);
16,15 7 sile în Parlamesit; 

4845 Pariem că...? (show. 
p.I); 19,15 Ziua a şap
tea (enu relig.); 1 9 3  Pa- 
rfem câ...? (shOW, p. It); 
2 1 3  Ştiri, sport; 21,40 
Pariem că-.? (show, p. 
n i); 0,15 Ştiri, zodiac, 
meteo; 0 3  Faptele voas
tre  (show); 3,05 Caruso

TV 5
7,00 Reflecţii (info.);

8,00 Obsidian (mag.); 9,05 
Jurnal canadian; 9,35 
Bibi, şi prietenii s&l (s);
10,15 Miza (paag. ee.);
10.45 fit obiectiv Europă
(mag.); 11,35 Mag. olim
pic; 13,20 Mag. SIDA;
13,35 jurnal F3; 14,05
Orizonturi . (mag.); 14,30 
Fortul Boyard (r); 1 6 3  
Carnetele unui aventu
rier (r); 16.30 Mâg. alpin; 
1745 Evadarea (mag.)}
17.45 Genii in iarbă (cs); 
1845 Luna Park (mag.); 
1845 . Campionul (cs);
19,30 furnal ÎV5; 20.00
Asia nu merge (ntag-)î
2 0 3  Jurnal belgian; 21,00 
Afacerea Deyfus (f. TV 
Fr.); 23,40 Miss Franţa 
’95.

r

6,45 Seriale Şi d-»i 9,30 
Team Disney — Distrac
ţia do duminică (du, 
MŞJIî 1 1 3  Disney Time 

rep-) ; 12,25 FUnstene 
te l (sala SUA T7): 

„Crăciun la FHnstoni"; 
13,15 Fetiţa cu chibrituri 
(L p t  copii SUA *87) cu 
Eue McClanahan; 1445 
Ultima şansă (fu. SUA 
1986); 16,50 Parada filmă-; 
Jpr Disney: O mamă pen
tru Crăciun (f. copii SUA 
*90) cu Olivia Nesvtqn- 
John; 18,25 Tlm şl Stru 
PP1 ta  templul marota*
(f. da FrjBrtg** ’69);
20,05 îngerii, un ajutor 
ceresc pe pământ (repor
taj); 21,15 O pijama pen
tru  doi (co. SUA t**D 
cu Doris Day, Rock Hud- 
son.

7,00 Ştiri; 1 0 3  Fron
tierele spiritul# (em. 
relig.); *045 Avanpremie
ră tu  F. Pierobon; 11,05 
h  compania călătorilor 
(do) cu L. Colo; 1345 
Superclasament (show) 
cu G. Scotti, Martina Co
lora bari; 14,00 Ştiri; 1440 
Duminică plăcută (show) 
cu Lorella Cuccari#; 
19,10 Norma şi Fclice (s); 
21,00 TG5 — ştiri; 21,30 
O ştii Pe ultima? (show) 
CU G. Scotti. P. Barale;

S g  S T L S S  o,“ .
Nu doar moda (mag.) cu 
Fabtfuo Pasquero; 040 
FitaB 3 3  Film; 5,00 
Revista presei; 5 3  Ar
ca lu i Noe (do) cu B. 
Colo. '

7,25 Star Trek (s/r); 
8,15 Star Trek (s/r); 9,05 
D.a; 10,30 Tarzan se lup. 
ţă pentru viaţa lui (fiu 
SUA 1958): 1 2 3  Mai iu- 
te c» fulger# («ai, SUA 
1977) cu Richard Pryor, 
Beau Bridges; 1345 Când 
bat clopotele (f.a. Aus. 
tria *59) cu Willy Birget, 
Kten Schwiers; 1 5 3  Tau- 
rus — gigantul puternic 
(f.a. Italia ’62) cu Joe' 
Eobinson; 1 7 3  Micul om 
mare (w. SUA 1970) cu 
Dustin Hoffman, Faye 
Dunaway; 1945 Aventu
rile tai Hercuie (f.a SUA 

Leu Fe-pJI) cu 
rrigno; 21,00 Jucării (ca 
SUA 1992) cu Robia I D  
lHams, Miehael Gambon;

6 3  Ştiri NBC; 7 3  
Săptămâna în afaceri; 
9 ,3  Ştiri şi rep. ITN; 
1 1 3  Secolul lui Frost 
(do/r); 1 2 3  Super Shop; 
1 3 3  G rup# Me Laugh- 
liu; 1 3 3  Europa 2000 
(do); 14,00 Executive LL 
festyies (do); 1 4 3  Talkin' 
Jazz; 15,00 Legende ale 
tenisul# (do); 1 6 3  Mo
to. Pro SuperbJkesf 1 6 3  
Sporturi extreme; 1 7 3  
Baschet NCAA; 18,00 în
tâlnire cu presa) 1 9 3  
Videomoda; 2 0 3  Maeştrii 
frumuseţii (do); 2 0 3  Se
lina Scett Show; 2 1 3  
Decernarea f t t e i t o  A  

•95; 223 Ştiri şi 
ITN; 2 3 3  Show-ul 

serii» cu Jay Lena,

7,00 Ştiri; 7,45 Lumea 
tai Quarfc (do); 8 3  D #  
9,00 Copac# albastru (s); 
9 3  Banda lui Zecchino 
(d.a) cu Alessandra Be- 
ilini, Marco Di Bttono; 
1 1 3  Linia verde (rep); 
11.45 Sfânta Liturghie
(d); 12,45 « n a  a 
(em. relig.); 13.20 Linia

(rep.); 1 4 3  Şttrt; 
1 5 3  Duminica împreună 
cu.„ (show). Conduce Ma. 
ra Venier, Andrea Răn
eai»: 1 6 3  Sport; 1940 
M inut# 90 (mag, fotba
listic); 2 1 3  Ştiţi, sport; 
2X40 Fantastica (show) 
cu F. Bontele; 645 Ştiri, 
meteo, zodiac; 1 3  Film; 
3,40 Arma Med» Show.

8,00 Stpaţtu francofon; 
8 3  Ieeţli de francez^ 
Bibi şi prietenii săi (s); 
(s); 1045 Faceţi gamele 
(em. muz.); 11,15 Mart 
solişti (concert); 13,05 
Referinţă; 1445 Am vă- 
z #  totul Omag); 4 4 3  Fii
cele lui Caieb (s); 15.CS 
C. Lamarcbe; 16,00 Fraq. 
cofa#i; 46,30 Dincolo de 
mări (mag.); 1745 Ceva 
picant (div.): 1 8 3  Şcoa
la fanilor (div.); 18,45
Weekend plăcuţ (div); 
1 9 3  Jurnal TV5; 2 0 3  
30 (#1. de prieteni (mag);
21.00 Festival# circul#;
22.00 Cafâ-concerl; 23,80 
Jurnal F3; 23,40 Ţinta» 
şi portocalele albastre (f).
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SFINTELE SĂRBĂTORI ALE 

CRĂCIUNULUI

îmi oferă prilejul fericit» ca in numele 
PARTIDULUI DEMOCRAŢIEI SOCIALE DIN 
ROMÂNIA, să vă doresc Dumneavoastră, tutu* 
ror cetăţenilor judeţului Hunedoara, multă fe
ricire şi belşug in casă !

Fie ca Anul Nou 1996 să ne găsească sănă
toşi, în pace şi înţelegere !

LA MULŢI ANI !

Dr. MIHAIL RUDEANU 
Preşedintele Consiliului 

, - judeţean Hunedoara al P.D-S.R.

i?

_ „DACIA FELIX" S.A.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Crăciu

nului şi Anului Nou transmitem cele mai alese 
urări de bine, sănătate, fericire, prosperitate tu- 

turor angajaţilor Sucursalei Băncii „Dacia Felix“ 
S.A. Deva, clienţilor care pe parcursul anului 
1995 âu beneficiat de serviciile noastre şl au 
dat dovadă de încredere şi fidelitate, tuturor 
colaboratorilor din sistemul bancar local.

Adresăm sincere urări de fericire şi împli
niri conducerii administrative, legislative şi 
executive a Judeţului Hunedoara şi Municipiu
lui Deva, dorindu-le succese în activitate şi în. 
viaţă.

Tuturor le adresăm un sincer şi călduros

LA MULŢI ANI !

La încheierea unui an de activitate, în care 
am cunoscut de multe ori bucuria succesului, 
cu prilejul Sărbătorii Naşterii Domnului şi al 
Anulai Nou 1996, managerii şi comitetul sindi
catului de la Societatea Comercială „Condor” 
SA Deva adresează călduroase mulţumiri sala
riaţilor constructori şi familiilor lor, partenerilor 
de afaceri şi colaboratorilor şi le doresc din 
toată inima

Sărbători fericite !
Anul nou fericit, sănătate, succes, împlini

rea tuturor dorinţelor.

Ing. GHEORGHE CÂRABAŞ
manager general

S.C. „METAL — EXPRES" 
SRL DEVA

, Cu ocazia SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN 
şl a ANULUI NOU, adresăm beneficiarilor şi 
colaboratorilor noştri, precum şi tuturor angaja
ţilor firmei SĂRBĂTORI FERICITE şi un sincer 
LA MULŢI ANI!

Colectivul de conducere

} UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE
Str. N. Titulescu, ar. 60, încadrează
•  REVIZOR TEHNIC AUTO.

*
|  Condiţii:

|  — studii medii în specialitate auto;
j — şofer profesionist;
I — vechime minim 3 ani.
I Relaţii suplimentare la Serviciul
J Umane, tel. 641840, int 233.
I: % '

l%
1
! •

I%
i *%
I%r%
1%
i%
i*
\%
»%
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I*
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A l e g e ţ i  c a l i t a t e a ! !  f  9 
Cumpăraţi televizoarele

N O K I A

Prin magazinele QUASAR din: 
D eva Tel .S l 1261 614983
H u n e d o o ro T d .7 2 3 139

Orăstie T cl.642397

nteBBiitti ■» iptsM'jţipi

ac. esiRis s.R.L
Reprezentanţă a S.C. ULCOM INTERNA

TIONAL S-A SLOBOZIA
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I

•  Ulei floarea soarelui dublu rafinat sti
cle 1/2: 1199 Iei fincluşiv TVA).

Depozit: str. Apuseni, nr. 1 {LC.R.T.I.), 
Telefon: 054/623328, interior 46.
Fax: 054/622087.
Program:
Luni — vinari 9—16
Sâmbătă 9—13

)  7;v
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1

:: ' ;7

.-•> •• Vi
A: ■ ' A'̂ .. . ... .

s
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D IN  TR EI 'L ITERE, M A S C U L IN , S ING ULAR; BJWW

Oa e adevarai suao.-rjtiie 
au'omootte 8MW doi 6 oe 
acum are dumneavoastră 
BMW un nume Ioane 
cunoscut deso:e care însă 
mai aveţi multe se aflat O 
masma râvnită, care pare 
încă inaccesibila pajs De 
aceea existăm noi Prin 
Automobile Bavarra aveţi 
posibilitatea achiziţionării, 
tn cate sau în leasing, ia

Jtetui" jruiriutiOudte ue' ţtiu 
arata omaneasca a unu* 
minunat BMW Oe aseme
nea aceeaşi ’irma va otera\ 
priletui de ă va cumpără 
masmi secona nana 
asigu-rându-va garanţie.Sl 

’ nu numai atât Automobile 
Savana are grijă ca BMW* 
ulut dumneavoastră să nu*i 
lipsească nimic, asigu* 
(rându-vă Service st piese

ae >cmmo Mu ,n mai 
rrenui *3 merqelt <t» 
străinătate. nurHar pentru a 
vă cumoaiH un asttşi de 
automoCM Dumneavoastră 
vă «mane doar să vă 
aiegen monetut. culoarea» 
sau doiânie opţionale pe> 
Care »e doriţi pentru BMW- 
ul visat devenind astfel . 
tnvidiaturpropneiar ai yţuţp 
minunat BMW v

A utom obile  B avaria  STK.T-.

IMPORTATOR GENERAL BMW bffri 
AWA Holding Company
B400 Cluj Napoca. Catea futzîî 
fel. 43849L 438492.

538493; 338494 
gax*.4 3849r'

VeJtizjbZ,
KÂCEREA.De.TWCOWOUU E- 5

r m i i i t  r o m A to mm H W f f i ş v i ţ m

PROGRAM UL B
O  N O U Ă  E M IS IU N E  DE T IT L U R I D E  P A R T IC IP A R E

LA CARE
S U B S C R IE R E A  llM C E PE  D E  L A  5 . 0 0 0  L E I

Valoarea nominala da referinţă a titlurilor de participare do 
tip B este de 100.000 lei.

Operat unile de cumpărare ci rasoumpărara se pot la te  etti 
orloe sumă oare depăşeşte 5.000 lei. existând posibilitatea 
operării cu fraotluni de titluri.

8e vor efectua plasamente si 
plasamente pe plata monetară

OU acţiuni daturi de

începând ou A 1 12 1095 încetează emisiunea actuală de •
titluri da tip A  cu valoarea nominal» de 10.000 loi.
OetlnătorH ̂ de titfurt de tip A ppt opta pentru: ^

^ păetrarea titlurilor in programul A beneficiind in 
continuare de fructificarea plasamentelor aferente acestui

•  transferul gratuit al valorii investiţiei aferente 
programului A in cadrul programului B, concomitent eu  
înscrierea pe carnetele da tip 8. '

•  răscumpărarea titlurilor de tip A.

CIRO- investiţia dumneavoastră !
OPERAŢIUNILE se efectuează la GHIŞEELE BĂNCII DACIA FEUX, 

BĂNCII TRANSILVANIA Sl BĂNCII BUCUREŞTI.
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Cu prilejul sărbătprilor de iarnă — CRÂ 
CIUNUL şi ANUL NOU. 1996 — adresăm sa
lariaţilor şi acţionarilor .

clienţilor şi beneficiarilor serviciilor noastre 
tradiţionala urare „Sărbători fericite” şi „Anul 
Nou fericit !’Y însoţite de dorinţa de mai bine 
pentru toţi, de fericire şî prosperitate în fiecare 
faiţulie.

LA MULŢI ANI !
PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAŢIE 
Ec. LIVIU TUDOR, 

director

S.C. SIMAKO INVEST S.R.L.

DEVA

j Sărbătorirea Crăcţunului_şi a Noului An
\ 1996 ne oferă plăcuta ocazie de a ura angajaţilor
ţ şi clienţilor firmei multă sănătate, prosperitate şi
\ ~ - ' • • 
j • „La mulţi ani !M

r ' Conducerea S.C. Simako 
Invest S.RX. Deva

S.C. PĂLĂRII 

„CRISTINA“ 

S.RX. DEVA 

ANGAJEAZA

'< & £ / 5°F™
**”’ PROFESIONIŞTI

• Vârsta maximă 40 ani
• Cunoscători ai unei limbi străine (pre

ferabil germana)
• Vechimea în muncă 5 ani.
Informaţii suplimentare la sediul firmei

str. A. Vlaicu, nr. 19—21. ■ .

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

Angajează
•  şoferi categoria „D“.
Telefon: 621852.

OFERTĂ SPECIALĂ
Im p r im a n tă  LASER

599 u s d

S.C. RECEP S.RX. DEVA

Sărbătorile. Grăciunului şi ale Anului Nou 
1996 ne oferă deosebitul prilej de a transmite 
hBt&ror colaboratorilor şl clienţilor noştri adese 
gânduri de sănătate, bucurii şi prosperitate, în
soţite de .tradiţionalele urări j

„Crăciun fericit şi La mulţi ani!”

memoni service i.r.i
Hunedoarş, Bd. Libertăţi} nr.2 

tel./fax 71304$, 716501 “

OCAZIE UNICA !

CADOU DE CRĂCIUN !

Firma „TOTAL.ALEX-SOFTPROD” SRL Deva. 

Str. I. B. Deleanu nr. 6
Vă oferă un program de BALANŢĂ func

ţional, absolut GRATUIT, împreună cu celelalte 
componente demonstrative ale SISTEMULUI 
CONTABIL „TOTAL". Trimiteţi pe adresa 
firmei „TOTAL”, într-un plic datele :

!: -r- Denumirea firmei dvs.
j • — Codul fiscal
' —Numele şî funcţia celor ce semnează ba
lanţa - •

— Adresa firmei unde veţi primi coletul 
Ţuprinzând disket-ul cu programul precum şi 
documentaţia aferentă.
Efu plătiţi nici măcar taxele poştale !

I Sărbători fericite I

S.C. DE „PAZA” ŞI
DETECTIVI PARTICULARI

S.RX. DEVA

JUDEŢUL HUNEDOARA

; * Cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă şi al 
Anului Nou 1996, felicită întregul personal din 
cadrai societăţii, colaboratorii şi beneficiarii, 
|nânda-Ie multă putere die muncă, fericire, săr
bători fericite şi tradiţionalul

„LA MULŢI ANI”

Comitetul Director 
PATRON

©ctavian Stângă

Urări de sănătate şi speranţe de mai bine în 
importantul an 1996 ! ,

La mulţi ani I

, jr. Petru Păun-Jura 

Primarul oraşului Simeria

Cel mai mare distribuitor en gros din ţară 
de ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATA IMPORT

VEST vă urează 
CRĂCIUN FERICIT !

ATENŢIE LA POCNITORI!
Sărbătorile de iarnă vin 

cu multe bucurii — nu la 
toată lumea e drept — cu 
atmosferă veselă, creată 
cu fantezie la români.

Un întreg arsenal de 
material pirotehnic este 
i,pus în valoare" cu acest 
prilej. începând de la a r
hicunoscutele artificii de 
pe pomul de Crăciun şi 
încheind cu rachetele ex
plodate în aer în cascade • 
de culori, toâfe* acestea 
fac din noaptea Anului Nou 
o feerie.
, Nu o dată, însă, mane

vrarea neglijentă a acestui 
material pirotehnie — poc
nitori, petarde, rachete — 
a avut un deznodământ 
nefericit. O petardă care 
explodează In mâna unui 
copil lasă în urmă un 
infirm pe viaţă. O rachetă 
proiectat^ în direcţia unei 
şure sau clăi de fân poale 
transforma noaptea Anului 
Nou într-uh rug. Atenţie, 
deci, la modul cum ma
nevrăm asemenea „detalii 
■ pirotehnice” şi mai ales 
nu le lăsaţi la îndemâna 
copiilor. Paza bună... (I.C.)

20 000 000 negociabil, tel. 
624400. (3835)

•  Vând casă Simeria —
Ciocârliei 14. Posibilităţi 2 
rate, , tel. 224564. ■ (023837)

•  Vând apartament , 3
camere, Deva! Emineseu, 
2500 dolari sau lei. Infor
maţii 647174. '■ - (1781)

•  Vând autocar lkarus 
211, autocamion Fiat 650, - 
(notor Saviem. Tel. 651073.
/. r - (6542)
' •  Vând casă, curte, gră
dină, pămâpţ, sat Crişan, 
negociabil. Tel. 01/61589196.
; (6540)

•  Banca Comercială: Ro- 
m |nă r— Filiala Brad, str. „ 
Republicii,' nr. 3, ' organi. 
Zeazâ licitaţie publică. . 
pentru vânzarea următoa
relor bunuri: •  aţjartâ'ment
3 camere, situat Sh Brad, ! 
Str.. Libertăţii nr. 16, bloc 
A*6, ap.. 3, parter; •  gar
sonieră, situată în Brad;’ 
str; General- Milea, bloc 
30, sc. 1, et. 4, ap. 26; •  
amenajări pentru activitate 
de carmangerie, la îmobi- 
Iul situat în Crişcior, str.
Za rândului, nr. 134. Data 
licitaţiei — 28 decembrie 
1995, ora IO, la sediul 
Băncii Comerciale Române, 
Filiala Brad* Informaţii 
suplimentare la sediul 
Băncii Comerciale Brad, 
birou credite, zilnic între 
orele 8—15. (6541)

•  Vând microbuz TV, 
motor Braşov 8—19 lo
curi, cu multiple piese 
schimb. Tel. 713117. (2734)

•  Vând două aparta
mente (3 camere — 2 ca- 
mere). Informaţii tel. 
728067. (2735)

•  Vând casă, grădină, 
odupabilă imediat, în Va
lea Nandrului. nr. 35.

(3833)
. •  Vând televizor color
diagonala* 60 .cm, imagina, 
perfectă, tel. 616283, (3120)
. •  Vând cameră ■ video. 

Rome System, compact, 
Hi-Fi stereo, sigilată. 054/ 
612908. (3145)

•  Vând casă, anexe,
Pane. nr. 2, apartament 4 
camere Micro, tel. 626531, 
625977. > (3138)

•  Vând ARO 10. fabri
caţie 1990, electromotoare 
Boch, eventual fac repara
ţii, între orele 1#—17, tel. 
621187. (31’40)

•  Vând talon sau cum
păr Volkswagen Passat, 4 
uşi, an fabricaţie 1978—’79, 
vama achitată, acordeon " 
Weîtmeister; 120 başi, vi- 
deocamere Sony. Simeria, 
Biscaria, 102, tel. 661105.

(3141)
•  Curnpăr apartament 

două câmere, exclus Da
cia şi Micro 15, tel. 619222.

.(3127)
•  Vând instalaţii sate

lit. complete la cele mai 
mici preturi. Relaţii la tel. 
655202. (3144)
•  Vând autoturism Wolks- 

wagen Golf 2 tel. 
667204, orele 18—21. (3836)'

•  Vând apartament două 
camere decomandate, etaj 
3, telefon, Str. Băleescu

•  Vând Peugeot 205.
1987, 4700 DM, Ford
Escort 1989, 5.500 DM,
stare excepţională. Tel.
627927. . (3148)

•  Pierdut certificat în
matriculare, aparţinând 
S.C. Impex Paradis S.R.L. 
Petroşani. Sc declară nui.

(3135)
f •  Pierdut certificat cpd 

fiscal aparţinând S.C. Zizi 
Turist S.R.L. Petroşani, 
înregistrat J 20/1026 /93. 
cod fiscal 4946088. Se de
clară nul, ,, (3134)

.• Pierdut certificat cod 
fiscal nr. 3557465, aparţi
nând S.C. Contexim S.R.L. 
Deya. Se declară nul.

■ •   (3137)
• - «- Schimb. garsonieră 
Hunedoara cu .Deva.' evpn- 
tuâb-Ariîtid? tel. - 829271.- :
' • - . (3830)

Cu autorizaţia 2511/ 
1990 a luat fiinţă Asocia
ţia Familială aparţinând 
lui Miţ Gtoeorghe, djrt De
va, cu activitate de-geam
giu. (3130/39)

•  S.C. Trans' Ozâna E-
xim S.R.L. Deva anunţă 
practicarea unui adaos co
mercial între zero şi 20Q 
ia sută, începând cu 20 
decembrie 1995. (3131)

•  Ţin contabilitate pe 
calculator, tel. 626528.

(3143)
•  Firmă închiriază ca

meră video pentru festi
vităţi, cu garanţie, 612908.

(3142)
COMEMORĂRI
•  Comemorăm îm

plinirea- a şase săp
tămâni, cu nemărgi
nită durere, de la dis
pariţia celui care a 
fpst, pentru noi. fără 
egal pe lume, iar 
pentru alţii 
dr. CORNEL STOICA

Recunoştinţă între*, 
gului sobor de preoţi 
care I.au condus pe 
ultimul druni. Dum
nezeu sâ.l odihnească!

Oficierea" religioasă 
va avea loc sâmbătă, 
23 decembrie, ora 12, 
la Cimitirul Ortodox 
din Deva,, str. M. E- 
minescu. Familia.

DECESE
•  Fiii, nurorile, nepoţii, 

strănepoţii şi cuscrii a- 
nunţă cu durere încetarea 
din viaţă a dragei lor

TRIF CAROI.1NA 
(86 ani)

înmormântarea — azi. 
ora 14, de la Casa mor
tuară, în cimitirul din str. 
fcminescu, Deva. Dumne
zeu s-o odihnească!

•  Familia îndoliată a- 
nunţă cu durere în suflet 
trecerea în nefiinţă a ce
lei care a fost

COSTEA CATIŢA 
din Cărmăzăneşti- înmor
mântarea — astăzi, 22 de- 
dembrîo 1995. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!

• (3960Q5 ;
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