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Spectacolul colinztlor de 
Crăciun, găzduit,de Casa 
de ttdtfcrâ -r~ Deva, a 
fost o dalbă sărbătoare a 
sufletului românesĉ  Este 
uimitor Să constaţi cât de 
variate sunt colindele a- 
cestui neam creştin, 
care-a ştiut să-şi păstreze, 
fie şi tăinujte in suflete, 
tradiţiile sale milenare.

Timp de 3 ore şi ju
mătate s-au perindat pe 
scenă nume de primă 
mărime în cântecul popu
lar românesc, cate de 
colindători din aproape 
toate colţurile ţării. Au 
colindat pentru ţară Du
mitru Fărcaş, Nicolae 
FurdUi Iancu, Dinu Iancu 
Sălăjanu, Maria Ciobanu, 
Sava Negr^an Brudaşcu, 
Maria Butaciu, r; Nicolae 
Mtiroşan, Ana Pacâtiuş, 
Maria Haiduc, ■ Viorica 
Flintaşu, sau Vasilica
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Dinu, ca sâ dăm doar câ
teva nume. Li s-au ală
turat formaţiile de copii 
din Gherla, din Oarda 
de Jos sau din Fălticeni, 
cât şi cei 8 prunci ai 
Florieăi Faur. De ase
menea au încântat pu
blicul, prin prezenţa lor, 
ansamblurile „Cununiţa“ 
din Satu Mare, cele din 
Orlat (Sibiu), Voineasa, 
Ploieşti sau din Hărţă- 
gani, Sarmizegetusa, Fe- 

«regi şi Pojoga. ■ /
Tot „gazde”, pe lângă 

ultimele patru formaţii 
hunedorene, au fost şi 
îndrăgiţii „noştri inter
preţi. Drăgan Muntean,'

Pera Bulz, Mariana Anr 
ghel, Lenuţa Evsei, Ana 
Banciu şi Mariana Deac.

Spectacolul, cum bine 
a remarcat realizatoarea 
şi prezentatoarea sa, dna 
Marîoara Murăreseu, a 

fost sub stăpânirea copiilor. 
In cete de colindători sau 
veniţi' cu părinţii (cu
noscuţi slujitori ai cân
tecului popular), ei au- 
dat farmec spectacolului 
prin drăgălăşenia şi spon
taneitatea lor. Un mo
ment emoţionant, care a 
adus în ochii multora la
crimi, a fost invitarea în 
scenă a OÎguţei Ilaşcu,

fiica eroului român de' 
la Tiraspol.

Dar în întregul său, 
spectacolul a fost emoţio
nant, a adus bucurie în 
sufletul celor prezenţi.’ 
Merită amintit c-â ei * a 
fost sponsorizat de Banca 
„Dacia Felix* şi poate 
fi văzut la televiziune în 
prima şi a doua zi de 
Crăciun. Şi nu în cele 
din urmă trebuie apre
ciat efortul Comitetului 
Judeţean de Cultură, al 
aşezământului pe scena 
căruia s-a desfăşurat spec
tacolul. Decorul reali
zat de Văleria Ticulescu, .: 
pictor scenograf şi cont-: 
pletat de verdeaţa bra
zilor au dat, împreună cu 

, colinzile, acea atmosferă 
de sărbătoare care îţi 
picură în suflet linişte şi 
bine. v ;:-
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LA PATRU ANI
întotdeauna aniversările' 

ne duc cu gândul în ur- * 
mă, ne răscolesc aminti
rile. Aşa se întâmplă şi 
acum, când ziarul nostru 
împlineşte patru ani de 

apariţie. Se întâmplă chjar 
astăzi, el fiind lueraţ, «je 
fapt, în 22 decembrie, 
când regimul comunist 
cădea, dictatorul fugea, 
ţara întreagă trăia euforia 
victoriei revoluţiei.

Ce însemna aceasta a- 
tunci? însemna că suntem 
liberi şi că vom putea 
vorbi şt scrie fără bot- - 
niţă, însemna că în 
România se va instaura 
statui de drept, că viaţa 
noastră se va înscrie pe 
coordonatele democraţiei 
şi adevărului, ceea ce, 
în bună măsură, s-a şi 
întâmplat. , • : : •' '

Acestor generoase gân
duri şi convingeri le-am ‘ 
dat concreteţe încă din 
după-amiaza aceea crân
cenă de 22 decembrie 
1989, când în întreaga 
ţară era derută şi nesi-

, guranţă, când în Capitalii 
şi îh alte oraşe se mu
rea de glonţ, iar În sele 
mai multe apăruseră bal." 
coriarzii, sperând să re
facă sub pite forme ve
chile structuri.

Noi, ziariştii, nu am 
urcat îiv balcoane. Misi
unea noastră" era mai im
portantă în redacţie şl în 
tipografie, pentru a in
forma. operativ şi obiec
tiv populaţia judeţului a- 
suprâ •evenimentelor lo
cale şi centrale.. Pentru 
noi devenise clar ca lu- 
tnina zifei ce aveam de 
făcut* atunci şi în con
tinuare. Sosise momentul 
mult aşteptat. împreună 
cu câţiva lideri ai revol
tei locale, am hotărât 
ca ziaîjll să şe ' Cheme 
„Cuvântul liber" şi âm 
decis să rămânem, cu toţii 
şi definitiv în afara po
liticii, să slujim cu de
votament omul, cititorul, 
în toate durerile şi inte
resele Iui vitalef 
• iar acum, la patru ani 
de la revoluţia din de

cembrie 1989 şi tot rdâtm- 
de la apariţia primului 
număr al ziarului nostru 
— dacă stăm şi ne gân
dim bine —, constatăm 
că ne-am- ţinut promisi
unea, îpciuda multor 
obstacole şi „tampoane", 
a unor voci dure care 
ne-au bălăeărit şi ne-au 
clătinat corabia, a unor 
încercări de supunere sau 
de frânare a unor iniţia
tive, cum procedează şi 
astăzi unii.

Dincolb de toate a- 
cestea, sau în pofida lor, 
noi ziariştii de la „Cu
vântul liber" * Deva ră
mânem echidistanţi poli
tic, nu promovăm sim
patii saii antipatii, reflec
tăm cu sinceritate şi rea
lism evenimentele din 
judeţ şi din ţară, men
ţinem relaţii oneste cu 
oamenii oneşti, am fost, 
suntem şi vom fi mereu 
alături de Gel* prin care 
şi pentru care existăm —
cititorii noştri.

'
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•  Au trecut 356 de 

Zile din ani au mai 
rămas 9; ;

•  1823. S-a născut
ALEXANDRU FLECIf- 
TENMACIIER (m.
1989), compozitor ro
mân.

Servicii
solicitate

&C. „Favior“ S.A. a des. 
chis, ia sediul său din 
Orăştie, un centru de cu
răţătorie şl vopsitorie dc 
haine din blană şi piele, 
taritcle fiind diferenţiate, 
în funcţie de mărime. La 
micul centru, situat lângă 

- poarta principală de intra
re,- dna Eugenia Ion, la- 
borant-ehimist, primeşte 
clientela cu deosebită ama
bilitate, dând toate deta
liile suplimentare solicita, 
te. (E.S.)

o  AJUTOR UMANITAR. De 
curând, Sindicatul Uber Barza a 

sprijinit prin contribuţie directă d<H 
copil — pe Gena şi Rene Lazăr —, 
aflaţi într.o situaţie deosebită, CU 
bunuri şi bani însumând peste 
400 000 de lei. De asemenea, prin 
înţelegere şi Receptivitate, băiatul 
a fost încadrat In munci Za Ex
ploatarea Auriferă Barza. (C.PJ
. © SEMINŢE. T>aeă producerea 
seminţelor pentru culturii? agit* 
cofe a devenii o  problem# eu 
multe semne de întrebare, totuşi,
se mai găsise Ofertanţi consec

venţi. Este şi cazul S.C. „Agrosim■_ 
S.A. Shneria, de unde, iii această 
toamnă, s.au preluat şi folosit 
în judeţ peste 85Q tone grâu din 
categorii- biologice superioare. De 
asemenea, din producţie proprie 
s.au reţinui pentru plantările din 
primăvara viitoare 120 tone car
tofi. (N.T.)

O ASOCIAŢIE AGRICOLA CU 
PROFIT. Dl. Cornel Lupu ne-a 
spus că, în acest an, asociaţia o- 
gricolă din Orăştie, din care face 
parte şi dânsul, a obţinut rezuU 
tate notabile. Ca dovadă, fiecare 
dintre proprietarii de pământ care 
Tea parte din asociaţia respectivă 
au primit bani sau_ produse, în e- 
dtivalent, însumând circa 180000 
4e lei la ha. (N.TJ ' ' -  >

O HOŢII Dlk VAGOANE, 
DL big. Ovidiu Qroza, şeful

Reviziei de vagoane din Staţia 
C.p.R. Simeria, ne-spunea mat zi
lele trecute i „De la începutul ă- 
nului au fost. montate în cele 108 
vagoane din dotarea reviziei noas. 
tre peste 11000 becuri. Azi. le pu
nem, mâine nu-s. Călători ne
isprăviţi le fură“. Noi ne între, 
băm: oare nu-i vede nimeni când 
deşurubcază becurile? Arătaţl-le 
obrazul. Din cauza necinstei lor 
călătorim în vagoane neluminate. 
(Gh. l.N.)

O PENTRU CĂLĂTORI. De 
astăzi, 23 decembrie ac., Autogara 
Hunedoara oferă călătorilor posi
bilitatea de a servi, tntr.un cadru 
intim, o cafea, un suc, sau de a-şi 
procura păţne, conserve, dulciuri,. 
etcl, prin ABC-ul deschis în ' in
cintă. (C.P.)

I

Cum relatam în ziârul nostru de marţi, 21 
brie a.c., 'Blocul Unităţii Naţionale — mez 

■ între P.U.N.R. şi P.D.A.R., constituită la Sarmiz 
— a organizat acolp, în templul dăinuirii noi. 
acest spaţiu geografic şi istoric, o conferinţă de presă, ţ 

In. deschiderea dezbaterilor, un reprezentant, de l 
marcă al .P.U.N.R. — l-ani numit pe dl. deputat Cor- ' 
nel Brahâş, — competent şi echilibrat, apropiat de 
ziarişti -- din preţuire, din înţelegere sau din pru
denţă —, a mulţumit mass-mediei pentru prezenţă, 
pentru rolul său şi pentru obiectivitatea sa „pe care- 
o simţim mereu aproape, sprijin solid şi benefic pen
tru devenirea politică, economică şl socială a ţării", 
şi a dat drumul dialogului, „pentru că nu ne place 
monologul" — după cum sublinia dl. Gheorghe Funar.

PRESA: Dle. Gheorghe Funar, chiar şi la emo. 
ţionantul moment'• de curând consumat, aţi reiterai 
amendamentul privind demisia guycrnului. Cu ce 
argumente susţineţi această „deviză"?

GHEORGHE FUNAR,: Guvernul Văcăroiu s-a do
vedit, incapabil să gestioneze ţara în această compli
cată perioadă de tranziţie. Mai mult, în faţa moţiunii 
de cenzură a opoziţiei, nu numai că nu a recunoscut 
nici una dintre greşelile comise, dar a anunţat con
tinuarea războiului împotriva poporului român, prin- 

j tr.o serie de noi măsuri de austeritate, cu care nu 
I putem .fi.de acord. Ţară a ajuns la limita răbdării 
r  PRESA : Cum apreciaţi că şî recenta moţiune de 
* cenzură a fost un fiasco? P.U.N.R. a semnat-o?
 ̂ GHEORGHE FUNAR: Noi ne aşteptam ia un 

i asemenea deznodământ al moţiunii de cenzură. Ea 3 
1 fost un test al partidului de guvernământ, dar fără 
\ un program — alternativă la guvernare. Moţiunea nu 
1 a fost temeinic pregătită şi suficient argumentată. O- 
! poziţia a acţionat dezordonat, nu ne-a consultat asupra 
i criteriilor şi rosturilor moţiunii. Drept pentru care 
ţ noi — P.U.N.R. — nu am semnat-o. Dacă o semnam...

---------------------------------------------------------------- ---

CONFERINŢA DE PRESA

PRESA : P.U.NJt. şi P.D.A.R. sunt forţe serioase 
pe eşichierul politic al României (fiecare în parte), iar 
acum, prin alianţa lor, au devenit o forţă şi mai di
namică, dar nu suficient de’ puternică pentru a acu 
ccde la guvernare. Cum gândiţi să vă consolidaţi â- 
lianţa? Aveţi in: vedere unirea şi eu alte grupări po
litice? Care ar fi acestea?

GHEORGHE FUNAR: Suntem singura alterna
tivă la viitoarea guvernare âiţării, respectiv^PJDtStR,

. P.U.N.R., P.D.A.R., P.N.R. (Partidul Naţional al Rô  i, 
întregirii, condus de dl Mircea Druc) şi, eventual, 
P.N.Ţ.C.D., dacă acesta — de fapt .opoziţia in ansam
blul ei — se delimitează de două grupări,care fac 
notă discordantă cu opţiunile noastre, cu evoluţia' şi 
programul societăţii româneşti (aluzie’ clară, exprimată 
pe alte canale, la U.D.M.R. şi P.D. (F.S.N.)

Vidtor Surda (continuând ideea tovarăşului ■ său 
de pact): Aici sunt trei aspecte: 1) — actuala for
mulă de guvernare, cu dl. Nicolae Văcăroiu In frunte, 
nu mai este viabilă şi deci trebuie să-şi dea demisia 
până la şfârşiţul anului 1993; 2) — daci nu-şi dă de
misia, guvernul trebuie să suporte o remaniere con
sistentă, de Tond, cu o cuprindere largă şi a repre
zentanţilor altor 'forţe politice — în principal ale 
BUN şi P.N.Ţ.C.D., poate tot cu dl Nicolae Văcăroiu 
prim.ministru ; iar dacă nu şi nu, soluţia este alegeri- 
anticipate. Recenta moţiune de cenzură ar fi produs * 
un şoc dacă dl Văcăroiu ar fi anunţat in plenul par
lamentar că guvernul, în întregul său, îşi dă de
misia.

GHEORGHE FUNAR : Aş vrea să completez. Dacă 
guvernul actual nu-şi dă demisia, noi — BUN — îm
preună cu alte forţe politice, inclusiv cu P.D;S.R. (!), 
vom introduce, în primul trimestru al anului yiitor, 
o nouă moţiune de cenzură, la care să fim parte, re
pet, cu P.D.A.R. (aliatul nostru de astăzi), P.D.S.R,, 
P.N.Ţ.C.D., P.N.R. şi vom căuta să atragem de partea 
noastră şi alte partide. ' - V '

• PRESA: Dle Victor Surdu, aţi făcut parte, din 
guvernul Roman — pe care acum «1 acuzaţi de moarte 
—, sunteţi semnatarul proiectului Legii 18, Insă legea 
aceasta şi beneficiarii săi, ţăranii, se află în mare 
suferinţă. Cum vedeţi, succint, ieşirea agriculturii din 
criza adâncă în care.se cufundă tot mai mult?

Victor Surdu (mizând poate, pe naivitatea celor 
prezenţi şi cu un patos propagandistic bine stăpânit 
de pe vrentea apusei nomenclaturi din care a făcut. 
parte) : Am semnat cu mânuţa mea dreaptă Legea 
fondului funciar, pentru că tatăl meu m.a blestemat 
să dau pământ ţăranilor, însă legea — bună sau rea 
— nu se aplică.Pe de altă parte, trebuie ca agricul
turii şă i se aloce fonduri serioase pentru redresare 
şi dezvoltare, nu aşa cum a făcut 'Petre Roman care 
m-a marginalizat complet, luând decizii, în toate do
meniile, de unul singur. Şi să nu uităm alte două 
lucruri : 37 la sută din populaţia activă a ţării lu
crează în mediul rural, iar din cei 86 000 de specia
lişti agricoli din ţară doar 18 000 sunt membri ai 
P.D.A.R. Este o mare durere a noastră. (Mă bucur 
însă că mulţi sunt membri ai P.U.N.R., deci de azi 
ai BUN — a ţinut să adauge dl. Gheorghe Funar).
Eu sunt, oricum, pentru privatizare în agricultură şi 
pentru.un nou guvern din care să.faCem şi noi parte. 
■Poate se ya întâmpla chiar,din primăvara anului vii. 
tor. Dragi „buni", ' noi suntem speranţa României.

Dă Doamne !>..
I - DUMITRU GHEONEA



Privatizarea — eiement esenţial al 
reformei — di semne de accelerare

C U V Â N T U L

In cadrul conferinţei de 
presă ce a avut loc dumi
nica trecută la Arad, mem
brii Consiliului de admi
nistraţie al Fondului - Pro
prietăţii Private Banat — 
Crişana au dat tn- 
trebărilor ziariştilor răs
punsuri interesante şi per
tinente. In convingerea că 
acestea îi interesează pe 
cititorii cotidianului nos
tru, le punctăm succint:

•  Privatizarea este o 
latură esenţială a refor
mei şi se bucură de spri
jin din partea .partidului 
de guvernământ şi a pu
terii, dar nu cât ar me
rita, deşi ea este, totodată, 
calea scoaterii cât mai 
grabnice a României din 
criza ce o parcurge. Mi
nisterele, consiliile locale 
şi judeţene ii pun tot fe
lul de piedici pentru a 
o» -încetini, dacă nu chiar 
a o stppa. Din această pri
cină procesul nu cunoaşte 
ritmul pe care l-ar merita.
•  In Ultima vreme însă 
poziţia puterii şi a guver
nului dă -semne de schim
bare, dar acestea se ma
nifestă mai ales teoretic.
•  In (1994 privatizarea se 
va accelera fbarte mult 
şi va cuprinde şi societăţi 
cu capital mediu şi mare. 
Vor trece în proprietate 
particulară 20 de societăţi 
pe lună. Lista acestora se 
▼a  definitiva până în mar
tie. •  Puternică frână în 
activitate pun consiliile lo
cale, care tergiversează e- 
liberarea titlurilor de pro
prietate pentru terenuri.
•  In februarie anul viitor
va lua fiinţă piaţa certi
ficatelor de proprietate, ce 
va avea două forme: J — 
piaţa primară, în care 
certificatele pot fi schim
bate cu acţiuni, şi 2 —
piaţa secundară, ce va per
mite vânzarea acestora •  
Sistemul standard (MEBO) 
feste util doar în cazul 
societăţilor mici, privati
zarea celor medii şi mari 
nu este posibilă decât prin 
alte sisteme, sau mai mul
te, combinate. •  Adevărul 
este că cetăţenii români 
n-au capital, de aceea o

soluţie este acceptarea capi
talului străin, cel puţin în 
cazuL societăţilor mari. m 
In doi ani se poate realiza 
privatizarea marilor „co
loşi", dar procesul nu tre
buie început cu cei ce 
au o activitate bună, ci 
cu ceilalţi, dar numai după 
redresarea lor. •  Se poartă 
discuţii In legătură cu ca
racterul certificatelor "de 
proprietate. Puterea susţine 
să fie imobiliare, FP.P. 
Banat — Crişana — să fie 
mobiliare pentru a fi mai 

uşor transferul lor între 
oameni. Se pare că guver
nul va accepta această i- 
dee. •  Ce poate face un 
cetăţean cu carnetul de 
proprietate? Să-l păstreze 
şi în acest caz va primi 
dividende anuale de la 
cele cinci F.P.P.; să-l 
vândă pe piaţa secundară 
(ce se va crea) sau să-l 
schimbe la societăţile . cfe 
scot acţiuni pe piaţă. •  : 
Unora le este frică de 
piaţa secundară, însă nu 
au de ce. La început va 
fi o diferenţă întrfe va
loarea certificatului şi preţ,

dar, mai apoi, acestea se 
vor apropia, conform le-

glor economiei de piaţă. •  
i vederea privatizării mai 
rapide a „coloşilor", statul 

ar putea să-şi asume mai 
mult de 70 la sută din ca
pital, în schimb, la socie
tăţile mijlocii ar putea să 
privatizeze mai mult de 
30 la sută. •  „Agromec"- 
urile s-ar putea privatiza 
foarte rapid — idee susţi
nută de Ministerul Agri
culturii, dar care a aban
donat-o recent prin di
vizarea lor. Căci, tractoa
rele particulare tot mai 
multe vor face aceste u- 
nităţi fără obiect de acti
vitate. •  Consiliile locale 
acţionează pentru ca ac. 
tualele societăţi să rede-. 
vină regii,. că să nu se 
poată privatiza •  F.P.P. Ba
nat — Crişana a investit-:, 
în Banca 'Agricolă „Apu- 
lum“ Alba-Iulia la nivel de 
6 la sută în toate '  băni 
cile, precum şi în unele 
societăţi ce s-au privati
zat. ~

TRAIAN BONDOR

Galeriile de Ar t ă  
,Forma" Deva găzdu
iesc expoziţia de pic
tură şi sculptură „In
terferenţe". Lucrările a- 
parţin membrilor Filia
lei judeţene a Uniunii 
Artiştilor Plastici din 
Românja Expoziţia, ver
nisată luni, beneficiază 
de o ambianţă plăcută, 
amenajare datorată S.C. 
„Spectra" S.R.L. „In
terferenţe" — minu
nat prilej de a evada 
din stresul cotidian — 
a fost posibil de reali
zat şi graţie altor spon
sori : Simako S.R.L., 
Crcdit-Bank, „Pălării 
— Cristina" S.R.L.. Ho
tel „Decebal", Apli — 
Soft, Coca-Cola şi Pri- 
măria Deva.

Cu prilejui vernisaju
lui, ,la” care au partici
pat, alături de artişti, 
oficialităţi judeţene şi 

i municipale, un nume. 
? ros public, corul Liceu- 
1 Iul de Muzică Deva a 
1 susţinut un mini-con- 
i cert de colinde. (V. 
} Roman).

ţiţfişi-;

Urgentarea plăţii alocaţiilor 
de stat pentru copii

Pentru urgentarea pune
rii In piaţă a alocaţiei de 
stat pentru copii între 6—7 
ani şi cei care împlinesc 
7 ani in cursul acestui an 
de învăţământ; precum şi 
pentru copiii între 14—16' 
ani, care nu mai urmează 
q formă superioară de 
învăţământ, Direcţia Mun
cii şi Protecţiei Sociale 
roagă toate unităţile plăti
toare de alocaţie de stat 
pentru copii să întocmeas
că cât mai urgent posibil 
şi să depună la consiliile 
locale tabele care vor â- 
vea următorul conţinut:

0. Numărul curent;
1. Numele şi prenumele 

copilului;
2. Data şi locul naşterii 

(luna, anul, ziua ju. 
deţuţ);

3. Cod numeric personal 
(înscris pe certificatul 
de naştere al copilu
lui) ;

4. Numele şi prenumele 
reprezentantului legal;

5. Data naşterii (şi jude
ţul de naştere);

6. Calitatea (tată, mamă, 
tutore, curator şi alte-

; le);
7. Adresa (domiciliul, sau 

reşedinţa);
8. Oficiul poştal;
9. Ultima lună pentru 

care s-a efectuat plata.
Tabelele vor avea ante

tul unităţii, adresa, tele. 
fonul, codul fiscal şi vor 
fi semnate de: director, 
contabil şef, şeful servi
ciului personal.

Pentru municipiul Deva 
tabelele vor putea fi de
puse şi direct la 'Oficiul 
de Asistenţă Socială din 
cadrul D.M.P.S. Deva, iar 
pentru zona Văii Jiului la 
Centrul teritorial de pen
sii sati Forţe de muncă 
Petroşani.

Această metodă de .ur
gentare a punerii în plată 
nu exclude obligaţia per
soanelor de a întocmi şl 
depune la consiliile locale 
dosarele, conform prevede
rilor Legii nr. 61/1993 şl 
ale H.G. 591/1993.

Nedepunerea dosarelor 
până la data de 15 febr. 
1994 conduce la suspenda
rea plăţii alocaţiilor şi re
cuperarea sumelor plătite.

S.C. MOBILA ŞI PRODUSE DIN LEMN J 
IMPEX S.R.L. AIUD !

Str. Ştefan cel Mare, nr. 10, telefon 096/ ţ 
861560. (

Produce şi vinde prin magazinul propriu i 
următoarele: '

•  mobilă de bucătărie tip F, furniruită, se- 
minată, compusă din:

a) corpuri interioare şi superioare suspen
date cu una, două, trei uşi;

b) mască chiuvetă;
c) masă şi tabureţL
La cerere vă oferim culoarea şi compo

nenţa dorită.
" •  colţare bucătărie;

•  uşi ornamentate intrare In apartament 
Jn trei variante (la cerere şi capitonatei;
- •  măsuţe Joase;

t  lambriuri.
Practică adaos comercial 10 Ia sută.

(1062031)

I octmahv «jjjjBjgg • «jjggjg • ■* « ■>  « —«UMWY * |
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î  Societatea Comercială Română — Germană I 
I GEROMMEXIM S.RX. DEVA, cu sediul tn str. - 
j Avram lancu, bL HI, sc. D — parter, anga- | 
JJează personal pentru următoarele posturi: |

u m pQr t  - fe x e o ftrMASjoacgofeite tx a c ffA r n

EXIAA 
S R L

HM PORT -  u n J  I X m i9 A I M 6 tU f l8 1 E U * < iH » ? r '

Societatea Comercială GEROM EXIM 
S.R.L., cu sediul in localitatea Deva, str. A- 
vram lancu, bL Hl, sc. D — parter, angajează 
pe bază de contract de prestare de servicii 

•  Agenţi comerciali pentru export şi im
port cu 5 la sută comision din profitul net al 
tranzacţiilor încheiate. , (1062028)

!
| condiţii: 

| gleze;

1 POST SECRETARA in următoarele

I

cunoscătoare a limbii germane sau en- j

— absolventă a învăţământului superior; | 
cunoştinţe în activitatea de secretariat»

| şi relaţii comerciale tn activitatea de export; | 
j — vârsta maximă 35 ani. |
1 •  1 POST INGINER in următoarele con- J
j diţil: |
! — cunoscător al limbii germane sau en- •
{gleze; I

— absolvent al învăţământului superior*
| în specialitatea de prelucrare a lemnului sau I 
j electrotehnic; j
| — cunoştinţe !n activitatea comercială de J
* export. j
a Ofertele se pot prezenta zilnic Intre orele ‘ 
! 14—16 la sediul firmei, conţinând copie car- j 
| net de muncă, copie acte studii şl curriculum «
• vitae. |
|  Salarizare avantajoasă. (1062028)»

Minieră Barza-Brad
t NOROC BUN, DRAGI COLEGI!

Am încheiat încă un an, în care am reuşit 
să depăşim grentăţile muncii noastre.

Mulţumim tuturor membrilor de sindicat 
pentru efortul depus la realizarea producţiei şi 
pentru modul cum ne-aţi susţinut în activita
tea noastră de sindicat.

Ne-am propus pentru 1994 o activitate 
mai rodnică.

Vă urăm dumneavoastră, şl familiilor dum
neavoastră multă sănătate, putere de muncă, 
fericire iar în 1994 să vă îndepliniţi toate do
rinţele propuse.

„LA MULŢI ANI P 

CONSILIUL SINDICATULUI 

LIBER DIN I.M. BARZA

M M

LIGA „SOLIDARITATEA

’9 2 “  DEVA
"Aduce sincere mulţumiri tuturor - mem

brilor de sindicat din unităţile şi subunităţile 
R.A.C. Deva, apreciază loialitatea sindicatelor 
componente şi urează cu ocazia Sărbătorilor 
Crăciunului şi a Anului Nou 1994 cele mai 
curate gânduri, mult noroc, sănătate, prospe
ritate, alături de urarea tradiţională 

„LA MULŢI ANI 1"
* BIROUL EXECUTIV

de proiectare

Deva S.A.
Cu speranţa că anul care vine va ii mai 

bun şi mai prosper, că munca la un ridicat ni
vel calitativ va aduce noi beneficiari. Consi
liul de Administraţie adresează, în preajma 
sărbătorilor Crăciunului şi a Anului Nou, deo
potrivă angajaţilor, colaboratorilor şi beneii- 
ciarilor, urări de sănătate şi fericire, bucurii 
şi noi împliniri în familie şi activitate.

„LA MULŢI ANI r

CONSILIUL
' DE ADMINISTRAŢIE,

V Ing. MITICA SlRBU,
Director* general

Acum, tn preajma Crăciunului şi a Anului \ 
Nou 1994, Consiliul de administraţie, apreciind ţ 
eforturile ce le-au depus angajaţii firmei in ţ 
anal ce se încheie, colaborarea bună cu alte i 
Urme şi beneficiari din Judeţ şi din ţară, le mul- ; 
ţumeşte tuturor şi le adresează cu multă bucu- j 
rie sincere urări de sănătate şi fericire, ani 
uniţi şi îmbelşugaţi, însoţite de tradiţionalii] 1

„LA MULŢI ANI 1“ \
Consiliul de administraţie, \

Ec. IOAN VASILE. \
director j



; In această perioadă ce am străbătut-o în 
• anul ce îl încheiem, marcată de perioada de 
tranziţie, când siderurgia Călanului decade me
reu, cetăţenii oraşului nostru sunt greu încer
caţi de greutăţile vieţii. .

Nădăjduim să trecem peste aceste greutăţi, 
să întâmpinăm şi noi Anul Nou cu speranţa în 
suflet că va fi mai bine în anul 1994. ce îl aş
teptăm cu speranţa părinţilor că vor avea pâine 
pentru copiii lor, că bunicii vor putea zâmbi 
nepoţilor lor. Familiilor greu încercate, tuturor 
cetăţenilor oraşului Călan le dorim să le fie 
mai bine în anul viitor, să avem posibilitatea 
să-i ajutăm mai mult, cu folos.

M1HAI NEGESC, 
primarul orâşului Călan

Consiliul de administraţie adresează, cu 
prilejui Ştiutelor sărbători ale Crăciunului şi 

.. Anului Nou, salariaţilor şi familiilor lor, clien
ţilor şi colaboratorilor, cele mai calde urări de 

. bine şi sănătate, sărbători fericite, împreună 
cu tradiţionalul 

| „LA MULŢI ANII"

Turismul hunedorean, in ciuda greutăţilor . 
j inerente începutului economiei de piaţă, are 
şanse să renască, să cucerească noi admiratori t 

i ai frumuseţilor peisagistice, culturale, istorice 
şi ale naturii din judeţ şi din ţară. Diversifi- 
cându-ne activitatea, îmbunătăţindu-ne servi
ciile puse la dispoziţia turiştilor, a tuturor 
clienţilor ce ne calcă pragurile popasurilor, ho
telurilor, restaurantelor noastre, ptitem să; le 
oferim în Anul 1994 serviciile solicitate prompt, 
civilizat, onorant.

Tuturor le urăm bun venit, zile plăcute, ■
, satisfacţii depline, ani mulţi cu sănătate şi 
L bucurii 1
. VIOREL CERNAU.
' / ■ director

„SARMIS" DEVA

’ . Transmite, cu prilejul Sfintelor sărbători 
! ale Crăciunului, clienţilor şi furnizorilor săi, 
' angajaţilor societăţii şi familiilor acestora, cele 

mai calde urări de sănătate şi împliniri per
sonale, Însoţite de mulţumiri pentru colaborare, 

f» „LA MULŢI ANI 1“
CONSILIUL 

DE ADMINISTRAŢIE

Anul ce îl încheiem a fost bun pentru mulţi 
dintre participanţi din judeţul nostru şi din 
ţară la jocurile marilor câştiguri din sistemul 
LOŢO-PRONOSPORT. Mulţi dintre ei s-au 
bucurai de inspiraţie, alţii de NOROC! Jocul 
este o loterie, iar loteria un joc. Cine are şanse 
câştigă. Dar numai cine joacă are şansă.

Noi le dorim tuturor celor ce calcă pragul < 
agenţiilor noastre mult noroc, ani mulţi şi 
fericiţi, câştiguri cât mâi mari în 19941

Jurist IO AN STĂNILĂ,
. director_ ■

BANK Banca 
de Credit 
cooperatist 

S.A.
Conducerea Sucursalei judeţene Hunedoara 

— Dev» adresează salariaţilor şi clienţilor 
băncii, cu prilejul Crăciunului şi al Anului 
Nou, urarea de sărbători fericite, împreună cu 
tradiţionalul

„LA MULŢI ANI 1“

Având speranţa şi credinţa că Noul An 
1994 va fi mai darnic şi mai spornic pentru 
noi, românii, că ne vom bucura de o aprovizio
nare bună ce ne va crea posibilităţile unei 
desfaceri corespunzătoare de produse alimen- 

;; tale şi industriale către clienţii noştri, ne fa
cem o datorie de onoare şi cinste, adresând : 

Colegilor noştri din toate unităţile comer
ciale, producătorilor, colaboratorilor şi parte
nerilor, strămoşeasca urare „La mulţi ani 1“ şi 
trăirea clipelor de bucurie când clienţii vor fi 
mulţumiţi de abundenţa produselor şi a măr
furilor, de serviciile noastre 1

Ec. PANTELIMON GUR1CÂ, 
director

S.C.„Comlemn“ 
S A  Deva

Consiliul de administraţie 
adresează, cu ocazia Sfinte
lor sărbători ale Crăciunului 
şi Anului Nou, . cele med 
calde urări de bine, pros
peritate şi sănătate salaria
ţilor şi familiilor acestora, 
precum şi clienţilor şi cola
boratorilor, însoţite de tra
diţionala urare 

„LA MULŢI A N I.r

J le y ia  A u ta n a m ă  
a  S tu lie i 

J i e U a ş a M ' i
Consiliul de administraţie şi Comitetul di

rector ale Regiei Autonome a Huilei Petroşani 
sunt alături de minerii şţ preparatorii din Va
lea Jiului, din Ţebea şi din Anina, de construc
torii de utilaje şi echipamente miniere, de toţi 
salariaţii Regiei, ca şi de beneficiarii produ
selor şi serviciilor sale şi le ureazăv

— Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi a
Anului Nou 1994

Sănătate, bucurii şi împliniri în viaţă şi in 
activitate, un an nou mai bogat şi mai frumos, 
le adresează tradiţionala urare strămoşească „La 
mulţi ani 1“ şi salutul nostru mineresc „Noroc 
bun !“. ing. ALEXANDRU BLAJ,

Director general

REGIA
AUTONOMA A 

CUPRULUI DEVA
Cu ocazia Crăciunului şi a Anului Nou 

1994, Consiliul de Administraţie adresează căl
duroase felicitări tuturor salariaţilor şi fa
miliilor lor, colaboratorilor, partenerilor de 
afaceri şi instituţiilor judeţene cu al căror spri
jin s-au obţinut bunele rezultate din acest an, 
le urează tuturor fericire şi tradiţionalul 

k „LA MULŢI A N I!" :

f.C. Corvinul 
Hunedoara

Conducerea Clubului Fotbal Club Corvinul 
Hunedoara adresează tuturor componenţilor lo
turilor de seniori şi juniori ale clubului, colegi
lor din conducerile clubului din judeţ şi din 
ţară, înflăcăraţilor suporteri, simpatizanţilor e- 
chipei hunedorene, alese urări de bine şi să
nătate 1 Sărbători fericite I

„LA MULŢI ANI 1“
Din partea conducerii clubului,

MIRCEA ROŞCULEŢ, 
IOAN PETCU

S.C. „Vinaicoor 
S.A. Deva

Consiliul de administra
ţie şi salariaţii societăţii 
noastre adresează, cu o- 
cazia Sfintelor sărbători 
de Crăciun şi ale Anului 
Nou, partenerilor de afa
ceri, colaboratorilor şi 
consumatorilor, cele mai 
alese Urări de sănătate, 
prosperitate şi împliniri 
în viaţă. Vă dorim sărbă
tori fericite şi 

„LA MULŢI ANI T  {

S.C. „Simior“ 

S.A. Simeria

Crăciun fericit şi Anul Nou cu sănătate 
urăm după datină angajaţilor, furnizorilor şi 
beneficiarilor noştri.

Dorim celor care, asemeni nouă, practică 
această străveche îndeletnicire pe plaiurile 
noastre mioritice, ca 1994 să fie un an bun, bă 
le aducă noroc, belşug şi bucuriL 

„LA MULŢI ANI 1“



- # Comitetul Sindica
tului Sanitas din Spitalul

: ffudeţean Deva, cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun şi 
a Anului Nou, felicită 
membrii săi-şi le urează 
„Ca mulţi ani!“. (1062386)

•  Banca „Dacia Felix" 
15.A. Cluj-Napoca, Sucursala 
"Deva, anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a urma-

- toatelor bunuri: •  autoca. 
mionetă „Daimler Benz“ de 
1,5 t •  maşină tâmplărie 
complexă •  maşină cără
mizi. •  pavilioane stupi. 
Cicitaţia va avea loc

- In ziua de 29 dec. 1993, 
' ora 10, in Călări, str. 1 
' Decembrie, nr. 71.

(1062433)
•  Vând congelator nou, 

120 1. Tel. 714504.
•  Vând maşină tricotat 

Veritas 360 şi maşină cu-
1 şut electrică rusească, tel. 

625289.
•  Vând Dacia TLX 1310, 

an fabricaţie 1990. Sorea
, Ion, îlia, str. Prundului, 

nr. 9, tel. 348. (1061417)
•  Vând televizor color 

Grundig, preţ informativ, 
250 000 lei. Tel. 616286, du.

' pă ora 16. (1062454)
•  Vând combină frigo

rifică, frigider mie, cuptor
fi microunde, aparat. - ultra- 
. Violete. Tel. 612463.

•  Vând formulare joc 
dolari Austria. Tel. 617107.

(1062412)
•  Vând tractor U—445, 

Păuliş, tel. 0960/65147.
(1062420)

•  Vând Trabant 601 S
combi, stare excepţională. 
(Tel. 613718. (1062416)

•  S.C, Haj Ahmad S.N.G. 
Deva- cumpără grâu, preţ 
150 lei/kg (negociabil),

„ .Vinde tărâţe preţ 150 lei/
■ 4fcg. Informaţii, Deva, tel.
- 623510. (1062428)

•  Consiliul Local al co- 
munci Bulzeşţ». anunţă

"amânarea licitaţiei din 29 
v Decembrie 1993. (1062449)

•  Vând apartament două 
camere şi 50 chitanţe Ca-

■ ritas, 2 septembrie. Tel. 
617235, între orele 17—21.

(1062421)
•  Vând urgent apartament 

trei camere, ultracentral,

zare; Tel. 614353. (1062432)
•  Vând Dacia 1300, 

stare bună, Peştişu Mare, 
126, tel. 715440, orele 18—
21. (1062444)

•  Vând apartament 3
camere Gojdu sau schimb 
cu garsonieră sau aparta. 
ment două-camere. Tel. 
617137. (1062451)

•  Vând Mercedes' 200 D 
înmatriculat. Informaţii la 
tel. 614626, între orele 20—
22. (1062452)

•  Vând aur 19000 lei 
gramul. Tel.' 612527.

(1062450)
•  Vând calculator HC-91,

împreună cu monitor multi
color. Relaţii la tel. 613330, 
după ora 17. (1062448)
i •  Vând urgent, la preţ 
convenabil' chitanţe Cari- 
tas, 26 : septembrie. Infor
maţii tel. 613239, între o- 
rele 7—23. (1062449)

•  Vând Audi 105 S, 
BMW 320, piese de rezervă, 
preţ convenabil. Tel. 712229.

(1062121)
•  Vând Fiat Dună Die

sel, fabricaţie 1987, Hune
doara, Brazilor, 2 A, tel. 
711442. (1062129)

-• Vând rulotă nouă, am
plasată în piaţa Obor Hu
nedoara. Tel, 720348, după 
ora 20. (1062131)—*—*-—*—• «—*_*.». «ţ

•  S.C. Petrolemn 
Prest S.R.L. Hune
doara vinde en-gros
zahăr tos, la preţul de 
817 lei (preţul include 
TVA şi valoarea sa
cului). Pentru canti
tăţi ce depăşesc 10 
tone, preţul se nego
ciază. Relaţii tel. 
720152, orele 7—10;
712648, orele 9—15.
Oferta are caracter' 
permanent. (1062126)

•  Vând VW bus 9 lo
curi, cu motor Dacia 1300. 
Telefon 629951.

(1062377)
•  Vând BMW 318, neîn-

matrioulat. Tel. 623838, 
625368. (1091893)

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

(1062385)
•  Cumpăr Audi 80, ne

înmatriculat. Deva, tel.

•  Cu autorizaţia
20. 10. 1993, emisă de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, s-a deschis activi
tatea independentă repre
zentată priq Popescu E- 
lena-Doina, - din Simeria, 
str. I. Creangă, nr. 55, a- 
vând ca obiect de activi
tate comercializare pro
duse alimentar? şi indus
triale, (1062426)

•  Schimb casă proprie
tate Timişoara, str. Gh, Ba- 
riţiu, nr. 34, ap. 14, zona j 
gării, cu similar sau a- 
partaraent cu garaj, zonă 
centrală Deva. Relaţii, tel. 
611219, între orele 19—21.

(1061902)
•  Pierdut carnet de şo

maj, nr. 6469, pe numele 
Toma Denisa.' II declar 
nul. (1062128)

•  Pierdut filă CEC cu 
limită de sumă nr: 827256, 
emisă la data de 11 noiem
brie 1992, de S.C. Comin- 
vest S.R.L. Deva, benefi
ciar S.C. Casial S.A. Deva, 
O declarăm nulă. (1062042)

•  Ofer de închiriat a-
partament trei camere ul
tracentral, etaj 1. Relaţii 
tel. 615830, între orele 9— 
15. (1062429)

COMEMORĂRI

DECESE

jgiarter, posibilităţi privaţi- 621521. (1062441)

7  T c M A G IK A  -  IM PEX S.R.L B R A $O V I

I  PR O G R A M U L PLĂŢILOR IN  C A DR UL \ 
SISTEM ULU I DE ÎNTRAJUTORARE .

ţi 9 joi, 23 decembrie — chitanţele- hr. | 
l.|S 4636—4643. J
1 9 vineri, 24 decembrie — chitanţele nr. i
e  4644—4647,
K Plăţile se efectuează la Hanul „Bucura" j

din Haţeg. j

SOCIETATEA COMERCIALA „SARMIS" S.A.J 
DEVA j

Cu sediul in Piaţa Victoriei, nr. 3. i  i 
Reaminteşte celor interesaţi că în fiecare * 

joi, între orele 10—14, vinde la |

\
jT '  j r* " jr ,V3«u

la sediul societăţii mijloace fixe provenite«
din casări ca : I

9  utilaje frigorifice, 9 televizoare, 0  uti- J 
laje alimentaţie publică. I

Lista mijloacelor fixe se află afişată la se-j
diul societăţii. (1021)1

•  Azi,' 23 decembrie 
1993, au trecut patru 
ani plini, de dor şi 
lacrimi de când iubi. 
tul nostru fiu, frate 
şi cumnat erou martir, 
sublocotenent post- 
mortem

CALIN GABRÎEL 
MORARIU • •

din Orăştie,, jud. Hu
nedoara,, a plecat pe 
drumul fără întoar
cere, la numai 25 de 
ani. Sărbătorile Gră- 

•ciunului vor fi triste, 
gândindu-ne că ne-a 
răpit cel mai preţios 
dar pe care viaţa ni 

, l-a oferit. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace! Tata, mama, 
ţora şi cumnatul.

•  Incredibil,- «-au 
scurs 10 ani în care 
în fiecare zi îmi a- 
mintesc de nemiloasa ■ 
clipă a despărţirii 
de bunul şi dragul 
meu fiu

m acB A  f i l i p
(MIRCIULICÂ) '

clipă pe care o voi 
păstra-o veşnic ne- 
ştearsă în sufletul meu 
trist şi neconsolat. Ma
ma. (1062405)

•  A încetat din 
viaţă prietenul şi co
legul nostru

CONSTANTIN
MAGDALIN

ziarist
Prietenii şi colegii 

nu-1 vor uita nicio
dată. Înmormântarea 
va avea loc astăzi Ia 
Petroşani.

Dumnezeu să-l odih
nească în paeef

•  S-a stins din 
viaţă iubita şi inega
labila noastră soţie, 
mamă şi bunică

ELENA TODERAŞ 
în vârstă de 54 ani. 
înhumarea va avea 
loc vineri, 24 decem
brie, ora 13, la Cimi
tirul din Bejan, de la 
Casa Mortuară Deva. 
Dumnezeu s-o ierte şi 
s-o odihnească în 
pace! Familia (1062436)

• După o grea su
ferinţă, a încetat din 
viaţă buhul şi iubitul 
nostru soţ,' tată, socru 
şi unchi

GGRNEL 
FENIŞERIU '  

din Băiţa- Regrete e- 
terne. Familia. (1062440)

it ‘Dragului prieteni 
Ce gheara morţii l-a 
răpus/în preajma Sfân
tului Crăciun/Când 
îngerii din - ceruri/ 
Cântă mărire lui Iişjls/ 

. Eu te regret nespus/'. 
Pentru decedatul

\  * FENtŞERlU
din, Băiţa, Un suflet 
ce te regretă.

(1062440)

Colegii de birou din 
cadrul BCR Deva sunt 
alătOri de doamna Te. 
culeşcu Adriana la 
greaua încercare • pri
cinuită de ''pierderea 
mamei. (1062442)

F R E S C O

prin reprezentanţa 
H U N E D O A R A

II superconcentrate sucuri 
I dozatoare, maşini îngheţată 
I linii — componente snack-bar 
I mini-cuptoare pizza 
6 espresso cafea, fripteuze, grill 
I maşini paste făinoase, clătite 
I maşini tocat carne 
I hârtie imprimantă A 3 

, HUNEDOARA, str. N. Bălecscu,
| Policlinica cu plată, et. 3, tel. 095/712832. |

VÂNZARE ÎN RATE ! (1061999)

nr. t, *

■ VU- :': R A R  E -V ; r 
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi-a 

Noului An 1994, Asociaţia Veteranilor de Răz
boi din M.I., Filiala judeţului Hunedoara — 
Deva, urează tuturor veteranilor multă sănă
tate si tradiţionalul 
: ;,LA MULŢI ANI!“

•  Cu durere în suflet, 
soţia Elena anunţă de
cesul neaşteptat al bunului> 
ei soţ >. •

PACZILINECZ ION  
în vârstă de 75 ani. în
mormântarea joi, 23 de
cembrie, ora 14, de la 
Capela Romano-Cgtolică 
din str. Eminescu, Deva.
.' . (1062431)

DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII 
HUNEDOARA — DEVA 

ANUNŢA
începând cu data de afzi, 23 decembrie 1993, 

se pune Ia dispoziţia cetăţenilor interesaţi un 
post public automat internaţional cu , cartelă, 
în holul Direcţiei de Telecomunicaţii Hune
doara —*. Deva. Cartela se poate procura de la 
cabina telefonică din bolul oficiului. (905)

S.C. „BOGDANA ALIMEX" S.R.L. 
(Restaurant „Mioriţa") 

ORĂŞTIE 
ORGANIZEAZĂ

REVELION 1994
muzică şi meniuri deosebite la preţ foarte 
.avantajos;
rezervări de locuri la şediul restaurantului 
„Mioriţa", telefon 64 27 90.

(1061998) ,

S.C. HABER INTERNATIONAL S.A. 
cu sediul în localitatea HAŢEG, 

str. Progresului, rir. 59
Aduce la cunoştinţă că VINDE BERE tu

turor firmelor ce dorşsc cumpărarea produsu
lui şi primeşte comenzi pentru anul 1994.

Preţul este de 177 lei/sticlă de 1/2 1, cu 
TVA. • - • -- -

Relaţii la telefoanele 770130, 770131, int. 
219, birou desfacere şi 770540, secretariat.

BANCA „DACIA F£LIX“ S.A. CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEVA

A N UN Ţ A -
Că începând cu data ,de 21 decembrie 199‘J, 

bonifică următoarele dobânzi pentru disponibi
lităţile la vedere si la depozitele la termen (în 
lei):

1. Disponibilităţile la vedere 85 la sută pe 
an.

2. Depozite la termen.
a) 3 LUNI
— agenţi economiei — 90 la suia pe ari
— persoane fizice— 90 la sută pe an
b) 6 LUNI

, Ă- agenţi economici 95 la sută pe an
— persoane fizice— 95 la sută pe ari
c) 9 LUNI
— agenţi economici — 100 la sută pe an
-— persoane fizice — 100 la sută pe an |
d) 1 AN
— agenţi economici — 105 Ia sută pe an
— persoane fizice — 105 la sută pe an
Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să ne con

tacteze la sediul Băneii „DACIA FELIX" S.A. 
Sucursala Deva, din bdul N. Bălcescu, bl. 34, 
zilnic între orele 7,30—19,00 şi sâmbăta, între 
orele 8—12, unde puteţi beneficia de serviciile 
noastre, efectuate cu un înalt grad de profe 
sionalism si operativitate.

VA AŞTEPTAM.
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QUASAR ELECTRO S.R.L. |
Bd. Decebal, bl. R, parter. ■
Deva, tel. 611261. *
Vă -oferă : )
9  Televizoare Goldstar.
9 Frigidere, congelatoare.
9 Instalaţii' complete satelit. (1062029)

RANSI REISEN SIBIU 
Efectuează transport de persoane în Ger-. 

mania, cu autocare şi microbuze confortabile, J 
în fiecare miercqri. '

Informaţii la telefoanele 092/47118, | 
092/413922. (D.P.). j
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