
COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA CNSLR-Frăția dă un 
nou ultimatum Putorii

Județul>

Hunedoara

ANUL X “ Nr. 2292 ■ Marți, 22 decembrie 1998 - - - - - - 8 pagini ii 1000 LEI

în timp ce Cartel “Alfa” 
huiduia în stradă, vineri 18 
decembrie a.c., în Sala 
Mare a Prefecturii a avut loc 
o întâlnire între conducerea 
Prefecturii, a Consiliului 
județean și a câtorva 
membri ai corpului 
parlamentar hunedorean, 
pe de-o parte, cu sindicatele 
afiliate la CNSLR-Frăția. Au 
fost prezenți lideri de 
sindicat din sănătate, indus
tria lemnului, construcții, in
dustria ușoară, comerț, 
prestări servicii și 
transporturi. Momentul

“cheie” al întâlnirii l-a 
constituit declarația 
președintelui CNSLR- 
Frăția, dl Pavel Todoran, 
care a amenințat puterea 
cu mișcări sindicale 
extrem de dure care ar 
putea avea ca rezultat 
schimbarea actualelor 
forțe politice aflate la 
decizie. Liderul sindicalist 
și-a motivat intențiile prin 
situația dezastruoasă în 
care se găsește economia

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

9 ani de la izbanda 
Revoluției române

Dacă începutul revoluției din 1989 îl făceau 
timișorenii, izbânda lor fiind serios pusă sub semnul 
întrebării timp de mai multe zile, o dată cu ieșirea în 
stradă a bucureștenilor și mai ales după fuga lui 
Ceaușescu în data de 22 decembrie, lucrurile nu mai 
puteau fi întoarse. Mai bine de patruzeci de ani de 
comunism se sfârșeau într-un mod tragic pentru 
români. Vărsarea de sânge, moartea celor care au 
ieșit în stradă pentru a-și cere dreptul la o viață liberă 
au aruncat o pată neagră peste acel decembrie. Dar, 
încă de atunci s-a înțeles faptul că sacrificiul lor, al 
celor care și-au dat viața în Revoluție, a deschis calea 
spre valorile pe care atâția ani unii doar le visaseră.

A urmat procesul unde i-am văzut cu toții pe soții 
Ceaușescu; monștrii care au speriat o țară întreagă 
se dovedeau a fi doar niște bieți bătrânei, cerându-și 
cu insistență dreptul la apărare. Din păcate, fapte 
cunoscute numai de ei, probabil adevărurile pe care 
le căutăm cu atâta insistență de nouă ani de zile, au 
intrat în mormânt cu cei doi. Procesul și execuția 
celebrului cuplu au dat naștere imediat speculațiilor 
de tot felul; râuri de cerneală au curs în nouă ani 
încercând să lămurească ceea ce s-a întâmplat 
atunci. S-a spus că Ceaușescu trebuia eliminat cât 
mai repede pentru a nu-i demasca pe cei care îi luaseră 
locul, că procesul a fost ilegal etc. etc. Cert este că 
situația din România a fost unică în Europa estică. Nici 

una dintre țările comuniste nu a fost nevoită să facă 
o revoluție armată pentru a schimba sistemul politic șl 
nici una dintre aceste țări nu și-a eliminat conducătorii 
în felul în care au făcut-o românii în 1989. în aceste 
condiții nu poți să nu îți pui niște întrebări, pentru a 
încerca să elucidezi măcar în parte o enigmă care 
durează de nouă ani.

Situația din România era complet diferită de cea 
a țărilor vecine. Dacă în Ungaria, unde trecerea spre 
capitalism începuse încă de la finele anilor 70, sau 
Polonia unde agricultura a rămas întotdeauna în 
mâinile producătorilor particulari, existau 
„antecedente” în ceea ce privește capitalismul, 
românii erau complet în afara fenomenului. Aici totul 
era controlat de atotputernicul aparat administrativ 
și represiv al regimului, totul se făcea sub directa 
îndrumare a Tovarășului, totul era urmărit în amănunt. 
Și, să nu uităm, Ungaria în 1956 și Cehoslovacia în 
1968 porniseră de unele singure adevărate revolte 
împotriva ordinii politice instaurate de către URSS, 
pe când în România asemenea experiențe lipseau 
cu desăvârșire. Singura excepție în acest sens o 
constituie momentul Brașov 1987, însă ceea ce s-a

Andrei NiSTOR
(Continuare în pag. 8)

de
sărbători

Sunt deosebit de onorat să mă adresez prin 
intermediul publicației dumneavoastră tuturor 
cititorilor cu ocazia Sfintelor Sărbători și a Andlui 
Nou.

Am trecut printr-un an greu la sfârșitul căruia, 
din păcate, avem puține bucurii și chiar foarte 
puține speranțe. Poporul român are însă resursele 
necesare să depășească aceste momente dificile 
și nu trebuie să se lase copleșit de greutățile pentru 
care cei ce ne conduc nu au reușit să găsească 
soluții.

România a mai fost, chiar de prea multe ori, în 
situații dificile și a reușit să renască, totuși, datorită 
unor oameni ca fiecare dintre dumneavoastră. Este 
momentul ca acum, în preajma Sfintelor Sărbători, 
să uităm de tot ceea ce ne dezbină și să ne gândim 
că există soluții care să transforme România dintr- 
o țară bogată cu oameni săraci, într-o țară bogată 
cu oameni bogați.

In numele meu și al tuturor colegilor din Partidul 
Alianța pentru România vă urez un An Nou și Fericit, 
mult mai bun și mai bogat decât cel care se apropie 
de sfârșit!

La mulți ani!
Teodor Meleșcanu, președinte

Locuitorilor județului 
Hunedoara

Sărbătorile de Iarnă constituie întotdeauna 
simbolul bilanțului unui an cu bucuriile și 
neîmplinirile sale, iar Anul Nou reprezintă 
speranța într-un nou început.

Familia, prietenii, rudele se simt mai 
apropiați unii de alții, iar în case, pe stradă, se 
simte atmosfera specifică sărbătorilor îndelung 
așteptate.

Sigur că perioada actuală are problemele și 
greutățile ei, dar cum bine știm, întotdeauna și 
în orice epocă au fost și vor fi probleme, pentru 
că viața noastră a tuturora nu este perfectă ci 
doar perfectibilă.

Dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
județului Hunedoara, vă doresc din inimă ca 
Sărbătorile de Iarnă și Anul Nou 1999 să vă 
aducă mai multă bunăstare materială, să aveți 
parte de sănătate și fericire și să vă bucurați, 
alături de cei dragi, de frumusețea acestor 
evenimente atât de plăcute pentru noi toți.

Crăciun fericit și La mulți ani!
Gheorghe BARBU,

Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara

minunata!
într-un oraș luminat feeric 

prin grija Consiliului local 
Deva, vineri seara, în Piața 
Prefecturii a avut loc un 
concert de colinde care a 
atras o bună parte dintre 
locuitorii orașului dornici să 
trăiască sentimente înăl
țătoare în ambianța creată 
de apropierea Crăciunului, 
momentul nașterii lui Isus 
Hristos, mântuitorul lumii 
creștine, 
Betleemul 
balconul

născut în 
Iudeii. Din 
importantului 

edificiu pus formidabil în 
valoare de un joc de lumini
bine gândit (care nu ar fi rău 
și nici prea costisitor să 
rămână permanent așa - 
n.n.) s-a adresat cu un
cuvânt de suflet celor
prezenți părintele protopop 
Alexandru Hotăran: "în 
fiecare an, în ajunul 
Crăciunului creștinătatea de 
pretutindeni omagiază 
această sărbătoare prin 
minunatele cântece care 
descriu nașterea Mântui

torului nostru Isus Hristos. 
Toate aceste cântece 
redau străvechile și prea 
frumoasele noastre 
obiceiuri rupte din inima 
acestui popor cu suflet 
mare care an de an știe să 
întâmpine ca nimeni altul 
venirea în lume a fiului lui 
Dumnezeu. Prin colinde, 
vedem aievea pe Sfânta 
Fecioară Maria și Maica 
Dumnezeului nostru în 
staulul Betleemului 
sorbindu-și din ochi 
dumnezeiescul prunc de 
pe chipul căruia se 
împrăștie în bezna peșterii 
raze de lumină... Prin 
colinde ne identificăm cu 
părinții, moșii și strămoșii 
noștri, cu istoria acestui 
popor nepieritor..."

A urmat concertul 
propriu-zis de colinde 
organizat de Prefectura și 
Consiliul județean Hune- 
dora, Inspectoratul jude-

Minei BODEA
(Continuare în pag. 3)

Serata 
muzicala 

de 
Crăciun . 
Prefectura, cu sprijinul 

Fundației “Conexiuni" (care 
duminică a împlinit 4 ani), a 
organizat o reușită serată 
muzicală. în preajma pomului 
de 7 m, frumos împodobit de 
Crăciun, din sala festivă ă 
Prefecturii, au răsunat 
sâmbătă seara acordurile 
muzicii iui Verdi, Schubert, 
Rossini, Mozart ș.a. Au 
concertat artiștii lirici Simona 
Bedea - Furdui și Simona ivaș 
■soprane, Marius ViadBudoiu 
- tenor și Petre Burcă - bas, 
care au dăruit asistenței arii 
din opere celebre ale 
compozitorilor menționați.

Ajunsă ia a doua sa 
ediție, serata a fost "mai 
reușită decât precedenta ", 
aprecia di subprefect 
Nicoiae Segesvari. Scopul 
său, cum menționa dna 
Lenuța Angaiita, președinta

V. ROMAN
(Continuare în pag. 7}
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„Cilușenl transilvănean"
Am urmărit cu interes, 

alături de un public entuziast, 
ediția a XXX-a a Festivalului 
„Călușerul transilvănean”. Am 
urmărit această ediție, dar și 
celelalte 29, începutul unei 
întreceri ce urmărea 
valorificarea și stimularea 
unui obicei și, deopotrivă, a 
unui dans hunedorean sortit 
la acea vreme a se estompa 
chiar și în comunitatea rurală. 
Ne-am întrebat atunci ca și 
acum ce s-ar fi întâmplat dacă 
n-ar fi existat călușerul? 
Răspunul este unul singur - 
am fl fost mult mai săraci spiri
tual. Am fi ajuns și noi în 
situația Apusului să recreăm 
obiceiuri și datini pierdute, 
furând cu nonșalanță de la 
alții, motivele culturii fiind uni
versal valabile. Spre bucuria 
noastră am rămas însă bogați 
cultural, cazul călușerului 
extinzându-se și asupra altor 
genuri artistice.

Ediția a XXX-a a Festi- 
valului-concurs ,,Călușerul 

transilvănean”, desfășurată 
sâmbătă și duminică la Balșa 
și, respectiv, Orăștie, a fost una 
extraordinară. Se credea că 
satul, extrem de sărăcit, fapt 
adevărat, nu mai are vremea, 
dar nici tinerii capabili să preia 
și să ducă mai departe 
obiceiuri și datini ancestrale. 
Din fericire s-a demonstrat cu 
acest prilej că viața satului 
naște mereu tineri viguroși, 
mari talente, dornice să se 
afirme prin întrecere directă cu 
alții din alte sate. S-a 
demonstrat că costumul popu
lar n-a rămas doar un exponat 
de muzeu, ci este scos iar din 
lada de zestre și purtat cu 
mândrie, pentru că doar 
costumul popular pune în 
valoare măreția tinerilor. 
Dincolo de această realitate, 
totul este o vorbă în vânt! Și s- 
a mai demonstrat un lucru că 
mișcarea artistică hune- 
doreană ce valorifică creația 
populară locală este condusă 
de adevărați oameni de 

cultură, de profesioniști de 
la Inspectoratul Județean 
pentru Cultură și Centrul 
Județean al Creației 
Populare, de unii directori 
de cămine culturale, ajutați 
material și moral de consilii 
locale și primari, de 
Consiliul Județean. Așa se 
face că au participat direct 
la manifestare președintele 
Consiliului Județean - dl 
ing. Gheorghe Barbu, 
primarul municipiului 
Orăștie - dl ing. Iosif Blaga, 
primarii comunelor Măr- 
tinești - dl Nicoiae Bîrcean, 
Balșa -dl Simion Meteșan 
ș.a

In juriul festivalului s-au 
aflat personalități ale culturii 
românești: Theodor
Vasilescu - (București) - 
artist emerit - președintele 
juriului, Victor Parhon - 
directorul Centrului Național

Minei BODE A 
Foto: Traian MÂNU
(Continuare în pag. 3)
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Bucurându-ne de apropierea Cră
ciunului fi a Anului Nou 1999, ne face o 
deosebită plăcere să transmitem per
sonalului clubului, fotbaliștilor seniori 
și juniori, antrenorilor, suporterilor și 
simpatizanților, galeriei hunedorene, 
sponsorului nostru SC Siderurgica SA, 
Primăriei și consilierilor, călduroase 
felicitări, urări de bine, sănătate și fe
ricire. Cu speranța că în altul care vine 
Corvinul va aduce noi satisfacții sim
patizanților săi, tuturor le urăm un An 
Nou mai bun, îmbelșugat și fericit!

Ing. Liviu Magheru, 
președinte de onoare 
Octavian Cojocaru, 
președinte executiv

Q *

Direcția județeană 

pentru D'neret șf Sport 

Acum, la sfârșit de an, foarte 
aproape de sfântul Crăciun și Noul An 
1999, ne este foarte plăcut să ne adre
săm către toți tinerii suporteri din ju
deț, profesorii, antrenorii și instruc
torii sportivi, colaboratorii noștri, să 
le mulțumim și să-i felicităm pentru 
succesele obținute în 1998, să le urăm 
cu toată căldura sufletelor noastre 
rezultate cât mai bune și în Noul An, 
mai bogat în izbânzi și bucurii!

La mulți ani!
Prof. Dorin Reciaru, 
director

Ne mai despart puține zile până 
la sărbătorile Crăciunului și ale 
Anului Nou 1999. Este un frumos 
prilej de a felicita din toată inima 
întregul lat de jucătoare, pe an
trenori, pe toți aceia care iubesc 
handbalul feminin și care au fost 
alături de noi. Bazați pe calitatea 
lotului, a bunei evoluții în turul 
anului 1998 în Divizia A, pe experi
ența și profesionalismul antreno
rilor, ne exprimăm convingerea că 
Remin va fi o pretendentă serioasă 
la promovare în Liga Națională. 
Sărbători fericite, An Nou 
îmbelșugat!

Ing. Gheorghe Crișart, 
președinte A.S. Remin

Aeoofațfajudețeană de fiotbat
La cumpăna dintre ani, când ne pre

gătim să sărbătorim după toate datinele 
străbune sfântul Crăciun și Anul Nou 
1999, ne pare bine că în bună măsură 
toate conducerile asociațiilor sportive, 
cluburi și secții de fotbal au făcut eforturi 
considerabile pentru a învinge greutățile 
financiare și materiale, atât în vederea 
pregătirii echipelor cât și a deplasărilor 
juniorilor și seniorilor la meciurile din 
campionat. Mulțumindu-le pentru tot ceF 
au făcut, le adresăm multă sănătate și 
putere pentru a fi la înălțime și în Noul 
An 1999!

Prof. Mircea Sârbu, președinte 
Vasiie Nemeș, secretar

OMNIASIC
PENTRU ASIGURAREA 
OBLIGATORIE AUTO, 

TRECEȚI PE OMNIASIG!
Acum puteți încheia asigurarea obligatorie auto prin Omniasig. 
Salvați TIMP, NERVI, ENERGIE și BANI.
Nu trebuie decât să sunați la sucursala Omniasig din județul 
Hunedoara și agenții noștri vin la dumneavoastră acasă, 
în cel mai scurt timp posibil.

©OMHIASIC Deva
mmuiuru tuturor Str. 1 Decembrie, nr. 14

Tel: 23.13.55

UN CADOU
PROMOTIONAL
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Pentru clubul nostru, putem 

afirma că 1998 a fost un an bun, 
echipa de fotbal Minerul clasându- 
se pe un toc onorant în Divizia C, 
seria a 111-a, mulțumind în bună 
măsură exigențele noastre, ale iu
bitorilor fotbalului. Sărbătorirea 
Crăciunului, apropierea Noului An 
1999 ne dau prilejul să le adresăm 
felicitări, mulțumiri, urându-le ca 
și în anul care vine formația 
noastră să se afle la sfârșitul cam
pionatului între primele trei echipe 
din seria a IIl-a. La mulți ani!

Ing. DanielAndronache, 
președinte
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tttutedoGWi
Întâmpinăm Crăciunul sfânt, 

Nașterea lui Isus și Anul Nou 1999 
cu satisfacția că antrenorii, sportivii 
noștri din toate secțiile s-au străduit 
să fie la înălțime, să obțină noi 
performanțe, pentru care le adresăm 
călduroase felicitări, urându-le din 
tot sufletul ca și în Noul An atleții, 
boxerii, handbaliștii, popicarii și 
alpiniștii să ne aducă noi victorii care 

I să ridice prestigiul și faima clubului I 
| nostru. Pentru toți, urări fierbinți de | 
| sănătate, noi împliniri în activitate și |
| în viață. ■

Ion lonichente, .
președinte J

Cumperi o mașină de spălat Whirlpool de la unul dintre 
partenerii autorizați-și primești cadou, până în data de 21 
ianuarie 1999, o pungă cu detergent de 3,6 kg. .

îți faci un cadou și primești un cadou!

CFR MAMDStfl SfflERfA
Și în actualul campionat, echipa de 

fotbal din Divizia D, CER Marmosim 
Simeria, a confirmat ascensiunea aces
tei formații care pune probleme orică
rei echipe din fruntea clasamentului. 
Așa se face că privim cu toată încre
derea și evoluția ei în returul campio
natului ’98 - '99. lată de ce conducerea 
clubului, în pragul sărbătorii Crăciu
nului și al Noului A n, mulțumește spon
sorilor - Marmosim, RE VA, Primăriei 
și consilierilor pentru sprijinul acordat 
și le dorește un An Nou mai bun, fără 
mari greutăți, mai generos pentru viața 
noastră de toate zilele.

Conducerea clubului

C/F AUMAN BRAD
încheind un an în care ne-am con

fruntat și noi cu destule lipsuri materiale 
și financiare, am reușit totuși, prin efor
turi deosebite, să dezvoltăm activitatea 
de pregătire a peste 30 de copii și ju
niori, iar echipa de seniori și juniori să 
se prezinte la toate jocurile din campio
nat. Așteptăm cu aceeași încredere și 
optimism și Noul An 1999, deciși fiind 
să creștem noi fotbaliști, precum și cali
tatea jocului formației de seniori

Crăciun fericit, ani mulți, cu 
sănătate!

Mihai Ceaușu, 
președinte a! clubului

Parteneri autorizați: • ALTEX - Bd. Dacia nr. 6 bis /Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT - Ser. 
Avram IancuBl. HI, parter, Deva • DOMUS - Str. Mihai Viteazu nr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 85, 
Petroșani / Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11A / Str. N. Bălcescu nr. 11 • MAG. 
MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, Deva • MAG. ZASS - Str. Avram lancu nr. 9, Hunedoara • SILOG 
ELECTRONICS 1 Bd. Deccbal Bl. S, parter, Deva • SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva • TR ANSERNA - Str. 1 
Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII

După sărbători se va 
majora prețul și la 

benzină
“în mod normal, SNP PETROM trebuia să 

majoreze prețul benzinei, cu 200 lei/litru, de 
^vineri 18.12.1998, a precizat loan Popa, direc

torul general al societății. Conducerea 
PETROM a decis să mențină același preț la 
benzină până la finele anului, chiar dacă In 
acest fel nu va mai obține profit tn sectorul de 
distribuție. Vineri, de pildă, deoarece a crescut 
valoarea unui ECU, nu am avut, practic, profit în 
distribuție”, a spus Popa. Prețul benzinei se va 
mări, la înceoutul anului, cu 200-300 lei/litru. (A)



„Câluserul
transilvănean M

(Urmare din pag. 1) 

de Conservare și Valorificare a 
Tradiției și Creației Populare 
București, Marin Barbu - 
coregraf - București, loan 
Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului Județean 
pentru Cultură Hunedoara, 
loan Pumnea - coregraf - 
Brașov, Nichita Dragomira - 
directorul Centrului Județean 
al Creației Populare Olt, prof. 
Vasile Molodeț - directorul 
Centrului Județean al Creației 
Populare Hunedoara, Mircea 
Ocoș, maestru de dans - 
Deva, Dumitru Buzoianu - re
dactor TV Cluj.

Sâmbătă, comuna Balșa a 
primit oaspeți de seamă, dar 
și sute de călușeri veniți de 
peste tot. Era o răsplată 
binemeritată pentru strădania 
Consiliului local, a Primăriei și 
Căminului cultural de a 
conserva la nivelul comunei 
numeroase formații de 
călușeri. Și factorii locali au fost 
„gazde mari”, cum spune 
colinda, comuna lor fiind de- 
acum pe buzele tuturor pentru 
ospitalitatea oferită. Aici au 
evoluat cete de călușeri și 
ansambluri călușerești din 
Poplaca (Sibiu), Câlnic, 
Armeniș, (Caraș-Severin), 
Pricaz (Turdaș), Recea 
(Brașov), Vîlcele Rele, Vîlcele 
Bune și Gânțaga (Bretea 
Română), Șieu Odorhei 
(Bistrița-Năsăud), Cucuiș, 
Sibișel, Căstău, Orăștioara de 
Jos (Beriu), Grupul Școlar 
Tractorul II (Brașov), Săliștea 
(Alba), Vâlcele (Olt). Lor li s-au 
alăturat în întrecere formațiile 
de călușeri din Mada, Poiana, 
Ardeu, Voia și Balșa (de adulți 
și copii).

Duminică, pe scena Casei 
de cultură din Orăștie s-au 
întrecut călușeri din Glod și 
Nădăștie - Almașu Mare (Alba), 
Șieu Odorhei (Bistrița- 
Năsăud), Grid. (Hunedoara), 
Grupul Școlar Tractorul II 
Brașov, Dâncu Mare, Câlnic 
(Caraș-Severin), ansamblurile 
călușerești ale comunelor 
Mărtinești, Poplaca (Sibiu), 
Geoagiu, Armeniș (Caraș- 
Severin), Romos, Recea 
(Brașov), Orăștioara de Sus, 
Boșorod, Săliștea (Alba). Invitat 
de onoare al festivalului a fost 
și de această dată ansamblul 
de căluș al comunei Vâlcele 
(Olt).

Juriul festivalului a 
stabilit clasamentul 
întrecerii. Ceea ce vrem noi 
să evidențiem este evoluția 
de excepție a formațiilor 
călușerești hunedorene 
pregătite și conduse de 
vătafi de nădejde în frunte 
cu Traian Gridan, cel care 
era denumit cu ani în urmă 
„zburătorul din Carpați”, un 
om mereu tânăr și entuziast, 
stâlpul ansamblului 
călușeresc din comuna 
Orăștioara de Sus. Un astfel 
de om, precum.și alți vătafi- 
pe care spațiul nu ne 
permite să-i amintim merită 
toată stima.

Cetele călușerești au 
fost ajutate, de asemenea, 
de specialiștii Centrului 
Județean Hunedoara al 
Creației Populare. Ambiția 
lor de autodepășire a fost 
enormă, de la cei mai mari 
până la cei mai mici. Avem 
credința că obiceiul și jocul 
călușeresc se află pe mâini 
bune și ele vor fi duse mai 
departe în toată măreția și 
autenticitatea lor. Au lăsat o 
impresie deosebită că- 
lușerii din Romos, Grid, 
Orăștioara de Sus, Măr
tinești, Geoagiu, Boșorod 
ș.a. care au demonstrat o 
forță și spectaculozitate 
ieșite din comun, dorința de 
a învinge în primul rând pe 
“adversarii” lor hunedoreni 
care sunt cei mai buni, 
constituind locomotiva 
călușerului transilvănean, 
pentru că fără manifestarea 
organizată de Hunedoara, 
călușerul transilvănean n-ar 
mai exista.

De Crăciun, călușerii, 
mai ales cei de pe Valea 
Mureșului, vor trece din casă 
în casă pentru a colinda, a- 
și arăta jocul și costumul 
popular. Primiți-i că ei și 
obiceiul lor sunt nemuritori!

N.R. Se cuvine , să 
amintim că, la a XXX-a 
ediție a ,, Călușerului transil
vănean", organizatorii 
hunedoreni ai manifestării 
au editat un splendid pro
gram de sală - o 
monografie în miniatură a 
călușerului de aici. Felicitări!

(Urmare din pag. 1)

țean pentru Cultură și 
Primăria municipiului Deva, 
cu implicarea serioasă a 
Cercului Militar și Garni
zoanei militare Deva. Mentor 
al manifestării a fost 
cunoscutul solist de muzică 
populară Drăgan Muntean, 
directorul Ansamblului 
folcloric “Ciocârlia" al 
Ministerului de Interne.

Concertul a fost deschis 
de corul Catedralei ortodoxe 
din municipiul Hunedoara, 
dirijat de prof. Marin Dârvă, 
cu o splendidă și inedită 
suită de colinde. Au urmat 
grupul de colindătoare
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alcătuit din trei apreciate 
soliste vocale - Mariana 
Anghel, Elena Evsei și 
Cosmina Muntean; grupul 
de colindători dubași din 
Feregi (Cerbăl) cu o 
frumoasă urare a darurilor - 
colacul și vinarsul. Un 
moment aparte l-a constituit 
interpretarea absolventei 
Conservatorului “Gheorghe 
Dima” din Cluj - Napoca, 
dna Simona Bedea Furdui, a 
piesei “Ave Maria". A urmat 
solistul Nicolae Mureșan din 
Satu Mare, oaspete al Devei 
la invitația dlui Drăgan 
Muntean.

O interpretare de excepție 
a oferit unor cunoscute 
colinde corul de cameră 
“Orfeu" al Liceului de Artă 
“Sigismund Toduță" din 
Deva, pregătit și dirijat de 
profesorul Nicolae Icobescu, 
precum și apreciata solistă 
vocală Veta Biriș, pose
soarea unei casete audio 
specială cu colinde, corul și 
fanfara U.M. Deva, frații 
Rednic din Maramureș ș.a.

Tot vineri seara din fața 
Prefecturii județului Hune
doara a pornit, la inițiativa 
Primăriei devene, Caravana 
lui Moș Crăciun alcătuită din

asociațiile Alter Ego, 
Conexiuni, Noica, Consiliul 
local al copiilor și Radio 
Deva. în drumul ei 
caravana împarte copiilor 
din așezăminte, dar și din 
familii cu probleme din 
orașe și sate, daruri 
constând din dulciuri, 
fructe și îmbrăcăminte. A 
atras atenția, la rândul său, 
o mașină a firmei Coca 
Cola, împodobită cu 
beculețe asemenea re
clamelor TV, care a oferit 
celor mici sticle pline cu 
binecunoscuta băutură.
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Al CONECTARE GRATUITA
$1 ABONAMENT GRATUIT PE TREI LUNI. 
IN PLUS, TELEFONUL ERICSSON GA628** 
ARE ACUM UN PREȚ EXTREM DE ATRĂGĂTOR 
■ 149$*** - $1 PRIMEȘTI LA EL PATRU FETE 
DIFERIT COLORATE.
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NATfDNAlE DEVA/
După datina străbună, de sfin

tele sărbători ale Crăciunului și 
în întâmpinarea Noului an, vă 
urăm, stimați angajați, dumnea
voastră și celor dragi, colabo
ratorilor și prietenilor noștri, să 
vă dea Domnul tot ce doriți - zile 
frumoase, viață senină, belșug în 
case, să fiți fericiți. La mulți ani!

Ing. Gheorghe Brânzan,
șef secție

<$7 34
(țwagxa.

De sfânta sărbătoare a Nașterii 
Domnului, precum și de Anul Nou 
1999 transmitem tuturor salariaților 
SC “Germisara” SA Geoagiu și 
familiilor lor, precum și 
colaboratorilor și furnizorilor 
sincere urări de sănătate, bucurii 
și pace în suflete.

Un Crăciun frumos, un An Nou 
mai bogat în împliniri!

Director,
loan Pintea

v, .........—

Șot'/nuș
Din toată inima și din adâncul 

sufletului le doresc cetățenilor 
comunei noastre, colaboratorilor 
și tuturor celor ce au fost alături 
de noi în ceea ce au întreprins în 
interesul localității bucurie în 
suflete, limpezime în cuget și să le 
aducă bunul Dumnezeu în 1999 
mai multe dorinți și vise împlinite.

Crăciun fericit și La mulți ani!

DEVA-ROMÂNIA
MEMBRU AL GRUPULUI LASSELSBERGER AUSTRIA

Suntem și vom fi aici pentru a 
vă ajuta să construiți și să trăiți mai 
bine.

Sărbători fericite și "La mulți 
ani!" vă dorește conducerea 
CASIAL Deva, societate
comercială recunoscută pentru 
înalta calitate a cimentului și 
varului pe care leLaurentiu 

Nistor, primarul 
comunei Șoimuș
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SA DEVA

SCMWEXFDR

Cu prilejul sărbătorilor Crăciu
nului și al Noului An 1999, adresez 
colectivului nostru de angajați și 
familiilor acestora, precum și cola
boratorilor și beneficiarilor ser
viciilor pe care le prestăm, cele 
mai alese gânduri, sănătate și 
bucurii, un an mai rodnic, odată cu 
tradiționalul “La mulți ani!”

Ing. Nicolae Țăndrău, 
director general

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
8 

✓

^Sărbătorile c/e Iarnă ale Crăciunului 

și czAnutul cdVou 1999 ne oferă oaazia 

sțizaiafă de a adreia lafariațlfor 

unliățU, familiilor aaeitora, precum șl 

colaboratorilor noștri cele mal ilnaere 

urări de Urine, multă sănătate, fericire șl 

prosperitate.

| cJk

z

Sfadteatati

/fuKtdoara
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Director general, 
Petru Ișfan

Cu prilejul Sfintelor sărbători 
ale Crăciunului și la cumpăna 
anilor adresăm magistraților din 
județul Hunedoara călduroase 
felicitări și urări de bine, 
sănătate și fericire, însoțite de 
tradiționala urare “La mulți 
ani!”

Asociația magistraților 
Hunedoara-Deva

V- --------------------

Consiliul de Conducere al Sindi
catului “Siderurgistul” Hunedoara, 
cu ocazia Sfintelor sărbători de 
iarnă și a Anului Nou transmite 
membrilor săi, familiilor acestora și 
colaboratorilor multă sănătate, săr
bători fericite și tradiționalul

La mulți ani!

Petru Vaidoș, 
președinte

SCFABRfCA
"ZARAND"

34 BRAD
Cu ocazia Sărbătorilor de 

iarnă și a Anului Nou adresăm 
tuturpr salariaților, colaboratorilor 
și partenerilor de afaceri cele mai 
bune urări de sănătate, fericire și 
prosperitate.

La mulți ani!
Ing. Luca Circo Voicu Dorel,

manager

C0RA7RA/VS
DEVA

Sfintele sărbători de 
iarnă - Crăciunul și Anul

Nou 1999 - ne oferă minunatul prilej 
de a adresa și pe această cale întreg 
publicului călător, salariaților și 
acționarilor, familiilor acestora, 
precum și colaboratorilor și

■ partenerilor de afaceri, cele mai
1 sincere urări de bine, împlinirea
1 tuturor gândurilor și multă sănătate.

i La mulți ani!
' Mircea Băgăianu,
i director general

Apropierea Crăciunului șj a 
Noului An 1999 ne oferă plăcutul
prilej de a adresa tuturor locuitorilor 
orașului Hațeg, precum și celor din 
satele aparținătoare, Silvașu de Jos, 
Silvașu de Sus și Nălați, urări de 
bine, sănătate, prosperitate, fericire 
și tradiționalul

La mulți ani!

Prof, loan Glodean, primar 
Ec. Nicolae Timiș, viceprimar

MERDPA SA
HUNEDOARA

Conducerea SC Meropa SA Hune
doara adresează cu ocazia sărbă
torilor de iarnă, a Crăciunului și a 
Anului Nou 1999, cele mai calde urări 
de bine salariaților societății, acțio
narilor și colaboratorilor, sănătate, 
fericire și numai 
bucurii.

Constantin 
Afloarei, director 
general

SC FGowmex SRl. 
Orâștte,

Un gând frumos, o sinceră 
urare de bine, sănătate și 
împliniri în prag de Crăciun și 
An Nou salariaților societății și 
familiilor lor, tuturor celor care, 
prin trudă și iubire de frumos, 
dau frumusețe și lumină 
orașului, aduc bucurie și 
mângâiere în sufletele 
semenilor.

Sofia Ferdeș, patron

SCCDflAFSAD™
Sfintele sărbători ale Nașterii 

Domnului și apropierea. Anului 
Nou ne oferă plăcutul prilej de a 
mulțumi^pentru colaborarea în 
anul ce se încheie tuturor 
partenerilor de afaceri, 
acționarilor și salariaților, de a le 
ura prosperitate și sănătate 
deplină.

La mulți ani!

Consiliul de 
Administrație al S.C. 
COMAT Deva SA

v-------  -r---------
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Din toată inima și adâncul 
sufletului adresăm cu ocazia 
sărbătorii Nașterii Domnului lisus 
Hristos și sosirii Anului Nou cele 
mai sincere urări de sănătate, 
bucurie și împlinirea viselor. Să ne 
bucurăm de Crăciun și să sperăm 
că anul 1999 va fi mai bun.

Crăciun fericit și La 
mulți ani!

loan Costea, 
primarul comunei Ilia ♦
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Fie ca Nașterea Domnului nos
tru Isus Hristos și sosirea Noului An 
să aducă în toate familiile bucu
rie, sănătate și speranță în viitorul 
țării și al oamenilor ei. Cele de 
mai sus le dorim tuturor oame
nilor comunei noastre.

Crăciun fericit și La mulți ani!

loan Popa, primar
Viorel Josan, viceprimar - 

comuna Vetel
I
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Sub influența benefică 
a atmosferei sărbătorii 
Crăciunului și a sfârși
tului de an, Banca\

Comerciala Română adre
sează calde felicitări - în primul 
rând — clienților care o onorează cu 
încrederea lor și care i-au dat 
statutul de lider, colaboratorilor, 
salariaților.

Vă dorim să petreceți Crăciunul 
în liniște și pace, cu speranța 
renașterii într-o viață mai frumoasă 
și mai bună, iar Noul An 1999 să 
fie anul realizării acestei speranțe. 

La multi ani!

Sucursala 
Coordonatoare 

Hunedoara-Deva 
a Băncii Agricole

Dorim ca Sărbătoarea Sfântă a 
Nașterii Domnului și Anul Nou 
1999 să aducă multe bucurii, 
sănătate și împlinirea aspirațiilor 
spre mai bine a tuturor clienților și 
colaboratorilor băncii, salariaților 
sucursalei și familiilor
acestora.

La multi ani!
J

Sărbători fericite!

Sucursala 
Hunedoara-Deva a 

Casei de Economii și 
Consemnațiuni

Avem plăcuta ocazie să adresăm
- în preajma Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului și a Anului Nou 1999
- depunătorilor și colaboratorilor, 
salariaților sucursalei și familiilor 
lor, cele mai alese gânduri de bine 
și sănătate, însoțite de strămoșeștile 
urări

La multi ani!
Sărbători fericite!

SC Agro Company SRL 
leira-Sîiîtiihslm 
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Wilhelm Gergely, administratorul firmei
<-
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Sucursala 
Peco 

Hunedoara-Deva
Avem plăcutul prilej să transmitem 

cu ocazia Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului și a Anului Nou 1999 
cele mai alese urări de bine, sănătate, 
bucurii și împliniri în muncă și în 
viață pentru angajații firmei și 
familiile lor, pentru toți clienții și 
colaboratorii noștri însoțim gândurile 
noastre de tradiționalele urări

Crăciun fericit! 
La multi ani!

tng. Victor N. Med rea, directorat 
sucursalei Peco Hunedoara-Deva
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Folosim prilejul sărbătorilor de I 
iarnă pentru a transmite alese urări I 
de sănătate, împlinire a aspirațiilor 
spre mai bine și bucurii pentru toți 
colaboratorii, clienții, angajații 
firmei și familiile acestora.

Dorim Să le adresăm tuturor 
gânduri alese de bine.

JjMk Crăciun fericit!
La multi ani!

Consiliul de administrație
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( \ Direcția
Silvică Deva

•CiX Găsindu-ne la ceas de
Sfinte Sărbători, adresăm tradițio
nalele urări “Crăciun fericit” și “La 
multi ani”pentru toți colaboratorii, 
oamenii de bine care susțin cu fapta și 
sunt cu sufletul alături de pădure și 
de slujitorii ei, precum și pentru 
salariații direcției noastre. Le dorim
tuturor un an 1999 mai 
spornic și bogat în 
împliniri.

Sărbători fericite! 
Ing. ton Crișan, 

director 
X_______________ _______

SC Den OII 
SRL Deva

Cu prilejul Sfintelor sărbători 
ale Crăciunului și al Anului Nou 
1999, avem deosebita plăcere să 
adresăm salariaților firmei și 
tuturor clienților noștri sănătate, 
bucurii și împlinirea dorințelor.

însoțim aceste gânduri de
tradiționalele urări 

Crăciun fericit!
ALa mulți ani!

loan Belu, 
director

Direcția Generală 
pentru Agricultură și 
industrie Alimentară 

Hunedoara-Deva

Sucursala
ASICURAREAROMANMSCA Hune Ic s 

/^asi’romW Deva a ASIROM

r SC Aproterra SA 
Simeria

Sfintele sărbători ale Nașterii 
Domnului și apropierea Anului 
Nou 1999 ne oferă prilejul de a ura 
tuturor truditorilor ogoarelor, 
specialiștilor din agricultură și 
celor care au dovedit că ne sunt
apropiați multă sănătate, fericire, 
bucurii și satisfacții în viață.

La multi ani!
Conducerea DGAIA 

Hunedoara-Deva

Sfintele sărbători ale Crăciunului 
și Anul Nou 1999 să aducă numai 
bucurii, împliniri și satisfacții în 
muncă și în viață tuturor 
colaboratorilor, angajaților firmei și 
familiilor acestora. Totodată 
nădăjduim că în anul viitor veți 
avea parte de multă sănătate și 
noroc, fără situații 
nedorite.

Crăciun fericit!
La multi ani!
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Avem deosebita plăcere să 
adresăm colaboratorilor, clien
ților, concurenților firmei 
noastre, salariaților unității și 
familiilor acestora - cu ocazia 
Nașterii Mântuitorului Isus 
Hristos și a Noul Ani 999 - alese 
gânduri de sănătate, bucurii și 
succese în realizarea dorințelor.

| Le adresăm tuturor
strămoșeștile urări 

Sărbători fericite! 
La mulți ani!
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* Primăria 
Crișcior

Cu prilejul Sfintelor sărbători ale 
Crăciunului și Anului Nou 1999 
Primăria Crișcior urează tuturor 
locuitorilor comunei, personalului 
instituției și familiilor acestora 
tradiționalul “La mulți ani” cu 
fericire și belșug, 
dorințelor de mai 
bine, noi izbânzi și 
bucurii în anul care 
vine.

Primar, loan Bașa
Viceprimar, losif Cotcer

împlinirea

SC “DeceDal” SA Deva
(fostă Industria cărnii)

Consiliul de administrație are 
deosebita plăcere să adreseze cu 
ocazia Crăciunului și a Anului
Nou 1999 pentru producătorii 
agricoli, colaboratorii și clienții 
firmei, precum și pentru salariații 
unității cele mai bune gânduri de 
sănătate, împliniri în toate 
planurile și bucurii. însoțim aceste

gânduri de tradiționalele
urări

Crăciun fericit! 
La mulți ani!

SC Suinprod SA
Orăștîe

La ceas de Sfinte Sărbători dorim 
să adresăm colaboratorilor, 
consumatorilor produselor noastre, 
acționarilor, salariaților firmei și 
familiilor lor urări de bine, sănătate și 
împlinirea năzuințelor spre o viață 
lipsită de griji și neliniști.

Crăciunul și Anul Nou 1999 să 
aducă tuturor numai bucurii.

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

Medic veterinar loan Jula, 
manager genera!

—

Primăria și
Consiliul 

local Călan
Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale 

Crăciunului și a Anului Nou 1999 
transmitem sincere urări de bine, 
sănătate și împliniri în muncă și în 
viață pentru toți cetățenii orașului 
nostru, colaboratorii și salariații 
primăriei. La cumpăna dintre ani 
adresăm tuturor tradiționalele 
urări

La mulți ani! 
Sărbători fericite!

Spitalul 
municipiului Brad

' Cu speranța că în unu! care vine se 
va îmbunătăți calitatea asistenței 
medicale, urăm în pragul sărbătorilor 
Nașterii Domnului Isus și al Anului Nou 
1999 întregului persanul al spitalului, v.l 
policlinicii, locuitorilor zonei Țării 
Zarandului cărora le asigurăm asistența 
medicală, un An Nou bun, cu bucurii și 
succese în viața de zi cu zi Multă

W

sănătate și putere de 
muncă, fericire și viață 
lungă.

Director, 
Dr. primar 

Ionel Zeno Costița
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video, satelit 092368868
ANIVERSARI

• La ceas aniversar, îi dorim 
dragului nostru Silviu Cizmaș, 
multă sănătate și un. călduros 
“La multi anii”. Fie ca dra
gostea și fericirea să dea 
mereu splendoare și puritate 
sufletului tău! Cu drag, soția 
Mariana, părinții Jeni și 
Gașpar. (5380)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 ca
mere, două balcoane, cu multe 
îmbunătățiri, Mărăști. Tel. 
624640(5384)

• Vând BMW 535 i, fabri
cație decembrie 1988, full ex
tra, preț 15500 DM, negociabil. 
Tel. 092 365083 (5358)

• Vând TV Diesel 12 mii, 
Passat Diesel 8 mii, societate 
comercială I mii. Tel. 232769. 
(4452)

• Vând tractor U650 cu 
remorcă, plug și disc. Infor
mații Bretea Mureșană, nr. 19. 
(5394)

• Vând tractoare 445 cu 
plug și 650. Vețel, str. Muncel, 
nr.109.(19)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru orice tip de 
autovehicule autohtone și im
port. Sîntuhalm, Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 092 
321691,219167(4256)

• NOU !!!! La subsolul
Complexului “ULPIA" puteți 
cumpăra avantajos MOBILĂ 
SECOND-HAND, import 
Germania. (5373)__________

• Vând blană jder,lungă, 
model deosebit, preț con
venabil. Tel. 260182 (2753)

• Vând și montez parbrize.
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (3906)______________

• Societate comercială 
vinde centrale termice, boi
lere, calorifere, robineți, țeavă 
XLPE și fitinguri. Tel. 092/ 
701072(3778)

Marți
22 decembrie
TVR I

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handicap 
(mag.) 15.30 Arhive 
românești (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 în 
flagrant (anchetă) 18.10 Nick 
Freno - profesorul perfect (s. 
SUA 1996, ep. 1) 18.35
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 367) 19.50 
Săptămâna Nașterii Domnului 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.30 
Privește înainte cu mânie 
(dramă România 1993) 23.00 
Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00 Delfi șl prietenii săi; 

Cenușăreasa (d.a/r) 9.00
Documente culturale (r) 10.00 
Ultimul tren (r) 11.30 Scena 
politică (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r)

(9P.191)
• Vând telefon celular, Si

emens S8, preț informativ 
1.200.000 lei, tel. 092/405047 
(4930)

• DACIA, livrare 
promptă, cu plata inte
grală sau în rate fără 
garanții imobiliare, pentru 
cumpărători din toată țara 
prin: IATSA CÂMPINA 
S.A., distribuitor .autorizat 
al “Automobile DACIA”. 
Relații tel.044/333163, 044/ 
370346. (OP)

• Cumpăr telefoane GSM 
defecte, sparte, blocate sau 
codate. Tel. 094/859958, 
092/763524(5398)

• Vând dulap trei uși, biblio
tecă, pat (ladă, noptieră), 
birou. Tel. 623586, 223893 
(5397)

ÎNCHIRIERI

• S.C. Vîrtei SNC Brad, tel. 
650839, închiriază două cabi
nete stomatologice. Vând 
scaune stomatologice. (3368)

OFERTE DE 
SERVICII

. • Consultanță privind emi
grarea în Canada oferită de 
cetățean canadian, fost sala
riat al Ministerului Imigrației 
din Canada - programări: 054/ 
217988 sau 092 777300. 
(4324)______________________

• Exploatarea Minieră 
Țebea Efrad scoate la licitație 
spațiul comercial pentru vân
zare produse alimentare și 
panificație în cadrul incintei 
E.M. Țebea în suprafață de 
21,73 mp. Licitația va avea loc 
în data de 7 ianuarie 1999, ora 
8, la sediul E.M.Țebea, str. A. 
lancu, nr. 85, Brad, jud. Hune
doara. înscrierea la licitație se 
face cu cel puțin 48 de ore 
înainte de data licitației. 
Informații tel. 054/651910 sau 
651911, int. 131. (3367)

13.00 Primul val (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00
Țiganca (s, ep. 77) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Care pe care? (cs) 19.10 
Dosarele istoriei(do) 20.10 
Natacha (s) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV: 
„Vacantă de Crăciun”

ANTENA! .
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.25 Iluzii (s, ep. 
110) 11.25 Pericol iminent (s/r)
12.30 Omul cu o mie de fețe 
(s) 13.30 Planeta vie (do, ep. 
138) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 141) 16.30
Știri 17.00 Trei destine(țs) 
17.50 Zodiac 18.00 Colivia de 
aur (s,e p. 25) 19.00
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Șampon (co. SUA 
1975) 23.00 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și

• Confecționez jaluzele 
exterioare din plastic. Tel. 
094637096(5370)

• Ofer spre îngrijire iubitorilor 
de animale pisici maidaneze. 
Tel. 233582. (4446)

PIERDERI

• Pierdut permis de port 
armă pe numele Negrilă Ion. 
îl declar nul. (5395)

COMEMORĂRI

• Cu aceeași nemărginită 
durere anunțăm trecerea a șase 
săptămâni de când nepu
tincioși în fața destinului ne-am 
plecat frunțile și am adus un 
ultim omagiu dragului nostru

MIHAI IOAN

Veșnic nemângâiați rămân 
părinții, fiicele și ginerele. Ne 
vom aminti mereu de bună- 
tatea sufletului său. (5391)

• Cu adâncă durere în suflet 
amintim împlinirea a trei ani 
de la decesul celui ce a fost

CZETENI ERNEST

din Orăștie. Cât vom trăi te vom 
iubi și nu te vom uita dragul 
nostru. Odihnește-te în pace! 
Familia. (4929)

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL

“6/49"
din 20.12.1998

19-36-48-23 -41 -29 
Fond de câștiguri 
3.906.634.560 lei

TRAGEREA 
NOROC

din 20.12.1998
4 - 6 - 2 - 6 - 6 - 6 - 8 
Fond de câștiguri 

574.775.229 lei
\___________ ______________X

neliniștit (s/r) 10.45 Patton (f/ 
r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Ultimul 
zbor (dramă SUA 1990) 14.35 
Suflet de femele (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 187) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire 
(s, ep. 16) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 15) 21.30 Lois 
și Clark (s, ep. 4) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 22.30 Veronica 
(s, ep. 15) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.20 Chestiunea zilei
23.30 Walker, polițist texan 
(s,e p. 1)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Forța binelui 
(f/r) 11.40 Ca la mama Acasă 
(r) 11.45 Aventurile lui
Sherlock Holmes (s/r) 12.30 
Ultima vară (s/r) 13.15 D.a/r
13.45 Dragoste șl putere (s/r)
14.45 Misterioasa doamnă (s/ 
r) 15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45

• Se împlinesc doi ani de 
când ne-a părăsit draga și 
buna

ANA FORTE

O regretă și o plâng Ma- 
rioara și Carol, Doina și 
Sonia cu familiile. (4444) 

d DECESE z

• Salariații Direcției Con
trolului Financiar de Stat 
(fosta ITFS) sunt alături de 
familia îndoliată la decesul 
celui care a fost director

GOREAIOAN

un om cu un caracter ales, 
simț realist și afectiv, pentru 
care principiile de viață au 
fost adevărul, demnitatea și 
onoarea. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (5400)

• Cu adâncă durere familia 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost soț, tată și 
bunic

MOISIUC GHEORGHE

Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară din 
Deva. înmormântarea în 23 
XII 1998, ora 13. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(4437)

S.C. HABER 
INTERNATIONAL S.A.

Organizează concurs pentru ocuparea postului de 

ELECTROMECANIC AMC 
Cei interesați vor depune cereri la compartimentul OPIR 

până în data de 28.12.1998.

Relații suplimentare la telefon 770130, interior 215.

f VREMEA Vremea se va răci, 
începând din nordul țării, 
în jumătatea sudică, 

înnorările vor fi accentuate și temporar vor cădea 
precipitații mixte. în rest, cerul va fi temporar 
noros și local va ninge. La munte va ninge, de 
asemenea. Vântul va sufla tare, îndeosebi la 
munte. Temperatura, în scădere, va avea valori 
maxime cuprinse între -3 și 5 grade, iar minime, 
între -10 și 0 grade. Local se va produce ceață în 
nord-vest.

Guadalupe (s) 17.30 Ultima 
vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria (s) 
19.00 Dragostea nu moare (s) 
19.25 Desene animate 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Surorile (s) 22.30 Zorro (f.a. 
Italia/Franța ’74) .

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Zona 

M (emisiune muzicală/r) 11.00 
Style (r) 11.30 Cinemagia (r) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria
Mercedes (s, ep. 18) 16.00 Tia 
și Tamera (s, ep. 18) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 18) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Focus, Meteo, Sport
18.30 Real TV 19.00 Viper (s;e 
p. 26) 20.00 Camera ascunsă 
(div., ep. 26) 20.30 Brooklyn 
South (s, ep. 4) 21.30 Dosarele 
Y (do) 22.30 Focus de noapte

HBG>
14.00 Urmărire fierbinte 

(comedie, 1987) 15.30 Bomba 
(comedie, 1995) 17.00

• Soția Pușa, fiii Aureliu și 
Antoniu cu nemărginită du
rere în suflet anunță moartea 
prematură a celui care a fost 
un soț și tată iubitor

sing. MARC VASILE

înmormântarea va avea loc 
azi, 22 decembrie1998, ora 
13, de la domiciliu, în Cimitirul 
Ortodox din str. Eminescu. 
Dumnezeu să-i aibă sufletul 
în pază. (4439)

• Profund îndurerați de 
tragica dispariție a nașului 
nostru

MARC VASILE

aducem un ultim omagiu 
familiei îndoliate. Finii Vasile 
și Adina. (4440)

• Fie iarnă, fie vară, de 
aproape sau de departe, 
acum și dincolo de moarte 
vom păstra cu duioșie amin
tirea celui care a fost colegul 
nostru bun, cinstit, corect și 
plin de bunăvoință, dispărut 
într-un tragic accident de 
circulație,

sing. VASILE MARC

Adio, prietene drag. Co
lectivul Grupului Școlar de 
Construcții Montaj Deva. 
(5399)

Curtezanul (comedie, 1989)^

18.45 Dreptul la viață 
(dramă, 1995) 20.30 Teren 
primejdios (dramă, 1996) 
22.15 Metro (acțiune, 1997) 
00.15 Solo (thriller SF, 1996) 
01.45 Real Sex 16 
(documentar erotic, 1998)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e a I tău!” (coproducție 
cu stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.05-22.20 
Știri locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean (r)
15.30- 16.00 Program mu
zical 16.00-17.00 Plai de dor
17.30- 17.35 Promo-pu-
blicitate 17.35-17.55 Program 
folcloric 17.55-18.00 TELEX 
(știri locale pe scurt) 22.05- 
22.15 Știri locale

Marți, 22 decembrie 
O BERBEC

Vă deprimă diferența 
între ceea ce doriți să faceți 
și ceea ce puteți face. Așa se 
întâmplă când vă propuneți 
imposibilul. Cu ajutorul 
familiei reveniți la 
sentimente mai bune.

Z) TAUR
în probleme financiare 

aveți un cuvânt greu de 
spus. Aveți proiecte secrete 
legate de o călătorie; 
acestea s-ar putea realiza.

O GEMENI
Sunteți excesiv de 

sensibil și veți fi impresionat 
de ceea ce auziți. Nu 
amânați prea mult 
răspunsul pe care cineva îl 
așteaptă de la dv pentru a 
nu părea neserios.

O RAC
Preocuparea pentru 

problemele profesionale nu 
va trece neobservată. Este 
posibil și un câștig, dar 
cântăriți cu atenție oferta.

3 LEU
întâlniri cu oameni 

importanți. Cu îndemânarea 
și ingeniozitatea dv veți face 
o impresie deosebită celor 
din jur.

2 FECIOARĂ
Conflictul din familie se 

va rezolva curând. Nu vorbiți 
mai mult decât trebuie, 
pentru a nu fi considerat de 
către partenerii de afaceri 
nedemn de încredere.
3 BALANȚĂ

1

Sunteți mai împrăștiat ca 
niciodată, ceea ce vă duce 
la conflicte. Aceasta s-ar 
putea reflecta negativ 
asupra situației dv 
financiare.

3 SCORPION
Cu toate că programul ce 

vi l-ați făcut este încărcat, 
veți avea energia necesară 
pentru a-l finaliza. Ar fi bine 
să evitați activitățile fizice.
O SĂGETĂTOR

Vă sâcâie o problemă de 
sănătate; ar fi bine să-i dați 
atenție, să n-o tratați cu 
indiferență... Nu fiți îngrijorat 
însă, deoarece astrele vă 
sunt favorabile.

O CAPRICORN
Aveți numeroase pro

bleme de rezolvat, însă 
energia dv este minimă; 
este deci cazul să cereți 
ajutorul unui prieten. V-ar 
prinde bine o plimbare.
O VĂRSĂTOR

Informațiile pe care 
mizați nu se adeveresc. 
Emoții puternice vă vor 
influența judecata, deși 
sunteți un cerebral.

O PEȘTI
Nu reușiți în încercarea 

de a finaliza o lucrare de 
amploare deoarece nu vă 
merge prea bine în aceste 
zile.Axați-vă mai bine pe 
lucruri de rutină.

netesee?
<________________ /
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Scrntii iniiKicaln de Cnîciim
(urmare din pag. 1)

Fundației “Conexiuni”, a fost ca 
oamenii să se bucure împre
ună de muzică bună și să-i 
ajute de sărbători pe copiii 
nevoiași la care va merge ca
ravana de Moș Crăciun. în 
acest sens s-a mulțumit spon

sorilor, în frunte cu BCR, cât și 
celor prezenți (care au depus 
bani într-un loc special ame
najat). Păcat că la un ase
menea eveniment, o raritate în 
viața noastră culturală, nu
mărul melomanilor a fost mai 
mic decât s-au așteptat orga
nizatorii.

Serbarea pomalai be 
iarnă

îmbrăcați de sărbătoare, 
îmbujorați de emoții, copiii din 
Centrul de Plasament Nr. 1 
Deva i-au prezentat lui Moș 
Crăciun (Adi Băneasă) și in- 
vitaților lor un foarte frumos 
spectacol. Colinzile și poeziile 
dedicate momentului au 
figurat și în programul celor 
mici și în recitalul celor mari. 
N-au lipsit dansurile populare 
și moderne, cântecele po
pulare, toate dovedind talentul 
interpreților și munca celor 
care i-au instruit.

în finalul spectacolului dna

Carmen Bucur, directoarea ca
sei, a mulțumit din suflet nume
roșilor sponsori: Alter - Ego, 
Europharm, Improd Com, Agro
company, liceele "Traian" și ”De- 
cebal”, Pritax, dnele Tania Toma 
și Maria Stînea, ASAR, Milos
tenia, Prod Com Divers, SNC 
Lazăr, CRI Sibiu, Metal Expres, 
Societatea Română de Ajutor 
“Sargeția”, SERA București, 
Metro Mobila și Primăria Deva. 
Invitaților li s-au oferit flori iar 
copiilor darurile așteptate, din 
sacul doldora al lui Moș Crăciun. 
(V. ROMAN)

Copiii din centrul de Plasament nr. 1 Deva au pregătit pentru 
Moș Crăciun un program artistic cu colinde și dansuri populare 

Foto: Traian MÂNU

---------------------- «a»®®®**-----------------------

Moșul cel Bun, Moșul Cră
ciun e așteptat de toți copiii. 
La Centrul de Plasament Nr.2 
Deva el a venit ceva mai de
vreme, purtând în sacul lui 
multe și felurite daruri prin 
bunăvoința câtorva asociații, 
fundații, instituții (SERA, Di
recția Județeană pentru Pro
tecția Drepturilor Copilului, 
Alter Ego, Primăria și Poliția 
municipiului, școlile 3 și ger
mană, Quasar, Devasat) și 
chiar a unor persoane parti
culare (dnii Tîlvescu și 
Brăneț).

în așteptarea momentului, 
copiii au pregătit colinde, 
poezii, dansuri. După ce di
rectoarea casei, dna Doina 
Codreanu, a mulțumit spon
sorilor și celor prezenți pentru 
că de sărbători aduc bucurie

în sufletele acestor copii, în 
preajma pomului frumos îm
podobit (ca și sala de altfel) au 
răsunat glasurile cristaline ale 
artiștilor. Cinstea deschiderii 
spectacolului a revenit celor 
mici, albi ca niște bulgărași de 
nea, care au cântat și-au re
citat pentru Moșul atât de iubit 
și dorit. A fost apoi rândul ce
lor mari ca într-o șezătoare în 
jurul focului să-și arate ta
lentele. Dansul pomilor de 
Crăciun și al Moșilor în jurul 
pruncului, al preșcolarilor, ur
mat de recitalul grupului de 
colindători au încheiat spec
tacolul. Astfel nerăbdarea ce
lor mici a luat sfârșit, ei adu- 
nându-sa.în jurul Moșului și al 
sacului său cu daruri.

V. ROMAN

"Moș Criuxwt cu ptefe da&te, ”
...K sosit fără nămeți. Dar și 

așa copiii din Asociația Handi- 
capaților Neuromotori s-au bu
curat de cadourile primite. La 
Hunedoara ei s-au întâlnit cu 
Moșul la Clubul Elevilor și printre 
ei s-au aflat și membri ai Orga
nizației “Frăția” din Olanda care 
le-au adus daruri de Crăciun.

Pentru copiii din A.H.N., zo
na Deva, Moș Crăciun (Mihai 
Feier) a venit la sediul Filialei de 
Cruce Roșie. Au mai fost pre
zenți, ca și altă dată, la întâlnirea 
cu Moșul bun artiști prieteni - 
grupul de colindători “Crisalide” 
de la Școala Andrei Șaguna și 
ansamblul “Pădureanca” al Pa
latului Copiilor Deva. Specta
colul alcătuit din colinzi, cântece

și jocuri populare a fost coor
donat de dl Horvâth Aladâr care 
a avut alături ca ajutoare de 
nădejde pe artiștii Dorin Cor- 
cheș, Vlad Ursu și Nicu Cocoș.

Mici și mari s-au bucurat de 
programul artistic, de sala fru
mos decorată. Dar momentul 
cel mai apreciat a fost cel când 
Moșul a trecut pe la fiecare copil 
scoțând din sacul lui darurile 
achiziționate grație sponsorilor 
Agrocompany, Multifond Color, 
Eurovenus, Aurora, Comdivera, 
SC Marișca, Sindicatul "Ener
getica”. Patroana “Simal Exim” 
SRL Deva, dna Simona Suciu, 
a venit la serbare cu 120 de pa
chete pentru copii șj nu e primul 
asemenea,gest. (V. ROMAN)

mEKOPH producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Vinde avantajos marfă din stoc cu plata la 

vânzare. Tel. 716592 sau 716197, interior 10.

PARIURI FOTBALISTICE

, Aoli-Mhrl
Tn fiecare zi puteți câștiga Decebal, bl. 8, parter

300.000.000 Id! lănga Galeriile de Arta, te!234048

- —— —------- ---------------------------n
Prevenit! trichineloză! i

Pentru a preveni apariția cazurilor de trichineloză Inspectoratul de I 
Sănătate Publică Hunedoara recomandă populației să cumpere : 
carne de porc numai din locurile autorizate pentru desfacere I 
(magazine sau piețe cu hale de carne), iar pentru carnea de porc ■ 
provenită din gospodăriile proprii să solicite examinare trichi- | 
noscopică la sacrificarea animalului.

Județul Hunedoara înregistrează în fiecare an. zeci de cazuri de ■ 
trichineloză umană (185 cazuri în 1997 și 141 cazuri în 1998). Toate 1 
aceste cazuri puteau fi evitate dacă înainte de consum carnea de | 
porc ar fi fost analizată trichinoscopic.

Deoarece au fost semnalate tăieri de porci în apropierea ■

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

SABanca Agricolă 
Sucursala coordonatoare 

Hunedoara Deva
anunță pe toți depunătorii persoane

fizice să se prezinte în cursul lunii de
cembrie 1998 la ghișeele băncii, cu bule
tinul de identitate, în vederea completării 
codului numeric personal. Prezentarea 
buletinului titularului se poate efectua și 
prin împuterniciții înscriși în documentele 

[ de depunere.

Societatea ASTRA asigurări reasi
gurări, firmă cu capital majoritar de stat, 

așteaptă pe toți deținătorii de autovehicule să-și 
achite primele de asigurări la ASIGURAREA 
OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
AUTO FAȚĂ DE TERȚI în Deva, str. Zamfirescu, 
bl.Q, ap. 4, tel. 054/ ^26321, 234298.

Programul de lucru al unității ASTRA:
Zilnic: 7,30-20,30
Sâmbătă și duminică 8,00- 12,30.

Banca Internationalâ a
I

Religiilor S.A. 
Sucursala DEVA

pune la dispoziția persoanelor fizice 
în zilele de 21, 22 și 23 decembrie 1998

CERTIFICATE PENTRU CUNTUL DE DEPOZIT
Cu o dobândă fixă de

60% pe an
pe termen de 75 zile.

Conturile de depozit vor avea scadența în zilele de 5, 
6 șl 7 martie 1999, valoarea minimă fiind de 100.000 

lei, iar depunerile multipli de 100.000 lei.

Sucursala PECO 
Hunedoara-Deva

Oferă prin depozitele șl stafiile sale 
dlnjudeț:

S Benzine de toate tipurile;
S Motorină;
S Butelii aragaz;
S Uleiuri minerale import și 

indigene;
E Alte produse petroliere derivate 

(petrol, unsori, combustibil calorifer etc.);
S O gamă largă de accesorii auto.

Toate acestea la prețuri promoționale 
și de cea mal bună calitate.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT

< 
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I
i

Constatați, nu ezitati!f ’ » £
§

| blocurilor de locuințe, a zonelor de colectare a gunoiului menajer, pe | 
■ zone insalubre, atenționăm persoanele în cauză că aceste tăieri pot. 
I contamina carnea cât și solul. Dat fiind riscul de îmbolnăvire ISP I

HUNEDOARA:
B-dul Dacia, nr.6, parter, 
telefon 054-716.411

Vino i i-t I lei cadoul

Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

de la MONDO pentru tine! 
De sărbători rețeaua magazinelor 
M0ND0 oferă dientilor sal... cadouri! 1

*■ r

, PREMIUL GENERAL ELECTRIC 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

PREMIUL INDESIT,PREMIUL'LG 
PREMIUL 
PREMIUL

Cumpărați, construiri, înlocuiri, renovați, 
economisiri -apelând la serviciile 

COMAT DEVA S.A.
Produse pentru toți, servicii pentru 

fiecare!
Deva, str. Depozitelor, nr.5 

telefon: 054/233137; tel./fax: 054/216269.
Puteți beneficia de toate acestea numai 

până în data de 24.12.1998. Vă așteptăm 
cu aceeași solicitudine începând cu data de 

04.01.1999.

«r

ă!
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Condiții de participare
• Abonează-te la serviciile CONNEX GSM în perioada 

16.11.-31.12.1998, prin magazinele QUASAR și prin 
dealerii săi autorizați din țară.

• Cumpără produse GSM (cartele SIM CONNEX GO, 
accesorii, telefoane, etc .) în valoare mai mare de 500.000 
lei din magazinele QUASAR și de la dealerii săi autorizați 
din țară.

• Cumpără produse Audio-Video-TV- 
Electrocasnice-Electronice-Tehnică de calcul cu valoare 
mai mare de 500.000 lei din magazinele QUASAR

• Completează și răspunde corect la întrebarea: 
"Care este adrasa sediului societății QUASAR S.A.?", 
aflată în talonul de concurs.

Desemnarea câștigătorilor se face la sediul 
societății QUASAR, Deva, B-dul Decebal, bl.R, parter în 
data de sâmbătă, 9.01.1999, la ora 12.00. Extragerea va fi 
efectuată de către participanții aflați la fața locului.

• Te abonezi la serviciile CONNEX GSM și primești 
cârdul CLUB QUASAR (reducere 3% la orice produs cumpărat 
din magazinele QUASAR) .

Magazin QUASAR 
DEVA 
Bd.Decebal, 
bl.R, parter 
tel:054/211261

Magazin QUASAR 
HUNEDOARA 
Bd.Dacla,nr.37 
bl.47,parter 
tel:0547740647

Magazin QUASAR Magazin QUASAR 
BRAD -------------
Str. Republicii
nr.11, bl. 1 
tel:054/6512S0

ORAȘTIE 
Bd.Eroilor, 
bl.E, parter 
tel:054/247540

<ies&»
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CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

JD
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9 ani de la izbânda 
Revoluției române

(Urmare din pag. 1)

întâmplat acolo a. fost trecut sub 
tăcere și înăbușit; dar poate că a 
fost scânteia pentru momentul 
1989. Cert este că izolarea pe plan 
internațional, legăturile tăiate între 
noi și restul lumii, inexistența unei 
opoziții politice puternice au făcut 
aproape imposibilă conturarea unui 
curent de opinie reformist. Din 
această cauză schimbarea au 
făcut-o masele, oamenii ieșiți în 
stradă, nu neapărat pentru 
apărarea unor idealuri politice, ci 
mai ales mânați de sărăcia, mizeria 
și nevoile traiului zilnic.

în 1989, Europa estică se afla în 
era schimbării. Politica de glaznosti 
și perestroika a lui Gorbaciov 
dăduse posibilitatea țărilor aflate de 
40 de ani sub jugul comunismului 
să își aleagă singure calea. Zidul 
Berlinului căzuse, regimurile 
comuniste se prăbușeau unul câte 
unul, numai România rămânea în 
aceeași stare de amorțeală. Nimic 
nu părea să se întâmple, regimul lui 
Ceaușescu fiind în opinia multora 
de neclintit. Dar lucrurile s-au mișcat 
mai repede și mai violent decât se 
aștepta. în România era imposibilă

trecerea pe cale pașnică la un alt 
regim politic și din această cauză 
s-a ajuns la vărsare de sânge. 
Prea încrâncenați erau cei din 
fruntea țării pentru a accepta să 
se retragă pașnic.

S-a pus deseori întrebarea 
dacă în ’89 a fost o revoluție sau 
o lovitură de stat. Acest lucru nu 
mai contează prea mult, atâta 
vreme cât regimul reprezentat de 
Ceaușescu a fost îndepărtat. 
Chiar și prin violență, România 
putea păși pe drumul pe care 
porniseră cu mult curaj vecinele 
ei. Eroismul celor care au luptat în 
1989, precum și eroismul celor 
care au luptat și al celor care au 
sperat în toți acei ani ai 
comunismului sunt ceea ce 
trebuie să rămână drept amintire 
pentru generațiile viitoare. 
Sacrificiul lor a deschis poarta 
unei vieți mai bune. Necazurile 
prezentului, neajunsurile zilnice, 
convulsiile pe care le implică 
schimbarea sistemului politic sunt 
dureroase dar trecătoare, însă 
eroismul celor care și-au dat viața 
pentru ca noi să putem spera 
măcar este cel care rămâne.

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin 

NEGOCIERE DIRECTĂ
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6,

sector 3, București, Direcția privatizare 3, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Ufgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/ 
1998 și HG 55/98, modificată și completată prin H.G. 361/1998, 74,01 % din acțiunile Societății 
Comerciale “AVICOLA” - SA Deva, cu sediul în Vețel, sat Mintia, str. Principală , nr. 
2, județ Hunedoara, cod fiscal R211'5830, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/8/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- creșterea păsărilor pentru carne și ouă;
- industrializarea cărnii de pasăre;
- comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O. R.C.): 50.595.400 

mii lei.
Cifra de afaceri conform bilanțului din anul 1997:12.345.867 mii lei.
Pierdere în ultimul an încheiat: 23.005.758 mii lei.
Structura acționariatului la data de 17/06/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 1.497.962 74,01
FFM 112.252 5,55
SCCANAROMSA 413.602 20,44
TOTAL 2.023.816 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 28.145 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de 
acțiuni scos la vânzare este de 42.160.140.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Oferte a FPS București, între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului limită de 
depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 25.000.000 lei va fi achitat în 
contul numărul 251100980900224 deschis la BRD - SMB. Documentele pe baza cărora se 
eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:

- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obliqatorie cumpărarea DOSARULUI DE 

PREZENTARE.

CASA AUTO TIMIȘOARA . <'

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă: 

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

Garanția de participare în valoare de 1.264.804.200 lei se achită la BRD - SMB în contul 
251100980900313. Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE 
PREZENTARE și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 
de devize convertibile în USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca 
Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 
55/1998, art. 27, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv 
Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, la Direcția Oferte Marketing, Relații cu Investitorii 
din str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, București, până 1a data limită de 20 ianuarie 1999, ora 
12,00. Ofertele vor fi deschise în aceeași zi 20 ianuarie 1999, ora 12,00.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (20.01.1999), ora 14,00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - 

cumpărare în devize convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a 
României, la data semnării protocolului de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o 
scrisoare de garanție bancară valabilă180 de zile calendaristice de la data depunerii 
ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la DP3 - doamna Carmen 
Condurache - telefon 3101693, fax 3101694. Informații suplimentare privind oferta FPS se 
pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

CNSLR-Frâtia dd un 
nou ultimatum 

Putorii
(Urmare din pag. 1)

românească datorită, în primul rând, 
lipsei de perspectivă a celor care 
trebuie să facă reformă. “Există firme 
care nu au nici un viitor. Ele trebuie 
închise. însă nu putem accepta un 
program amplu de închideri de 
întreprinderi, fără a avea și un pro
gram de dezvoltare care să umple 
golurile create. în lipsa unei strategii 
economice reale, mai mult decât 
problemele celor dlsponibllizați, ne 
preocupă soarta celor rămași în 
serviciu. Dacă puterea nu ia măsuri 
de revitalizare economică și aceștia 
riscă, în scurt timp, să-și piardă 
slujba, România devenind o națiune 
de șomeri aflată în blocaj economic*’, 
preciza dl Todoran. în discursul 
sindicalistului s-a putut desluși și o 
notă aparte, o înclinare spre ideea de 
autarhism, atunci când a declarat că: 
“Nu suntem încântați de ideea 
integrării în Uniunea Europeană. 
România nu trebuie să devină o piață 
pentru produsele Europei de vest 
furnizând, în același timp, o forță de 
muncă ieftină pentru întreprinzătorii 
occidentali”.

Din păcate intervențiile liderilor de 
sindicat au alterat caracterul dorit 
pragmatic al întrevederii. Fără să 
propună soluții, sindicaliștii aii 
împletit enunțarea unor probleme 
existente în propriile firme cu diatribe 
la adresa puterii, transformând 
întâlnirea într-un fel de tribună 
parlamentară de mâna a doua. Parla
mentarii prezenți și membrii 
administrației publice locale au 
promis că vor lua poziție față de unele 
din neajunsurile semnalate de 
sindicaliști.

Abonamente prin: O Societatea de cablu:
DEVASAT Tel: 200.200 Casierii • BD. Decebal, Bl. R parter 

• Direct la domiciliul dumneavoastră, prin agenții de vânzare HBO

Michael^
Space Jam 

pRisc maxim* 
Philadelphia 
«Ta apârare 
ine vorbește

HB©

CU
oricărei alte apariții 

pe micul ecran

vizionare gratuită intre 4 și 13 decembrie 

prezintă în luna decembrie 77 de filme 

este un canal de filme fără publicitate, 
subtitrat integral în limba română

transmite de luni până vineri, între orele 14:00 ■ 02:00, 
iar sâmbăta și duminica între 10:00 - 02:00

îți oferă o surpriză: aboneazâ-te acum și vei plăti 
abonamentul începând cu luna ianuarie

îți aduce cele mai mari succese 

cinematografice, evenimente sportive, 
concerte și spectacole în exclusivitate...

12 luni înaintea

Din 4 decembrie si în Deva/

http://www.sof.ro

