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Acum, la 

sfârșit de an, 
nenumărate 
sunt bucuriile

și urările ce vin să înconjoare 
inima și gândul 
Dumneavoastră.

In dulcele vers de colindă
a Crăciunului și-n 
clinchetul cristalin de
zurgălăi al Anului Nou 
adaug și urările mele de 
multă sănătate și bogate 
împliniri, însoțite de un 
sincer și călduros 
..’la r/Utt/li ■ “lai!

Mircia MUNTEAN 
primarul municipiului 

Deva 
\____________________ /

SC MEROPA SA 
HUNEDOARA

Conducerea 
executivă a SC 
MEROPA SA 

HUNEDOARA urează 
salariaților și familiilor 

acestora sărbători 
fericite, multă sănătate 

și multe bucurii în 
noul an.

7<z

tun!

“Cuvântul liber" - 10 (uti de 
apariție neîntreruptă

Se împlinesc azi, 23 decembrie ’99, 10 ani de la apariția 
ziarului “Cuvântul liber”, primul ziar al revoluției române în 
județul Hunedoara.

Privind în urmă cu 10 ani, ne aducem aminte de ziua de 22 
decembrie 1989 când, după fuga dictatorului cu elicopterul de pe 
acoperișul fostului Comitet Central, a căzut și puterea județeană 
de partid și de stat, sub presiunea demonstranților, care au asediat 
sediile fostei județene de partid și fostului consiliu popular 
județean. Fostul prim-secretar a fost obligat să declare din balconul 
Palatului Culturii că “ dictatorul a fugit, puterea este a poporului ”.

în timp ce la Deva se creau structurile provizorii ale noii 
| puteri, în redacția ziarului s-a hotărât, în unanimitate, sistarea 

apariției fostului ziar “Drumul socialismului” și apariția unui 
ziar liber și independent - “Cuvântul liber”. In acest act de curaj 
(dictatorul era încă în libertate}, ne-am bucurat de solidaritatea și 

■ ■ ======,  

sprijinul demonstranților, dar și de solidaritatea și sprijinul 
tipografilor, al lucrătorilor poștali și militarilor de la regimentul 
de geniu din Deva care au asigurat gaza tipografiei Toate acestea 
au făcut posibilă editarea noului ziar, care în noaptea de 22 spre 
23 decembrie a fost răspândit în totjudețul într-un tiraj de 60 000 
exemplare.

Astăzi “Cuvântul liber” împlinește 10 ani de apariție 
neîntreruptă și dumneavoastră, stimați cititori, sunteți îndreptățiți 
să nejudecați, să apreciați ceea ce am făcut bine în acest răstimp, 
să ne sugerați ce trebuie să mai facem pentru a ne ridica la 
înălțimea exigențelor dumneavoastră. Vă asigurăm că vom con
tinua să luptăm pentru libertate și adevăr, pentru o viață mai 
bună și mai demnă.

Tiberiu ISTRATE

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

® CUVÂNTUL
Hunedoara decembrie 1989
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Comemorarea 
eroilor 

Revoluției»
Moment aparte în istoria 

poporului român 22 Decembrie 
1989 va rămâne o dată de 
referință în inima și conștiința 
noastră.

împlinirea a 10 ani de la 
Revoluția română din 
Decembrie '89 a reprezentat 
ieri la Deva la Troița din Piața 
Operei și la Hunedoara în 
Parcul Tineretului un prilej 
aparte de evocare a jertfei 
celor care au răsturnat prin 
sacrificiul suprem dictatura lui 
Ceaușescu, dând astfel un nou 
curs istoriei și vieții poporului 
român.

Comemorarea eroilor 
Revoluției din Decembrie ’89 a 
prilejuit și un moment de 
meditație la cei 10 ani de când 
România a pășit pe calea 
democrației, la marile probleme 
cu care se confruntă țara 
noastră astăzi.

La festivitățile de la Deva 
și Hunedoara au participat 
autoritățile locale și județene, 
cadre militare, luptători din 
decembrie, familii ale eroilor 
martiri, precum și cetățeni din 
cele două municipii.

în memoria acestora s-au 
depus coroane de flori, s-au 
oficiat slujbe de pomenire.

Corne/ POENAR

Cabinetul Isărescu și 
obiectivele anului 2000

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

Cu ocazia săr
bătorilor de iarnă și 
Anului Nou, societatea 
"UNITA* urează tuturor

B.I.RBacă se pare că a fost 
rezolvată o criză - cea 
guvernamentală - prin 
obținerea votului de 
învestitură din partea 
Parlamentului și depunerea 
jurământului în fața preșe
dintelui Constantinescu, 
rămân o seamă de 
probleme pentru cabinetul 
premierului Isărescu în 
anul electoral 2000. 
Programul alcătuit în pripă

și prezentat sumar își 
propune câteva obiective 
oarecum ambițioase, însă 
destul de greu de realizat, 
având în vedere mizele 
politice, nu tehnocrate, 
trebuind să conducă o 
echipă de miniștri 
politicieni, fiecare apărând 
interesele celor pe care-i 
reprezintă. în legătură cu 
componența noului cabinet 
nu sunt prea multe de

comentat, deoarece 
schimbări de esență nu s- 
au produs, rămânând la 
guvernare cam aceeași 
Mărie cu altă pălărie.

Referitor la obiectivele 
propuse ar fi câte ceva de 
notat. Pe lângă 
accelerarea reformei, se

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 3)

asiguraților, 
colaboratorilor și 
salariaților un "AlillOU 

fericit” și

Nașterea Domnului este moment de 
bucurie pentru creștini. Ca Sărbătoarea 
Crăciunului să fie deplină și pentru 
persoane bolnave care-și petrec viața 
departe de cei dragi, Redacția ziarului 
nostru a dăruit tricotaje, luate de la SC 
Meropa SA Hunedoara, bătrânilor din 
Căminul-spital Brănișca. A fost o surpriză 
plăcută care a adus lacrimi în ochii celor

care de Crăciun pot 
îmbrăca pulovere noi.

Printr-o fericită 
coincidență, marți au 
venit cu colinda la 
asistați și elevii școlii 
din localitate. Ziua va 
rămâne cu siguranță 
printre amintirile lor 
frumoase, cei internați 
la Brănișca fiind 
iubitori de frumos 
după cum o dovedește 
și expoziția din 
cabinetul de ergo
terapie. Rezultatele 
terapiei ocupaționale - 
materializate în 
obiectele expuse - 
sunt remarcabile, în 
special grafica 
semnată de Daniel 
Cosma.

Gestul caritabil al 
ziarului nostru a fost 
răsplătit de mulțu
mirile conducerii 
instituției și Inspecto
ratului Teritorial de 
Stat pentru Handi
capați, dar mai ales de 
fericirea pe care am 
văzut-o pe chipurile 
,,beneficiarilor". (V. 
ROMAN)

Foto: Traian MÂNU

McDonald’s 
aduce 
bucurii 
copiilor

Anul acesta pentru copiii 
din casele de copii din Deva 
sărbătorile de iarnă au 
început mai devreme. Alin 
Popescu, directorul 
McDonald’s Deva, și 
Primăria Deva au avut o 
inițiativă dintr^ cele mai 
fericite. Din banii alocați de 
la bugetul local pentru 
sărbătorile de sfârșit de an, 
copiii cu o condiție socială 
grea au primit meniuri și 
jucării de la McDonald’s. 
Pentru unii dintre micuți a 
fost poate prima dată când 
au putut pătrunde în 
universul McDonald’s. 
(S.P.)

• - Tăticule, ce
înseamnă “săptămâna 
chioară”?
- Dragul meu, este 

perioada când îngerul 
păzitor al bărbatului se 
află în concediu... .

Cu prilejul 
Sărbătorilor de 

Crăciun și ale Anului
Nou 2000

Banca Internațională a 
Religiilor •

urează tuturor clienților și 
colaboratorilor un sincer 

“LA MULTI ANI!”
9 ________

O frumoasă realizare la Șoimus

Inaugurarea rețelei 
de distribuție a r 

gazului metan
De câțiva ani încoace ne-am 

convins tot mai mult că lucrurile 
bune sunt pe cale de dispariție. 
Cu unele excepții. Mai puține ce-i 
drept, dar totuși există. Excepțiile 
ne arată că acolo unde se dorește 
cu adevărat să se realizeze ceva 
folositor pentru obște, pentru o 
viață mai bună și prosperă 
rezultatul este pe măsură.

Luni, 20 decembrie a.c., în 
localitatea Șoimuș a avut loc un 
eveniment deosebit - inaugurarea 
rețelei de distribuție pentru gaze 
naturale. Adunarea festivă a 
reunit la Căminul cultural din 
Șoimuș oficialități județene, 
consilieri locali, patroni ai unor 
firme importante din județ, 
locuitori ai șatului. în prezența dlui 
Nicolae Stanca, prefect, și a dlui 
Laurențiu Nistor, primarul 
comunei Șoimuș, s-au deschis 
oficial și Casa Căsătoriilor, 
farmacia, biblioteca și o bucătărie 
în cadrul Căminului cultural. 
Preotul paroh al satului Șoimuș a 
sfințit toate acestea. De 
asemenea, în satul Boholt s-au 
repus în funcțiune două poduri 
distruse în urma inundațiilor din 
acest an. însă momentul cel mai 
important a fost inaugurarea SRM

(Stație de Reglare Medie a gazului 
metan), datorită căreia în 
momentul de față, la peste 80 de 
gospodării din Șoimuș, arde 
flacăra gazului. "Evenimentul 
care ne reunește este unic în 
activitatea noastră. Este o 
sărbătoare mare în județul nostru, 
în condițiile în care puține primării 
își pot permite ca dintr-un buget 
propriu să facă asemenea 
investiții. Drumul pe care l-am 
parcurs în realizarea acestei 
investiții a fost plin cu obstacole pe 
care datorită tenacității am reușit 
să le depășim. Ceea ce noi și 
Consiliul local am făcut pentru 
locuitorii comunei este pentru că 
dorim să ajungem o comună 
dezvoltată, civilizată și prosperă”, 
a declarat Laurențiu Nistor. Pe 
această cale s-au adus mulțumiri 
tuturor factorilor care au sprijinit 
pe parcursul anilor acest proiect 
și au ajutat la realizarea lui: 
Prefectura județului, Consiliul 
județean, Consiliul local, SC 
Viancons SA, locuitorii satului.

La rândul său, Nicolae 
Stanca, prefect, aprecia acest

______ Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 3)
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DORICI O BUNA
APROVIZIONARE CU
banane

portocale
lămâi 

\ roșii 
castraveți 

/ ulei
zahăr

ouă 
alte sortimente de legume și fructe?

<a cele mai mici prețuri
din Ardeal?

Adresați-vă la SC SERVCOM SRL Deva
(în piața centrală), tei/ fax 054/ 216234.

FLANCO
UN MAGAZIN ELECTROPRACTIC

OFERTA MILENIULUI
• Cele mai renumite mărci
SONY, PHILIPS, LG, DAEWOO, INDESIT, 

ARISTON, ZANUSSI, WHIRLPOOL, BOSCH, 
SIEMENS, ROWENTA, TEFAL.

• Cel mai simplu sistem de rate:
> actele se întocmesc în magazin;
> cea mai mică dobândă;
> 0% avans.
Și încă ceva... cumpără de la FLANCO în 

valoare minimă de 150$ și obții o REDUCERE 
PE VIAȚĂ!!!

FLANCO - Deva, b-dul Decebal, bl.S,
tel. 216211.

Petreceți un Revelion 

de neuitat ta

THL_
Urlc^ni, Aleeo Teilor, Vita D, parter.

---------- -

SC PAMiCOR SA 
HUNEDOARA 

vinde prin LICITAȚIE DESCHISĂ CU 
STRIGARE în data de 

28.12.1999 la ora 14.00
- Bar Melodi, str. Libertății
- Brutărie Ghelar
în caz de neadjudecare a acestora 

licitația se va repeta în fiecare zi de 
marți la ora 14.00.

Informații suplimentare la telefon-fax 
054/713421

AUTOMOBILISTE'-------------------------------- r ---------
Societatea de Asigurare Româno Germană "UNITA" 

vă așteaptă la sediul din str. Horea, nr. 17, zilnic 
între orele 8-18 iar sâmbăta și duminica între orele 8-12, 
precum și la Hotelurile Societății SARMIS și DEVA cu 
program NON STOP și la Agenția BTT din B-dul 
Decebal, între orele 8,00 - 15,00, pentru încheierea 
"Asigurării obligatorii de răspundere civilă 
AUTO" - pentru anul 2000

ATENȚIE?

Puteți berteficia de o reducere de 10% dacă plătiți 
integral primele anuale până la 31 decembrie 1999.

CĂUTÂȚI SOCIETATEA "UNITA"

Direcția silvică Deva
Organizează la sediul acesteia din Deva, str. Mihai 

Viteazu, nr. IO, LICITAȚIE pentru vânzarea masei lemnoase 
din producția anului 2000.

Licitația este deschisă și va avea I. in data de 13 
ianuarie 2000, ora 10.00.

Licitația se va desfășura conform “Regulamentului de 
vânzare de către Regia Națională a Pădurilor a masei 
lemnoase destinată agenților economici", aprobat prin HG. 
nr. 605/1908.

Masa lemnoasă ce se oferă la această licitație se află In 
raza ocoalelor silvice subordonate Direcției Silvice Deva.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt 
atestați pentru exploatarea lemnului potrivit J1.G. nr. 342/ 
1005 și n.G. 70/1000 sau tl.G. 404/1000 și îndeplinesc 
condițiile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 30140/T.GI1./I2.05.1000 
referitor la dispozitivele de marcat material lemnos.

Nu vor fi acceptați la licitație agenții economici care au 
datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 
subordine, sau sunt nominalizați ca debitori de către Regia 
Națională a Pădurilor.

Masa lemnoasă neacțjudecată la această licitație va fi 
oferită din nou la licitație In data de 27 ianuarie 2000.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie 
numerar la casieria unității, fie in contul nostru nr. 2511.1 - 
16.1/ROL, deschis la BCR.

Documentația care include caietul de sarcini, lista 
partizilor și fișele tehnico-economice se pot pune la dispoziție 
agenților economici începând cu data de 10 ianuarie 2000.

in data de 28 ianuarie 2000 se va organiza NEGOCIERE 
pentru masa lemnoasă neadjudecată din producția anului 

*2000.
Relații suplimentare la telefoanele: 054/224649;

fOJBROU,
< -premii

V«no io magazinele
Ana Electronic!

Aid le a• feepta produse de înalta tehnologie si multe surprize. Fiecare produs cumpărat de la noi 
iii da sursa sa casligi la marea tombola a celor 500 de premii.Completează talonul in magazine si 
bucurn- le de avan1a]ele tehnologiei oferite de Ana Electronic. Tragerea la sorti va avea loc in 
perioada 13 - 20 ianuarie 2 0 00. C a s t i q a to r I i vor H anunlali in preta

: Ml 
"Bl 

televizorul Ț&

Oferta valabila intre 25 noiembrie - 30 decembrie 1999
Alte premii:

Frigidere, masint despoiat, televizoare, combine muzicale, cuptoare cu microunde, aspiratoare 
si alte electro casnice 

Mai bine cu noi
HECTHONIC

QUASAR B-dul Decebal, bl. R, parter, Deva 
telefon: 054 / 230 398; 054 / 231 544

222481; 225199; 092/950216.
X________ __________

r □e saroatori, visele

devin realitate

TELEFOANE GSM
ÎNCEPÂND
Luna cadourilor poate sa tina 3 luni ! 
Daca te abonezi la DIALOG in decembrie primești 
3 luni de abonamentfgratuit 
la oricare tip de aboq^mgril DIALOG

Pdti câsliga‘tinul din cele 
10 premii de cale 
100jnllioanelw, 

cadpu ae la DIALOG!

EUROltL-RADIO SAT
; B-dul Libertăți 

tel: (054) 2^0.222
prin i,bloc J, parter

• I v a ofana «aiiatMla cu LD^.ra-6 « loarc- nsurr» au.« im «ricfcutut
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Oferte pentru
Revelionul 2000
Deși vremurile sunt cum 

sunt, deși unii oameni își 
strâng cureaua cu încă o 
gaură, două și își vor petrece 
această ultimă noapte a 
anului acasă cu familia, în 
jurul unei mese încărcate 
după buget, alții mai cu dare 
de mână au mai multe 
posibilități de a-și petrece 
într-un mod festiv noaptea 
trecerii spre o altă mie de 
ani...

Domnii la patru ace, 
doamnele în toalete de seară 
și cu coafuri sofisticate și 
fanteziste, tineretul în ținute 
ceva mai lejere, pot alege 
dacă nu au făcut-o până acum 
unul dintre restaurantele ori 
localurile mai răsărite din 
Deva. Prețurile nu sunt 
exagerate, ca pe Valea

OAMENII CU SUFLET AJUTĂ 
ȘCOLILE DIN HĂRĂU
» •

Elevii de la școlile din comuna Hărău au parte în aceste zile 
de mari bucurii. Sărbătorile au început iar Moșul a venit cu daruri 
multe pentru ei. Micuții l-au răsplătit cu spectacole în care au 
dansat și au colindat. Costumele populare pe care le-au îmbrăcat 
elevii au făcut deliciul părinților care au fost invitați să participe la 
serbare. Directoarea școlii din centru de comună, Elisabeta llie 
Zudor, spune că cea mai mare mulțumire a însemnat zâmbetul de 
fericire ce a apărut pe chipul copiilor când Moș Crăciun a poposit 
la ei în școală. De menționat că la școala din Hărău elevii 
beneficiază o date pe săptămână și de un mic dejun gratuit. Acest 
lucru e posibil datorită sponsorilor. Și cu această ocazie cadrele 
didactice din școlile din Hărău, Comitetul de părinți și elevii aduc 
mulțumiri unor firme care au făcut posibilă sosirea lui Moș 
Crăciun anul acesta. Mai mult SC Silva Lemn Text SRL Deva, SC 
Prod Serv Corn Belvedere, Casial Chișcădaga, Carmetaplast 
Deva, Primăria Hărău au înțeles că sprijinul lor contează mult și au 
contribuit la eliminarea unor deficiențe în funcționarea în bune 
condiții a instituției școlare din Hărău. Deci, se poate și așa.

Sorina POPA

Prahovei ori în străinătate, 
acestea variind în funcție de 
categoria restaurantului, de 
la 300 000 la 600 000 de lei.

într-o ordine aleatorie, 
ofertele sunt următoarele: 
Restaurant "Decebal" - 600 000 
de lei de persoană, 230 
locuri, în 3 saloane; Pizzeria 
“Capricio" - 400 000 de lei, 40 
de locuri; Restaurant “Sarmis” 
- 550 000 de lei, 220 locuri, în 
3 saloane; Restaurant "Deva” - 
500 000 de lei, 200 locuri; 
Disco Bar'Deva - 400 000 de 
lei, 70 locuri; Restaurant 
"Cristal” - 300 000 de lei, 65 
locuri; Restaurant "Imperial” - 
500 000 de lei, 30 locuri; 
Restaurant "Lido” - 600 000 de 
lei, 140 locuri, în 3 saloane.

Traian MÂNU _________ J

Zilele Școlii 
“Andrei 
Șasuna”

“Zilele Școlii “Andrei 
Șaguna” au ajuns la a doua 
ediție. Manifestarea a 
precedat vacanța
sărbătoriior de iarnă cu 
manifestări educative de larg 
ecou.

Concursurile de cultură 
generală au antrenat peste 
20 de echipaje, câte șapte 
din clasele a ll-a și a IV-a, și 
opt din cl. a Vil-a. Probele de 
concurs au fost presărate cu 
momente artistice care au 
creat o atmosferă caldă, 
relaxantă, întrecerilor. Tot în 
“zilele școlii” s-au desfășurat 
și olimpiadele pe obiecte (la 
niv.el de școală), dar și 
numeroase și apreciate 
întreceri artistice de muzică 
ușoară și populară, de 
creație literară, ca și 
concursuri sportive. N-au 
lipsit parada modei, 
întrecerile gen “Miss" și 
“Mister" ale elevilor cl. a V-a, 
încununate cu coroniță și 
joben, dar nici serbările 
pomului de Crăciun. 
Deosebit de apreciate au fost 
cele organizate de Învățătorii 
Ovidiu Miheț, Alina 'Tarnu, 
Marioara Munteanu,
Veronica Răcășan la 
apreciata unitate “Mc 
Donald's". S-au acordat 
premii simbolice
câștigătorilor concursurilor 
și peste 1600 de elevi au 
primit felicitări, scrise anume 
pentru ei și pentru părinții 
lor, de directorul școlii, prof. 
Gelu Minișca, cu prilejul 
sărbătorilor de Crăciun.și al 
Anului Nou 2000.

Zilele Școlii “Andrei 
Șaguna” la a doua ediție au 
fost un succes și o bucurie. 
(L. LICIU)

Cabinetul Isărescu și 
obiectivele anului 2000

(Urmare din pag. 1)

prevede o oarecare creș
tere economică (aceasta 
fiind însă cu multe semne 
de întrebare), în același 
timp punându-se accent 
pe reducerea deficitului 
bugetar - la 3 la sută din 
PIB - și a inflației - la maxi
mum 30 la sută. Evident 
că se așteaptă - cum a 
spus premierul - un aport 
de capital străin de 4-5 mi
liarde de dolari, din care 
două miliarde nerambur
sabili.

(Urmare din pag. 1) 

eveniment ca fiind unul 
deosebit în viața unui județ 
cu probleme economice și 
sociale. “Ceea ce s-a 
realizat este și meritul 
cetățenilor pentru că au fost 
alături de primar și 
consilieri”, mărturisea M. 
Rudeanu, președintele 
organizației județene a 
PDSR.

Gazul metan - miracolul 
acestui secol - cum a fost 
denumit în cadrul adunării - a 
adus nu doar căldură în 
casele oamenilor, ci și o 
mulțumire sufletească. La 
fel ca și noile și modernele 
instituții inaugurate în ziua 
respectivă. Gașpar Henț din 
Șoimuș spunea că 
"Introducerea gazului este 
un lucru extraordinar, care nu 
se poate măsura în cuvinte. 
De câteva zile beneficiem de

Acestea ar fi prioritățile 
echipei actuale de guver
nare, care însă va avea o 
viață s,curtă, o parte din 
eforturi fiind concentrate 
pe pregătirea alegerilor. 
Potrivit promisiunilor 
făcute la învestitură, nu se 
vor mai angaja cheltuieli 
fără a avea surse de 
acoperire și nu se va mai 
continua subvenționarea 
firmelor cu pierderi. Dacă 
noul cabinet se va bucura 
sau nu de succes rămâne 
să constatăm la timpul 
potrivit.

Inaugurarea rețelei 

de distribuție a 
r 

gazului metan
gaz, pentru că am plătit toată 
datoria de 6 mii. lei. Totuși, 
ne-am cumpărat și lemne 
pentru iarnă, cu care 
încălzim două camere. Casa 
Căsătoriilor este necesară 
pentru tineri, iar farmacia 
pentru vârstnici. “Gazul costă 
foarte mult, dar merită să 
faci o asemenea investiție. 
Recomand acest _ lucru 
tuturor gospodăriilor. în total, 
am cheltuit cu introducerea 
gazului peste 8 milioane lei 
(incluzînd și centrala 
proprie). La vârsta mea nu 
credeam că mai ajung să 
văd realizată această 
promisiune făcută de 
domnul primar”, mărturisea

Șoferie și 
alcool

Ruja Gheorghe de 32 
ani din Deva, șomer, fără 
antecedente penale, a 
fost surprins de către 
polițiștii de la Biroul Poli
ției Rutiere în timp ce 
conducea autoturismul 
cu nr. HD-02-TAZ, fiind 
sub influența băuturilor 
alcoolice. I s-a reținut 
permisul de conducere 
în vederea suspendării și 
a fost sancționat con
travențional cu o amendă 
în valoare de 600.000 de 
lei.

Petru Țichil.
Trebuie amintit faptul 

că doar în anul acesta s- 
au investit în rețeaua de 
distribuție pentru gaze 
naturale 2,6 miliarde lei. 
Demersurile pentru 
această investiție au 
început în 1995, prin grija 
și perseverența autorită
ților locale. Din cele 400 
de locuințe din Șoimuș s- 
au depus 331 de cereri, 
din care 19 gospodării 
au renunțat. Acum, peste 
20 de familii au venit cu 
noi cereri, solicitând 
introducerea gazului în 
gospodării.

CONNEX. singurul serv ciu GSM care oferă service rapid și eficient
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FEKIGITt! Lâ WlUl/p ANI!

SC HIDROCONSTRUCTIA SA 
BUCUREȘTI '

Sfânta sărbătoare a nașterii Mântui
torului Iisus Hristos și întâmpinarea Anului 
Nou 2000 îmi oferă plăcutul prilej să aduc 
mulțumiri și felicitări întregului colectiv de 
angajați ai societății pentru munca și 
realizările din acest an, să le doresc sănătate, 
împăcare sufletească și bucurie, alături de 
cei dragi lor, un an mai spornic, cu vise 
transformate în realitate. Aceleași gânduri 
calde, urări de bine și de noi împliniri tuturor 
colaboratorilor, beneficiarilor serviciilor 
noastre, prietenilor.

Domnul să fie cu voi, la anul și
La multi ani!
in numele Consiliului de administrație, 

ing. loan RfiDU, 
director general

l ___ _________„_______________ ____ .

SC VĂRUTOIUM PROD COM. 
SRL QRĂSTIE

f
Nașterea Domnului Iisus Hristos și sosirea 

Anului Nou 2000 ne încarcă de bucurie și 
speranță. Din prea-plinul sufletelor noastre 
revărsăm spre toți angajații firmei și familiile 
lor, spre colaboratorii, beneficiarii produselor 
noastre, partenerii de afaceri, cele mai alese 
gânduri de bine și urări de sănătate, dorim să le 
fie casa plină de belșug și de lumină, să aibă 
zile mai frumoase și mai multe 
vise împlinite în anul care 
ne bate la ușă.

Mariano $i
Dorin VfiRUȚOIU,

administratori

Sărbători fericite! 
La multi ani!

SOCIETATEA DE 
CONSTRUCȚII CCCF SA 

FILIALA DEVA
Acum, când așteptăm cu 

emoție și bucurie Sfintele 
sărbători ale Crăciunului și 
Noul An 2000, gândurile 
noastre sincere se îndreaptă 
spre toți cei care au contribuit, 

prin activitatea lor, la realizarea obiectivelor de 
construcții drumuri și poduri ale filialei noastre, 
pentru care le adresăm mulțumiri și felicitări.

Sperând că viitorul va fi mai bun, le dorim 
lor, precum și colaboratorilor și partenerilor de 
afaceri, sănătate, prosperitate și tradiționalul

La multi ani!
Ing. Marias MITROFfîN 

directorulfilialei 
Ec. Emil PRRRU I 

director economic
< , ................................. .............— — /

SCIPHSADEVA
Doresc din toată inima ca sfânta 

sărbătoare a Crăciunului și Noul An 
2000 să le aducă salariaților noștri și 
familiilor lor pace sufletească și belșug 
în case, voie bună și fericire. Lor, 
precum și colaboratorilor și 
destinatarilor prestațiilor noastre, le 
adresez urări sincere de sănătate, un an 
mai bogat în împliniri pe toate 
planurile, bucurie și prosperitate, alături 
de urările din moși-strămoși de

Sărbători fericite și La mulți ani!
A
In numele Consiliului de\ 

administrație,
Ing. Semion STRNER, 

director  general 
*_ - ------- - ------------- - -----------V

[ SC MINEXFOR SA
I OFM

îmi fac o datorie de suflet, cum o cere 
datina străbună, ca în preajma Sfintelor 
sărbători ale Crăciunului și în 
întâmpinarea Anului Nou, să adresez 
tuturor salariaților societății și familiilor 
acestora, clienților, beneficiarilor 
serviciilor noastre, colaboratorilor, cele 
mai frumoase gânduri, urări de 
sănătate și bucurii, anul 2000 mai bogat 
în împliniri.

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

Ing. Nicolae ȚRNDRRCl 
director genera!

»__________________________________________ —_______ a

SECȚIA DRUMURI 
NAȚIONALE DEVA 

F

Cu prilejul sfintelor sărbători 
ale Crăciunului și al celei de la 
cumpăna dintre anii 1999-2000, 
le adresez salariaților unității și

familiilor lor, colaboratorilor, prietenilor 
noștri, cele mai curate gânduri și pace 
sufletească, le doresc numai împliniri în
muncă și în viață în 
anul care stă s 
înceapă, bucurie în 
inimi și belșug în 
case.

Tuturor, La mulți 
ani fericiți!

Ing. Ghcorghe 
BRfiNZfiN, 
șeful secției

SC DISTRIGA2 NORD SA 
TÂROU MUREȘ

SUCURSALA PFW
în spiritul frumoaselor tradiții românești 

la ceasul sărbătorilor sfinte ale neamului, 
acum, în preajma Crăciunului 1999 și a 
sosirii Noului An 2000, le adresez angajatilor 
societății noastre, familiilor lor, colabora
torilor, tuturor celor cărora le prestăm 
servicii, gânduri sincere de prețuire pentru 
înțelegere și cooperare, le doresc sănătate 
și fericire, să le pogoare lumina în suflete, 
iar belșugul să le umple mesele, să aibă un 
an mai bun, mai liniștit sub toate aspectele.

Sărbători  fericite! 
La multi ani!

Ing. Rada POPESCU 
director general

J

PRIMĂRIA COMUNEI
8ERIU
Fie ca Sfintele sărbători ale Nașterii 

Domnului Iisus Hristos și sosirea 
Anului Nou să picure în sufletele 
locuitorilor comunei Beriu bunătate și 
liniște, iar în case belșug și veselie. Cu 
acest prilej, le doresc tuturor sănătate și 

prosperitate, anul 
2000 să le aducă 
numai zile senine și 
să le împlinească 
mai multe visuri.

Sărbători fericite 
și La mulți ani!

Primar, 
RodkaMOȚfî

_________________________________________ ■

SC VEVATRANS SA
DEVA

La ceasul Sfintelor sărbători ale 
Crăciunului și în preajma Anului Nou 
2000, le adresez din toată inima 
salariaților firmei și familiilor lor, 
publicului călător, colaboratorilor, cele 
mai alese gânduri, urări de sănătate și 
fericire, un an mai bun pe toate 
planurile, belșug și bucurie.

Sărbători fericite!
La multi ani!

f

Ing. loan ROMAN, 
director genera!
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COMPANIA NAȚIONALA A 
HUILEI PETIHOSANI

' Stimați mineri,
Cu ocazia intrării într-un nou an Compania 

Națională a Huilei Petroșani vă urează multă 
fericire, o viață îmbelșugată, împlinirea tuturor 
dorințelor însoțite de urări de bine, sănătate d 
bucurii.

Fie ca anul 2000 să vă fie mai rodnic, mai 
prosper.

La multi ani!

Ing. Ilie Bălănescu,
director general

ISC CCNlScîTsÂTceva

PUNR - județul Hunedoara
Sfintele sărbători ale Crăciunului și Anului Nou 

ne oferă plăcutul prilej de a transmite 
membrilor și simpatizanților PUNR, 
precum și tuturor locuitorilor județului 
Hunedoara, urări de multă 
sănătate, fericire și numai 
bine.

Fie ca Nașterea Domnului 
și Anul Nou să aducă pace, 
bună înțelegere și prosperitate în casele dumneavoastră.

Dumnezeu să ne ajute să realizăm împreună tot ce 
este mai bun pentru neam și țară.

Sărbători fericite! 
și La Multi Ani!

Biroul executiv al Filialei PUNR Hunedoara

Cu ocazia Sfintelor sărbători de iarnă și 
a Anului Nou 2000 transmitem salariaților 
firmei și familiilor lor, clienților și 
colaboratorilor noștri, cele mai alese 
gânduri, calde urări de sănătate,

Ing. Constantin Joan,
administrator

numai bucurii și împliniri. 
Sărbători fericite!
La multi ani!

Inspectoratul de Poliție al 
Județului Hunedoara•

Sărbătoarea creștină a Nașterii Domnului și Anul Nou 
2000 oferă conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului 
Hunedoara plăcutul prilej de a adresa locuitorilor județului 
nostru urări de bine, multă sănătate, fericire și noroc în viață.

Pentru activitatea din anul ce îl încheiem în curând, 
felicităm polițiștii și angajații civili, familiile acestora, care 
le-au fost alături și au înțeles privațiunile vieții de polițist.

De asemenea, ținem să mulțumim celorlalte instituții ale 
statului care, alături de Poliție, au contribuit la asigurarea 
unui climat de liniște și siguranță civică.

Tuturor le urăm ca Anul 2000 să le aducă

Șeful Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara,

colonel Ștefan Sever Aranaciu

' multe realizări în activitatea de zi cu zi, sănătate 
și fericire.

La multi ani!

CQM&T 
DEVA SA

Sindicatul Energeticienilor din 
Rețele Electrice - județul Hunedoara

Cu ocazia sfintei sărbători a Crăciunu
lui, la încheierea încă a unui an de colabo
rare, Consiliul de Administrație al Societății 
COMAT DEVA SA adresează salariaților,
acționarilor și partenerilor de afa
ceri, cu cele mai alese gânduri, 
calde felicitări, urări de sănătate $ 
deplină și împliniri în Anul Nou 
2000, alături de cei dragi.

Sărbători fericite!
La multi ani!

Sub lumina nașterii Mântuitorului, vă 
dorim un an de alese împliniri alături 
de cei dragi, lumină în case, în suflete 
și un sincer „La Multi Ani 2000!”. 
Acum, la cumpăna dintre ani, 
gândurile noastre se îndreaptă către toți 
locuitorii județului Hunedoara.
Sperăm ca anul ce vine să fie pentru toți 
mult mai bun. Sufletele noastre să se umple 
de fericire și să avem bunăstare.

Vă dorim multă sănătate, noroc și fericire. 
Sărbători fericite!
La Multi Ani!

Sindicatul Energeticienilor din Rețele

I •

Electrice, județul Hunedoara

S.C. Electrica S.A.
Sucursala de Distribuție Deva

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă și a Anului Nou 
2000, SC Electrica SA, Sucursala de Distribuție 
Deva, urează tuturor consumatorilor de energie 
electrică sănătate, prosperitate și împlinirea 
dorințelor. Fie ca Noul An să ne aducă numai bucurii 
și să fie mai rodnic, astfel încât să ne K 
bucurăm împreună de el. Dorim să-i 
asigurăm pe clienții noștri că vom face 
tot ce ne stă în putință să 
îmbunătățim serviciile pe care le 
oferim. Tuturor împliniri și fericire.

Sărbători fericite!
La Multi Ani!

Director ing. Cornel Cazan

UNIUNEA FORȚELOR DE 
DREAPTA

Se apropie clipa pe care o pot trăi numai aleși ai 
destinului.

Acum două mii de ani s-a născut Hristos - a fost 
un început.

Anul 2000 este anul unui început de drum - un 
drum nou pe care să-l parcurgem împreună.

Să construim o Românie a fiecărui Român! 
Uniunea Forțelor de Dreapta vă urează 
Crăciun Fericit și viață lungă în prosperitate.

SC Gaz Hațeg SA
Cu ocazia Sfintelor sărbători ale Nașterii 

Domnului Hsus Hristos și a Anului Nou 
2000, urăm salariaților firmei și familiilor 
lor, beneficiarilor serviciilor noastre, parte
nerilor de afaceri, sănătate și bucurii, nu

mai împliniri și bel
șug, alături de tradi
ționalele urări stră
moșești

Sărbători fericite 
fi

La multi ani!
Consiliul de 

administrație

SC ROGARD COOMIMPEX
SRL HAȚEG

. a r
In întâmpinarea sărbătorilor Crăciunului 

și a Noului An 2000 le urăm angajaților 
societății noastre și familiilor acestora, 
precum și clienților, colabo
ratorilor, partenerilor de afa
ceri, voie bună și sănătate,
noi succese împreună, un 
an mai bun, în pace și 
prosperitate.

Sărbători fericite!
La multi ani!
Consiliul de administrație

4cum, în preajma Crăciunului 
și a Anului Nou 2000, îmi face o deosebita 
plăcere si ura constructorilor din cadrul 

SC *iForicon"SADeva, familiilor acestora, 
colaboratorilor fi beneficiarilor noștri, 

precum ți acționarilor societății, 
multă sănătate, bucurii fi împliniri 

în anal care vine.

La multi ani !
Director general,

ing. Octavian Mihăilă

Primăria comunei Luncoiu 
de Jos

Cu prilejul Sfintelor sărbători de Crăciun, 
al Anului Nou 2000 și al Bobotezei, urăm 
cetățenilor comunei, colaboratorilor Primăriei 
și Consiliului local, cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, însoțite de speranța într-o 
viață mai bună în ultimul an al mileniului.

Ileana Ciuclan,
primarul comunei Luncoiu de Jos
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12.00 Surprize, Surprize (r)
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova
16.00 Em. în limba maghiară
17.30 Agenția de plasare
18.10 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

595)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. 

Sport. Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 14)
21.40 Cu ochii’n 4
22.10 Justiție militară (s,

ep.1)
23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Recurs la morală
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8.00 TVR lași
9.05 Microcosmos (do)
10.30 Gibbi și Doppiaw (d.a)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 FBI C-16(s/r)
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Lumea PC-ului
15.00 Oameni ca noi
15.30 Conviețuiri
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

596)
20.00 Jurnal. Sport. Meteo
20.55 Telecinemateca:

Căsătorie în stil italian (co. Italia 
1964)
23.00 Jurnalul de noapte

12.00 Integrale (r)
13.00 Tribuna partidelor 

parlamentare (d.a)
13.30 Din cele mai frumoase melodii 

populare
14.00 Conviețuiri
14.45 Santa Barbara (s)
15.00 Obsesia (s)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Curier de ambe sexe
18.00 Care pe care
18.40 Personalități
19.00 Videoclipuri
19.15 Călătorind prin țară
19.45 Pagini din istoria teatrului 

românesc (VII)
20.45 Documentar
22.00 Fotbal Meci din Campionatul 

Angliei (d) 

7.00 Care pe care
10.10 Limbi străine. Engleză
10.35 Născut printre animale 

sălbatice (dq)
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2
14.00 Conviețuiri

15.00 Obsesia (s)
15.30 Știri
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care (cs)
18.40 Personalități
19.15 Călătorind prin țară

19.30 Astă-seară dansăm în 
familie (co. România 1972)
21.55 Personalități

8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Cele 12 zile ale Crăciunului 

(d.a)
11.00 Copii de împrumut (co. SUA 

1992)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Buni prieteni -ed. spec.
14.00 Sanie de zurgălăi (mag.)
16.00 Festivalul Modei la lași
17.00 Știri
17.20 La mulți ani, Vouă!
17.25 Capcanele destinului (s, ep.

13, 14)
19.00 Observator
20.00 Forțele de muncă (s)
22.30 Observator
22.30 Marius Tucă Show

8.00 Dimineața devretne
10.00 Știri
10.10 Animal Show (s)
10.50 Asterix în Anglia (f. da.

Franța 1986)
12.00 Pe cont propriu (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 26, 27)
17.00 Știri
17.25 Capcanele destinului (s, ep.

15,16)
19.00 Observator
20.00 Cavalerii mesei rotunde

(istoric SUA 1995)
22.00 Observator
22.30 A treia planetă de la Soare 

(s, ep. 2)
23.00 Imperiul ghetii (SF SUA 

1998).

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
(mag. matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Fiicele doctorului March (f/r)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 93)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 80)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
18.50 Chestiunea zilei
19.00 Știrile PRO TV
19.50 Chestiunea zilei
20.00 Toți câinii ajung în Rai (d.a. SUA

1989)
21.55 Știrile PRO TV

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
. (mag. matinal)

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Batman se întoarce (f.a. SUA 

'92)
12.30 Superman (d.a, ep. 9)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 94)
13.50 Ani de liceu (s,-ep. 81)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
18.30 Dăruiești și câștigi!
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Nikita (s, ep. 50)
21.00 Melrose Place (s)
22.00.Chestiunea zilei .

7.30 - 12.30 Filme și 
seriale (reluări)
14.15 Antonela (s, ep. 1)
15.00 Dragoste și putere

(s)
15.30 Luz Clarita (s)
17.30 Pentru iubirea ta (s)
18.30 Angela (s).
19.30 Acasă la*bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele 

meu (s)
22.30 De aici în eternitate 

(dramă SUA 1953)

7.15 - 12.30 Filme și 
seriale (reluări)
14.15 Antonela (s)
15.00 Dragoste și putere 

(s)
15.30 Iubire sfântă (s)
16.30 Luz Clarita (s)
17.30 Pentru iubirea ta (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele 

meu (s)
22.30 Strada Hanovra 

(dramă Anglia ’79)
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7.00 Matinal național
9.00 Legenda (f. fant. SUA 

1985)
10.30 Tin-Tin (d.a)
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Ciberfan. Lumea 

Internet
16.30 Medicina pentru toți
17.00 Hora satului
18.05 Jumătatea ta (cs)
18.10 Jumătatea ta (cs)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

597)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. 

Meteo
20.55 Samson și Dalila (dramă 

Germania/ltalia/SUA, 1996, p. II)
22.20 în flagrant

10‘.00 Limbi străine. Franceză .
10.35 Născuți printre animalele 

sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s)
13.00 Tribuna partidelor 

parlamentare
13.30 Melodii populare.
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Obsesia
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care (cs)
18.45 Se întâmplă acum
,19.15 Călătorind prin țară
19.30 Omul invizibil (horror SUA ’33)
20.15 Dreptul la adevăr
22.25 Arhimedia

8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Animal Show
10.50 Asterix și lupta cea mare (f. 

da. Franța/Belgia)
12.00 Pe cont propriu (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 28, 29)
17.00 Știri
17.25 Capcanele destinului (s, ep. 

17\ 18)
19.00 Observator
20.00 Al șaselea (f.a. SUA 1998)
22.00 Observator
22.30 A treia planetă de la Soare 

(s, ep. 3)
23.00 Amenințare nucleară (f.a. 

SUA 1998)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Ultima frontieră (s, ep. 6)
11.45 Pensacola - forța de elită jțs, ep.

6) ■
12.30 Superman (d.a, ep. 10)
12.55 Știrile PRO TV
13.50 Ani de liceu (s, ep. 82)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
18.50 Chestiunea zilei
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Ziua cârtiței (co. SUA 1993)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Chestiunea zilei

7.15 - 12.30 Filme și 
seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere

(s)
15.30 Iubire sfântă (s)
15.30 Luz Clarita (s)
17.30 Pentru iubirea ta (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele 

meu (s)
22.30 Cum să furi un 

milion (co. SUA ’66)

7.00 Matinal național
9.00 Aventura lui Darwin (f.a. 

SUA ’72)
10.30 Tin-Tin (d.a)
11.( 0 TVR Cluj-Napoca

.Z 12.00 Pe față (r)
J" 13.00 TVR Timișoara

«O 14.00 Jurnal
C 14.15 CiberFan. Comunicații
'V 14.30 Destinul unei națiuni
u 15.00 Conviețuiri (mag.)
0 17.25 Casa mea

TJ. 18.05 Jumătatea ta (cs)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

O 598)
“ 20.00 Jurnal. Știrea zilei.

Meteo
20.50 Moștenirea (s, ep. 11)
22.00 Teatru
23.00 Jurnalul de noapte

8.30 Curier de ambe sexe (r)
10.00 Limbi străine. Germană
10.35 Născuți printre animalele 

sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s)
13.00 Alfa și Omega
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Obsesia (s)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Curier de ambe sexe
18.00 Care pe care (cs)
18.40 Personalități
19.00 Veni, video, viei
19.35 Căsuța cu povești
19.15 Călătorind prin țară
19.30 Cinematograful de artă: Viata ' 

unui băiat (dramă SUA 1993)
20.05 Un secol de cinema (do)

8.00 Dimineață devreme
10.00 Știri
10.10 Animal Show
10.50 Patrula de schi (co. SUA

1989)
12.00 Pe cont propriu (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 30, 31)
17.00 Știri
17.25 Capcanele destinului (s, ep.

19,20)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s, ep. 17)
20.50 Air America (s, ep. 18)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator ’
22.30 A treia planetă de la Soare 

(s, ep. 4)
23.00 Răsplata (f.a SUA ’90)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
(mag. matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Ziua cârtiței (r)
12.30 Superman (d.a, ep. 11)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 96)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 83)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
18.50 Chestiunea zilei
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Viata pe cont propriu (co. SUA 

’94)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

7.15 - 12.30 Filme și 
seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere

(s)
15.30 Iubire sfântă (s)
16.30 Luz Clarita (s)
17.30 Pentru iubirea ta (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele 

meu (s)
22.30 Zorba grecul (dramă 

Grecia/Anglia 1964)

7.00 Matinal național 8.30 Curier de ambe sexe (r)

8.00 TVR lași 10.05 Limbi străine. Spaniolă
9.00 Film artistic (f.a. SUA 10.25 Veni, video, viei (r)

1987) 11.00 Familia Simpson (s)
0 10.30 Desene animate 11.30 Trupa DP 2 (mag. muz.)

*z 11.00 TVR Cluj-Napoca 13.00 Ultimul tren

E 12.00 Moștenirea (s/r) 14.00 TVR CraiovaE 
Q 12.55 TVR Timișoara 14.30 TVR Cluj-Napoca

z w 14.00 Jurnal 15.00 Film artistic

> 0
D 20.00 Jurnal. Știrea zilei. 16.30 Santa Barbara (s)

Meteo 17.15 Curier de ambe sexe...
u=» 20.55 Revelion 2000 18.40 Personalități '
r> La România 1 își vor da 18.45 Se întâmplă acum

întâlnire specialiștii în haz de 19.15 Călătoriryj prin țară
. necaz de la Divertis 21.00 Revelion 2000

7.00 Observator

8.00 Dimineața devreme - Ediție 

specială de Anul Nou

10.00 Știri

10.10 Animal Show

11.00 Concert Nobel Peace 1998 

cu: Elton John, Phil Collins, Andrea 

Bocelli, The Cranberries, Alanis 

Morrisette, Shania Twain, A-HA, 

Enrique Iglesias

11.30 Program special de Anul 

Nou

Și Antena 1 sărbătorește venirea 

Noului an.

Program special de Revelion
12.00 Kiribati, Noua Zeelandă, Insula 

Mileniului
13.00 Aukland - simularea unei erupții 

vulcanice
17.00 Știrile PRO TV
18.00 Beijing - Piața Tien An Men. 

Extravaganța mileniului
20.30 Calcutta: Celebrarea templului 

Khajuraho
0.00 București: înălțarea îngerului 

Mileniului
0.15 Spectacol extraordinar: Florin 

Călinescu & Chestiunea zilei, Vacanța 
Mare, Doru Octavia Dumitru
1.00 Paris Concert Liza Minelli • Berlin: 

Concert Mike Oldfield • Piramidele de la 
Gizeh: Superconcert Jean Michel Jarre 
2.00 Londra: Concerte Eurythmics, 

Symply Red • Liverpool: Concerte Eric 
Clapton, Orbital

10.00 Luz Clarita (s)
10.50 Angela (r)
11.45 Nimic personal (s)
12.30 Zorba grecul (r)
14.15 Antonela (s)
15.00 Dragoste și putere 

(s)
15.30 Iubire sfântă (s)
16.30 Luz Clarita (s)
17.30 Pentru iubirea ta (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Mowgli (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Tăticu’ picioare 

lungi (f. muz. 1955)
23.45 Acasă la români - 

Revelion 2000



schimb). Tel. 054/240215VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere, bl. 10 C, ap.13, et. 4. 
Tel. 260560, familia Popa 
Petru sau la croitorie - bărbați, 
Șimeria. (2776)

• Vând Opel Omega 2,5 TDI 
Full Option 23.500 DM. Tel. 
092258454. (1025)

• Vând Dacia 1310 nouă, 
neînmatriculată, preț con
venabil. Tel. 669248. (1033)

•VândB.M.W. 328 ETA, an 
fabricație 1988, stare foarte 
bună, circulă până în 2001. 
Tel. 094253633. (1039)

• Vând telefoane celulare, 
noi, Bosch, Motorola, Pana
sonic, Nokia, Philips, Sie
mens. Decodez GSM. Tel. 
092258121. (205801

• Vâna sobă Super 2, nouă. 
Telefon 261438. (20622)

• Vând, decodez și repar 
pe loc și foarte ieftin celulare 
GSM. Tel. 094859958. 
(1026)

• Vând boilere, mașini spă
lat, televizoare, congelatoare, 
frigidere. Tel. 092/373177. 
(1036)

• Vând două rochii de seară. 
Tel. 624160. (1014)

• Vând urgent covor nou de 
lână, model geometric. Tel. 
229038 după ora 19. (20689)

' • EXCEPȚIONAL! Copia
toare noi și second hand (2 
milioane-8 milioane), im
primante,case marcaj fiscale 
(7 milioane-12 milioane). 
Tel. 710259, 092/380613 
(6370)

• Societate comercială 
vinde făină tip 500. Informații 
tel. 243144 sau 092/607686 
(6426)

• Vând haină de vizon, nouă, 
model deosebit, Italia, nr. 46- 
48. Informații tel. 058/816417 
(6379)

• Vând piese de schimb
Ford Sierra, stare excepțio
nală, tel. 241133. (6433) •

Pentru a se menține curățenia în masivul Parâng 
ar fi necesară o Politie Montană

De curând, la Hotel Onix din 
Petroșani reprezentanții Aso
ciației de ecologie și intervenții în 
caz de inundații Petro - Aqua au 
organizat o conferință de presă 
cu tema: Trecerea în revistă a 
activității acestei asociații de la 
înființare (4 mai ’99) și până în 
prezent.

Asociația sus amintită este 
continuatoarea obiectivelor pro
puse de fostul Cerc de turism 
nautic din cadrul SC Transutil SA 
Petroșani a cărei activitate a fost 
începută în urmă cu 30 de ani. 
Principalul obiectiv al Asociației 
Petro - Aqua a fost organizarea 
de expediții cu plute pe râurile 
Mureș, Olt și Șiret, iar punctul 
culminant al asociației l-a con
stituit participarea dini Emerik 
Szuhanek, actualul președinte al 
asociației, la expediția "Dacia 
2050”, expediție cu pluta pe 
Marea Neagră, în anul 1978, 
când potrivit standardelor inter
naționale domnia sa a obținut 
recordul european.

Membrii acestei asociații 
sunt majoritatea tineri și au ca 
obiectiv principal promovarea

(6435)
• Vând haine second

hand, 10 tone, preț 10 000/ 
kg. Tel. 092/582110 (6383)

• Vând certificat de înma
triculare Dacia 1300, nego
ciabil, tel. 651897 (3710)

• S.C. vinde PC 486 și mo
nitoare second hand. Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.14 (în 
curte). Tel. 092/929095.

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere apar

tament două camere, parter, 
ultracentral, pentru firme. Tel. 
213503 sau 092/939977. 
(1029)

OFERTE SERVICII
• Sunteți pregătiți să intrați 

în anul 2000? DUaL vă oferă 

următoarele programe Ciel: 
contabilitate, gestiune, sto
curi, mijloace fixe COMPA
TIBILE CU ANUL 2000. 
Relații tel. 230449. (7854)

• Angajez șofer categoriile 
D, D1 cu atestat. Tel. 094/ 
297063. (20690)

• Societate de producție 
angajează contabilă cu ex
periență, salariu negociabil, 
tel. 092/538874, 241115 
(6424)

DIVERSE
• Casă de amanet - Piața 

Gării Simeria; acordă împru
muturi în lei, zilnic 9-17. Tel. 
260655. (20687)

• S.C. I.C.S.H. S.A. Hune
doara, cu sediul în Hune
doara, str. C.Bursan, nr. 8 a 
depus documentația pentru 
obținerea autorizației de 
mediu pentru obiectivele 
Cantina OT situată în Hune
doara, str. Moldovei,nr. 6 și 
Depozit de materiale situat în 
localitatea Peștișu Mare, Șo
seaua Națională. Sesizări și 
reclamații se depun în ter
men de 10 zile la sediul APM 
Deva, str. A.VIaicu, nr. 25.

principiilor ecologice prin ac
țiuni practice ce constau în: 
expediții nautice pe râurile Ro
mâniei urmărind igienizarea 
zonelor riverane și informarea 
organelor competente despre 
sursele de poluare: intervenție 
și ajutor prin acțiuni de salvare 
în zonele afectate în caz de 
inundații.

Ca primă acțiune concretă, 
după înființare, membrii acestei 
asociații au parcurs cu ambar
cațiunile din dotare cursul mij- 
Jociu al râului Mureș între lo
calitățile Mintia (Deva) și Păuliș 
(Arad), expediție pe parcursul 
căreia s-au desfășurat acțiuni 
de igienizare și depoluare a 
zonelor riverane, precum și 
elaborarea în colaborare cu 
primăriile localităților vizitate a 
unui plan de intervenție în cazul 
unor calamități provocate de 
inundații.

Următoarele acțiuni între
prinse de membrii aces ei aso
ciații au vizat depolu. rea și 
ioentificarea locurilor și sur
selor de poluare pe cursul su
perior al Jiului de Est - zona

• S.C. Cooperativa de Credit 
Concordia Româna Deva a 
depus documentația pentru 
obținerea autorizației de me
diu pentru obiectivele birouri - 
Piața Victoriei, nr. 2 (I.P.H) 
parter. Sesizări și reclamații se 
depun în termen de 10 zile la 
sediul APM Deva, str. A.VIaicu, 
nr. 25.

• S.C. SNP Petrom Su
cursala Peco Hunedoara cu 
sediul în Deva, str. 22 Decem
brie, bl. 11 a depus documen
tația pentru obținerea acor
dului de mediu pentru obiec
tivul Modernizare stație distri
buție produse petroliere Deva, 
str. M.Eminescu, nr. 48. Se
sizări și reclamații se depun în 
termen de 10 zilola sediul APM 
Deva, str, A.VIaicu', nr. 25.

PIERDERI
• Pierdut Ciobănesc ger

man, mascul, 1 an și 5 luni, 
zona Oituz. Relații la tel. 094/ 
707994 sau str. Rozelor, nr. 1, 
Deva. (1014)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Budriș loan. îl 
declar nul. (6385)

• Pierdut carnet de ajutor de 
șomaj pe numele Etveș Cor
nel. îl declar nul. (6384)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc 3 ani de la 

moartea fulgerătoare a bu
nei și dragei noastren
as. VALKA NELIC A 

DAN
devotată soție, mamă, fiică, 
noră și cumnată. Nu te vom 
uita niciodată. Familiile Dan, 
Ardelean și Bugă. (1040)

captare RAA ”VJ”, Cabana 
Groapa Seacă și zona alpină 
cu amenajări turistice din ma
sivul Parâng. în urma acestor 
acțiuni întreprinse de membrii 
asociației Petro Aqua au fost 
sesizate organismele compe
tente cu atribuțiuni în domeniul 
protecției mediului - Primăria 
Petroșani, Prefectura Hune
doara, Romsilva, Agenția de 
Protecție a Mediului Deva, Po
liția Sanitar - Veterinară ANEFS 
București, deoarece în special 
în zona alpină cu amenajări tu
ristice din masivul Parâng au 
fost descoperite, chiar în spa
tele unor cabane - înspre pă
dure, mormane de gunoaie și 
nimeni nu se sinchisește să ia 
vreo măsură, mai ales având în 
vedere faptul că pentru func
ționarea diferitelor cabane din 
masivul Parâng au fost elibe
rate autorizații sanitar - vete
rinare și de protecție a 
mediului.

Sorin Oprea - vicepreșe
dinte al asociației Petro - Aqua, 
apreciază că principala sursă de 
poluare o constituie neglijența tu

• Copiii Neluțu și Adriana, 
ginerele Mircea, nepoțica 
Alexandra precum și prietenul 
Ion anunță cu nespusă durere 
împlinirea a 6 săptămâni de 
la plecarea pe drumul veș
niciei a dragei lor

MARGARETA 
SOLEA

Te vom plânge mereu. Vei 
rămâne întotdeauna în sufle
tele noastre. (1037)

• Finii din Călan precum și 
familia Ion Stanciu din Tâmpa 
deplâng și împărtășesc 
durerea imensă a familiei 
Orășanu și ing. Popescu la 
împlinirea a șase săptămâni 
de la trecerea prematură în 
eternitate a mult iubitei lor

ing. ANA(NUTI) 
POPESCU

Flori și lacrimi pe tristul 
mormânt. Te vom iubi mereu 
suflet blând.și generos. 
(1037)

DECESE
-

• încremeniți de durere și 
revoltă colegii din Sindicatul 
Energeticienilor din Rețele 
Electrice județul Hunedoara 
anunță decesul tragic al celui 
care a fost

AUREL TIBESCU
salariat al S.D. Deva. P.L. 
Orăștie. Suntem alături de fa- 
-milia îndurerată. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace. (1038)

• Elvira fiică, Gigi nepot cu 
profundă durere anunță înce
tarea din viață a celei care a 
fost

CHENDERES 
MARIOARĂ

înmormântarea are loc 
azi, 23 decembrie 1999, ora 
14, de la capela cimitirului 
reformat din Deva. Nu te vom 
uita niciodată. (20691)

riștilor, care aruncă la întâmplare 
ambalajele produselor pe care le 
consumă sau le folosesc în 
excursiile montane...

Emerik Szuhanek - pre
ședintele asociației Petro - 
Aqua, este de părere că: “ar fi 
necesară o poliție montană 
pentru a-i struni puțin pe cei ce 
împrăștie gunoaiele la întâm
plare. Dacă ai tăiat un brad 
imediat vine pădurarul și te 
amendează, dar că gunoiul 
curge pe pârâul Maleia, de la 
izvoare și până în oraș, nu 
vede nimeni.”

Pentru viitor membrii aso
ciației Petro - Aqua au în ve
dere întreprinderea unor acțiuni 
de curățire a zonelor montane 
în apropierea lacurilor alpine 
din Retezat și în special pe râul 
Strei unde sunt semnale că ar 
exista un grad ridicat de ra
dioactivitate.

La final membrii acestei 
asociații au precizat că au gă 
nit receptivitate la acțiunile 
întreprinse de ei în special la 
RAAVJ și fostele RAGCL.

Mibaela FĂGAȘ

Cadou:
- Ceas de mana
- Suport de birou
- Agatatoare

la centura
- Curelușa pt.

mana

Dual band
Un impresionant timp 
de convorbire si așteptare 
Calendar cu bioritm, ceas 
analogic cu alarma, 
Cronometru, Calculator

Luna cadourilor poala sâ |inâ 3 lunii

Ml Dacâ te abonezi la Dialog în decembrie, primețti

3 luni de abonament gratuit,
la oricare lip de abonament Dialogl

M Telefoane la prețuri excepționale!

ROMCOM
M Pofi gâțtiga unul din cele 10 P^Cmiî de câte

100 de milioane, cadou do la Dialogl

Romcom Deva ■ nogKin FLAMINGO
shop ■ a ■ ■ ■ 
phones ■ a ■ 
accesoriei ■

E vrefnez3 taberelor...
Cum vacanța-de sărbători 

și-a intrat deja în drepturi, nu 
puteau lipsi din programul ei 
excursiile-și taberele școlare. 
Chiar dacă solicitările au scă
zut în ultimul timp (aproximativ 
la jumătate), peste două sute 
de copii își vor petrece și în 
această iarnă timpul liber și 
chiar sărbătorile ceva mai de
parte de casă, după cum aflăm 
de la Vaier Miclea, instructor în 
cadrul Agenției Teritoriale a 
Taberelor și Turismului Școlar 
Hunedoara.

Stațiunile montane din jude-’ 
țele Prahova, Brașov, Alba și 
Sibiu - Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Timișul de Sus și Timișul de 
Jos, Tamina, Arieșeni, Șanta și 
Păltiniș - sunt principalele popa
suri în această vacanță pentru 
elevii și dascălii hunedoreni, 
prețul unei zile de tabără va
riind între 70 000 și 90 000 de 
lei (cazare și masă). Sunt și

l-au “săltat” pe valuști
Poliția a organizat o acțiune în vederea prevenirii și 

combaterii schimbului ilegal de valută, cu această ocazie fiind 
depistați și sancționați Matyko Gheorghc, de 44 de ani, și Nagy 
Tibor, de 33 de ani, ambii din Deva.

Hoț prins
Lucrătorii Biroului Poliției Criminale au organizat o acțiune în 

urma căreia a fost depistat Miliăilă Daniel Alin de 27 de ani, fără 
ocupație, recidivist, stabilindu-sc că în data de 18 noiembrie a.c. a 
pătruns prin escaladarea unui geam în locuința părții vătămate 
G A. cu intenția de a sustrage diverse bunuri. Fiind surprins, 
hoțul a abandonat bunurile și a fugit. El este cercetat în libertate și 
urmează șă răspundă pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la 
furt calificat.
Rubrică realizată cu sprijinul Poliției Municipiului Deva

PHILIPS SAVVY

ooo 
ooo OOO

două grupuri care organizează 
Revelionul 2000 la Șanta și Păl
tiniș, unde li se pune la dis
poziție sală și camere.

La rândul său, agenția 
oferă locuri celor aproximativ 
două sute de copii din alte ju
dețe care vor veni în taberele 
pemanente de la Căprioara și 
Lăpușnic, unde ziua de tabără 
costă 85 000 de lei.

Excursiile nu lipsesc nici 
ele din programut vacanței. 
După o perioadă (în special a 
lunii octombrie) în care auto
carul și cele două autobuze ale 
agenției i-au purtat în week- 
enduri pe copii spre Tismana, 
Moneasa, Arieșeni, Păltiniș, 
Oradea, Săliște, Cluj etc., în 
următoarele două săptămâni 
ele vor parcurge cam aceleași 
trasee “de iarnă", prilejuind 
călătorilor impresii pe care cu 
siguranță Je vor ține minte 
multă vreme. (G.BÎRiLA)



23 DECEMBRIE 1999Cuvântul liber

FLRlGUL! La WIIA.ȚI AMU

Banca 
Comercială 

Română
Vă urează ca Sfintele 

Sărbători ale Crăciunului și 
speranța într-un An Nou mai bun 
să vă aducă liniștea sufletească și 
înțelepciunea necesară înde
plinirii aspirațiilor de 
prosperitate, sănă
tate și armonie.

urni mu
- -.

1

A Sucursala Deva* 
Hunedoara a Asirom 

nădejdea cu eoni
avea parte de izbânzi în toate planurile, 
folosim ocazia Sfintelor Sărbători (de
Crăciunului și ale Anului Sou 2000
pentru a transmite elienților și 
colaboratorilor noștri, salariaților 
firmei și familiilor acestora, gânduri 
curate de sănătate, bucurii și fericire. 
Tuturor le reamintim înțelepciunea 
după care “Drumul e
mai sigur dacă te 
asiguri la Asirom “. 
•fâlfă/ottfelirifc!

'/ a mufei ani!

«
Sucursala Deva a 

West Bank
Transmitem, cu prilejul Sfintelor 

Sărbători ale Crăciunului și ale 
Anului Nou 2000, gânduri sincere de 
bine, sănătate, pace în suflete și 
liniște în case pentru toți clienții și 
colaboratorii sucursalei. Dorim 
aceleași împliniri și pentru salariații 
instituției noastre bancare.

Alăturăm acestor 
gânduri creștineștile 
urări 

((t âcf't ta fee tufe! 

mufei ani!

Sucursala Hunedoara-Deva 
a Casei de Economii și 

Consemnațiuni
■iiwi plăcerea deosebită, oferită de 

apropierea Sfintelor Sărbători ale 
Nașterii Domnului lisus Hristos și ale 
Anului Nou 2000, să adresăm tuturor 
depunătorilor și colaboratorilor noștri, 
cât și salariaților sucursalei, precum și 
familiilor lor, gânduri alese de sănătate, 
bucurii, împliniri in muncă și in viață.

Adăugăm acestor 
ga nduri s tră m oș eș ti le 
urări

Crăciun fericit!

LA HLTl Ml t

Sucursala Deva a 
Băncii Agricole
Avem fericita ocazie

ca în preajma Sfintelor Sărbători 
ale Crăciunului și ale Anului Nou 
2000 să adresăm alese gânduri de 
bine, bucurii și sănătate pentru 
toți clienții și colaboratorii, 
precum și pentru salariații 
sucursalei și familiile acestora.

însoțim gândurile noastre de 
creștineștile urări 

fepiicU! 

I ia mufeiani!
— '....... -■

SC Macon SA 
Deva

Consiliul de administrație are 
plăcutul prilej să adreseze, cu prilejul 
Sfintelor Sărbători ale Crăciunului și 
ale Noului An 2000, cele mai alese 
gânduri de sănătate, pace in suflete și 
împliniri ale năzuințelor spre mai bine 
pentru toți colaboratorii și clienții 
firmei, precum și pentru salariații 
unității și familiile acestora.

Adresăm totodată urările 
strămoșești

Sărbători fericite!

LA MULTI Ml I
V__________ ______

SC Mode 
Pălării Cristina 

SRL Deva
Apropierea Sfintelor 

Sărbători ale Crăciunului și ale Anului 
Nou 2000 ne oferă plăcutul prilej să 
adresăm alese gânduri de bucurii, 
sănătate, împliniri în muncă și în viață 
pentru clienții și colaboratorii firmei 
noastre. La ceas de sărbătoare
transmitem aceleași urări de bine și 
pentru salariații noștri Tuturor le dorim

j a mufei.ani! 
Marian Romaniță. 

președinte

SC Beno Oii 
SBl Deva

Dorim să adresăm, cu prilejul 
Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului și ale Anului Nou 
200(1, gânduri de bine, bucurii și
sănătate pentru toți clienții și A 
salariațiifirmei noastre. însoțim

aceste gânduri de 
tradiționalele urări

(tacit in feetiefe! 
î a mufei am!

Conducerea

SC Metal Expres SBL 
Deva

Sfintele Sărbători ale Crăciunului 
și ale Anului Nou 2000 ne dau plăcuta 
ocazie să adresăm gânduri curate de 
prosperitate, bucurii, sănătate și 
împliniri pentru toți colaboratorii și 
clienții firmei noastre, precum și 
pentru salariații unității.

Totodată dorim să însoțim aceste 
gânduri de tradiționalele urări

CrSkciwn. fericit!

. u multi am i
Dorin Drăgoescu, 

l Administrator unic

Direcția Silvică Deva9
în prag de Crăciun și de An 

Nou 2000 dorim să adresăm 
sincere urări de bine, sănătate 
și împliniri în muncă și în 
viață pentru toți colaboratorii 
noștri, pentru salariații 
direcției și ocoalelor silvice, 
precum și pentru 
familiile acestora. 

cfetăciuufetriiefe!
(r'a mufei ani!

SC Aprotera SA Simeria]
Sfintele Sărbători ale 

Crăciunului și ale Anului Nou 
2000 să aducă împliniri în muncă 
și în viață, bucurii și sănătate 
pentru toți clienții, colaboratorii și 
concurenții firmei noastre. 
Asemenea gânduri de bine sunt 
adresate și pentru salariații 

firmei, ele fiind 
însoțite de urările

fetăciwn firiiefe!

* » (/a nut/țiani!

—.. .........----- ----- ■ *

SC Avicola Deva-Mintia
Avem deosebita plăcere ca în 

preajma Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului și Anului Nou 2000 să 
adresăm gânduri curate de bine, 
sănătate și împliniri în muncă și în 
viață pentru toți colaboratorii, 
clienții și beneficiarii produselor 
noastre. Transmitem aceleași 
gânduri pentru salariații firmei și 
familiile lor.

Cu acest prilej alăturăm și 
urările tradiționale

Crăciun fericit!

LA MULTI MU 1

Filiala județeană Hunedoara a 
Partidului România Mare
Dorim ca Sfintele Sărbători ale 

Nașterii Domnului îisus Hristos și ale 
Noului An 2000 să aducă pace în suflete 
și liniște în case, împliniri în muncă și în 
viață pentru membrii și simpatizanții 
partidului nostru, pentru familiile 
acestora și pentru toți locuitorii 
județului

Alăturăm totodată urările creștinești 

feafelifeticifc! 
<t mufei reni!

Biroul executiv al 
Halei Hunedoara a 

PRM

Primăria și Consiliul local ale 
comunei RapoltuMare

Urăm tuturor locuitorilor 
comunei noastre și 
colaboratorilor, cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă și a 
Anului Nou 2000, împlinirea 
năzuințelor de mai bine, 
sănătate și spor în realizarea 
dorințelor.

Laurian David, primar

Primăria 
comunei Duces

Sfintele Sărbători ale 
Crăciunului și Anului
Nou 2000 îmi oferă plăcuta ocazie de 
a transmite bunilor mei consăteni cât 
și tuturor prietenilor noștri, 
salariaților instituției, familiilor 
acestora, urări de bine, sănătate, 
prosperitate și multe bucurii... Și la 
anul care vine să alegem grâul de 
neghină.

UI MULTI AM t
Prof. Viorel Vu I tu rar, primar

Filiala Hunedoara-Deva a 
Asociației Generale a 

Economiștilor din România■

Cu bucuria oferită de 
apropiatele Sfinte Sărbători ale 
Crăciunului și ale Anului Nou 
2000 dorim să transmitem 
gânduri curate de pace și bună 
înțelegere, de împliniri în muncă 
și în viață pentru membrii filialei, 
colaboratorii și toți 
cei ce ne sunt 
apropiațL 
!răî/'ă/f(fferitei te!

(Ua mufei‘ani!


