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REVOLUŢIA ROMÂNĂ LA PATRU ÂNÎ
Acea zi de 22 decembrie 

1989 nu va putea fi uita
tă niciodată. Este ziua în 
care a căzut regimul co
munist în România, ziua 
In care a încetat dictatu- 

_ ra, ziua- care a anunţai o 
eră nouă pentru aţâţ de 
năpăstuitul popor român, 
ziua care a marcat o pa
gină de glorie în istoria 
neamului. '

Evenimentele au înce
put la Timişoara în 16 
decembrie. Oameni cura
joşi şi suprasaturaţi de 
amar, locuitorii oraşului de 

. pe Sega au intrat primii 
în joc. Ţineri cu piepturi 
oţelite s-au aruncat în fa
ţa fărădelegilor a putârii 
oarbe, a unui regim odios, 
ajuns la agonie.

S-â încercat oprimarea. 
S-au curmat 111 vieţi ne
vinovate. Dar valul mâniei 
nu mai putea fi oprit.

„Azi la Timişoara, mâine-n 
toată ţa ra !” „Vom muri şi 
vom fi liberi”. „Români 
vepiţi cu noi I“.

Şi românii au venit. Clo
potul tras ’ la Timişoara 
şi-â purtat dangătul " în 
toată ţară. E l i - a  trezit 
şi i-a chemat pe oameni 
la ofensivă, la luptă dreap
tă, la viaţă nouă. Televi
ziunea transmitea cel mai 
lung şi mai zbuciumat film 
în direct al secolului. Se 
lupta pe viaţă şi pe moar
te. In Capitală şi în 
multe alte oraşe se consu
mau masacre cum n-au 
mai fost nicicând atâtea 
deodată, în atâtea locuri 
şi de o asemenea inten
sitate. Erau zile de teroa
re , şi de moarte. Erau 
zile de cumplită revoltă şi 
de adâncă desnădejde, dar 
şi de sublimă solidaritate 
umană. Lumea întreagă

era cu noi, ne privea cu 
simpatie ;şi admiraţie.

Odată cu fuga şi pedep
sirea dictatorului, visul de 
o jumătate de secol al ro-, 
mânilor se împlinea. Şi 
ce însemna el — visul ? 
Lichidarea comunismului, 
dreptate, democraţie; o 
lupte mai bună şi o viaţă 
demnă în aceaştă ţară a- 
tâta amar de vreme bân
tuită de furtuni şi de ne
voi ; frumuseţe spirituală 
şi bogăţie materială ; li
nişte sufletească şi lumi
nă interioară. Pentru a- 
cestea toate şi pentru încă 
multe altele s-a făcut Re
voluţia diri decembrie 1989. 
Pentru „ele” au murit atâ
ţia oameni nevinovaţi, cei 
mai mulţi tineri.

Şi ce-a ieşit ? Ce putem 
pune azi în balanţă ? Ce 
se poăte scrie pe crucile 
albe ale martirilor ? Din

păoâte —- puţin. Extrem 
de puţin din visele noas
tre, din speranţele noas
tre, din zbuciumul eroi
lor. - ■

Da, avem libertate, De 
gândire, de acţiune, de or
ganizare, de expresie. Da, 
avem un stat de drept şi 
o reală democraţie. Poa
te originaţă. Dovada ? Şu
tele de partide, de orga
nizaţii revoluţionare, de 
organisme apolitice şi ne
guvernamentale, de ligi, 
asociaţii, uniuni, societăţi 
ş.a.m.d. /

Dar, în pofida tuturor 
acestora, ori poate sub pa
ravanul lor, âu  apărut şi 
se agravează o serie de 
fenomene, de atitudini, de 
stări de lucruri care pun 
pe gânduri, frânează evo- 
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.Clubul „Pro-Democraţia" 
Hunedoara — Deva a Or
ganizat o masă rotundă cu 
tema : „Dialog parlamen
tar, transparenţă legisla
tivă”. In lipsa parlamenta
rilor de llunedoara (aflaţi 
în şedinţă comună la Bucu
reşti, cu prilejul dezbarterii 
moţiunii de cenzură),' au < - 
participat reprezentanţi ăi 
P.R.L., P.N.Ţ.-C.D.' P.S.DJS., 
Alianţei Civice, ai Primă
riei Deya. Nu au răspuns 
invitaţiei sindicatele, Pre
fectura judeţului, Consi
liul judeţean, care ar fi 
putut avea un rol impor
tant în desfăşurarea aces
tui dialog.

In luările de cuvânt vor
bitorii âu insistat asupra , 
necesităţii liberei circulaţii- 
a. informaţiilor, , liberului 
acces al cetăţenilor, â gru- . 
purilor de cetăţeni la dez
baterile din Parlament — 
în condiţiile legii, publica
rea şi dezbaterea publică â 
proiectelor de legi. In cam
pania „Drumul legii trece

şi pe Ia uşa noastră —- să 
o tescftldeăni” cetăţenii să 
fie consultaţi,J să fie in
formaţi de. către aleşii lor 
asupra proiectelor de legi 
ce urmează a fi iniţiate 

’ pentru a le cunoaşte' şi a 
avea putinţa să-şi spună 
părerile asypra acestora.

— Asociaţia „Pro-Demo- 
craţia” va milita, va stă
ru i’ mai mult pentru ca 
dialogul alegători — aleşi 
(deputaţi, senatori, consi
lieri) să devină unul de 
substanţă, cu finalitate în 
viaţa cetăţenilor, în solu
ţionarea multor greutăţi 
cu care sunt confruntaţi 
— sublinia dl Ioan Popa, 
preşedintele acesteia.

S-a stabilit ca la urmă
toarele dialoguri de acest 
gen,. pârlamenţarii de Hu
nedoara să  ̂informeze ă- 
supra modului în care duc, 
fac cunoscute şi susţin în 
Forumul legiuitor al ţării 
părerile, ideile cetăţenilor 
care le-au dat votul In 
alegeri. (Gh. I.N.)
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•  Experienţa ne aratş unde-i greşeala. 
Dacă o repetăm, ne arată şi iindc-i prostia.

„I FOST HI
In *89, ziua 22 decembrie, aerul vibra în toată

ţa ra : „Jos Ceauşescu", „Jos..... '" , „Jos........Ari,
aerul nu mai vibrează, dar un m urm ur surd urcă: 
♦ .Jos. . . ,  „ J o s . . . . „ J o s  După patru ani de 
ia Revoluţie, revolta, lovitura de stat, atacul bubuit- 
lo r . . .  au rămas Ia stadiul de „Jos". Starea de sără
cie, şomajul, salariile de mizerie pentru pălmaşi, in
competenţa multor conducători ne-au făcut să ne 
plecăm din noii spinarea cât mai aproape de pământ. 

Comemorăm acum sângele Vărsat de\ tinerii noştri 
pentru împlinirea voinţei poporului de a Schimba 
orânduirea comunistă. Dar se pare că democraţia cu 
faţa umană ce a urmat nu a schimbat aproape nimic 
în România, Dimpotrivă; au trecut în faţă nomen- 
claturiştii din liniile a doua şi a treia, mai feroci de- 
■cât cei anteriori, care deja îşi făcuseră plinul. ■ 

Cei noi au reuşit să se îmbogăţească peste nâap- 
te, călcând în picioare sângele vărsat în ’89, Uitând, 
că surit datori tocmai poporului pe care l-au adus în; 
stare de mizerie.
. Nu îi pizmuim pe cei bogaţi, pc cei care au acu

mulat avere în mod cinstit, dar ne doare să vedem 
cum unii din cel care au fost aproape sus înainte, 
prin reiaţii de nepotism, cu spatele asigurat, au âjuris ’ 
acum, prin corupţie, şantaj şi alte fărădelegi, să se 
lăfăic, în bani, în timp ce marea majoritate a celor 
nevoiaşi nu au ce pune de mâncare copiilor pc masă,- 
Acum, după patru ani, clasa de mjjloc a României; 
aproape a dispărut. Există „o gaşcă" a celor bogaţi 
şi foarte bogaţi, dar şi .foarte mulţi săraci. Cum 
poate fi ţara bogată dacă poporul este sărac ?! -

Sunt însă' multe alte întrebări rămase fără răs
puns*. Cine au fost şi unde sunt teroriştii ? Unde 
sunt şi cum s-au valorificat conturile create pentru, 
ajutorarea României? Cine este răspunzător pentru 
mineriade ? Cine este corupt in România ? Cine eşte 
de Vină că viaţa noastră s-a degradat până la limită? 
Pe cine reprezintă preşedinţia? Dar partidul de 
guvernământ? ’ " *

Să lăsăm însă întrebările. Şi aşa puterea nu este 
interesată să le dea răspuns. Azi este ziua aduce
rilor aminte, ziua în care sângele unor oameni ne
vinovaţi a udat pământul românesc. Este o zi pe care 
nu trebuie să o uităm niciodată. Este o torţă care 
trebuie să stea mereu aprinsă pentru a ne aminti tu ,: 
turor că suntem datori să luptăm pentru împlinirea 
idealurilor celor care au dispărut atunci : DREPTA
TE, LIBERTATE, EGALITATE!

TIBERIU MUND, 
preşedintele 

„Asociaţiei luptătorilor 
din revoluţie". Deva'

)

£u m w ile  ataşului
La mijloc de decembrie, 

ca.ntotdeauna in preajma 
sărbătorilor, oraşul de la 
poale L-cetăţii şi-a pus 
podoabe — strălucitoare. 
Seara, când umbrele. în
cep să> întunece ziua, se 
aprind becurile multico
lore înşiruite, . asemenea 
salbelor de mărgele, pc 
ghirlanda suspendate la 
înălţime. Lumina lor, re. 
flectată de asfaltul şi 
copacii umezi, dc marile 
ferestre ale magazinelor 
creează imagini de vis, 
aducând în s u f le te ’ spe
ranţă şi pace şi 'linişte.' 
La ceas târziu din noap
te, ori la vremea dimi
neţii, când torit zilei nu 
şl-au făcut încă apariţia, 
reclamele cu lutnină in. 
termitentă ale firmelor şi 
vitrinele împodobite cu 
brăduleţi şi globuri, cu 
ghirlande strălucitoare şi 
instalaţii de lumini, îm
plinesc armonios chipul 
de basm al oraşului.

Dintotdeauna, de __ săr
bători, la vremea colin
delor, în preajma ceti. 
nîi verzi a bradului, o-

" V
)

mul devine- mal orti, .mai i 
dispus să uite necazuri • 
sau griji, sa ierte b  po r-j 
bă nelalocul ei, rosţi- t 
tă de cel în care.şi pa- / 
seşe. nădejdi, ţin veehi 1 
proverb. românesc , . gifi- V 

,suieşte astfel:/ „Apa. fre^r] 
ce, pietrele rămân",. PlerJ  
frele sunt oamenii cinşitiţi,,\ 
cu dragoste de ţară şi 1 
popor, de locurile de bţiş.- 
tină şl obiceiurile stră-, 
bune.

La .ceas de sărbătoare,' 
in Noaptea Sfântă a Cră. 
ciunului, să încexpăjrţfşi , 
noi să liniştim „furtun?* 
şt orgolii, să na autoli- 
nişitm, sperând ca, pom 
trece peste declinuri eco
nomica, peste obstacole'

. şi -greutăţi, . Să le urăm 
un gând frumos şi bunr 
o, colindă cu bucuri# . şi 
sănătate, ~  v primăriei, 
municipiului, - so d e ii^ -\ 
lor comerciale, tuturor •; 
celor care, prin fantezie 
şi bun gust, au creat 
impresionanta feerie a 
nopţii.

ESTER.A ŞINA ,

V

•  Luptătorii Revoluţiei au primit 
pământ. In cadrul unei cere
monii ce a avut loc ieri la 
Consiliul local Deva, s-a înmânat 
luptătorilor Revoluţiei din De
cembrie 1989 titlul de proprieta
te asupra pământului primit con
form Legii nr. 42/1990, Dl 
Georgel Răican, prefectul judeţu
lui, a înmânat respectivul act 
următorilor: Alexandru Agîrbi- 
ceanu, Ana Rusu Bragoş, Dănuţ 
Arhip, Ioan Sorin Diaconu, Ro- 
mulus Valentin Urs, ■ Cornelia 
Călăraşu, Mihai Marius Mun-

teanu, Ovidiu Dorin Popa şi Ra
du Dumitru. (Tr. B,).

O Lansare de carte. In edi
tura „Alfabetul”, sub semnătura 
ziaristului hunedorean Cornel 
Armean, a apărut lucrarea cu 
titlul deosebit de incitant: „De 
ce a fost ucis?”. Incitant, pen
tru că întrebarea din titlu se 
referă la nimeni altul decât Ia 
fostul dictator al României din 
perioada 1964—1989, secerat de 
gloanţele plutonului de execu
ţie în urma unui simulacru de 
proces, în sfânta zi a Naşterii 
Domnului 1989. lansarea cărţii 
— hi prezenţa autorului ş i , a 
editorului — va avea loc joi, 23 
deeembrie 1993, orele 15,30, la 
„Casa Cărţii* din Deva. (I. G.>.

•  Fidelitate răsplătită. S.G. 
,Coratrans“ S.A. Deva a luat o 
frumoasă iniţiativă: la ultima 
cursă efectuată anul acesta pe 
ruta Deva — Budapesta şi retur, 
primilor trei călători, care de-a 
lungul anului au avut între 16 
şi 20 de călătorii cu autobuzele 
„Coratrans", li s-au oferit or
dine de călătorie gratuite Deva 
— Budapesta şi retur. Următori
lor trei călători, care au efec
tuat între 13 şi 16 călătorii, li 
s-au oferit ordine de călătorie 
gratuite pe parcursul de ducere. 
Tuturor călătorilor li s-au . ofe
rit felicitări, mici atenţii. (Gh. 
I. N.).

•  După 27 de ani. De câte
va zile, domnului Nicolae Marcu

II. conducător auto în cadrul 
S.C. „Crişbus" Brad, i s-a închis 
cartea de muncă, ieşind la pen
sie. In cei 27 de anr, el a 
transportat minerii din zona Bra-‘ 
dului în cele mai bune condiţii, , 
printr-o preocupare permanentă 
şi pricepută privind starea teh
nică a mijloacelor de transport 
pe care a lucrat. (AL. J.).

•  Pentru legumicultori. Dna 
Maria Chiroiu, inginer la Ocolul 
agricol din TJuceş — Blăjeni, a 
adus , prin societatea „Trans- 
montana”, importante cantităţi 
de seminţe de legume şi de 
furaje. Cei ce doresc arpagic, 
seminţe de spanac, usturoi, tri
foi ş.a.. sunt invitaţi să o caute. 
Preţul de desfacere a seminţelor 
este convenabil tuturor. (Tr, BŢ

22 DECEMBRIE
•  Au trecut 355 dc zile 

din an ; au mai rămas 10.
•  Patru ani d6 la RE

VOLUŢIA ROMÂNĂ din 
1989. v -  •

•  Solstiţiul d e . iarnă 
(ziUa cea mai scurtă, noap
tea cea mai lungă).
- •  1823. S-a născut JEAN 
HENRI FABRE (m. 1915), 
biolog francez»

•  1880. A murit VIR- 
GINIA UOOLF (n. 18X9), ... 
scriitoare engleză, autoarea 
cunoscutului roman „Moa
ra de pe Floss".

•  1944. S-a născut DAN 
MUTAŞCU, scriitor ro
mân.



Privatizarea
Fondul Proprietăţii Pri

vate 1 Banat — Crişana a 
organizat, Ia sediul său 
di» Arad (Calea Victoriei, 
nt. 33-35) o conferinţă de 
presă la care au partici
pat reprezentanţi ai ma**- 
i ned ia din cele 11 judeţe 
ce-i sunt arondata. La 
respectiva manifestare, la 
care au luat parte dl Aris- 
tide Dragomir, deputat fn 
Parlamentul României ţi 
preşedintele Fondului Pro
prietăţii Private Banat — 
Criţana, precum şi mem
brii Consiliului de Admi
nistraţie al acestuia — s-a 
prezentat o sinteză a  ac
tivităţii desfăşurate fn a- 
cest an şi s-au schiţat 
coordonatele strădaniilor 
anului în care vom păşi 
în curând. Expunerea a 
cuprins trei capitole: 1 — 
stadiul privatizării socie
tăţilor comerciale; 2 — 
valoarea Certificatului - de 
Projîrietate nr. 1; şi 3 — 
Organizarea şl funcţiona
rea pieţei certificatelor de 
projsjeţate. • '

S-a apreciat că pentru 
F.P.P, Banat — Crişana, 
1993. a fost un an  Bun, 
:nai ales In a doua pacte 
a acestuia, când privatiza
rea ş-a accelerat in sfera 
sa de activitate. Iată prin 
ce se fundamentează a- 
ceastă afirmaţie t •  Din 
cele 124 societăţi cu capi
tal mic au fost privati
zate, prin metoda standard 
(MEBO) 33, cu un număr 
de 7500 salariaţi şi un  ca
pitali, de 10 miliarde iei. 
Pe această cale s-au re
tras 23 000 C.P. (certifica
te de proprietate). Prin 
compensarea eu celelalte 
f .PP.j s-au schimbat în

acţiuni 12 000 CP. •  Până 
la finele anului sunt crea
te toate condiţii]» să se 
mai semn»» contracte 
pentru vânzarea de acţiuni 
la Încă 0 societăţi; «  So
cietăţile private sunt din 
domeniul construcţiilor — 
10, comerţ — 0, precum şi 
mass-media, proiectare şi 
industrie alimentară — 
câte trei . •  La sfârşitul 
anului vor fi retrase din 
circulaţie 230000 CP. «- 
mise de F.PJP. Banat -« 
Crişana. •  Consiliile de 
administraţie ale celor 5 
F;P.P„ întrunite recent la 
Craiova, au hotărât modi
ficarea valortf certificate
lor Începând eu 1 ian. 
1994. Valoarea certificatu
lu i de propţietate nr; 1 
este de 31 000, iar valoarea 
oftul carnet cu 5 certifica
te de proprietate este de 
162 000 lei. •  In procesul 
de desfăşurare a  proce
sului de privatizare se 
disting două căi ; J  
gânizarea pieţei .prindere a 
C.P., constând ta schim
barea certificatelor pe ac
ţiuni şi 2 — organizarea 
pieţei secundare a  certi
ficatelor de proprietate, în 
care acestea se vor schim
ba pe numerar sau contra 
altor certificate.

A urmat apoi <r foarte 
interesantă conferinţă de 
presă ta cadrul căreia 
s-au oferit răspunsuri in
teresante şi pertinente la 
numeroasele şi incitantelg 
întrebări ale ziariştilor pre
zenţi. Răspunsurile le 
vom prezenta' într-un nu
măr viitor al ziarului 
nostru.

TRAIAN BONDOK

Comuna Brănişca — «o 
şi celelalte localităţi urba
ne -şl rurale ale judeţului 
nostru — se află în preaj
ma sfintelor sărbători al» 
iernii. Oamenii au adu
nat totul de pe câmp şi 
au ad us acasă, au semă
nat orzul — pe 60 ha — 
.şi grâul — pe 410 ha. Am 
întrebat-o pe dna Livia 
Stoenescu, inginer la Oco
lul agricol;

— Cum se prezintă cul
turile de cereale păioâse ?

— Bine. A u'răsărit fru
mos. Oamenii au pus 
sub brazdă sămânţă bună, 
luată de la Centrul din 
Orâştie.

—' Cu ce au efectuat 
lucrările pe ogoare 7

— în comună sunt 27
de tractoare; particulare, 
iar secţia din Boz a „Agro- 
mec" Deva are o activita
te bună, Deci s-a făcut o 
treabă de calitate şl *~ 
dacă vremea va evolua 
normal — ne aşteptăm la 
recolte bune. •

Culturile ar avea ne
voie însă de Sdpadă, îna- 
«ftte de* sosirea gerurilor. 
Oamenii speră că Dumne- 

/zeu o va da la  vremea po
trivită, aşa încât holdei» 
să. fi» acoperite de plapu- 

;Dia caldă a zăpezii.
Brănişca are 802 gospo

dării* şi' în aceste zile, se

petee» cel puţin tot. atâ
tea crime. Asupra porci
lor, evident. Mu este di
mineaţă să mi se audă 
în cele nouă sate ale sat» 
guiţatul tutui godac. Un 
lucru cert este Insă aceia 
că vor fi sacrificaţi mult 
mal mulţi râmâtori decât 
numărul gospodăriilor din 
comună, tatrucât foarte 
multe familii au membrii

bovine şl ovine vor scâ-

— MU, nu cred că şi în 
comuna noastră. într-ade
văr, fân a fost puţin, dar 
oamenii au adunat de pe 
câmp tot ce poate slu
ji la hrana animalelor, 
aşa că nu au grijă din 
acest punct de vederea 

Am- fost la Brănişca In 
ziua când a fost instalat

Brinişea fn preajma 
Sfintelar Sărbători

plecaţi la Deva sau în 
alte oraşe, iar în preaj
ma sărbătorilor de imită 
vizitele copiilor şi nepoţi
lor la  părinţi sau bunici 
se înmulţesc foarte mult.

— Sigur — ne spunea 
dl inginer zootehnist 
Gheorghe îvan — numă
rul porcilor va -scădea 
-mult, dar în primăvară e- 
fectivul se va reface In 
Ce priveşte însă efective
le Ia celelalte specii de 
animale, Brănişca si
tuează pe un loc bun.

— Anul acesta a fost 
puţin fân şi se preconi
zează că efectivele de

noul primar — dl Cornel 
Gheorghe C o r n e a n u n  
om tânăr care — coinci
denţă sau nu?  — împli
nea 33 de ani- Primarul 
a candidat din partea 
Partidului Unităţii Naţio
nale Rămâne — lucrul a- 
cest» s-a menţionat ta 
cadrjd respectivei festivi
tăţi, dar nu cu ostentaţie. 
Faptul este demn <te sub
liniat, întrucât *— cum 
spunea un consilier *— un 

'prim ar trebuie să dezbra
ce orice haină politică şi 
să fie un om pentru toţi 
oamenii localităţii ta  frun
tea căreia se află.

L  i U  L  n

Despre oamenii din co
muna Brănişca se spunea 
totr-o vreme că, fiind a- 
proape de municipiul de 
reşedinţă al judeţului ar 
fi cam boieri, în sensul 
că nu prea se ocupau de 
lucrul pământului, n*J ţi
neau animale ta  ogrăzi. 
Lucrul acesta este insă de 
domeniul trecutului. De 
când au devenit proprietari 
de pământ, oamenii gân
desc altfel. Fiecare pali 
mă de teren este munci
tă, iar oamenii privesc 
altfel rolul şi rostui ani
malelor în gospodărie. Dar 
nu vor să ţină orice fel 
de animale, ei numai din 
cele ce dau producţie ma
ximă. Iată un exemplu in 
acest sens, ca să nu zică 
cineva că vorbim în vânt; 
un număr de nouă cetă
ţeni solicită vaci olande
ze din rasa Holstein, de 
mare productivitate, cum 
se ştie;

Comuna Brănişca se 
află — cum spuneam — 
în febră pregătirilor pen
tru sărbătorile de iarnă. Să 
urăm osnîenilor ei — ca 
şi tuturor oamenilor a- 
cestui pământ românesc 
binecuvântat de Dumnezeu 
— să Ie petreacă fn pace 
şi linişte !

TRAIAN BONDOR

ABONAMENTE LA 
„CURIERUL VAD JIULUI*4

Filiala judeţeană Hunedoara—Deva a  S.C. „ROUÎ- 
PET“ SAu, strada M. Viteazul, nr. 22 («Mdirea tea*- 
zii-poştă din gara Deva), contracteeti i b i i m s d r  
la publicaţia „curierul Vă» JU*taT pe amil 1994. A- 
bonamentcie se fac ta sediul filialei din Deva, precum 
şi ta subtilialrtt ten  M p i i i a s ,  Brad, Orâştie, Că
lăii. Costul unui abonament este de 1000 de lei pe 
li mă, p tat y ţţtn it Alte rciteţbl„ te
61 30 07. (D. G.).

LA S jC. „UNIVERS" S.A.

. ' :: ’ DEVA - -v

Vineri, 17 decembrie, S.C. „Univers* S.A. Deva a 
deschis, la sediul său din str. M. Kogălniceanu, bloc 
14, etajul L un, bar de zi. Deschis publicului zil
nic tatre orele 10—18, noul spaţiu oferă, prin design 
şi aranjamentul interior, plăcute momente de destin
dere şi recreere. & C „Univers* vă invită ta nani 
bar ! (E. S.). * i

Revoluţia română la patru ani
(U rm re din pag; ft)

uţia .societfiţli, duc ţara în 
haos-şi oamenii la deznă-

S-’at» cocoţat pe treptele 
puttţrd, aproape la toate 
nivelurile, fără jenă şt ru
şine,‘.personaje aliat» până 
de ;curând ta eşaloanele 
n  ţi l l l  şl care acced; cu 
neruşinare, prin promisiuni 
dteşarte, spre fotolii şi 
m a i' comode. Alţii, de 
aceeaşi speţă, şl-au folosit 
eu dibăcie banii şl relaţii
le şl s-au Îmbogăţit peste 
noapte, împingând o bu« 
nă parte a populaţiei, spre 
limitele sărăciri. Spre 
lauda lor, cel mai mulţi 
dintr» „foşti* — oameni 
capabili şi serioşi — s-au 
integrat ta noul mers al 
vieţii,. .. îşi văd de tre
buri,- de familie, de li
niştea sufletească, iar alţii 
stau deoparte de orice 
curent-politic.

Amatorii de putere din 
primele ore ale victoriei 
revbîgţiei au clamat mă
suri şi au dictat legi strâm
be —. două dintre ele fiind 
fundamentale pentru re
structurarea economiei (Le

gea Fondului Funciar şi 
Legea Privatizării) — car» 
pun azi probleme deose
bite reformei ta România.

In cele două runde ' d» 
alegeri s-au votat liste de 
partide •— nu oameni — 
în urma cărora au ajuns 
în organismele legislati
ve şi în cele executive o 
serie de nechemaţi, de 
persoane care nu ştiu, nu 
vor şi nu simt decât pro
priile interese. Vede a- 
ceasta tot românul ta  par
lamentul ţării şi ta  „par
lamentele* locale, simte 
aceasta tot românul pe 
pielea Iul, pe buzunarul 
lui.

. Pe de altă parte, lupta 
pentru putere, oarbă cum 
est», se ascute cu fiecare 
zi; demagogii Se acuză 
reciproc, se atacă verbal, 
se bat cu m oţiuni; guver
nul, aflat ta  dificultate or
ganizatorică, manageria
lă şi de decizie, nu vede 
răul pe eare-î fabrică fă
ră contenire, se împăunea
z ă  cu merite ce nu-1 a- 
parţin, persevereazâpe a- 
celaşi dram,., de altădată; 
sindicatele simit pericolele 
sociale ce pasc ţâre ta fie
care pas, se organizează şi

I
PAINE ŞI FELICITA»!

Patronul Brutăriei „Neamţ" din Deva, dl Ionel 
Neamţ, ne-a comunicat telefonic: „Colectivul nostru, 
care cu ajutorul lui Dumnezeu şl cu priceperea 
noastră, fabrică cea mai bună pâine din Deva, adre
sează felicitări ziariştilor de la „CUvântul liber*, cu 
pritejtîl sărbătorilor de Crăciun şi a! Anului Nou 
1994, vă încredinţăm de stima noastră şi vă rugăm 
să v t  menţine^ mereu echidistanţa politică şl otae»- 

* tea ta demersurile dv publicistice. H felicităm, 
totodată, pe toţi clienţii noştri şi fi aşteptăm «a, 
pâine mereu proaspătă şi "bună. La mulţi ani f (D.G.X.

acţionează prin formele 
sspecifice luptei sindicale; 
iar partidele politice ba se 
scindează, ' ba fiizicneazâ, 
unii politicieni sărind cu 
uşurinţă dintr*o corabie ta 
şlta pentru a  .Bfiftde. ţft» 
ciolan, tonte fiind semne 
indubitabile că drumurile 
pe care se află an e le fe r- 
maţipni politice sunt e*- 
trem de întortocheate şi 
de nesigure.

v Am fi nedrepţi însă dacă 
n-am recunoaşte că în ţa
ră s-au făcut şi lucruri 
bune, că avem şi condu
cători capabili şi politicieni 
rafinaţi şi instituţii ro
buste şi o lege a legi
lor — Constituţia în
chegată, „rotundă*, . apre
ciată de Europa, şi alte 
legi bune, şi mai ales un 
popor harnic şi răbdător. 
Şi chiar credul. Poate prea 
credul.

Ani fi nedrepţi dacă am 
pretinde azi să avem tot 
ce vrem şi tot ce ne do
rim, când 25 de ani ne-am 
mulţumit eu... mita Dom
nului. Mai * a l»  că tacă 
nu ne-am trezit cu toţii 
ta viaţă şi ta coordonatele 
ei noi, ta acţiune concretă 
şi ta muncă dinamică, 
singurele care ne asigură 
existenţa, bunăstarea.

Dar... Dar neregulile şi 
necazurile oamenilor simt 
prea multe, fărădelegile 
prea mari, minciunile prea 
sfruntate, corupţia prea 
adâncă, sărăcia prea ac
centuată, ca acest popor s i  
se nud lase Înşelat de 
aparenţe. Mu aşa ceva a 
visat el înaintea lui 22 De
cembrie 1989. Nu pentru 
aşa ceva s-a murit atonei 
ta Revoluţie. Şi iată sunt 

de

Plasa de sârm ă şi milioanele corupţiei (IV)
Deci din orie 25600000 

de lei subvenţii pentru 
E.M. Valea de Brazi, 
w o m m o  le-a băgat în 
buzunar Presecan, „Maes
trul* şi-a luat partea, iar 
de acum tapate ceilalţi să 

- ae-'descKiree. Appel înce
pe deci demersurile Pa
tronul are şi «I prieteni, 
între care pe Mihalţ An- 
gfcel, un alt patron,, la 
&C. Maria Gem S.R.L. 
Vulcan. Ştia şi el despre 
afacerii» «se. se făceau cu 
subvenţiile statului, aşa
că propunerea de a se o-
cupa d» livrarea platei de 
sârmă către Valea de 
Brazi îi surâde. Cum a- 
dică, el s& nu Ciugulească 
ceva ? Şi uito-aşa cei doi 
ajung ta secţia de împleti
turi Streteţ, judeţul Alba, 
secţie ce aparţine de 
Cooperativa Tehnometal 
Teiuş. Discuţiile se poar
tă cu şeful, Rleolae A- 
vram. Se înţeleg la con-

JfiLb- ■■ n r i M S  ;Qîvuit Q ff livrare, - pretam 
şi asupra faptului că Mi- 
hai Anghel o să fie Al
in ta t al S.C. Ascom S.R.L. 
pentru ridicarea cantităţi
lor de ptasă de sârmă. 
Deci, uh patron este de
legatul altui patron. Ia r  
banii sunt ai statului. .

Pe ta mijlocul lui de
cembrie Anghel preia, *- 
şador, 3174 kg plasă ta 
214 lei/fcg- In drum spre 
Valea de Brazi se opreşte 
pe ta directorul băncii din 
Lupani pentru a se întoc
mi avizul de expediere ta 
numele lui Ascom SJFtL, 
Da, dar nu oricum Pen
tru a se acoperi milioane
le date lui Presecan piue 
beneficiile, dl director „ftft 
bricâ* un aviz din care 
rezultă că la mină se 1 j

ale căror preţuri 
mult mai mari. Directo
ru l minte nu este însă de 
acord cu această şaradă, 
aşa că Anghel întocmeşte 
un alt aviz, de data a- 
ceasta corect.

AFACERI 
TENEBROASE 

CU SUBVENŢIILE 
STATULUI

Se cam încurcă, deci, 
treburile. Realizând că 
atacarea cu panourile su
date nu ţine. Cristian 
Appel se prezintă J a  
„maestrul* Presecan. La 
rânda-i, acesta rezolva pro
blema ta  felul următor. 
In  curând va obţine,.»

' nouă comandă de la Ş.M. 
Dâlja pentru 100 tone pla
să de sârmă. Plata? Ca 
de obicei, anticipat. Este 
m tim  tai 3100000® lei ! Cu 
această ocazie Presecan 
pune şi noile condiţii : pen
tru el 12000000 lei. A tâ t . 
Appel, cât şi .Rus (care 
era de faţă ta  „negocieri*) 
nu sunt de acord. Prea 
mulţi bani vreş Presecan. 
Târgui se încheie totuşi. 
8000000 tai pentru „maes
tru* şi 2000000 tei 
pentru dl director. Chiar 
înainte de a  primi fila 
C.E.C. şi comanda „ pentru 
cele 100 tone ptasă, Appel 
scoate din contul firmei 
sate 5 000 000 lei, pe care 
le pune ta m âna.lui Pre
secan. Sosesc apte hâr
tiile de ta E.M. Dâlja sem
nate doar de director, dar 
«are sunt totuşi considera- -  
te valabile. Deci, ta 
corţtul firmei lui Appel

aBe 31000 000 m .  tai

aceeaşi zi, cu sprijinul 
directorului băncii din Lu- 
peni patronul s c o a t e  
3 500000 lei, din care 

r 3 000 000 lei sun* transle- 
: rate fir buzunarul jţţi  

Presecan.
Conturile fiind încheiate, 

urmează ca plasa de sâr
mă să ajungă şi ta M , 
care au dat banii. Acum 
ea trebuie să fi» livrată 
la ambele unităţi miniere. 
Cei mai insistenţi pentru 
a primi marfa sunt cte de 
la Valea de Brazi, 
face un „efort* şi, ta 
curs de o lună, se 
de obligaţiile faţă d i  
mină. Mâi mult chta», 
valoarea plasei livrate dd» 
păşeşte cu 2 654 302 lef 
suma avansată. Evident, 
diferenţa este urgent d #  
contată.

Inr contul lui Appel mai 
şunt încă destui bani, aşa 
că %i- cumpără băiatul i)nţ 
autoturism şi alte utilă- ‘ 
je pentru fBmâ. Din ce 
rămâne virează ta 
Iu» Ahghel 8300 000 
sfRitiându-i ' că de .. 
tami să fivreze piasâ ‘de 
sârmă către E. M. Dâljst 
Ambii iau aşadar drumul 
spre Stremţ, rugându-l (Se 
şeful de aici să le livrea» 
marfa sub preţurile nego
ciate. Nicolae Avram ţg  
spune -că aşa ceva mi se 
poate, dar ta prezintă pe 
Petru Suciu, patronul fir
mei SC. DANPET SRL 
Luna, din judeţul Cluj, 
care confecţionează şi te 
plase de sârmă ta cadrul 
societăţii sale. Din acest 
moment tacepe o altă « .  
tapă încâlcită «• ‘ afaceri
lor tenebroase cu subven
ţiile

•Ari»»-*'
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Sfintele sărbători ale Crăciunului f i  

Anului Nou 1994 ne oferă prilejul d

de afa
ceri, salariaţilor proprii ş i familiilor a- 
«eston , calde urări de sănătate, bucu
rie, fericire f i  trwfiţtonalele urări 

SĂRBĂTORI FERICITE !

„LA MULŢI ANI !*‘

§  mm im
ASIGURAREA

ROMÂNEASCA
S.A.

SUCURSALA
DEVA

Are plăcerea de a transmite tutu
ror asiguraţilor, colaboratorilor şi sa
lariaţilor, precum ş t  membrilor tor de  
familie, urări de sănătate şi viaţă lun
gă, in deplină siguranţă, însoţite de 
urările Strămoşeşti de.

SĂRBĂTORI fericite  ! 
şi

,ÎLA MULŢI ANI /" 1994

„4 AS PROOJMPEX' 
S.R.L. O en -H m eso ara
O  FIRMA IN CARE 

SA INVESTIŢI

d u m n e a v o a s t r ă

D« sfintele sărbători ale Crăcto- 
nalui f i  Noului Au 1994, adresăm om r  
clientelei, cdbboratarilm  
ş i prietenilor, a r id  de bunăstare, 
circ ş i prosperitate.

JLA MULŢI ANI t*

Ă . A M . Q . C . € .

Doreşte, cu prilefut Sărbătorii Gri- 
ckimdut şi al Anului Nou — J994. mul
tă  sănătate şi ferfetoe; beneficiarilor. 
Prefecturii, Consiliului Judeţean, Ad
ministraţiei Financiare, Băncii Nafio- 

ş i Băncii Comerciale —  filialele 
colaboratorilor — SjC. Si- 

S A ^ L C JU f*  asodaţlBor d e  
ktnăxorSar şl, nu d i m am ut 
via ţilor sâL m ultă prosperi

tate Regiei!
„LA MULŢI ANI l"

§
 MAGAZINUL

DUMNEAVOASTRĂ 

DE TOATE ZILELE

Adresează cu prilejul sărbătorilor 
de Crăciun ş i  ol Anului Nou 1994, cele 
mai calde urări d e  sănătate, fericire 
ş i bucurii, tuturor clienţilor noştri, 
membrilor d e  lamiUe ai acestora, co
laboratorilor, partenerilor de afaceri, 
personajului Propriu ş i tuturor celor 
care ne trec pragul, osigurăndu-i că 
vor O bine primiţi #{ bine servîfL 

VS dorim tuturor un
CRĂCIUN FERICIT i  

şi
„LA MULŢI ANI V‘ 1994

„ A v r a m  l a n c u “  
S.A. B r a d

SOCIETATE PE 

ACŢIUNI -r  

EMBLEMA A 

CĂUTAŢII ŞI 

BUNEI SERVIRI

cu prilejul Sfintelor săr- 
*■ şi a i Anului Nou 1994,

tu-
,...... ...................de

afaceri, viaţă lungă, sănătate şlpeospe- 
ritate. împreună cu traMţlnnalde urări 

s â r r At o r i  FERICITE !
„LA MULŢI ANI I -  1994

Societatea 
Comerciala 

f o r "  

iva
! Crăciu- 

Nou, adresăm sincere 
ş i  sănătate celor cate  

din dragoste trec pragul librăriilor 
noastre pentru a găsi în  cuvântul ti
pării alinare sufletească, ort informaţia 
dorită. Un gând de ales respect în
dreptăm spre scriitorii bănedorepi, ne
stinse făclii a le spiritualităţii ş l culturii 
naţionale, p e  care ii dorim mereu pre
zenţi tn  librării, la Întâlnirea cu publi
cul. Felicităm cu acest prilej pe toii 
lucrătorii noştri care se  dăruiesc nobi- 

a  pune ia îndemâna 
dorftă, a  elevilor re- 

copiBor jucăriile

Tuttnpr. m  sinceritate,
„Ck MULŢI ANI r

S.C. PĂLĂRII 
CRISTINA IMPORT- 

EXPORT 
S.R.L. Deva

„La mulţi a n i!“ cu 

sănătate dorim tutu
ror angajaţilor, par-

prietenilor noştri cu 

prilejul sărbătorilor 

de iarnă. ’

Moş Crăciun să vă aducă numai bu
rii f i  belşug tu case, iar in  unul «are 

s i  aveţi inspiraţie şi noroc in  a- 
faceri. fericire in viaţă.

Urina, de asemenea, ani mulţi cu 
bucurie celor care se numesc Crăciun, 
Vasile sau Ioan si în această perioadă 
îşi sărbătoresc onomastica.

„LA MULŢI ANI !“

S .C . Comser
H u n n r lm r n  X E R O X
i t l i f t b U U u T U  Tîe Docurarnt Coreoany

mmm
Urează, cu prilejul Sfintei Sărbători 

a Crăciunului, tuturor henefidariţor, 
multă sănătate, fericire, bucurii, 
în afaceri î

. „Miraeetl“

Hunedoara
Dorim din adâncul inimii ca Sărbă

toarea Crăciunului şl Anul N ou să  
aducă tuturor clienţilor ş l bindrotU ot 
noştri mtMă lerkdre, sănătate 
tn  afaceri t

1 . . „LA MULŢI ANI V*

J l t t & c a

Hristos să vă aducă 
noştri, tutu- 

earo ne treceţi probul ş i co
laborăm, sănătate, 
tuturor dorinţelor 1



/

JU im ăiia şi  -  

Consiliul £aca l 
a l municipiului 

D m a

w Mulţumeşte tuturor colaboratorilor săi şi 
adresează populaţiei municipiului Deva cu 
ocazia sfintelor sărbători de Crăciun şi a Anului 
Nou un

„LA MULŢI ANI

cu speranţa unui an măi bun pentru toţi 
locuitorii. '*

v. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi a 
Anului Nou — 1994, Consiliul Local al ora
şului Brad urează TUTUROR CETĂŢENILOR

v' ORAŞULUI „SĂRBĂTORI FERICITE ŞI UN
1 AN NOU CU SĂNĂTATE ŞI BUCURII /".

■Sţr

:-V PRIMAR,
Ing. NICOLAE MOGA

»

«•

i»  H U i

TRANSMITE

de SĂRBĂTORILE CRĂCIUNUWl şi ANULUI 
NQU — 4994 tiRăiar cllenţilcfrşi jRţţienerilQi 
de afaceri calde teiicitâri ş l le urează noroc 
in  viaţă, sănătate şi fericire. r ,s .

* ’ „LA; MULŢI ANII*

■

, k  ' '- y l

\  '1 £  fe lic ită  călduros pe membrii săi şi
beneficiarii serviciilor A.C.R. şi Ie

pe toţi 
urează

multă sănătate şi fericire cu ocazia

SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN 

şi a ANULUI NOU —  1994 '*

„LA MULŢI ANI- lH

SUCURSALA

judeţeană Hunedoara
Cu prilejul sfintelor Sărbători, de Crăciun 

şi al Anului Nou 1994, felicită din inimă co
laboratorii, clienţii şi personalul propriu al 
sucursalei şi al filialelor Hunedoara şi Petro
şani pentru activitatea fructuoasă din acest an 
şi le adresează tradiţionalele urări

„SĂRBĂTORI FERICITE" şi
k „l a  m u l ţ i  a n i  r  m 4

COMITETUL DIRECTOR 
AL SUCURSALEI DE ? 

EXPLOATARE» TRANSPORT 
TEHNOLOGIC Ş l PRELUCRARE 

PRIMARĂ A LEMNULUL 
DEVA — R.A.

TRANSMITE
tuturor salariaţilor, furnizorilor de materii pri
me şi materiale, precum şi beneficiarilor pro
duselor şi serviciilor Sale, calde felicitări cu 
prilejul..

s ă r b ă t o r il o r  d e  c r ă c j u n  -
şi al ANULUI NOU — 1994 

şi le urează mult noroc în viaţă, sănătate şi 
împlinirea speranţelor de mai bine.

P _  („LA MULŢI A M  !“

Transmite partenerilor 
de afaceri, tuturor clienţi
lor săi fţmcită^l şi (Harai 
de mai bine, sănătate si 
noroe ea  prilejul SĂR

ITORILOR DE CRĂ
CIUN şi al ANULUI

<Su prilejul sărbătorilor Crăciunului şi el 
Anului N ou —  1994, Consiliul de  administra
ţie Ol S.a. JOATE36" BA, Deva felicită cdl- 
âuros partenerii de afaceri, salariaţiI şi ie  
urează totodată multă sănătate şi succese im 
realizarea tuturor dorinţelor.

„BA MULŢI ANI t

D a scă lila t 

hunedateni

greutăţilor. Cu inteligenţa copiilor 
ţia de slujitori ai şcolii româneşti,,

La porţile Şcolii Româneşti bate Anul 'No 
1994. Fie ca acest nou născut să ne aducă bu 
mai mult ca oricând! Să-l aşteptăm deci cu t  
rea plină de lumină şi speranţe. Lumina din 
semănătorii de lumină s i  nu pălească niciodai 
fie mai presHS de orice patimi, deasupra ttt

aştri, cu i 
ne vom

niciodată de insuccese. Dacă-i vonr^PVăţa pe pr 
noştri credinţa in Dumnezeu şi în neamul romă 
in bine şi adevăr, in frumuseţea vieţii şi » au 
nu am trăit degeaba ! Sfânta colindă de Crăciu 
pătrundă ţarişi in casele noastre, să ne aminti 
de Ii sus Hristos, «ă ne facă mai buni, mal fnţe 
F ie ‘ca Noul An 1994 să aducă tuturor dasc 
de pe meleagurile judeţului Hunedoara molii 
nătate, putere de muncă, satisfacţii şi bucurii, 
tari de cei dragii

LA MULŢI A N I! «  
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 

JUDEŢULUI HUNEDOARA

v. v

S.C. „Coratrans“ S.A. Dc
ţ :  Sărbătorim împreună, stimaţi--, colegi de 

că şi. prieteni, sfintele sărbători de Crăciun şi
Nou;

•  Vă felicităm cu, dragoste ş i căldură >  
succesele dobândite în anul pe caee.1 încheie

#  Felicităm-dia inimă pe toţi ̂ cUiaboratorii 
tri, furnizorii de. materiale, piese de*9efeimb» din
ş t stril»A tuN îf.‘

«Coi
#  Felicităm călduros pe toţi 

lungul anului -au beneficiat de serv

., #  'Felicităm din adâncul inm iţ^ ie , cei căi 
avut încredere in „Coratrans" şi m  investit 
de bani cumpărând acţiuni de Ia işţt.ţ

#  Fie ca-sfinteie sărbători de Capelan s i  vă 
că bucurii, fericire, Dlunneayoastaă ^  fambiiiei

• #  Din toată inima, 'ca.tnatădpfcgostea Şl 
ţuirea. JUa mulţi ani !a.

IN NUMELE CONSILIULUI RE 
ADMINISTRAŢIE ŞI AL 

C jE K ^E Îu iL fi DIRECTORI 
Ing. MIRCEA BAGAI VNU. * 

director general „

*. »S

m c.
S. A. DEVA

Gti ocazia sărbătorilor Crăciunului ş l < 
nulul N o i i J 9 9 4 ,  adresează călduroase 
citări colaboratorilor, salariaţilor şl târnă 
acestora, dorindu-le un An Notlhaa sânăta 
fericire.

„LA MULŢI ANI f



s.c. *»

•  Sărbătorirea Sfintelor sărbători de Crăciun şi
de Anul Nou — 1994 prilejuieşte Consiliului de ad
ministraţie şi Sindicatului Liber să vă adreseze Dum
neavoastră, dragi colegi şi prieteni, cele măi fier
binţi urări de sănătate, bucurii, fericire ; <

‘ #  Felicităm cu aleasă stimă, respect şi conside
raţie pe toţi cei 1500 de salariaţi ai societăţii noas
tre, pentru realizările deosebite dobândite în activi
tatea de fiecare z i ;

•  Felicităm din inimă dulgherii, tâmplarii, fie-
rar-beţoniştii, zidarii, zugravii, mecanicii de utilaje, 
Pe toţi cei care au pus_ strop de sudoare pe şantiere 
pentru înălţarea obiectivelor încredinţate nouă spre. 
execuţie; \

•  Felicităm eu aleasă consideraţie locatarii care 
s-an m utat în case moi anul acesta, dorindu-Ie din 
inimă să le folosească în deplină sănătate, să aibă 
parte numai de bucurii, împliniri, fericire.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

SINDICATUL LIBER, 

S.C. „CONDOR" S.A. DEVA

' i
COMIMPFY 
S.R.L. I

. jxANSMITE '
calde felicitări tuturor d i-  
cnţilor săi, precum şi par
tenerilor de afaceri cu 
ocazia

SĂRBĂ TO RILE DE 
'* CRĂCIUN si a 
ANULUI NOU — 1994 

- şi le urează multă sănăta
te, fericire şi noroc în 
viaţă?

. „LA MULŢI ANI *“

m
s. c.

„ M e t a l - E x p r e s "  
S .R .L .  D e v a

Sărbătorirea sfintelor sărbători de Crăciun şi 
ne oferă m inu^^fcrilejdfca vă «dri?*» 

rfin-ioatg^Mşşi.kdii» suflet. Ceţ#: mai' alese felicitări, 
buedrii, fericire ̂

§  Felicităm întregul colectiv de muncă pentru 
minunatele succed  dobândite In anul pe care-1 în
cheiem: • - ' ' ■ :

VS dorim tot mai multe şi mari realizări in 
'antti care vine, in toţi-anii. care vin ;

•  împreună, dragi colegi şi prieteni, să ne bu
curăm de izbânrile noastre, să avem parte" de sănă
tate, împliniri. feric ire ; -

•  Felicităm călduros pe toţiv colaboratorH ffr-
mei „Metal-Expres**, furnizorii de materiale, materii 
prime, piese de schim b; .■■■■■.

•  Felicităm cu cele mai alese simţăminte pe o- 
noraţii noştri beneficiari, pentru carp ne zbatem 
durăm obiective trainice, decea mal bună cantate;

ţ  Re ca întreaga noastră colaborare să Ce tot 
mai frumoasă fn viitor. ,

„LA MULŢI A N I!“ CU SĂNĂTATE, 
COLECTIVUL DE CONDUCERE

Mulţumeşte tuturor co
laboratorilor şi clienţilor 
săi pentru buna conlucrare 
din acest an şi le doreşte 
ca in căminele lor Sa să- 
lăsluiască ‘liniştea unui 
„CRĂCIUN FERICIT**, iar 
ANUL NOU 1994 să le a- 
ducă afaceri avantajoase 
de care să se bucure în 
deplină sănătate.

„LA MULŢI ANI 1“

Banca Comercială 

Română S.A.
Mulţumeşte tuturor salariaţilor1 săi pentru 

activitatea desfăşurată in acest an, urându-le; 
să se bucure în tHucr familiei de un „CRĂCIUN1 
FERICIT" şi de un „AN NOU 1994“ cu reali
zări deosebite ţ>i sănătate. ' v

„LA MULŢI ANI !“

Cu ocazia Sfintelor săţi* 
bqtori de iarnă şi a Arai-

y  hd Nou tiicâ&ă onoratei
, clientele precum şi per»
, , ■ zonalului propriu Sârbă-

tori tericite, multă săltă* 
: tate şi un păldufog' •

.. .. „LA MULŢI A N tr  '

Direcţia Generală
PENTRU AGRICULTURĂ ŞI 

ALIMENTAŢIE 
HUNEDOARA — DEVA

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi a 
Anului Nou, Direcţia generală pentru agricul
tură şi alimentaţie Hunedoara — Deva doreşte 
tuturor gospodarilor de la sate şi lucrătorilor 
O goarelor multă sănătate şi fericire, belşug a  
bunăstare în case şl pe ogoare. ,

„SĂRBĂTORI FERICITE" 
şi „LA MULŢI ANI 1**

Felicită cu căldură pe toţi clienţii, parte
nerii de afaceri şi pe salariaţii săi din unităţile 
de desfacere, servicii şi producţie şi le urează 
multă sănătate şi noroc cu ocazia

SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN 
si a ANULUI NOU — 1994. '
„LA MULŢI ANI 1“

Felicită călduros pe toţi depunătorii săi cu 
ocazia CRĂCIUNULUI şi a ANULUI NOU —  
1994 şi le urează sărbători fericite, multă să
nătate si

„LA MULŢI ANI »“

S.C. „[KANSH.VANfAu 
r S A. DEVA

Felicită călduros cu prilejui sărbătorii Maştera 
Domnului şi Anului Muu l » i  pe tuţL oR  cum de-u 
lungiri unui un au  apelat CU t*»9l l»c r« * tW  >» mar- , 
vict«e unitâţUor sale d ln p e v a  f  S tâ rn i#  # f  

'că şi iu nouţ auTŞM  aceste tx n p d i »  «or ridica Io 
înălţimea tu t»ore#âgep ţ* lo r. . i.'.

Co acelaşi feric» prilej. Consiliu! de admiototra- 
f ţie a l S.G. „TIIANSnsVANlA* S A . « f r w w »  » » -  

riaţilor săi urarea de

SĂRBĂTORI FERICITE şi 
w  . .. . UN A N ' NOU FERICIT î
J' . - r i ' • - y't •• -■ ; ţ ' <

iS ^ /A td i s i j i  tradiţionale Urări t i f r i s i o  colaborato
rilor noştri ~  agenţi economici »au i iu f i t t ţ i  care .

. ine sprijină curei» în activitate. eşt

m m

S.O. INŢERCOM SJt-L. 
HUNEDOARA ŞI 

. J.J.P. INTERNAŢIONAL 
IMPORT-EXPORT-CONSULTING

S.R.L. DEVA

Transmite clienţilor, partenerilor de afa
ceri s i salariaţilor lor calde felicitări de SĂR
BĂTORILE CRĂCIUNULUI şi a ANULUI NOU 
_  1994 şi le urează sănătate, fericire şi mult 
noroc în viaţă. r--;

„LA MULŢI ANI f



SX. C M  M
CAMERA DE COMERŢ 

ŞI INDUSTRIE ŞI 
OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI DIN 
JUDEŢUL HUNEDOARA

S.C. TECAR SJÎ.C. 
HUNEDOARA

„CUPTORUL 
DE AUR“

Consiliul de administraţie transmite, 
CH prilejul Crăciunului şi al Anului Nou, 
alese urări de sănătate şi fericire sala- 
(taţilor şl familiilor acestora, cReaţSor, 
colaboratorilor si partenerilor de afaceri, 
adresându-le, totodată, tradiţionala urare

Transmite pe această cale onor ctten- 
teiei, partenerilor de afaceri şi salaria- 
ţilor, cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
C ridun şi a Anului Nou 1994, calde 
felicitări şi urări de sănătate deplină, 
viaţă Îndelungată, cât nud multe reu
şite în activitate ş l în afaceri;

SĂRBĂTORI FERICITE !
>«LA MULŢI ANI V

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de
iarnă, cu ocazia Anului Nou 1994,

FILIALA JUDEŢULUI 
HUNEDOARA

Felicită sincer agenţii economici 
din judeţ, precum şi toate instituţiile 
colaboratoare.
LA MULŢI ANI CU SANATATE!

94

S.C
„Comppit
S .A .

Urează cu ocazia Sărbătorilor Cră
ciunului şi a Anului Nou — 1994 —  
salariaţilor şi colaboratorilor, înalţă 
sănătate ş i prosperitate.

„LA MULŢI ANI r

Carmetaplast 
S.A. Deva

Cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului 
, şl a Anului Nou 1994 — Consiliul de 

Administraţie al S.C. Carmetaplast S . 
A. Dev» urează tuturor salariaţilor şi 

'«elabetuteiOMr uţultă sănătate, 
ritate, alături de tra&ţkmaliil 

„LA MULŢI A N I!“

S.C.,,
S.A ORASTIE

Colectivul de  conducere al S.C, 
„CHIMICA• S A . ORAŞTIE adresează, 
cu prilejul Sfintei Sărbători a Crăciu
nului şi Anului Nou, colaboratorilor 
din judeţul Hunedoara, multă sănăta
te ,bucurii, succese în activ ita te1 

„LA MULŢI A N t r

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 
şi de Anul Nou

U R E A Z Ă
colaboratorilor, agenţilor economici şi 
tuturor celor implicaţi In dificila sar
cină de revigorare a economiei Jude
ţului V:

SĂRBĂTORI FERICITE Şl 
„LA MULŢI ANI 1"

cu sănătate, fericire ş t  prosperitate.

R.A. ROM TELECOM ^  
BUCUREŞTI «CgeftL

DIRECŢIA DE
TELECOMUNICAŢII Y J f

HUNEDOARA — DEVA

De sfintele sărbători de Crăciun şl Anul 
Nou adresăm cek» mai alese şi calde brici* 
ţări tutaror salariaţilor noştri, familiilor lor.

Felicităm cU tot respectul' şi considera
ţia Pe onoraţii noştri abonaţi, 1 urându-le 
multă sănătate, bucurii, fericire.

Felicităm din M a i  pe toţi colaborato
rii, dorindu-le să se bucure de împliniri tot 
mai mari.

JLA, MULŢI ANI 1"
CONSILIUL DIRECTOR

Cu ocazia Crăciunului şi Anului 
Nou, Consiliul d e  Administraţie al 
S.C. RF-MPES S A . Deva Urează tutu
ror salariaţilor societăţii multă sănă
tate, fericire şi un călduros

„LA MULŢI ANI!"

PERSOANE DEVA
Sărbătorirea sfintelor sărbători de Crăciun 

şi Anul Nn  no oferă mtUBnatnt prilej de

£ * £  d f U r i t f  ***■* *  * * * + . * * # &
te  viaţă.

rrlirităm  cu ___  .
fufeH. mecantci. su d a ţi n t i im U U  TJBULA, 
dorindu-v* U« Crăciun pite  de bucurii, m  
An Nou in deplin i sănătate.

Felipităm cu aleasă stimă şi preţuia» pu
blicul călător, pe toţi co laboratorii «aştri.

„IA  MULŢI ANI t* cu sănătate, bucurii 
şi fericire,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

S.C. „Aprotera“ 
S.A. Simeria

C u prilejul Sfintelor sărbători ale 
Crăciunului şl ale Anului Nou, Consi
liul de administraţie adresează tuturor 
clienţilor şt colaboratorilor urarea de 
sărbători fericite şi tradiţionalul „La 
mulţi ani I"

Primeşte şi execută tn  condiţii de 
calitate ireproşabilă orice produse de 

-patiserie. -
Transmite tuturor clienţilor şi parte

nerilor de afaceri calde felicitări de 
CRĂCIUN şl ANUL NOU —  1994 şi 
le  imează sănătate, noroc ş l fericire.

„LA MULŢI A N I!“

S.C. Cernafruct
Felicită călduros, de sărbătorile'

CRĂCIUNULUI şi de ANUL NOU  —
1994 pe toţi clienţii, partenerii" de d- 
faceri şi salariaţii săi şi le  doreşte mul
tă fericire,, sănătate şi tradiţionalul

„LA MULŢI ANI I*

S.A. Hunedoara
Transmite pe această cale sincere 

felicitări d/e CRĂCIUN şi ANUL NOU 
— 1994 tuturor clienţilor, partenerilor 
de afaceri şi salariaţilor săi ş i le  urea- 
ză fericire, sănătate şi mult noroc în  
viaţă. ^

„LA MULŢI ANI r

S C. „PECO" 
S.A. DEVA

„LA MULŢI ANI T

Banca Română

Dezvoltare Deva
Cli ocazia sărbătoririi Crăciunului ş t  

a Anului Nou 1994, adresăm onoratei 
clientele, partenerilor de  afaceri, sa 
lariaţilor şl familiilor acestora, cele  
aed sincere felicitări, mult noroc, pros
peritate ş l fericire, alături de urarea 
strămoşească

„IA MULŢI AN! f*



J O I, 2 3  DECEM BRIE

R T L

7.00 Ştiri şl magazin m atinal; 10,00
Şeful (s.p.); 11,00 Frumos şl bogat (s);
11.30 Bancuri de pretutindeni’, 12,00 Pre
ţul e fierbinte (cs); 12,30 Duelul familiilor 
fes); 13,00 Magazinul amiezii ; 13,30 Sprin- 
gfield Story (s); 14,2® Califoroia Clan (s);
15.10 Vremea dorinţei’ (s); 16,00 Iloria
Christen (show); 18,00 Cine e şeful a id  ? 
(s. co); 18,30 O afacere de familie ţţ)'.;
19.00 Chemarea inimii (s); 20,10 Exploziv
— magazin T V ; 20,40 Vremuri bune,
vremuri rele ; 21,15 laiă-m ăI (show);
22,15 Mama logodnicei (co. SUA 1993); 
0,15 Benny HUI la New York; 1,10 L.A. 
Law (s)

M T V

8.00 Matinal, cu VJ Rebecca ; 11,00 VJ 
Ingo; 14,00 Mari hituri cu VJ Paul King;
15.00 VJ Simone ; 17,30 Coca Cola Report; ■
17,45 Noutăţi cinematografice; 11(00 Şti
rile zilei ; 18,15 3 clipuri pentru un ar
tist 18,30 Topul MTV al telespectatori
lor ; 19,00 Muzică soul şi reggae ; 19,30
Muzică non-stop; 2140 Roadhog — rock 
şi motocîclism; 22,00 Lumea lui Wayne;
23.00 Mari hituri, cu Paul King ; 0,00 Coca 
Cola Report; 0,15 Noutăţi cinematografi
ce ; 0,45 3 clipuri ale unui artist (r); 1,00 
Party Zone — muzică de dans.

ITALIA 1

7.30 Bună dimineaţa (da); 11,15 Star- 
sky (s.p.); 12,15 A.Team (ş.a.); 13,15 Aici 
Italial <r); 1340 Desene anim ate; 15,30 
Nu e  la RAI (show); 17,30 La ordine, ta
tă  (s); 18J5 Benny HiU Show; 18,20 Una- 
mania (show); 15,30 Mitic (show); 19,00 
Supervicky (s. SF); 19,30 Bayside school 
(s); 20,00 Willy (s); 20,50 Radio Londra ;
21.05 Karaoke (s); 21,35 Beveriy Hilis (s);
2240 Melrose Place (a); 23.40 F ilm ; 1,40
Aici Italia (mag); 2,25 Radio Londra (r).

' S , ;
TV 5

7fi0 Domnul ministru (s); 740 Ţeledi- 
minesţ» . ;11,05 Spaţiu francofan; 14,05 
Domnul ministru (rf; 1440 Magazin cul
tural ; 1540 Magellan (r); 17,00 Jurnal 
TV 5; 17,10 Vision 5.; -1740 Culinară;
19.05 Campionii (cs); 1940 Jurnal TV 5 ;
29.00 Cifre şi litere (cs); 2040 Jurnal bel
gian ; 21,00 Nord-sud ; 22.30 A şti mai 
mult. Emisjurie medicală; 23.50 V iva; 
145 Jurnal francez: Soir 3; 140 Şapte 
zBe în Africa; 2,00 In noapte.

V IN E R I, 2 4  DECEM BRIE
; . ' ‘ ’ r' t .. -

B T L

7.00 Spaima spionilor (co. SUA, 1943);
8.10 Heidi (f. SUA, 1992} — partea I  ; 9,50 
L-am întâlnit pe Moş Crăciun (fi Franţa, : 
1964); 1145 Fata cUchibrite (f. SUA, 1987);
13.00 Vine - Crăciunul! ;  14,00 Mogambo
(f. a. SUA, 1953); 16,00 Pisica din spaţiul 
cosmic (ea SF SUA, 1977); 18,00 Omul
ieşit din gheaţă (f. SF. SUA, 1984); 20,15 
Scenete populare; 20,30 Trăieşti doar de 
2 ori (f.a. Anglia, 1966); 22,45 Spre Nord 
prin Nord-Vest (f.a. SUA, 1959); 0.25 Dăn- 
sul vampirilor (f^pr. Anglia, 2ţ8»
Trăieşti doar de 2 ori (r); 440 Aventuri 
pe Mfarisrip)& _

M T V
i .

8.00 Matinal cu VJ Rebecca ; 11,00 VJ 
Iiţgo; 14,00 zeţari hituri CU VJ Paul King;
15.00 VJ Simone ; 1740 Coca Cola Re-
p o rt; 17,45 Noutăţi, ctaernau^rafice ;1840 
Topul MTV al - telespectatorilor; 1940
Muzică soul,şi reggae cu VJ Richie Rieh; 
!®40 M uriri non-stop; 21,00 MTV Mo

ri*  Awards 1993 ; 23,00 Mari hituri, cu
VJ Paul King; 0J)O Coca Cola Report; 

0,15 Noutăţi cinematografice Pipp Dnnn; 
0,45 Ştirile nopţii; 1,00 Beavis şi Butt-
head (d.a.); 2,00 VJ. M arijne; 3.00 Video 
nocturnă.

ITALIA 1

7.30 Bună dimineaţa (da); 10,15 Baby
sitter (s); 10,45 Semne particulare: geniu 
(s); 11,15 Starsky şi Hutch (s.p.); 12,15 A- 
Team (s a.); 13,15 Aici Italia (r); 13,50 De- 
sene animate; 15,30 Nu e la RAI 
(show); 17,30 La ordine, tată (s); 18,15
Beimy HîH Show; 18,20 Unomania (show);
18.30 Mitic (show); 18,55 Ş tir i; 19,00 Su
pervicky (sJSF); 1940 Bayside school (s);
20.00 WH&.’ld ; 20,50 Radio Londra ; 21,05
Karaoke (show); 2t,S* F ilm e; 0,00 Pro
gram de Anul Nod. .

T V  5

7.00 Domnul ministru (s); 740 Tele-
dimineaţa ; 11,00 Sărbătoarea copiilor;
12,00 Mag. lite rar; 14,05 Domnul ministru 
(r); 14,30 Richeiieu (f. a); 16,00 Scoubidou 
(r); 17,00 Jurnal francez; 17,25 Oxigen;
17,50 Culinară ; 19,05 Campionii; 19,30
Ju rn a l; 20,00 Cifre şi litere (cs); 21,00 
Crăciun iâ St. Pftcâme; 22,00 Ju rn a l:
France 2 ; 22,30 STARS 90. Varietăţi; 
0,00 Crăciun cu vedete; 1,00 Jurnal. Soir 
3 ; 140 „Spărgătorul de nuci* — balet 
de Geaikovschi.

SÂMBĂTĂ, 2 5  DECEM BRIE

R T L  .

7.00 Seriale şi desene animate ; 8,00
Sten şi Bran, valeţi (eo. SUA, 1944); 9,15 
Heidi (f. SUA, 1972, partea a H-a); 11,05 
Lassie vine acasă (f. SUA); 12,40 Monştrii 
mititei (co. gr. SUA, 1989); 14,30 Duelul
familiilor (cs); 15,00 Copiii pentru copii 
(show); 15,55 Piedone cel dur (co. Italia 
— Franţa, 1973); 17,50 Howard răţoiul (f. 
SUA, 1986); 19,45 Actualităţi; 20,05 Mar
torul ţăcănit (ca SUA, 1989), cu M. Gib-

M T V  ,

Weekend cu mari h itu ri; 9,00 Mari
hituri — ediţie specială; 11,30 Marele e- 
cran. Lumea Iu» W ayne; 12.30 Topul eu
ropean B raun; 14,30 Vldeo-clipuri in
premieră ; 15,00 Beavis & Butt-head (d.a.); 
15,») Lumea reală : întâmplări adevărate;
16.00 Weekend fu  maţi h itu ri; 19,00 Ştiri 
la sfârşit de săptămână; 20,00 MTV’s US 
Top 20, cu Adâm Curry; 22,00 120 de 
minute cu VJ Paul K ing; 0,30 Headban- 
ger’s Bal], cu Vanessa Warwick; 3,00 VJ 
M arijne; 4,00 Nocturna video.

ITALIA 1 .
8,00 Bim Bum Bam (d.a.); 1140 La vo

lum maxim (r); 12,00 Adam 12 (s); 12,30 
Auto : retrospectiva M P; 12,30 Ş tir i; 13,45 
Fotbal: ghidul campionatului; 15,00 Film;
17.00 Don Tonino (s. co); 19,00 Aşa tată,
aşa fiu (s); 1940 Volei: campionatul ita- 
lian ; 20,30 Studio d e s c h is ş t i r i ; 21,00
Benny HiU (show); 21,30 Film ; 23,30 Pres- 
sing (magazin); 0,45 Niciodată nu spune 
gol (show); 1,00 Sport, meteo ; 2,00 Film;
6,30 Aşa te tă , a şa  fiu  (r).

T V  5
7,20 Bon weekend (r); 7,55 Dosarele 

justiţiei (s); 9,05, Jurnal canadian ; H 40
Matineu muzical;' 13,45 Jurnal elveţian ;

Ă TE ira
23 decembrie -  29 decembrie 1993

« m ; 22J5 Nu fără fie-mea (dramă, SUA, 
1990); 0,30 Profesionistul U (f. Fran
ţa, 1986), cii J.P, Beimondo; 2,10 Nu fără 
fie-mea (r); 4,10 Howard răţoiul (r); 
5,50 Familia Minister (s).

M T V

Weekend cu mari h itu ri; 9,00 Mari
hituri — ediţie specială; 11,00 Crăciun 
special (1); J1.30 Marele ecran; Lumea 
lui Waytee; 12,30 Yd! MTV Raps, cu Dt. 
B r e L o v m f &  Fab, 5 ;  15.00 Weekend cu 
mari hituri; 17,30 Crăciun foarte specia) 
01); 18,00 Muzică de dans; 19,00 Marele 
ecran : Lumea tei Wayne H; 22,00 Sâm
bătă « ara  In direct. Invitaţi: Dennis 
Hopper, Rqy Grbison; 2240 Lumea cu- ’ 

or şi poeziei te  Unpluggfid *, 23,00
1, şpul, cu Richie Rid» ; 0,00 Video- 

te  premieră; 040 
itwft. j

v'" ITALIA 1

Weekend cu

ii- 7,30 Bună dimineaţa (d.a.); 10,30 Baby 
sitter (a); n,30 Starsky ş l Hutd» (s); 12,30 
Ă-Team (s.a.J; 134© Ş tir i; 1340 Desene 
animate ; 15,jo Nu e la RAI (show); 1640 
Prietenul meu Ultramap (s. SF); 17,00 L a . 
volum makim; 17,45 La ordine» tată O»);
18,15 Unomania (show); 1840 Mitic
(show); 19,00 Supervicky t s. SF); 19,30 Bay
side achopl (s); 20,00 Willy (s); 21,00 Ka- 
raakp (^MW>; 21,30 Sâmbătă la circ (s); 
23,40 Film ; 1,40 Sport; 2,10 Starsky (r).

T V  5
s ^ ţ. .

. . • :$,•' :
8,00 Program de Crăciun pentru copii;

. 9,05 Jurnal canadian ; 1045 Muzică ; 13,05 
Muntele . Alpinism ; 14JŞ Drumul în
cântător (f. FVanţa); 16,35 Câmp lib e r;
16,45 Corespondenţă ; 17,00 TV 5 — ştiri; 
1740 Circul din Moscova; 1940 Jurnal
TV5 ; -20,00 %iort Magazin, olimpic ; 21,00 
Geopolis. Magazin de analize politice;
22,00 Ju rn a l; 22,30 Rkhdieu (f.^.), cu P. 
Vernier; 23,30 Luvru (das.); 1,00 Emi
siune de umor. ■ -■>

D U M IN IC Ă , 2 6  DECEMBRIE

R T L

6,45 Desene animate ; 7,00 Seriale şi 
desene animate ; 1140 Acasă la Lassie (f. 
SUA 1948); 13,15 Terminus (f. SF); 14,45 
Duelul familiilor (cs); 15,15 Şeriful Pie
done (co. Italia ’80); 16,50 Quatermain
II (La. SUA *85), cu Richard Chamberlain, 
Sharw» Stone; 18,45 David Coperfield 
(show); 19,45 Ştiri, meteo, sport; 20,10 
Mini Playback Show (copii—vedetă); 21J5 
O nuntă de vis (reportaj); 23,00 Luptă
torul total (f. SUA T») , cu Michael Du- 
dikoff; 0,40 American Nteja III ( t a  
SUA 1989); 2,15 Quatermain II (r); 4.00 
Răsturnarea norocului (dramă, SXJA, *80).

14,05 Şcoala fanilor; 14,50 Grădina ani
malelor (do); 17,10 Lumea este a voastră; 
ia,40 Auttnrtsion; 1940 Ju m a): TV 5 ; 20,00 
30 miUocme de prieteni (dfl); 2040 Jur- 
nal elveţian; 21,00 Ultima caravană tf- 
>'ranţa); 2^00 Ju rn a l; 2240 Sertar se
cret (f.a); 040 Ju rn a l; 1JDQ D ivan; 1^0 
Intervitir*,

L U N I 2 7  DECEMBRIE

« T A  • ;

6,10 Familia Munster (s); 7,00 Bună
dim ineaţa!; 13,00 Magazinul amiezii; 
l&SO Springfield Story (s); 14,20 Califor
nia Clan (s); 15,10 Vremea: dorinţei (s);
16.00 Dona Christen (show); 17,00 Hans
Meiser (show); 18,00 Cine e şeftil afad? 
(d; 1840 O, afacere de familie <s); 19,00 
Chemarea inimii (s); 20,10 Exploziv 
magazin; 20,40 Vremuri bune, vremuri 
rele ; 21,15 Familia Fiodder in Manhattan 
(co, OlandA 1982); 23,00 O familie foarte 
■drăguţă (s); 2340 Infernul din cer (co. 
Cenhaniâ, 19M); 1,00 Noaptea atacului
Pa  SUA. 1976); 2,40 Beriin Break (p.

MTV

840 Matinal, cu VJ Rebecca ; 1140 
VJ Ingo; 14,00 Mari hituri, cu Paul King;
15.00 VJ Sinume; 1740 Coca Cola Report;
17,45 Noutăţi cinematografice ; 18,15 3 din 
1 : 3  vldeo-clipuri ale unei foţm aţuj 1840 
VJ Eric ; 19,00 Topul UK ; 21,00 MTV la 
sfârşit de an. Emisiune inforinativă; 22,00 
Muzică nen-stept 23,00 Mari hituri, cu 
Paul King'; 0,00 Coca Cola Report; 0,15 
Ecranul; 0,45 3-din 1 ;  140 Rodc Block 
cp Pipp Dam».

ITALIA 1

740. Bună dimineaţa (d.a); 13,15 Aici 
Ita lia ! (magazin); 13,50 Desene animate; 
1540,Ni» este te RAI (show); 17,15 Uno- 
martia (dxrw); 1740 La ordine, tată (*);
18,15 Benny HiU (show); 18,55 Sport ; 19,00 
Supervicky (s); 19,30 Bayside school (s);
20.00 Willy (s); 20,55 Radio Londra ; 21,05 
Karaoke (show); 21,30 Film'; 23,40 Nici
odată nu spune gol (show); 0,40 La volum 
maxim (r); 1,40 Aici Italia! (r); 2,25 Radio 
Londra (r),

T V  5

7,00 Domnul ministru (s); 10,05 Ultima 
caravană (r); 13,40 Jurnal ̂ elveţian ; 14,05 
Domnul ministru (r); 16,10 Luvru (do.,s);
17.00 Jurnal TV 5 ; 17,10 Vision 5 ; 17,50
Culinarii ; 18,05 Iadul. Mag. adolescenţi
lor ; 18,35 Descoperire; 19,00 Campionii 
(cs); 1940 Jurnal TV 5 ;  20,00 Cifre şi li
tere (cs); 20,30 Jurnal belgian; 21,00 Ac
tualităţi ; 22,00 Jurnal France 2 ; 22,30
Emisiune de varietăţi; 0,00 Marile mo
mente aie veacului (s. do): „Gandhi*.

M ARTI, 28  DECEMBRIE

R T L

7.00 Ştirile dimineţii şi seriale; 11,00
Bogat şl frumos (s); 11,30 Bancuri de pre
tutindeni ; 13,00 Magazinul amiezii; 13,30 
Springfield Story (s); 14,20 California
C ian(s); 15,10 Vremea dorinţei (ş);
16.00 Ilona Christen (show); 17,00 Hans
Meiser (show); 18,00 Cine e şeful aici 7 
(s); 18,30 O afacere de familie (s); 19,00 
Chemarea inimii (s); 20,10 Exploziv (ca- . 
zuri dificile); 20,40 Vremuri bune, vre
muri rele ; 21,15 Colombo : „Dormi te  
pace" ; 23,15 Quincy (s.p.); 0,10 Crima e 
pasiunea sa (s.p.); 1,10 Chase :— un joc 
periculos (f. a. SUA, 1987); 2,45 Berlin
Break (s).

MTV

8.00 Matinal cu VJ Rebecca de Ruvo;
040 REM; 11,00 VJ Ingo; 14,00 Mari jjjfe,. 
turi cu VJ Paul King ; 15,00 VJ Simone; 
17̂ 00 Pet ÎBiop Boys> 17,30 Coca COIa 
Report;' 17,45 Noutăţi cinematografice cu 
Ray Cokes; 18,30 Topul telespectatorilor;
19.00 Muzică soul; 21,00 Bcx» Jov i Pre
zent şi viitor; 21,30 Seară cu Bon Jovi;
23.00 Mâri hituri, cu Paul King ; 0,00 Co
ca Cola Report; 0,45 3 din 1 ; 1,00 Topul 
UK;cti'Paul King. ‘ ;

ITALIA 1
740 Bună dimineaţa (desene animate);

13.30 Ş tir i; 13,50 Desene anim ate; 15,30 
Nu este ia  RAI (show); 17,30 La ordine, 
ta tă ; 18,15 Benny Hifi (show); 1840 Uno
mania ; 18,30 Mitic (şhow); 18,55 Sport;
19.00 teipervieky (s); 19,30 Bayside school1
(s); 20,00 Willy (s); 20,50 Radio Londra;
21,05 Karaoke' (show); 21,35 Film ; 23,40
Convocarea de m arţi; 1,40 Aici' Italia f j 
245 Radio Londra (r); 2,40 Starsky 
Hutch (r); 340 A-Team (r); 4,15
sitter (r).

T V  S
7.00 Domnul ministru (s); 7,30 

m ineaţa; 14,05 Domnul ministru 0r); 14 
Sertarul secret (r); 16,00 Frou-Frmi
17.00 jurnal TV 5 ; n,25 Emisiune medte
«dă; 1740 Culinară ; 19,05 Campionii
(cs); 1940 Jurnal TV 5 ; 2^90 Cifre şi Ijr 
tere (cs); 20,30 Jurnal belgian; 21,00
Marile zile ale veacului: „Gandhi* ; 22,00 
Jurnal francez : France 2 ; 2245 Magakte 
de reportaje; 0,05 Magazin cultural; 1,001 
Jtirhal francez : Soir 3.

M IH ÎC U R I, 2 9  DECEM BRIE
R T L  v %

6,55 Seriale şi d .a .; 11,00 Bogat f i  ’ 
frumos (s); 11,30 Bancuri de pretutindeni.
13.00 Magazintil amiezii ; 13,30 Spring
field Story (s); 1440 California Clan tşj{.
15,10 Vremea dorinţei (s); 16,00 H qpi' 
Christen (show); 17,00 Hans Meiser (show);
18.00 Cine e şeful aici? (s); 19,00 Chemawf
rea inimii (s); 20,10 Exploziv; 20,40
Vremuri teme; vremuri re le ; 21,15 Îm
potriva morţi» şi a diavolului (f.a. GerJ 
R. *81); 2340 Magazin TV; 140 Eroaiaf ! 
criminală (f.a. SUA 1988); 2,45 B«rH»
Break (s.p.); 440 Seriale şi reluări. • '«•

M T V
8.00 Matinal cu VJ Rebecca; 11,00 VJ-

Ingo; 13,00 KD Lang în concert; 1440
Mari hituri ; 15,00 Vj Simone; 1740 Coca 
Cola Report; 17,45 Noutăţi cinematog»#- 
fice; 1845 3 video-dipuri ale unui inter
pret ; 18,30 Topul telespectatorilor; 19,S)-'l 
Muzica soul ; 1940 Muzică-non-stop; 21,00: ' 
Lumea reală: întâmplări adevărate ; 21,30, 
Robert Plant, îh direfct diri MontreuS! | r;
22.30 MiCk Jagger: un spirit Vfeşnic că»ş 
lător ; 0,15 Noutăţi cinematografice; 0,45 
Ştirile nopţii; 1,00 Lumea post-modemă, .

ITALIA 1 -
7,30 Bună dimineaţa (d.a.); 10,45 Sem*. 1 

ne particulare: geniu (s); 11,15 Starsky 1

şr Hutch (s.p.); 12,15 A-Teau» (s a.); 1345 1 
Aici Italia ; 13,50 Desene ânimate; 1540,
Nu e la RAI (show); 1740 Xa ordine, ta-' : 

~tă (s); 18,15 Benny Hill (show); 1040 Una- 
mania (show); 19,00 Supervicky-te); 1940 
Bayside school (s); 20,00: Willy: te): 2040 
Radio Londra; 21,05 Karaoke (show);
21,35 Film e; 1,40 Aici Ralia (magazin) ;
2,55 Radio Londra (r). -v ■ i~ ■

X_. T V  5 ' f - j ; .
7.00 Domnul ministru (s); 7,30 Teledă» 

mineaţa ; 10,05 Strip Tease (r); 13,40 Jur- ţ 
nai elveţian; 14,05 Domnul ministru (rfe. f
17.00 Jurnal TV 5 ; 17,50 Culinară ; 19,05 
Campionii (cs); 19,30 Ju rn a l: TV 5 ; 2O,30'"*. X 
Jurnal belgian ; 21,00 Timp prezent; 22,00 
Jurnal: France 2 ; 23,50 Trenuri : Indo- 
nezia (reportaj); 1,20 ' Ju rna l: Soir 3 ;
1,45 Magazin literar canadian ; 3,00 Şan- . , 
sâ cântecelor.



IN ATENŢIA CITITORILOR
In zilele următoare, ziarul -„Cuvântul liber" va 

apărea după următorul program:
•  joi. 23 decembrie — apariţie normală ţ
•  vineri, 24 decembrie — număr în 8 pagini, 

dedicat sărbătorii Crăciunului;
•  sâmbătă, 25 decembrie — nu apare ziar. 
Următorul număr al ziarului nostru va apărea

marţi, 28 decembrie 1993. ,

•  Oi ocazia majoratu
lui, părinţii îi urează lui 
Daniel Boldor „La mulţi 
ani“ şi. multă fericire.

»  Iţi dăruim 23 de tran
dafiri, dragă Adriana Căi- 
nanţ, din Sîrbi, cu ocazia 
Zilei tale de naştere.

„La mulţi arii" din par
tea soţului, fiicei, părinţi
lor, fratelui, cumnatei şi 
nepoatelor.

' •  Vând apartament trei 
camere. Telefon 770587 — 
Haţeg. (1061418)

jp Vând Dacia TLX 1310, 
an fabricaţie 1990. Sorea 
ton, Ilia, str. Prundului, 
nr. 9, telefon 348.

1 (1061417)
•  Vând Renault; Nevada 

combi, Turbo Diesel 21, 
fabricaţie 1988, consum 6/ 
I(j0 -km, preţ • 7 500 DM. 
Telefon 626903.

;. . , .  (1062430)
•  Vând apartament trei

C ai ţa e r  e, ultracentral,
83 000:000,* negociabil, De
va, bdul Deeebal. Telefon 
616326. (1062407)

•  Vând tractor chine- 
: zesc iS CP. Gojdţb bl.
1 i ş ,  SC, 2, et. 3, ap. 34, De-
uă. Telefon 614356.

'  (1062406)
0  Vând urgent Dacia 

m o  TLX şi tractor V650 
ori remorcă auto, 7,5 tone, 
t tu e  • excelentă. Telefon 
4*3*04 sau 625074.

(1062392)
•  Vând convenabil Ford

CSscart, an fabricaţie 1981, 
aelnmatriculat, stare ex- 
petentă. Deva, tel. 615732, 
MM 6M893. ^

f (1062403)
U Vând VW bus 9 lo- 

cnrii cu motor Dacia 1300. 
Telefon 629951.

■7 (1062377)
fc Vând BMW 3l8, neîn

matriculaf. Tel. 623838, 
625368. ‘'(1061895)

•  Vând boiler gaz, în
călzire centrală, • Opel Re- 
kord, an 1979, neînmatri
culat, stare perfectă. In
formaţii Hunedoara,, tele
fon 714361.

'  (1062385)
•  Ofer gratuit formulare 

Dolarjet Viena. Telefon 
625868, după ora 15.

(1062402)
•  Vând televizor color 

românesc, 190 000 lei, alb- 
negfu Diamant 2520 -ni; 
100 000 lei, video - Funai. 
Telefon 613708.

(1062400)
•  Vând câine Lup, 10 

luni. Tel. 626792.
(1062414)..

•  Vând apartament- 2
camere în Gurabarza (co
lonie),- str. Minerilor, bl. 
29, ap.; 4, plata şi în 
două rate.- - (1062415)

•  Vând porci 1 200 lei/, 
kg. Bîrcea Mică, nr. 81.

•i (1062409)
•  Vând : , motor, cutie,

uşi, caroserie avariată, pla
netare Dacia 1310 etc., 
drujbă. Informaţii, Deva, 
telefon 614720. ' 1

(1062410)
m Vând frigider 140 1, 

stare excepţională. Infor
maţii telefon 611141.

v (1062408)
•  Vând foc de casă c-u 

grădină,' gaz, apă, curent, 
BCA, Deva, tel. 622922.

(1062422)
•  Vând Audi 105 S,

preţ convenabil. Informaţii 
telefon 712229..................

(1062121)
•  Vând. chioşc şuperdo-

dat, profil alimentaţie pu
blică. Hunedoara, telefon 
716663. (1062125)

•  Vând Mercedes, 220, 
înmatriculat,; preţ foarte 
convenabil. Telefon 717563.
- - - • ■ • ’- (1062128)
• #  S.C. Petrolemn Prest 

S.R.L. Hunedoara '. vinde 
en gros zahăr tos la pre-

REZULTAŢELE ETAPEI: Steaua — F.C. Braşov 
f o t ; Dinamo — Oţelul Galaţi 3—1; U.T.A. — Univ. 
Ocaiova 1—1; Dacia Brăila — Petrolul 2—1; Elec- 
ţrpputere. — Gloria Bistriţa 2—1; „U“ Cluj-N. — 
Faru l C-ţa 1—-1; Sportul Stud. — Progresul 0—2 ; 
j?.C. Inter — Rapid 2—0; Ceahlăul P. N. — Poli. 
Timişoara 2—0.
T.i ; .: ; . . ■; , -

■ V CLASAMENTUL •*•

1. Steaua 21 14 5 2 33— 8 33
t ,  Dinamo '  21 11 4 6 43—24 26
3. Univ. Craiovâ 21 10 5 6 40—30 25
4. Petrolul 21 10 4 7 24—18 24
5. Progresul 21 10 3 8 32—21 23
6. Gloria Bistriţa 21 10 3 8 36—29 23
7. Farul C-ţa 21 9 5 7 31—26 23
S. FX. Inter 21 9 5 7 29—27 23

U.T. Arad 21 8 6 7 20—27 22
|0, F.C. Braşov 21 9 3 9 23—25 21
U. Rapid 21 8 3 10 20—25 19
42. Dacja Brăila 21 7 4 10 24—29 18
|3. Oţelul Galaţi 21 7 4 10 21—31 18
14. „U” Cluj-N. 21  ̂ 5 1 9 25—29 17

. 15. Electroputcre 21 6 5 10 18—24 17
46. Ceahlăul P.N. ;i 21 6 5 10 16—30 17
47. PolL Timişoara 21 7 1 13 21—36 15
48. Sportul Stud. 21 5 4 12 16—33 14

IDIIU

ţul de 817 lei. Preţul in
clude TVA şi valoarea sa
cului. Pentru cantităţi ce 
depăşesc 10 tone, preţul se 
negociază. Relaţii la tei. 
720152, orele 7—10, 717646, 
orele 9—17. Oferta are ca
racter permanent.*;

(1062126)
•  Vând masă extensibilă 

- furniruită, 30 000 lei. Tel.
612692. (1062424)

•  S.C. Ardelean S.R.L: 
din Deva, str. Horea, ’ nr. 
172, telefon 618879, vinde 
frigidere, maşini de spă
lat, maşini de cusut, stor
cător rufe, maşini de tă- 
ieţei, hârtie igienică şi 
alte produse.

(1062425)
o Vând Moskvici 412,

plus piese schimb, func- ' 
ţionează perfect, preţ fix 
1 000 000 lei. Hunedoara, 
Al. Cocsarilor, bl, 7/44.

■ ; ( 1 0 6 2 4 2 7 )

PIERDERI
.# Pierdut carnet şomaj, 

pe numele Brandinbwr Co» : 
' rina Antoanela. Se decla

ră nul. (1062391)
•  Pierdut legitimaţie

serviciu, -eliberată de
Termorep Hunedoara, pe
numele Ungur Clara. Sfe
declară nulă.

- : (1062124)
OFERTE DE 
SERVICII

•  Caut femeie îngrijit 
bolnavă. Telefon 611981.

(1062394)
•  OFERTA. DEOSEBI

TA ! Şcoala de şoferi, ca
tegoria ; B, preţ 40 000 lei, 
plus benzina, . Informaţii; ! 
telefon 629812, oreie 17— 
20. < (1062374)

•  Urgent solicit împrm 
mut 200Qr-r,4000 DM,; do'- . 
bandă 30 %, patru luni, ga
ranţie, 613157.

(1062404)
DECESE

•  A încetat din via
ţă  cea care a fost cea 
mai bună mamă şi so
ţie
CATAl INA PUSA, 

din Boz, com. Bră- 
nişca, în vârstă de 67 
ani, lăsăndu-rte în 
u rm a. trecerii în ne
fiinţă o* mare durere, 
înmormântarea va a- 
vea loc joi, 23 decem
brie 1993, ora 13, la 
Boz. Să-i fie somnul 
lin şi ţărâna uşoară. 
Dormi în pace mama 
noastră ! Familia Puşa.

(1062423)

•  Profund îndure
raţi de trecerea - în . 
nefiinţă, prematură şi 
nedreaptă a dragului 
nostru coleg 

Dr. SANDU TISU, 
îi aducem un ultim 
pios omagiu. Ii vom 
păstră veşnic - aminti
rea neştearsă în ini
mile noastre. Familiei 
îndurerate toţi cole
gii şi colegele, de li
ceu îl transmitem în
treagă noastră compa
siune şi sincere • con
doleanţe. -

(1062417)

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
TINERET „HYPEBIOîî" 
HUNEDOARA — DEVA 

Organizează, şi în acest an \

I
\

REVELIONUL TINERETULUI 
Ş l NU NUM AI. . .

1 9 9 4
eu participarea extraordinară a formaţiei I 

.IMPULS", din Orăştie. ' L ' j

l 
\
* ' •:
I Masa, muzica şi dansul vor avea loc la, J 

mica" Sală a Sporturilor din Deva. Ce are r
mai deosebit de celelalte revelioane? TOM-

COMEMORARI

I
j ROLA REVELIONULUI! Şi cine nu ar vrea j 
1 să câştige uri „ban" cinstit ? • *'
i CONCURS „MISS REVELION 1994“. |
î  , •  PREŢUL — 48 000 leii J
| •  ÎNSCRIERI: Sala Sporturilor, până în I
* data de 28. XII. 1993, zilnic între orele 12r—18. j 
I Tfelefoane 622132, 628082. - <

— — — — ^ — *— ţ— i.r.V-. " 'V •' .. -'ăi
S.C. GEROxM EXIM S.R.L. |

cu sediul în localitatea DEVA, j
str. Avram Iancu, bl. H I,'sc . D, parter I 
' OFERĂ*; spre vânzare agenţilor economici i 

PORTOCALE, CALITATEA I, GRECIA, la |  
preţ'AVANTAJOS. > V ; *

RELAŢII: la telefoanele 095 — 628250, | 
095 t—€11506. ;

VA AŞTEPTĂM ! (1062028) I

t

•  Colectivul de ca
dre didactice al Şcolii 
Generale Nr. 9 Hune
doara este alături de 
colegul lor Puşa Gheor- 
ghe la greaua încer
care pricinuită de 
pierderea mamei. . — 

(1062130)

. •  Cu adâncă du
rere . în suflet, închi
năm. frumoasele amin
tiri adânc regretate, 
intr-o dureroasă Co
memorare de preţuire 
a sufletului său nobil 
şi bun, acum, la îm
plinirea a 6 săptămâni 
de Ta sfâşietoarea des
părţire de scumpul 
şi iubitul nostru soţ, 
tată şi briftic

MARKOTS AN 
' ; VASILE

Lacrimile noastre şi 
florile eternităţii îi vor 
străjUi mereu mor
mântul. Eternă amin
tire din partea fami- 

TifiL- (1062370)

VÂND urgent furgonetă Fiat Fiorino Diesel, * 
1989, 50 000 km, 5 viteze, convenabil, telefon! 
6 i 39 95. ' ' ' ' , • ‘ ‘

— :----------- ---- ------------------— — —  | .

COOPERATIVA' „HAŢEG ANÂ‘.‘ ‘J  t
H A Ţ E G

Anunţă intenţia de modificare a preţurilor • 
la produse, a tarifelor Ia. prestări servicii, pre? | 
cum şi â adaosului comercial în.activitatea d e '  
comerţ, începând cu 1 ianuarie 1994., I

(902) |
— -  —   .......-     J

S.C . M A G IK A — IMPEX S.R.L. BRAŞOV  

PR O G RA M U L PLAŢILOR IN  CADRUL  

SISTEM ULU I ^ IN T I^ IU T C ^ R E

I

■ R.A.M.G.C.L. HUNEDOARA
Notifică pentru toţi beneficiarii de presta

ţii intenţia de majorare a tarifelor, începând 
cu data de 15.1.1994, cu un Indice de creş
tere de 1,20, ca urmare a creşterii preţului 
la energie electrică, conform notei de negocie
re nr. 3209/13. XII. 1993, între RENEL şi 
MX şi Miriisterul de Finanţe. (CEC)

MARI REDUCERI DE PREŢURI!

S.C. ALCOOP S.R.L.
D E V A

Bdul 1 Decembrie, nr. 67 
(vizavi de Spitalul 

Municipal)

VINDE CU REDUCERI DE PREŢURI:
•  Frigidefe de 240 1 280 000 lei
•  -Congelatoare de 120 1 300 000 Iei
•  Congelatoare de 160 1 380 000 lei
•  Congelatoare de 210 1 450 000 lei
•  Combină frigorifică 400 000 lei

(c 12036)

S.C. ZUO RO WEST ESTCO ClLNIC 
judeţul Alba

Execută în condiţii avantajoase transpor- / 
turi internaţionale cu mijloace auto sub 3 tone. V

Informaţii telefon 616262, Deva. 1
;  . (1062030)

[
#  miercuri, 22 decembrie 1993 — chitan

ţele nr. 4626—4635.
•  joi, 23 decefttbrie chitanţele' ntr.

4636—4643.
Plăţile se efectuează la Hanul ^Bucura** 

din Haţeg.

I

S.C. „Freedom Star Holding 'S R L.

Oferă spre vânzare 
agenţilor econom ici

i r i
de origine europeană  

la preţul de 

lel/t, plus TVA
CONSTANŢA, str. Depozite, nr. 22. 

TELEFOANE; 091/618200, 615466. 
FAX 01/3121476.
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X  Ziar editat de S.O. „CUVÂNTUL LfBEP" S.A. DEVA d'20/618/199L Qont 30 70 50 601 B.6. Deva. 2700, str. î* Decembrie. 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane: 611275, 612157,: 811269. 625904, fax 618061 Consiliul de administraţie t Dumitra Gheonea ^ p r e şe d in te , Mine! Rodea, Virgfl
Crişan, Tiberîu Istrate,N icoiae Târcob — administratori întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publieate o poartă autorii acestora 

i x  C ; v --v Ţiparul executat la S.C. „POUDAVA" Ş.A. QEVA
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