
Şedinţa ex 
a Consiliului judeţean

Miercuri, 28 decembrie a.c., a avut loc la Deva şe: 
dinţa extraordinară a Consiliului judeţean Hunedoara. 
In cadrul acesteia s-au adoptat hotărâri cu privire la :
•  modificarea Bugetului judeţului Hunedoara pe 1994:
•  aprobarea încadrării teritoriului judeţului Hunedoara 
pe zone de favorabilitate in vederea stabilirii impozitu
lui ‘ pe veniturile agricole: •  aprobarea înfiinţării S.G. 
„Fabrica Zarand“ S.A., cu sediul în Brad, ca efect al 
restructurării prin divizare a S.C. '„Metalotex“ Deva.
i în încheierea şedinţei, dl Costel Alic, preşedintele 
Consiliului judeţean, a mulţumit tuturor consilierilor şi 
colaboratorilor pentru activitatea desfăşurată în 1994 şi 
a urat mai multe strădanii şi succese în anul 1995.

Şsr
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•  PARIS. Aproximativ 
2000 de autobuze, având 
la bord peste 100 000 de 
ţinerii credincioşi, veniţi 
din ţoate colţurile lumii, 
au sosit miercuri la Paris, 
pentru a lua parte la cea 
de-a 17-a Mare adunare 
a tinerilor creştini, infor
mează AFP, care menţio
nează că această manifes
tare va dura până la 1 ia
nuarie.
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Oaspeţii Prefecturii
în zilele care au pre

mers marea şi sfânta 
sărbătoare a Naşterii 
Domnului, Prefectura ju
deţului Hunedoara a fost 
gazdă a numeroase gru
puri de colindători, care 
au prezentat tradiţiona
lele noastre cântece de 
Crăciun. Au fost oaspe
ţii Prefecturii corurile 
de la liceele „Sabin Dră- 
goi“ şi de artă din De-; 
va, copiii revoluţionari
lor, precum şi un grup 
de elevi de la Dobra, 
c*re au prezentat un 
spectacol marcat de ori
ginalitate, în spiritul 
tradiţiilor noastre auten
tic româneşti şi orto
doxe.

Cu sprijinul generos al 
unor sponsori — S. G. 
Nagy şi Zsok, Retezatul*. 
S.A. Deva, Ulpia S.A. 
Deva, Ardealul S.A.. De
va, BENO-OIL Deva, SNC 
Crăciun Deva (cărora le 
aducem pe această Cale 
sincere mulţumiri), Pre
fectura a putut să-l 
primească aşa cum se 
cuvine pe toţi copiii ce 
au cântat colinzi, ofe- 
rindu-le cadouri, colaci 
şi mere.

Au fost, dc aseme
nea, trimise . pacheţele 
cu dulciuri, din partea 
Prefecturii, copiilor de 
la Casa familială „La 
Violette" din Haţeg.

Uh fapt mai pilţin obişnuit s-a petrecut în noap
tea de 22 spre 23 decembrie a.c., când patronul firmei !  
„NEW STYLE INTERNAŢIONAL“ din Bucureşti — I

I
reştj, pentru exploatarea frecvenţei de 89,3 Mhz.

După această acţiune,-' tehnica de emisie a 
- transportată la un loc necunoscut, de unde a

» reluată emisia postylui- de radio, fără a se respecta I  
prevederile CNA şi Ministerului Comunicaţiilor. . ■  

I  In urmă acestei acţiuni, considerată ilegală de ca-1

I" tre dl Mihai Suciu, preşedintele S.C. „Şalutaris" 1 
S.R.L. Deva şi asociat al postului de .Radio Deva, I

I au fost înaintate plângeri la poliţie, CNA şi Ministe-j 
rul Comunicaţiilor. (C. P.). ' ' ' ( I

i DE IARNA !

I
! I

, iI ' Şcoala Generală Nr.
* Brad a găzduit sârbă- j 
I toarea Pomului de iarnă I 
« şi pentru copiii han- j 
I dicapaţi din zona Brad. | 
‘ U«i recital de colinde au * 
I siKţilfVi elevii claselor | 
J a  Vtt-â şl a VlII-a, sub ' 
j conducerea prof. Emil ian 1 
I Mărgineanu. Au colin- J 
j dat şi au recitat mi- t 
I cuţii handicapaţi : Fio- I
* rinei. Alexandru, lta- J 
|  Iu n , Cristlna (de numai | 
, 3 ani). Olivia, Andreea J 
I ţi Alexandra.
J Pentru ca bucuria *

( copiilor să fie deplină I 
au contribuit cu du!- ' 

J ciur! şl răcoritoare fir- |  
|  mele brădene :. S. G. * 
• Alin, Matador — S.R.L. J 
1 Impex, Com Pomi, Tutti I 
* Com şi Complex Copy. J 
1 Tuturor — interpreţi şi |  
* sponsori —  Asociaţia *

( Handicapaţilor Neuro- I 
motori Hunedoara —  , 

* Deva le mulţumeşte, | 
urându-le un An Nou J 
cu sănătate şi bucu- t 

|  rie, (V. R.). |

i
i

i 
i
|  In pagina a IlI-a |

|  •  Programul spe- |

I cial dc Revelion 1̂ I 
Televiziunii române. I Festivalul obiceiurilor hunedorene de iarnă „Co

linzi pe prispa casei",, de la Deva, s-a deschis cu o 
paradă a portului popular. Foto PAVEL LAZA

Eşte vorba, scrie AFP, 
de tineri catolici, creştln- 
ortodocşi sau - protestanţi, 
dintre care mulţi sunt din 
jurul Parisului,, şi care 
s-au adunat, potrivit u- 
nui program stabilit ante
rior, în 11 puncte din 
capitala Franţei. AFP pre
cizează că printre partici
panţi se află peste 3 090 
de croaţi, 2 000 de români, 
6 200 de tineri din ţările 
baltice, 2 200 de slovaci şi 
1500 de cehi. Sunt pre
zenţi, de asemenea, tineri 
din Rusia, Ucraina, Bul
garia, Bosnia-Herţegovina-

CADOUL CEL M

ÎN BOSNIA

1

Conflict la Radio Deva! i

Solicitat ca mediator în 
conflictul bosniac dc 
partea sârbească, Jimmy 
Carter, fostul preşedin
te al S.U.A., n-a pregetat 
să se aventureze pe co
claurile fostei Iugoslavii 
şi să încerce să obţină 
ceea ce alţii — mediatori 
oficiali ai J3.N.U. —
n-au putut realiza în ani 
de zile. însoţit de cura
joasa lui soţie, bătrânul 
Jimmy s-a apucat meto
dic de lucru. De la Za
greb la Sarajevo, de. 
colo la Pale şi Belgrad, 
a călătorit neobosit, a 
stat de vorbă cu toţi cei 
mai interesaţi şi în câte-

rican a fost apreciat po
zitiv de secretarul ge
neral al Q.N.U.; Boutros 
Ghali. La rândul ei, ad
ministraţia americană a 
salutat acordul interve
nit, dar geloasă proba 
bil pe succesele lui Car- i 
ter, şi-a exprimat şi in- 1 
doiala în ce priveşte se- ? 
riozitatea sârbilor în a- 1 
gest angajament. Marele \ 
cotidian „Washington i 
Post“, consemnând re- J 
zultatele rundei Carter ) 
în Bosnia, sublinia că 
acesta „ar fi deschis per
spectiva organizării unei................. ... , t
noi runde de tratative în ţ
ceea ce priveşte planul

COMENTARII

I !
deţinătorul licenţei postului de Radio Deva, a proce-1 i 

I  dat la o acţiune *de forţă, ridicând întreaga aparatu-1 • J

I ră de emisie şi alte obiecte de inventar aparţinând I  ţ 
firmei „Şalutaris" din Deva — firmă cam are con-1 l 

|  tracţ de asociere în participaţiune cu „NSI“ Bucu-1 ]

fost I  
fost Ş

dc divizare a Bosniei, ţ 
despre care până acum l 
s-a spus că este ne- ( 
negociabil". *

S-au găsit însă şi din
tre aceia care au mini
malizat acordul nego
ciat de Jimmy Carter. 
Astfel,- ministrul de ex 
terne croat, Mate Gra- 
nici, s-a năpustit cu 
criticile pe Carter? spu
nând că „acesta a ma
nifestat prea multă în
ţelegere şi simpatie faţă i 
de sârbi". Iar cotidia- J 
nul britanic „The înde- ţ 
pendent" scria că „Pioa-1 
sa mulţumire de sine a J 
fostului preşedinte - îl im- ) 
piedică să vadă că-a fă -f 
cut jocul sârbilor bos- ? 
niaci". Dimpotrivă, însă, 1 
ziarul german - „Generai l 
Anzeiger" laudă cura-1 
jul lui Jimmy Carter, ?; 
Mai mult, „Frankfurter V

dup d » 1MirSfcisi
Jimmy Carter a adus şur ’ scrle ca »once < 
bosniacilor sârbi sau 
musulmani cel mai fru
mos şi aşteptat cadou — 
pacea. După Coreea de 
Nord, după Haiti, o nouă 
izbândă a raţiunii a de
terminat Carter în Bos
nia. Fie ca pacea adusă 
de Jimmy, în Bosnia, să 
depăşească sărbătorile de 
iarnă, să depăşească cele 
4 luni propuse, să de
vină permanentă !

Demersul curajos al 
fostului preşedinte ăme-

va zile a pus pe masa 
lui Karadjici şi a lui 
IzCtbegOVici un acord de 
încetare a focului. El, 
Jimmy, dr fi vrut ca a- 
eorrful să fie pe cel pu
ţin 4 luni, dar deocam
dată n-a putut obţine 
mai mult decât înceta
rea ostilităţilor pe timpul 
sărbătorilor, de iarnă, 
urmând ca negocierile să 
continue. Cei dai re
prezentanţi ai beligeran
ţilor, sfătuiţi de Jimmy, 
au semnat acordul, care 
a si foşt pus în apli
care. Acum, în ciuda 
unor mici răbufniri, fo
curi de armă răzleţe, 
pacea â coborât pe pă
mântul Bosniei, odată cu 
verureJ sărbătorilor de 
iarnă şi să sperăm că 
nu vâ fi tulburată, iar 
oamenii vor putea să se 
bucure de linişte. în

pana acum, 
în yan să
pace

mic succes înregistrat de J 
Carter este o înfrângere y 
pentru toţi ceilalţi care, i 

au încercat J 
ajungă la ţ

Da ! Acesta este ado- [ 
vărul. Oricât de scurtă 1 
va fi pacea adusă de y 
Jimmy Carter în Bosnia, l 
ea înseamnă mii de vidţi ) 
salvate de la moarte. Ş 
Ceea ce este foarte ţ

» \
GII. PAVEL \

l

mult I

O

u n a  p  z l

Costică, poate omul să trăiască nu 
mai eu salariul ?

— Niciodată n-am încercat...

!

•  „FLORILE DALBE". O 
surpriză frumoasă au făcut co
lectivului redacţiei noastre şi un 
grup de fete şi băieţi do Ia 
Spiţalul de Neurppsihiatrie in
fantilă din Păelişa, care au in
terpretat câteva dintre cele mai 
frumoase colinde de Crăciun şi 
Anul Nou. Mulţumim colindă* 
torilor, dar şi profesorilor şi ca* 
dreldp care i-au îndrumat şi îp* 
soţit. (E.

*  CAPELA EGDMENI0S. Ea

Spitalul Hunedoara se află in 
construcţie o capelă ecumenică 
cu hramul Sf. M.Mc. Gheorghe 
Până la terminarea sa, aici e- 
xistă un salon-capelă, părintele 
Nicu S. Pascu fiind preot. Ma
rea minune a Naşterii Pruncu
lui Divin a fost vestită '  în spî- ' 
tal", în aceste zile de sărbătoare, 
de corul Catedralei din Hune
doara, dirijat de Marin Dârvă. 
(V. R.).

•  G1NE-I PĂGUBAŞUL? Un • 
gest plin de omenie. , Dl. Con* 
jstantin Barbu. ne-a adus Ia re - . 
dacţie tm portmoneu cu o sumă 
de bani, dar fără nici un act

de identitate în el, găsit în ziua 
de 28 decembrie a.c., pe bdul 
Decebal din Deva, în zona se
diului sindicatelor. Păgubaşul se 
poate prezenta la sediul .redac
ţiei noastre să-şi ridiCe obiectul 
pierdut. (N- T.)-

•  ŞOMERI ÎN EVIDENŢA. 
Cu patru zile înainte de finalul 
acestui an, la 27 decembrie, nu 
mărul şomerilor în plată, în ju
deţul nostru, se ridica la 29 590, 
ponderea de 79 fa sută deţi
nând-o femeile. Numărul tineri- 
lor sub 25 de ani, care nu au un

W A W iV A W i'W .V Z

loc de muncă, se ridică la apro
ximativ 30 la sută. (C- P.).

•  „VENIŢI ŞI PE DRUMUL 
NOSTRU!" Sătenii dijn satul 
Poieniţa ne scriu că au citit 
articolul „In prag de iarnă pe 
drumurile de munte". Le-a plă
cut. Dar au o nemulţumire; 
De ce n-am fost şi pe drumul 
care duce în satul lor? Este 
într-o stare jalnică — spun 
dumnealor. Noi vă încredinţăm 
că vom veni. Cât de curând 

-(GH. I. N.). ,
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j Trofeele oferite de Asociaţia} 
Presei Sportive |

Trofeul pentru cel mai bun sportiv 
GHEORGHE HAGI 

Trofeul pentru cea mai bună sportivă 
GINA GOGEAN

Trofeul pentru cea mai bună echipă
r e p r e z e n t a t iv a  DE FOTBAL

Trofeul pentru longevitate publicistică 
ROMEO VILARA 

Trofeul penfru debut 
RADU NAUM,

CĂTĂLIN TOLONTAN 
Trofeul pentru fotografie 

AUREL NEAGU,
ZSOLT HALMAGYI 

Trofeul pentru carte sportivă 
MERGEA ML ION ESC U 

Premiul Portocalei 
(cele mai bune relaţii cu presa) 

NICOLAE MARAŞESCU 
Premiul Lămâii

(cele mai slabe relaţii cu presa) 
ANGHEL DRÂGAN

Aţi fost în audienţă la

DRUM BUN PE 
TRASEELE ANULUI 1995!

pentru j toate categoriile 
de participanţi la trafic. 
Informării pe această 
cale că în anul care a 
trecut, majoritatea ac
cidentelor eu urmări 
grave s-au produs din 
cauza vitezei excesive sau 
a neadâptării acesteia la 
condiţiile de drum şi 
trafic. Conducători auto, 
atenţie deci la pedala 
de acceleraţie.

In ierarhia .cauzelor 
de comitere a  evenimen
telor rutiere ' urmează 
nerespectarea regulilor de 
circulaţie de către pie
toni. în majoritatea ca
zurilor, impactul auto
vehicul — pieton se sol
dează cu consecinţe ne
dorite pentru cel din 
urmă. Stimaţi pietoni, 
să ne ferim singuri?
’V- Copiii, pe care este»I. 
firesc să-i vedem zilnic 
singuri sau în grupuri 
pe stradă, au fost. de 
asemenea victime' ale ac
cidentelor de circulaţie. 
Atenţie, deci părinţii 
Dacă vă iubiţi copiii, 

amintiţî-le permanent cum 
trebuie să circule.

. Dar să nu mai vorbim 
despre accidente. A- 
cestea sunt nedorite.

Cu prilejul Anului 
Nou, agenţii de poliţie 
rutieră din judeţul Hu
nedoara adresează par
ticipanţilor la traficul 
rut j#?; călduroase urări 
de Ţ>ine, Sănătate, Ieri- 
Cir#! priaSten şl tradiţio- •. 
naiul -„LA MULŢI ANIf“

rutier, progres înseamnă 
nu doar un număr spo
rit de kilometri parcurşi, 
ci în primul rând o ati
tudine merţiţă să asigu
re fluenţă, siguranţă şi 
civilizaţie pe drumurile 
publice.

Iri ; acest context să 
notăm, că şi, pe traseele 
rutiere ale anului 1995 
rămân valabile normele 
conducerii preventive

La ora când se tipă
resc aceste rânduri, anul 
1994 „rulează" pe „Ultima 
sută de metri" şi, la o- 
rizont, au' apărut deja 
luminile Noului An. Este 
momentul când se fac 
bilanţuri, se „contabili
zează" împliniri. Pentru 
participanţii la traficul

MalOr SURCEA NEGRU, 
Serviciul Poliţiei Rutiere, 
Inspectoratul judeţean 

de Poliţie Hunedoara
Urmările grave ale încălcării regulilor de cir- 
ie. FotoPAVELLAZA

Un ou la zece zile
Construirea complexelor 

de tip industrial profila
te pe creşterea porcilor 
şi a păsărilor, majorita
tea realizate cu împru
muturi externe, a  fost © 
idee ee se regăseşte şi in 
ţările cu agricultură a* 
vansată, o serie de pro
iecte fiind aduse chiar 
din străinătate, menirea 
acestor unităţi constând în 
asigurarea securităţii â* 
limenţare a populaţiei. în 
acest scop tendinţa a fost 
ca în fiecare judeţ să e- 
xiste asemenea complexe, 
astfel Încât să se pro
ducă ouăle şi carnea ne
cesare acoperirii consu
mului tocai, ereându-se 
chiar şi unele disponibi
lităţi pentru export. A- 
tingând .parametrii de 
funcţionare. performanţi, 
s-a reuşit să fie realizate 
in bună măsură obiective
le propuse. Căderea dras
tică a activităţii comple
xelor s-a produs brusc, 
însă începând din anul 
1990, când nu s-au mai 
asigurat furajele concen
trate' şi combinate nece
sare consumului zilnic.

Tim â lipsite de capital 
propriu, în special d® mij
loace eirculpntei multe

complexe şi-au redus sub
stanţial activitatea, ajun
gând să mai funcţioneze 
abia cU jumătate, iar ri
nele chiar cu o  zecime 
din capacitate. Ba mai 
mult, 6  parte din com
plexe şi-au închis defini
tiv porţile, rămânând iri 
picioare doar construcţiile 
care, ta rândul lor, se 
degradează văzând eu 
ochii, nemaigăsindu-se 
nici un investitor dispus 
cel puţin să le pună în 
conservare. Aceasta este 
soarta, în special a nume
roase ' complexe avicole 
din ţară. Ca urinare, a- 
cum s-a ajuns-In situaţia 
ca producţia zilnică de 
ouă din complexele spe
cializate să fie doar de 
7 grame pe cap de locui- 

. tor, ceea ce înseamnă, 
practic, că şe mai poate 
mânca abia un ©a la 10 
zile, deşi capacităţile e- 
xistente permit să se rea
lizeze supraproducţie la 
acest produs, în condiţii
le folosirii lor depline. 
Posibilităţile de redresa
re sunt destul de sumbre, 
dacă avem in vedere că 
nici FPS-ul nu mai are 
disponibilităţi de credita
re a societăţilor comer

ciale cu profil avicol, iar 
producţia de furaje, în
deosebi de orz, este pusă 
sub semnul întrebării pen
tru anul viitor, suprafa
ţa însămânţată în toam
nă fiind doar undeva la  
jumătatea necesarului. Sal
varea va fi, poate, im
portul, bineînţeles în con
diţiile impuse de exporta
tori. Rău este că aşa curii 
merg lucrurile în prezent, 
este afectat şi fondul ge
netic, fiind tot mai greu 
să se asigtlre puicuţele 
pentru înlocuire.

Lăsate cu ochii în ploa
ie, cum se spune, adi
că să se descurce care 
cum pot, conducerile so
cietăţilor comerciale _ cu 
profil avicol se zbat * să 
mai salveze ceea ce a mai 
rămas din complex. Fără 
un sprijin mai consistent,' 
îndeosebi în privinţa a- 
sigurării furajelor, este 
greu de presupus că in 
viitor se va mai ajunge 
să se producă chiar şi 
numai un ou la zece zile 
pentru fiecare consuma
tor, asta în perioada de 
iâmă, când procentul ds 
ouat eSte mult mâi redus.

N1COLAE TlUCOB
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Sus, la Ghelari

Coi îi este frică de iarnă?
— Dle viceprimar Tro- 

fin Bocşer, suntem în 
Cartierul Cuţ, Ia blocuri. 
Am văzut blocuri pără
site, în parafină, neîn- 
treţinute. Vă întreb şi 
aştept un răspuns sin
cer : Nu mai sunt cerin
ţe de blocuri la Ghe-

• lari ?
— Vă răspund aşa cum 

i aţi zis — sincer, concret.
Avem câteva blocuri pă
răsite. Au fost locatari 
care le-au distrus şi le-au 
părăsit.

— Dar unde locuiesc 
dumnealor acum ?

— Unii erau „vinituri" 
aici, cum serice. Au lu
crat la mină o vreme, au 
ieşit la pensie, au ple
cat pe la casele lor. 
Alţii cât au lucrat la 
mină şi-au făcut case 
bune şi nu mai stau la 
bloc. Cheltuielile...

— Dar cerinţe dc lo
cuinţe mai sunt la Che
ia ri ?

; ■: *» Sunt, mai cu seamă 
din partea familiilor nou

întemeiate. Dar . aparta
mentele, garsonierele pă
răsite, distruse trebuie 
puse la punct.

— Cine trebuie s-o 
facă ?

— Cei care 'au făcut 
stricăciuni să suporte 
cheltuielile. Dacă sunt 
bani, RAGCL Hunedoara 
poate rezolva situaţia, 
care, repet, este destul 
de grea, după cum şe 
vede.

Am văzut: blocuri 
construite nu cu mulţi 
ani în urmă, în cartie
rul Cuţ, pentru mineri 
şi familiile lor. Astăzi 
unele sunt într-o stare 
la care ochilor le este 
greu s-o .vadă. Şi ce 
frumoase erau blocurile 
din cartierul Cuţ...

— Dle viceprimar, asta 
este situaţia urâtă a u- 
nor blocuri. Care este 
starea drumurilor de pe 
raza comunei? De la Hu
nedoara până sus, în Cuţ, 
am văzut-o.

—- în primul rând aş

vrea să vă spun că ne f  
înţetogem bine cu secţia * 
de drumuri şi poduri I 
din Hunedoarâ. Pe toa- " 
te drumurile care duc J 

, spre satele învecinate s-a * 
dus piatră, zgură, pie- j 
triş, nisip. Sătenii sunt • 
harnici, săritori. Cum |  
zic ei: „Doară drumul f  
bun ne duce la casa * 
noastră". I

— La Glielari, :în zo- »
na pădurenilor, - iernile I 
sunt lungi şi grele.. ,

— Pădurenii ştiu in- î
totdeauna să le primeas- « 
că. Au ce le trebuie in J 
casă, In cămară, în  graj- I 
duri la vite, în şură, fi* J 
pivniţă. Omului bun |  
.gospodar nu-i e  teică de » 
iarnă... -■'“? "I

... Nu pot să nu-i dau ; 
dreptate dlui viceprimar. I 
Ziua petrecută sus la ■ 
Ghelari a  fost o riânu- t 
năţie de toamnă târ
zie, cu mult soare 
senin, cu oameni eu i  
care nu ai cum fi decât I 
„cu mult drag şi bine"... *

GH. I. NEGREA ’

Şl f

CIUBERE DIN (RAD 
CIL. BRÂDUţl

Dintr-un colţişor al 
pieţei din Deva răzbate un 
iz de lefhn de brad. Mi» 
ros dulce, care-ţi aduce 
sănătate în suflet, aşa cum 
sănătate ne dau pădurile 
de brad şi molid din 
Munţii Apuseni. Răsufla
rea lor am simţit-o de cu
rând la Alba Iuîia, de 
sfânta zi a Ţării, unde
moţii au fost mulţi, pa
triotismul, iubirea lor de 
pământul românesc mai
înscriind o  filă de veş
nicie pe ţărâna sfântă a 
Ardealului, a României.

Ochii te se îmbucură când 
In fiecare ciubăr de brad, 
din doage şi cercuri de 
brad, ei au pus şi câte 
Un brăduţ. Cine cumpără 
un ciubăr din minunatul 
lemn de brad, cumpără ş i . 
mult albitul şi doritul 
brăduţ, . Moţii Dănuţ Paş-z 
ca, Gheorgfae şi Niceia® 
Moca nu — tata ctl fecio
rul — din satul Gheţar, 
comuna Gârda de Sus, n u . 
uită să spună fiecărui 
cumpărător: „Sărbători fe
ricite", „Anul nou cu bu- 
curte rt Le-am dorit • şk 
sjmenea. (GH-1. NA

Stimate tfte irKflriKJflt 
Mihail, în legătură CU. 
problema dv. ne am In
teresat la Direcţia dc 
Muncă şl Protecţie* Socia
lă, . a jeteţ ului, unde ara 
a f l a t  că. în urma core
lării şi corectării pensiilor 

decembrie, vi s-a

ca 18 la sută pensia 
şi pensia suplimentară, nu 
ţ i indemnizaţia. Deci, suma 
de 123 463 iei, , cât aţi Pri
mit în luna decembrie, 
a  fost corect calculată. : 

Am aflat totodată că, 
de toni şt până joi, de 
ta ora 8,30 Ia 12,3», pu

teţi afla ceea ce vă inte
resează la ghişeul de in 
formaţii al direcţiei, iar 
vinerea este . zi de au
dienţă la şef ui oficiului 
de p en sii Aşa se explică 
faptul că portarul de ser
viciu din ziua respectivă 

• y-a oprit să intraţi la  
ciul de pensii. (B. S-).

Iosif şi Daniela F., din 
Hunedoara, au fost căsă
toriţi. Nu s-au potrivit însă 
la fire, intenţii, gânduri 
şi la cine ştie • mai ce şi 
au divorţat. Până a.ci 
nu-i nimic nefiresc în po
vestea pe care o reiaţi m, 
căci divorţurile sunt atât 
de frecvente încât au de
venit banale. Daci, . dru
murile celor doi au . luat-o 
unul încoace, şi cclăliit 
încolo. După declararea 
divorţului a avut loc., lo
gic, procesul departajări1' 
bunurilor. Lucrurile mă
runte s-au împărţit rela
tiv uşor, în sensul că bar 
bătui şi-a luat hainele şi 
îmbrăcămintea de .se.xul. 
lui, iar femeia fustele, ro
chiile, combinizoanele ş.a.

Când s-a ridicat proble
ma împărţirii apartamen
tului şi autoturismului 
însă lucrurile s-au com
plicat foarte mult. De ce? 
O să vedem în continuare. 
: După divorţ, dna Da- 

- niela a plecat la părinţi, 
iar dl. Iosif a rămas în a- 
partament şi la volanul 
maşinii, susţinând sus şi 
tare că ambele bunuri îi 
aparţin în exclusivitate, 
deşi au fost dobândite în 
vremea căsătoriei, iar ra
tele pentru apartament 
le-a achitat dna Danîe- 

• la. ‘Fosta doamnă F. . a 
dgschis, firesc, proces 

. pâhtru partajarea bunuri
lor, ‘ solicitând ori unul 
ori altul din cele două. 
Deci apartamentul sau

maşina, Dl Iosif însă n-a 
acceptat o atare soluţie.

La Judecătoria din Hu
nedoara au avut loc o se
rie de procese pe această 
temă şi s-a formulat O 
sentinţă. La recursul ce a 
avut loc l i  Tribunalul ju
deţean, avocatul dnei Da
niela a afirmat că au a- 
vut loc, nici mai mult nici 
mai puţin, de 22 de înfă
ţişări în această chestiu
ne. De ce ? Fiindcă ori 
nu se prezenta dl Iosif 
ori — se pare în înţelege
re — avocatul dumnealui.

Aşa că şi la recurs lu
crurile au rămas — vorba 
din popor — aşa cum s-a 
vorbit în - tren.

, TKAIAN BONDOR
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JU jl m u lţi a n i !
Se apropie cu paşi re

pezi începutul unui nou 
an calendaristic. In a- 
ceste momente, speranţele 
fiecăruia dintre noi re
nasc, primesc noi valenţe.

J» prag de sărbătoare 
gândurile fiecăruia din
tre noi se îndreaptă spre 
cei apropiaţi nouă, «~ 
ruţtet colegi, prieteni. Ne 
copleşesc aproape invo
luntar amintirile mâi 
nmfţ' iau .mai puţin plă
cute 'din anul ce se sfâr-

.....& ,■' ' ■:
cele mai multe ori 

însă, copleşiţi de admi
rabilele noastre . colinde 
strămoşeşti, de datinile' 
străbune şi de atmosfe
ra sărbătorească din ju
rul nostru, uităm de cei 
care ne-âu călăuzit paşii 
şi au fost de multe ori 
adevăraţi părinţi pentru 
no% adică d« minunate
le doamne profesoare, de 
bunii domni profesori.

Mulţi dintre noi nu 
toai avem poate nici un 
contact cu şcoala, insă 
cu toate acestea ar fi

frumos să ne îndrep
tăm, paşii — fie şi doar 
pentru câteva clipe ~ * 
spre şcolile unde ani fn 
şir attî trăit atâtea bu
curii, cU o floare sau doar 
cu un gând frumos, o  
vorbă caldă la adresa a- 
cestor fiinţe cu suflet â* 
tât de nobil.

Aceşti Oa m e n i —• 
mulţi cu tâmplele nihse 
de zăpada anilor, ce 
zboară parcă tot mal re* 
pede — merită din  plin* 
în aceste clipe, sUf 
şi afecţiunea noas 

Haideţi, măcar acum in 
al 24-lea ceas, la cum
păna dintre ani, când 
InclUnăm o cupă de şam
panie cu cei dragi, gân
durile să ne zboare pe 
aripi de Vis şi să rostim 
din toată in im a: La 
mulţi ani DOAMNA 
PROFESOARA 1 La mul# 
ani DOMNULE PRO 
FESORf

FLORIN JURCA, 
(Crişcior), 

student ziaristică

De sărbători
Crăciunul este o săr

bătoare. unică şi minu
nată, care-ţi redă spe- 
jranţa intr-un Viitor mai 
promiţător. ■ .

Privind jocul dezordo
nat al 'fulgilor de nea 
„jucâridu-se* în demnul 
lor spre pământ, te cu
prind# o ameţeală bine
făcătoare. Lasându-te în
văluit de dansul fulgi
lor te simţi un alt om. 
mai bun, mai pur.

Să uităm pentru' mo
ment de griji şi neca

zuri, să fim veseli, - s 
facem cadouri celor drag 

Să ne uităm la ce 
de lângă; noi, să obsei 
văm dacă - ştiu să plân 
gă, să râdă, să-i pri 
vim ca pe nişte prie 
teni, să Uităm de duş 
mani ,de răzbtmări. Ş 
să aşteptăm cu _ încrede 
re Anul Nou.

ANTONELA SÎRB, 
elevă, Gr. Şc. Auto 

Deva

Decembrie 1989 — de
cembrie 1994. Cinci ierni 
au trecut peste români, 
cinci veri, fot atâtea 
primăveri şi toamne. 
Cinci ani de speranţă, de 
bucurii şi necazuri,.cinci 
ani' de viaţă nouă, de 
viaţă democratică, pe 
care am dobândit-o prin 
sângele tăierilor căzuţi 
în acel stupid şi necin
stit conflict petrecut în 
sfintele zile âîe Crăciu
nului ’89. Amintiri scâl- 
date-n lacrimi, amintiri 
înfiorătoare ce te cutre
mură.

Urt nou Crăciun, care 
afe darul mai mult să 
ne întristeze decât să ne 
făcă fericiţi. Căci, Moş 
Crăciun este din ce fn 
ce mai sărac, din ce iri 
ce mai multe case oco
leşte, pare bătrân şi 
istovit. Dar copiii, fiin

ţe nevinovate, nu ştiu 
aceste lucruri şi-l aş
teaptă cu nerăbdare. Poa
te şi anul acesta au curs 
multe lacrimi amare din 
această pricină. Au fost 
părinţi mustraţi de con
ştiinţă, dar de-a drep
tul neputincioşi.

în  acele clipe istori
ce, când dictatorul co
munist era în pragul e- 
xecuţiei, în fiecare român 
renâştea o speranţă ne
bună de viaţă nouă, de 
viaţă fericită, de împli
niri şi înfăptuiri. N-a 
fost să fie aşa. • Ba mai 
mult, am ajuns să ne 
zbatem din nou in mize
rie, în suferinţe. Demo
craţia ne-a adus şomeri, 
grevişti, protestanţi, de
monstranţi ete. Toate a- 
cestea au apărut pe mă
sură ce -viaţa - devenea 
din ce in ce mai dură,

mai ales pentru cei ne
căjiţi şi oropsiţi de soar
tă. Greutăţile le simţi 
la Jot pasul, te loveşti 
de ele ca vaporul de 
aisberguri, iar întâlnin- 
du-le des, Je fac mai 
puţin puternic, mai slă
bit, mai vulnerabil.

Stai în casă, priveşti 
la TV nişte fetiţe ad
mirabile, de prin Deva, 
Lugoj, Constanţa ete., a- 
flate la Dorim und, care 
Uimesc îrttfeg Mapa
mondul. Eşti mândru că 
eşti român. Dar când 
ieşi la piaţă, la alimen
tară, la pâine ?t

Vedeţi dumneavoastră, 
de aceea Moş Crăciun 
este bătrân şi istovit şi 
vine numai pe ocolite î

IONEL BRUZAN,
19 ani. şomer.

Ocolişu Mic

C O N C U R S U L  F O T O  C U  PR E M II

VINERI.
30 DECEMBRIE

16,45 Videotext •  
Programul zilei la 
T V »; 17,60 Observator;
18,00 Film artistic •  
„Atac împotriva lui 
Rommel“; 19,40 Film ar
tistic: m- „Următorul" : 
21,35 Film artistic •  
„Străini în apartamen
tul 7“ ; 22,50 Fîlni ar
tistic ş* „Jurăminte căl
cate".

MS

9,00 Reluare din sea
ra precedentă; 15,0»
Videotext; 18,00 Dese-.  
ne animate. Pcter Pan;1* 
18.25 Clip viva; 18,30 
Guvernul şi tu" 

film  documentar; 19.1 
Film serial. Echipa de 

5 şoc.; 19,50 Clip viva;
20jW Primul pas (emi
siune . de Livia Popi;
21,00 Film serial « 
Kung Fu: 21,50 Mitică ; 
21,55 Clip viva; 22,00 
Întâlniri spre miezul 
nopţii ; 23,20 Videotext

AZI

ANTON SOCACIU — Deva: JBalada iernii".

•  Au trecut 363 de zile 
din an ; ne mai des
part doar două zile de 
sfârşitul anului;

•  Sf- Mc. Anisia: Cuv.
Teodora (Hărţi); ■ :

•  1863. S-a născut ION 
GORUN (Alexandru 
Hodos) (m. 1928), scrii-'

,  tor român;
•  1870. S-a născut I. A. 

B ASS ARABESC L (nu 
1952), scriitor român ;

•  1944. A murit scriito-' 
tu l francez ROM XfSt: 
ROLL4ND (n. 1886);

PROGRAMUL SPECIAL DE REVELION AL TELEVIZIUNII ROMANE
t ;
* V

T V R  I

22,30 PROLOG REVELION 1995 «  Cabina de emisie 
TVR în— transmisie directă •  O surpriză de Revelion 
oferită de Draga Olteanu M atei; 22,44 ŞCOALA VE
DETELOR •  Tele-speclacol muzical distractiv cu 20 
de tinere talentate care cântă, dansează, inventează 
glume şi învaţă în această seară să urce sau... să 
cadă pe scara gloriei sub privirea unui juriu original; 
23,34 D-ALE REVELIONULUI (p. I) •  „Un Revelion 
intim" cu Rodica Popescu-Bitănescu,. Tudorel Filimon, 
Mihai Perşa, Florin Tănase, Gioni Dumitri u ; 23,40
VIPURI PRINTRE ZÂMBETE (I) •  încercând să e- 
vităm un grav „blocaj umoristic", am apelat- la câ
teva personalităţi ale vieţii publice româneşti, care 
ne-an asigurat-o... masivă transfuzie de voioşie; 23,46
SA FII, GAZDA, SANÂTOASA, c u  p a h a r u l  p l i n  
PE MASĂ! Cântece şi jocuri populare româneşti aduse 
în casă d e : Floarea Calotă, Liviu Vasilică, Laura La- 
vric, Mioara Velicu, Geta Postolâche, Valeria Peter 
Predeseti; 24,00 LA MULŢI ANI, 1995 !r 0,05 VINE 
ANUL 2000 •  Un cuplet muzical de VasHe Veselov- 
schi şi o pledoarie a maestrului Ion Lucian pentru 

-amiciţie, înţelegere şi lin işte; 0,10 O1 INVITAŢIE LA
DISCOTECĂ (I) pentru toate vârstele •  „Poftim, 
âsta-i tineretul din ziua de astăzi": Mona Roşoga, 
Ioan Gyuri Paseu, Loredana Groza, Moalea Aug bel; 
0,25 D-ALE REVELIONULUI (U) •  Bombardament... 
umoristic în 3 raiale: •  „Ucenicul lui Don Juan“... 
este în această noapte VasBe Muraru, iar mârele cu

ceritor — Nae Lăzărcscu •  „Eu nu fac politicăf", 
declară Tamara Bucîueeanu-Botez; •  „Meciul de la 
mintă" — o telecomedie de Dan Mthăescu. îş i căsă
toresc copiii : Dem Rădulescu şi Cornel Vulpe; 1,05 
BALUL MUZICII UŞOARE (I) •  Tele-spectacol mu- 
zjcal-distractiv de Aurora Andronache : în  sala de 
bal vă aşteaptă : Corina Chiriac, Dida Drăgan, Mira- 
bela Dauer, Mădălina Manole, Anastasia Lazariuc, 
Marina Florep, Sanda Ladoşi, Gabriel Cotabiţă, Mihai 
Constantinescu, Mircea Baniciu, Aurelian Temîşan şi 
a lţii;  1,35 VIPURI PRINTRE ZÂMBETE (p. I I ) ; 
lf45 DE LA BARBU LAUTARU CITIRE •  Cântece de 
petrecere cu: Gjcă Petrcscu, Irina Loghin, Maria 
Dragomiroiu; 2,00 D-ALE REVELIONULUI (p. III)
•  „Un experiment de parapsihologic" în care Vasile 
Muraru va face înconjurul lumii în 80 de... . clipe 
vesele ; 2,10 INVITAŢIE LA DISCOTECA (p. II) •
Alături de Jean Constantin faţă cu Revelionul; 2,35 
D-ALE REVELIONULUI (IV) •  „De vorbă cu Le- 
nin“. Participă Vladimir Ulei Lăzărescu şi soldatul 
Vasiie M uraru; 2,50 MITICĂ LA... REVELION O 
Tele-divertisment, avându-I ca protagonist pe acto
rul Mitică Popescu: în  distribuţie: Ştefan Iordache, 
Violeta Andrei, Ada Navrat, Cornel Vulpe şi alţii; 
3,05 CETERA ŞI OMUL DRAG... •  Cântece şi jocuri 
populare ; 3,35 D-ALE REVELIONULUI (V) •  „O
farsă", după o idee de Vittorio Metz, transformată de 
Radu Beligan într-o scenetă cu haz irezistibil şi în 
care. strălucesc : Dem Rădulescu şi Dan Condurache; 
3,50 BALUL MUZICII UŞOARE (I»; 4,20 UN MU
SAFIR INCOMOD la masa de Revelion, în persoana

lui Eugen Cristea ; 4,30 UN TANGOU DE NOAPTE
•  O adevărată paradă a  câtorva dintre cele mai 
frumoase tangouri; 4,40 UN COMPACT DISC... BU 
CLUCAŞ provoacă o încurcătură, pe care încearcă 
s-o rezolve Tamara Buciuceanu-Botez şi Petre Nicoiaa; 
430 ANII TREC... ANII VIN, dar romanţele rămân! 
5,07 VIPURI PRINTRE ZÂMBETE (III); 5,25 VOIE 
BUNA ÎN ZORI DE ZI •  Cântece de voie bună şi 
urări de viaţă lungă, pe care v i le adresează: Irina 
Loghin, Maria Dragomiroiu, Ana Pacatiuş, Floren
tina Zaha, Ion Dolănescu, fraţii Petreuş, Luca No
vac, Traian Jurjescu.

T V R  2

22,30 INVITAŢIE LA TELE... DISCOTECA (I) •  
Îi puteţi admira pe Silvia Dumitrescu, Corina Dogaru, 
Anca Turcaşiii, Marta Hristea, Dofu Tufiş e tc .; 23,00 
NEÎMBLÂNZITA ANGELICA (film — Franta/Ger- 
mania/Italia, 1945, partea I); 23,45 MARI ŞLAGĂ
RE; 24,00 SOSIREA ANULUI NOU; 0,08 IUBEŞ
TE-M A TANDRU (premieră pe tară, cu Elvls Presley)
•  Filmul de debut al lui Elvis !; 1,20 CE ÎNSEAMNĂ
„ŞOCANT"?, DAR ŞOCAT? •  Pseudoconferinţă; 1,33 
INVITAŢIE LA TELE-DISCOTECA (II); 2,05 NE
ÎMBLÂNZITA ANGELICA (partea a Il-a) •  Roman i i 
neuitată cU : Daniela Vlădescu, Florin Georgescu, Eu
genia Dobrescu, Pavel Păuşan, Domnica Sorcscu ; •  
MTV. Topul topurilor; Să râdem cu Puiu Călinescu •  
Unora le place jazz-uL. Mihai Godoroja va explica 
cu această ocazie diferenţa dintre blues şi swing.
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•  Doctorului Fogoroşi 
loan ; „La mulţi ani" cu 
ocazia zilei de naştere. 
Neftitu Anuţoni.

* (93939)

•  Vând Şkoda S 100. 
Doica Viorc), Sesuri, nr. 
111, com. Bucuresci.

(93*71)
•  Vând maşină cusut 

electrică,, Nicoleta, nouă, 
preţ 270 000. Tel. : 614884.

> (93969),
•  Vând Lăstun, stare 

perfectă sau pe bucăţi. 
Brad, telefon 650690. v

' 5 (93967)
•: Cumpăr apartament 

în Deva, ofer 6 000 000 lei. 
Telefon Cluj-Napoca — 064/ 
144608. (93961)

•  Vând VW Golf, an 
fabricaţie 1980, stare per
fectă de funcţionare, vama 
achitată, preţ deosebit de 
convenabil. Informaţii Ia 
telefon 623520.

(93965)
•  Vând Opel Rekord 20 

E, vama; plătită, sat Ohaba,
. tel.: 633181, zilnic 10—18, 

familia Anucuta.
(93956)

•  Vând cameră video 
Sharp, nouă şi videore- 
fcorder Megavision, sigi
lat, telefon 621122.

'■  (93952)
•  Cumpăr talon Fiat 

Panda, vând Barkas pen
tru piese schimb. Tel. 
627824, 625(184.

(93968)
•  A.F. Andrei şi Alex

vinde prin magazinul am
plasat pe str. V. Alecsan- 
-dri (lângă pompieri) hai
ne second hand, import 
Germania. (93970)

•  Firmă germană adu- 
’ ce ţa comandă autotu
risme, vechime maximă 7 
ani; preţuri foarte avanta
joase. Telefon 618327.

(93978)
•  Vând garsonieră Ultra

central (deasupra M. T ). 
Informaţii telefon 614069.'

(93976)
•  Vând garsonieră, con

fort I, bloc A l, etaj 9, 
-telefon 722795. A

(2626)
•  Vând copiator Ca

non A III. A. IX, Dacia 
1300, îmbunătăţiri 1310. 
telefon 711107. /

A ' A (2624)
Vând televizoare Co

lor, garanţie 6 luni, 250— 
300 000- lei. Tel. 717094.

" : ‘(2620)
•  Cumpăr taion . Merce

des Autospecială. Informa
ţii 650938. Brad. :

T t (92274)
•  Vând 486 DX 33, 120

HDD. 4 MB RAM, 2 FLOP
PY, BIG TOWER, SVGA 
color, Imprimantă EPSON 
9 ace A 4; 486 DX 33,
171 HDD, 2 MB RAM, 2 
FLOPPY, NINI TOWER, 
SVGA color, MOUSE. Te
lefon 714573 sau 056/ 
123845.: (93547)

•  Caut garaj pentru 
închiriat în apropierea zo
nei Bălcescu. Tel. 621650,

(93958)
•  Caut garsonieră pen

tru închiriat, în Deva, 
telefon 627274. -

(93975)
•  S.C. L.Tv Traiprodcom 

SRL Ilia anunţă intenţia 
de majorare a cotelor de 
adaos comercial, între 38— 
50 la sută.-

(93973)

•  Vreţi să aveţi un 
Revelion de neuitat ? 
Cabana Căprioara, a- 
şezată Intr-o zonă 
extraordinar de fru
moasă, un peisaj de 
neuitat, cu un me
niu foarte bogat şi Ia 
preţuri accesibile, vă 
aşteaptă! Informaţii la 
tel. 617846.

(93980)

C O M E M O R Ă R I
•  Se împlinesc şase ani 

de la dureroasa despăr
ţire de cel care a fost

NICOLAE PASCU
Nu te vom uita nici

odată. Soţia Elena şi ru
dele apropiate.

(93960)

D E C E S  E
•  Familia Tămaş anun

ţă cu durere încetarea 
din viaţă a dragei lor

♦  MENDE GIZELLA, ; “
în vârstă de 80 de ani, 
după o scurtă, dar grea 
suferinţă. înmormântarea 
în 30 decembrie, ora 13, 
din capela cimitirului re
format din Deva. Nţi te 
vom uita niciodată.

(0092330)

celui care a fost dragul 
nostru,

MUNTEANU RADU
Odihnească-se în pace 1 

(0092332)

•  Familiile copii
lor Magdescu şi Vlăi- 
coni mulţumesc ru-. 
delor, prietenilor, con
sătenilor, vecinilor şi 
fraţilor în Domnul 
care au fost alături 
de ei în» greaua du
rere pricinuită de pier
derea celei care i-a 
părăsit pentru tot
deauna

VLAICONI ANA 
(NICA)

Nu te vom uita 
niciodată şi te vom
plânge mereu.

(93981)

•  Suntem alături
de familia PetcUlescu 
Constantin la greaua 
pierdere pricinuită de 
decesul tatălui său
din Calafat. Sincere, 
condoleanţe- Familii
le Plămadă, Vitan, 
Gheorghiu. -

(93972) :

•  Zdrobiţi de du
rere, suntem alături 
de familie la greaua 
pierdere:a celui care 
a fost
RADU MUNTEANU,

Cumnatul Albert,
Adina, bunica Tere
zia, din Cristur. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace !
. ' ’ ' (93984)

•  S-a stins din viaţă, 
la spumai 29 de ani, cel 
care a fost un bun soţ şi 
un tată iubitor,

MUNTEANU RADU
Chipul tău va rămâne 

veşnic viu în sufletele; 
noastre. Nu te vom uita 
niciodată. Soţia Jeni şi 
fiica Anda. înmormânta
rea va avea loc sâmbătă,
31 decembrie 1994, ora 13, 
în localitatea Feregi.

Dumnezeu să-l ierte !
’ (0092331) '

•  Părinţii, fraţii, sora 
şi cumnaţii anunţă cu a- 
dâncă durere stingerea 
fulgerătoare din viaţă a

AGENŢIA DE TURISM — ALBA 
M A R M A R A
ORGANIZEAZĂ

Săptămânal excursii la ISTANBUL, înce- 
cti 7 ianuarie 1995, cu AUTOCARE 

MERCEDES — GUZEL ISTANBUL.
Informaţii şi înscrieri la:
•  Deva -—. 627990, Hunedoara — 712780;
•  Haţeg —777524 (Complex Bărăşti);
•  Petroşani — 545482 (Bar Minerva);
•  Alba Iulia, str. Zorilor, nr. 5, telefon 

830982.
VĂ URAM ,)LA MULŢI ANI t“.

(93548)

S.C. REMPES S.A.
D E V A

Str. C. A. Rosetti, nr. 5,
> tel. 054/621273; fax: 054/626161 
Organizează concurs de selecţie a mana

gerului, conform -prevederilor Legii nr. 66/ 
1993. »

t, Persoanele interesate pot depune ofertele 
jîîn plic închis, sigilat, cu îndeplinirea condi- 
I; ţiilor prevăzute de" lege.
5 Documentaţia de prezentare a societăţii 
. poate fi consultată zilnic, în tre  orele 8—12, la 
jjj serv*. MNSPIJRSM. (93543)

r * *

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
,METALUL” S.A. PEŞTIŞU MARE — HUNEDOARA

N O T I F I C A R E  
privind comunicarea preţurilor şi tarifelor

REVELION ’95 ! 

COMPLEXUL 

„DIANA” DIN 

GEOAGIU-BĂI

Organizează sejur 

în perioada 30 de

cembrie — 2 ianua

rie. Relaţii la tele-i 

ioanele: 648280,;

648281, 648282.

Agentul economic care notifică: 
S.C. „METALUL” S.A. PEŞTIŞ 

— Hunedoara
— Forma de proprietate: de stat 

— Sediul: Peştişn Mare, nr. 363
— Forma juridică: soc. com.
— Nr. din reg. com. h  20/82/91 

Cod fiscal: 2125442/1992

Beneficiari : SOCIETĂŢI COMER
CIALE ŞI POPULAŢIA 
din judeţul Hunedoara

j y i w w w y w v w w y w w  <

Denumirea produsului 
sau serviciului

U/M .. Preţ
fără TVA

TVA 
, 18%

Preţ * 
cu TVA

— Producţie cuie preţ maxim *

(pentru fiecare sortiment cal-
cuiul preţului se va face pe
bază de deviz, obţinându-se
preţul de livrare). ( • kg- 1669 301 1970

Ar* Tăiat geam m2 339 61 400
— Taxă depozitare în depozit ,

acoperit, din care : lei/zi/100 kg
— pentru primele 3 zile : 9 P  ' 51 9 60
— pentru următoarele 3 zile 99 119 21 140
— pentru restul timpului 91 161 - 29 190
— Taxă depozitare pentru d6 -

pozit descoperit. 7 99 42 8 50. — — _ __ _ __ ____ ___
(Factură)

I —

I =
i—

Z E P T  ER
■M T E R N A T IO N A t-

î U r U R O R C U E N Î I © ^

C O lA B O S N Q B ltO R  ^  ,

S.C. AGROMUREŞ S.A. ŞOIMUŞ

V Cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun şi 
a Anului Nou, doresc tuturor salariaţilor să 
fie fericiţi. Le sunt recunoscător şi le mulţu
mesc pentru străduinţa şi munca depusă în 
anul 1994.
•. Tuturor celor care au fost alături de noi 
în anul 1994 un călduros „La mulţi ani !”

în Anul Nou -— 1995 Domnul să vă răs
plătească cu bucurii şi satisfacţii, sănătate ş i  

prosperitate. - ’

TRAIAN CREŢ,
■ v;.;: > Manager : :

S.C. CARMEŢAPLAST S.A.
D E V A

Adresează urările „Sărbători fericite” şi 
„Anul Nou cn bucurie” • tuturor salariaţilor, 
membrilor de familie şi partenerilor de afa- î 
ceri.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

| mm 'm m m , mmm • » mmm —  , mmm » mmm i , ___

F R E S C 0

i-Ţ g fig ..m m >
prin reprezentanţa Hunedoara

•  dozatoare sucuri (superconccntrate)
•  maşini îngheţată : vitrine frigorifice
•  refrigeratoare bere „
•  maşini paste făinoase
•  ciocojaticre

Hunedoara, str. N. Bălcescu. nr. 1 
clinica cu piaţă. el. 3. tel. 054/712832.

!

i
pou- i

j ___ ________ ________________________________J

. Z ia r aditat d a  S .C . „C U V Â N T U ţ. LIB ER" S A  D E V A  
J/20/S 18/1991 Cont 307050601 B .C . D eva. C odflscal 2 116827  
(D ava.S tr.-l Dacam b(1e,35jud. H unedoara,Telefoane: 01127$  
6 1 2 1 5 7 ;6 1 1269;625904tax  $10061 .Consiliul de adm inistrare 7 
Dum itru G heonea • preşecfnte, M inei Boetea, >VirgH Crlşan, 
T lb erlu  Is t ra te , N lc o ia ţ Ţ îrcob  -  (adm inistratori. în treag a

i


