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Din dorinţa ca ziarul nostru să răspundă în mai | 
marc măsură ţi mai convingător opţiunilor şi interesului * 
dvs., stimaţi cititori, .

din dorinţa de a 'v ă  oferi informaţie mai diversă şi ' 
măi bogată, din toate sferele vieţii şi domeniile de ac- |  
tivitate, J

iniţiem un sondaj de opinie, la care vă rugăm să j 
răspundeţi eu sinceritate, completând citeţ şi exact da- |  
lele din acest cupon, pe care să-l decupaţi din ziar şi * 
să-l expediaţi pe adresa redacţiei „Cuvântul liber" fstra- I 
da 1 Decembrie, nr. 35, 2700 Deva), cu menţiunea „Pan- î  
tru sondajul de opinie". |

M ed iu l —  u rb a n  .............. :....................... .
—- ru ra l  .............. ........... ..... .......

- "S e x u l ........    I.. - , ... - %

V â rs ta  ................ .................  : ' I

.P r o f e s ia  ............................. .......... .................. ..... j

D om iciliu l .....          !

S u n t  a b o n a t la  z ia r  ..............      J
I] c u m p ă r  de  la  ch ioşc —  z iln ic  ................. „,... I

—  ocaz iona l .............   |
o

1. Ce ru b r ic i  sau  a rtico le  c itiţi  (vă p lac) |  

m a i m u lt ?      j

DISPUTA PD -  PDSR SE ASCUTE

I

2. Ce rubrici sau articole nu c itiţi (nu vă 

plac) ? ............................................................. ;..... ..... .

La sfârşitul consfătuirii 
primarilor si consilierilor 
P.D. (FSN) din judeţul Hu
nedoara, care a avut loc 
sâmbătă la Deva, şi care a 
beneficiat de prezenţa dlpr 
Petre Roman şi Dorn Vio- 
rel Ursu, a fost organizată 
6 cbnferinţă de presă.

Deşi au făcut dintru în
ceput precizarea că n-au 
venit să acumuleze capi
tal'politic, d-lor au caracte- 
rizat în termeni extrem de 
duri partidul de guvernă
mânt şi mai alea guver- • 
nul, care „este incapabil 
şi corupt", ua dus ţara de 
râpă”, „este implicat la 
cel mai Înalt nivel în afa
cerea „Petromin" şi în al
tele", frânează reforma 
economică şi privatizarea", 
„nu dă drumul la legi deo
sebit de importante şi de 
necesare, cum sunt cele 
din domeniul administra
ţiei locale de exemplu" 
etc. etc. Aceasta pe de o

parte. Pe de alta n-au 
fost deloc zgârciţi cu lau
dele la adresa propriilor 
persoane.

De bună seamă că dl 
Petre Roman eşte o per-

D1 Petre Roman : Am
dorit să discutăm despre 
problemele administraţiei 
locale, domeniu in care 
PD are cei-mai mulţi re
prezentanţi — primari şi

CONFERINŢA d e  p r e s a

sonalitate marcantă a vie
ţii noastre publice, guver
nul său a avut şi realizări, 
a făcut şi greşeli, ca şi gu
vernul Stolojan, ca Şi gu
vernul Văcăroiu, ca şi, pro
babil, viitorul guvern. Nu 
intrăm în amănunte.

La conferinţa de presă, 
noi le-am pus dlor Roman 
şi Ursu mai multe între
bări, ale căror răspunsuri 
le consemnam sintetic.4

— Ce aţi aşteptat de la 
prezenta consfătuire şi ce 
aţi receptat în cursul dez
baterilor ?

consilieri —, însă activi
tatea lor este frânată de 
inexistenţa unor legi spe
cifice, clare, deşi noi le-am 
prezentat guvernului de 
aproape un an de zile. Din 
acest punct de vedere, con
sfătuirea a fost mai boga
tă, în discuţii au revenit 
şi alte subiecte, vorbito
rii ridicând probleme care-i 
dor, la care am încercat 
să dăm răspunsuri.

. Consideraţi utilă, ne
cesară modificarea artico
lelor 205 şi 206 din Codul 
Penal incluzând sancţiona

rea faptelor săvârşite do 
ziarişti (insultă, calomnie, 
ameninţare)?

Dl Petre Roman: , Cu
noaşteţi, cred, declaraţia pe 
care a făcut-o PD, am fost 
singurul partid care ant 

'reacţionat la  această tn» 
cercare de modificare a 

„Codului Penal. Măsura este' 
îndreptată, după părerea . 
noastră, împotriva libertă» 
ţii presei şi are un carac
ter neconstituţionaL In mod 
sigur, în Camera Deputa
ţilor. bătălia pe această te
mă se anunţă mult mai 
serioasă. Partidul nostru va 
utiliza toate resursele po
litice pentru a demonstra 
că încercările de sufocare 
a presei sunt exact ceea 
ce nu trebuie să facă o 
ţară democratică. '

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)

3. Ce rubrici sau articole (din ce domenii) 
v-ar mai interesa ? ................ :.................... ......... .

4. Cum aţi dori să arate ziarul „Cuvântul 
liber" în continuare (ca formă, număr de pa
gini, grafică, ilustraţie, spirit mai mult inforr 
mativ sau mai mult combativ)? .....

5. Ce alte sugestii, propuneri doriţi să fa

ceţi colectivului redacţional ? ....... .....

I
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COLOCVII CULTURALE
Intr-o perioadă de res

tricţii de tot felul, de a- 
mărăciuni sufleteşti gene
rate de ' tranziţia la econo. 
mia de piaţă, satisfacţia 
generată de actul de cul
tură numit „Colocvii liune- 
dorene" a mers la sufle
tul iubitorilor de literatu
ră, creaţie plastică, muzi.

cală, care au inunda! (nu 
e nimic exagerat în acest, 
termen — n.n.) Casa Cărţii, 
Galeriile de artă ale 
U.A.P. (blocul turn) şi 
Casa de Cultură Deva. 
Aici au fost găzduite întâl
niri ale scriitorilor hune- 
doreni, lansări de casete şi 
un spectacol „Colinde şi

cântece ale neamului", or
ganizate de S.C. „Bibliofor" 
S.A. Deva, Salonul inter
naţional de umor grafic şi 
lansarea cărţii de caricatu. 
ră „Zâmbete indexate", 
semnată de Horia Crişan, 

MINEL RODEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Sondajul de opinie se va desfăşura în perioada 
noiembrie -  20 decembrie 1993 (data poştei, din locali- 
tatea de expediţie a răspunsurilor), rezultatele urmând 
a  fi publicate într-unul din numerele ziarului nostru de 
la sfârşitul cinului. ■ . |

Aşteptăm cu plăcere, interes şi încredere rSspunsu-1 
rile şl opţiunile dvs., stimaţi cititori ai cotidianului înde- î 
pendent şi privatizat „Cuvântul liber" Deva. Vă mul-1 
fumim! George Ţărnea şi uafiţa oaspeţi la deschiderea Salonului Căr- 

Foto PA VEL LAZA

•  PREŢURILE au 
crescut din nou la ben
zină premium şi fără 
plumb, la '400 lei litrul, 
la benzină regular 370 
lei, ia  normală 350 lei, 
la motorină auto 290 lei 
şl petrol 190 lei. La 
buteliile pentru aragaz 
2670 lei la punctele vo
lante, şi 2800 Iei-ia bu
telii franco Ja domici
liul cumpărătorului. Şl 
oiţe aşa, nici n-a venii 
Moş Nicolae, şi să ve
deţi măriri de preţuri

la restul produselor i

•  SIMPOZION. Azi, 
24 noiembrie a.c., la 
Deva se deschide sim
pozionul „Ovid Densa, 
sianu — 120 de ani de 
la naştere", organizat de 
Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură şi Biblio
teca Judeţeană. Cu acest 
prilej, în semn de oma
giere, Biblioteca Jude
ţeană va prelua numele 
distinsului om de cul- 

y tură, poet şi profesor 
universitar ce se leagă 
prin familie de melea
gurile hunedorene, mal 
precis de comuna Den- 
suş. (M. B.j.

•  LANSARE DE CAR
TE. La Casa Cărţii din 
Deva va avea loc azi, 
24 noiembrie a.c., ora 
12,30, lansarea cărţii „Se 
apropie Crăciunul" de 
Paulina Popa. O crea
toare de mare sensibi
litate. (M.B.),

•  UN NOU TÂRG DE 
VITE. S-au finalizat 
lucrările de amenajare 
a unul târg de vite la 
ieşirea din Simeria, spre 
Uroi, în locul numit 
„Sub coastă". In această 
lună a avut loc prima 
ediţie, beneficiarii a- 
vând' plăcuta surpriză 
a unui loc amenajat în

stil tradiţional ţără
nesc. (E.S.).

•  ELEVI LA ALBA 
IULIA. Peste 150 elevi 
de ’la Şcoala Generală 
Nr. 1 Orăştie, alături de 
directorul lor, Miron 
Simedrea, alte .cadre 
didactice, s-au deplasat 
la Alba Iulia, Capitala 
Marii Uniri. Aici au 
avut posibilitatea să cu
noască locuri de care 
se leagă reîntregirea 
neamului românesc, în
făptuirea României Mari. 
Emoţiile trăite, impresii
le cu care s-au întors 
vor stărui în mintea 
lor multă vreme. (M.B.)

•  NU MAI 1NTRE-
RUPEŢI. Locuitorii de 
pe strada Decebal, din 
Haţeg, sunt nemulţumiţi 
că foarte des se între
rupe curentul electric. 
Defecţiuni ? ; ; Nu se
ştie. Dar nemulţumirile 
cresc... (N.S.)

•  PENSIONAR? NUl 
Mai degrabă hoţ l-am 
putea numi pe pensio
narul Petru Lubeu din 
Petroşani. Şi acest lu
cru, pentru că a fost 
prins în timp ce sec
ţiona cabluri de cu
pru din sistemul de sem
nalizare — manipulare 
marcaje din staţia C.F.R. 
Petroşani. (V.N.)

24 NOIEMBRIE

•  Au trecut 327 dej 
zile din an; au mai ră-j 
mas 38.

•  1694. S-a născuţi 
FRANCOIS-MARIE A-J 
ROUET (Voltalre) (m.| 
1778), filozof francez, $ 
exponentul cel mai dej 
scamă al secolului „lu-( 
minilor". A cultivat | 
genurile tradiţionale 1 
clasicismului.

•  1796. S-a născut ] 
ŞTEFAN LUDWIG <

ROTII (m. 1849), urna-j 
nist cu idei democru-3 
te, luptător pen tril] 
dreptate socială şi na
ţională. Participant i» ’ 
Revoluţia de la 1848 J 
— 1819, a susţinut cau-f 
za românilor tranşilvă-î- 
riehi.

•  1920. A murit 
ALEXANDRU MACE- 
DONSKI (n. 1854), poet 
român, promotor al I 
simbolismului, fonda-fi 
tor al revistei şi cena-ţ. 
ciul ui „Literatorul", »

•  1920. S-a născuţi
NICOLAE TAUTU (m.f 
1972), scriitor român. * 
Poezii şi proză de l  
inspiraţie eroică ş i l  
ostăşească. *
■: -r: v ;: f

U N A  PE ZI

— Am auzit că Ro- 
mică şi-a deschis o 
bodegă.

Specialitatea casei : 
LEBAd A LA CAPAC.
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Dna Ileana Ciuclan, pri
marul comunei Luncoiu 
de Jos, este puţin necă
jită. Pricina? ■

— Iama asta — ne spu
nea — a venit cam de
vreme.

— Aşa este. Şi pe la 
Luncoiu de Jos a nins. Au 
apucat oamenii să adune 
ce aveau pe câmp?

— Da. Şi-au transportat

oameni. 93 dintre oameni 
au căpătat pământul îna
poi, iar acţiunea se află 
în desfăşurare. Până tn 
prezent însă nu s-a în
mânat nici un titlu de 
proprietate, deşi aşa ceva 
ar fi posibil.

— Cum s-a desfăşurat 
însămânţarea cerealelor pă- 
ioase ? — am întrebat.

— Suprafaţa cultivată în

Luncoiu de Jos in iarnă
porumbul, cartofii. Mai au 
însă de tăiat cocenii, de 
adus fânul.

— Una peste alta, cum 
a fost anul agricol 1993 ?

— Destul de bun. Cei 
maj mulţi oameni si-au 
asigurat necesarul de trai. 
în orice caz, mere au fost 
foarte multe.

— Oamenii CORHinei au 
o dublă calitate: sunt mi
neri şi, în aceiaşi timp, 
agricultori.

— Da, la vreo 400 se 
ridică numărul celor în
cadraţi în exploatările mi
niere. Cu toate acestea îşi 
lucrează pământul, cresc 
animale.

— Ca să ne convingeţi 
că aşa stau lucrurile, vă 
rugăm să ne spuneţi câte 
animale se află. la ora ac
tuală. In comună?

— Gospodării sunt 743, 
iar numărul bovinelor a 
ajuns la 1330. Iată deci o 
încărcătură de aproape două 
capete pe gospodărie. Pre
vedem, In perioada urmă
toare, o oarecare scădere 
a numărului de animale.

— De ce?
— In anul acesta s-a fă

cut puţin fân, deşi s-a 
cosit tot şi de pe margi
nea pâraielor, de prin văi 
şi râpe. tn primăvară Insă 
şeptelul se va reface.

Ing., Cornelia Stăncescu 
de la Ocolul agricol din 
localitate s-a ocupat foarte 
concret de aplicarea Legii 
fondului funciar. In spe
cial de Împărţirea pămân
tului. In Luncoiu n-a fost 
C.A.P., dar a avut o su
prafaţă de teren folosită de 
ferma de stat dlh Mestea
căn. Şi cu greu a putut fi 
determinată ferma să fie 
de acord ca suprafaţa res
pectivă să se Întoarcă la

această toamnă — 185 de 
ha — este cu 10 ha mai mare 
ca în anul trecut.

— Cu ce îşi lucrează 
oamenii pământul?

— Cu animalele, în prin. 
cipâl cu vaciie. In comună 
sunt numai 12 perechi de 
cal şi 13 perechi de boţ.

Cu dl p lt Petru Onee, 
şeful postului de poliţie, 
discutăm despre starea de 
spirit a oamenilor.

— In Luncoiu de Jos 
oamenii îşi văd de tre
buri, nu am avut de mult 
evenimente neplăcute din 
punct de vedere al com
portamentului

— După câte ştim caza- 
nele de ţuică au intrat in 
funcţiune. Nu vă Îngrijo
rează acest fapt?

— Nu. Sunt şl oameni 
ce-şi beau minţile, dar nu-s 
mulţi şi avem grijă să n u . 
facă prostii

Dar iată şi alte aspecte 
culese din comuna la care 
ne referim: •  în prezent 
sătenii sunt ocupaţi cu 
transportul gunoiului tn 
câmp •  In 1903 s-au acor
dat 17 autorizaţii pentru 
construcţie sau pentru ex
tinderea caselor existente#  
Primăria a Intervenit, la 
„Crişbus** pentru Înlocuirea 
actualei dube tn care că
lătoresc şcolarii cu un auto
buz •  Toate magazinele 
comerciale au fost date tn 
locaţie de-gestiune. Se vor
beşte că cei de la coope
raţie ar vrea să le ia Îna
poi. E doar un zvon? •  In 
acest an s-au Încheiat 17 
căsătorii şi s^au născut 17 
copii •  JRomteiecom* a 
promis că In 1994 va instala 
centrală telefonică, numâ_ 
rul de cereri pentru apa
rate a depăşit cifra de 200.

TRAIAN BONDOR

' Iarna s-a stabilit definitiv şi la Luncoiu de Jos.
Foto PA VEL LAZA

Cum călătorim?
CIRCULAŢIE IN SIGURANŢA 

PE DRUMURILE JUDEŢENE
.L-am solicitat pe dl ing. toate drumurile judeţene.

Tltus îeaesce, directorul 
Direcţiei judeţene de dru
muri şi poduri — R.A. — 
să spună cititorilor noştri 
care este starea drumuri
lor ?

— Suntem bine pregătiţi 
pentru iarnă —■ a preci
zat dumnealui. Utilajele 
din delşre la secţii simt In 
stare de funcţionare, mă 
refer la autogredere, bul
dozere, la celelalte maşini 
trebuitoare la nevoie tn caz 
de inzăpezire, pentru a asi
gura fluenţa circulaţiei pe

Oamenii noştri sunt la da
torie în toate secţiile.

— Materiale antiderapan
te?

— Avem asigurate in 
cantităţi îndestulătoare. 
Grămezi, grămăjoare pe 
marginea drumurilor — 
nisip, zgură. Pentru utilaje 
avţfti asigurată motorină, 
uleiuri. Nu am avut ne
cazuri şi, aşa cum ne-am 
pregătit, credem că nu vom 
avea, circulaţi,, va decur
ge normal, în deplină si
guranţă.

IARNA GREA LA AUTOGARA BRAD
Astăzi am 11 auiobu- Dar conducerile autog&rii 

şi a autobazei se zbat 
fără folos. Miile de abo
naţi sunt în mare parte 
nemulţumiţi de modul în 
care-î serveşte Autogara 
din Brad. Traseele care 
duc şi aduc navetiştii, ele
vii, călătorii zilnici, oca
zionali etc. sunt acoperite 
doar in mică măsură. Dar 
vine vremea mai grea, iar
na. Cum vor călători brâ. 
denii ?

GB. I. NEGREA
V

ze active — ne spunea dl 
FEUC1AN FLOREA, im
piegat de serviciu. Ca sfi 
pot acoperi toate traseele, 
toate cerinţele călătorilor 
aş avea nevoie de cel pu
ţin 17.

— De ce n i  aveţi 17 7
— Lipsă anvelope, ba

terii, motorină...
— Dar şoferii sânt pre

zenţi la lacra?
— Prezenţi Romulus 

Achim, Gheorghe Adămuţ, 
Mihai Gavrilă, Gheorghe 
Sâna, Nelu Vesa sunt 
cei mai destoinici corecţi, 
punctuali

Am văzut interioarele 
autobuzelor 31-HD-702, 31- 
HD-703, 31-HD-781, 31-
HD-583 etc. Curate, calde. 
Dar nn la fel este şl auto
gara. Sala de aşteptare fri
guroasă .grupul social blo
cat, curăţenia ce să mai 
vorbim..

-Sunt tm knrî p»  c 
î m b  ridicat; Im fierar» 
taaqput 4* sezon

E frig iar Tn h a la  p ieţei 
din D e v a  — m a r e  

în g h esu ia lă
Duminica trecută, la ora 

7, când halele din piaţa 
Devei ar trebui să aibă 
uşile deschise pentru vân
zători şi cumpărători, am 
constatat că în hala de 
desfacere a produselor lac
tate şi a altor produse a- 
groallmentare pe timpul 
iernii, lumina electrică nu 
arde deloc, iluminatul 
„asigurându-se" foarte slab, 
de la magazinele privatiza
ţilor ce au ocupat toate 
laturile halei, limitând mult 
spaţiul vânzătorilor şt al 
clienţilor. In rest, tarabele 
au stat în Întuneric până 
s-a luminat de ziuă. Cea
laltă hală (folosită cu mult 
folos din primăvară până-n 
toamnă, dar fără să se facă

aproape nimic pentru pre
gătirea pentru iarnă, deşi 
s-a promis acest lucru) 
s-a deschis imediat după 
ora 7 şi era şi iluminată. 
Hala pentru iarnă — din 
care a mai rămas doar ju
mătate din spaţiul destinat 
pieţei propriu zise, —, va 
fi din nou locul cel mai 
aglomerat pe metru pă
trat din judeţ. îmbulzeală, 
îmbrânceli uneori, nervi 
încordaţi la maximum (nu 
numai din cauza preţurilor 
galopante) şi dureri de cap 
pentru cei ce se Încumetă 
să vândă sau să cumpere 
În „hala d@ iarnă". Cine 
vrea să se lăfăie să meargă 
la „gheţar", la halele de„. 
vară. (S.C.)

N im urugul
Nu cred să existe acest cuvânt în vreun dicţionar al 

limbii române, dar sunt în orice societate indivizi 
ce poartă cu cinste acest nume. Şi nu-s puţini ast
fel de creaturi hidoase la suflet, peste tot te loveşti 
de ele, fie că vrei, fie că nu. Scriind aceste rân
duri am în faţă (tn minte, mai bine zis) un astfel de 
ins. „E lung şi deşirat şi calcă precum barza în cău
tare de broaşte, închipuindu-se cine ştie ce per
soană însemnată. Clase are puţine, sunt prea multe 
degetele de la mâinile unui om să le numeri. A 
făcut parte dintr-un colectiv, dar după revoluţie co
legii l-au alungat din nişte pricini ce s-ar putea numi 
minciună, înşelătorie, bârfă şi alte alea. Atunci s-a 
aciuat la un patron, ce are nivel cultural egal cu ge
nunchiul broaştei. Căci, vorba aceea, cine se asea
mănă, se adună. Şi patronul respectiv îl pune să 
facă de toate — tn adevăratul sens al acestei expre
sii. Dacâ-1 pune să strige, strigă. Dacâ-i cere să la
tre, latră. Dacă-i porunceşte să muşte, muşcă. Pe 
Oricine şi de oriunde, căci e un subaltern umil, şira 
spinării îi este de gumă, iar părere proprie nu are. 
De unde ar avea, căci de cuvântul principii nu a 
auzit sau & uitat'. S-ar putea zice mai multe despre 
individ, dar n-o facem, că prea este nimurug — asta 
în Ardeal ar veni nlme-n lume — ca să stricăm 
pasta pixului cu el. Un sfat l-am da, că nu ne 
doare niciunde: stai, nimurugule. în cloaca unde 
te afli, că-ţi şade bine acolo şi latră cftt şi când îţi 
dă ordin patronul. Că dacă nu faci cum îţi zice el, 
îţi trânteşte un picior undeva.

TRAIAN BONDOR

D isputa PD -PD SR  se  ascu te
(Urmare din pag. 1) chiuni care în orice politică 

serioasă şi responsabilă nu 
au ce căuta.

— Cum apreciaţi teama 
guvernului şi a preşedin
ţiei faţă de venirea In ţară 
a fostului rege Mihai de 
Hohenzolem ? Este e» — 
vizita fostului monarh — 
oportună, necesară, pe
riculoasă ?

Dl Petre Roman: Nu 
este în nici un caz pericu
loasă, este justificată. Poa 
te este şi necesară, fii 
sensul că este blocată pe 
nişte motive derizorii şi 
cred că este Şi necesară nu 
pentru noi, ci mai ales 
din punctul de vedere al 
acelor» care au datoria de 
a reda consensul naţional.

La Întrebarea privind 
circuitul de întrajutorare 
„Caritas", dl Petre Ro
man a răspuns: „Este un 
joc riscant, periculos. El 
mobilizează economiile bă., 
neşti ale oamenilor într-un

— Disputa PD (FSN) —
PDSR devine cu fiecare 
zi mai acerbă. Vă aduceţi 
unii altora acuzaţii grave.
Cum credeţi că va sfârşi 
acest conflict ?

Dl Petre Roman : Eu văd 
lucrurile altfel : duse pe un 
teren urât, mlăştinos. Ori. 
ce dispută politică care nu 
este dusă cu mijloace po
litice -fireşti într-o demo
craţie şi pe terenul solu
ţiilor politice este o luptă 
păgubitoare pentru ţară.
Puteţi constata că de Ia 
alegeri încoace politica a 
fost Una constructivă, pe 
care hoi am dus-o. De 
partea cealaltă avem de-a 
face cu un proces politic.
Aşa încât, In acest mo
ment, atitudinea PDSR nici 
nu se poate numi atitu
dine de partid. Sunt niş
te agresivităţi, nişte ran-
****»**«*«»*********»««,***«**»,.>»***,.,,«,*,,.*,*********<*******»******************

mod fals. Fiecare depo
nent crede câ el va câştiga, 
dar nu se gândeşte că 
cineva o să şi piardă. Iar 
aceştia nu vor fi puţini. 
Grav este că guvernul nu 
ia măsuri pentru stoparea 
acestui fenomen care va 
sărăci multă lume".

In sfârşit, la o altă în
trebare adresată dlui Dorn 
Viorel Ursu, care â afir
mat în timpul consfătuirii 
că guvernul Roman nu a 
fost răsturnat de către mL 
neri, ci soarta sa a fost 
Hotărâtă în cabinete mai 
înalte, acesta a repetat câ 
„este clar pentru toată lu
mea că minerii âu fost 
doar obiecte de manevră 
ale preşedinţiei, mizând pe 
faptul câ guvernul va fo
losi forţa armata împo
triva minerilor, insă n-am 
căzut în această capcană. 
Noi nu suntem supăraţi pe 
mineri, putem merge ori- 
C&nd, fără teamă, la el 
acasă, în Valea Jiului- .

DE DOUA OKI CRIMINAL (II)
Probabil in principiu nu 

vfi spunem o noutate, dar 
au urmat graţieri peste 
graţieri şi doar după câţi
va ani, Fetru Vâlungan ests 
din nou liber. De altfel, 
au e f e  «ici* primul 
ultimul criminal care sca
pă foarte uşor.

După revenirea din puş_ 
eârî® cade 4  swsi r w it  Ir* 
patima băuturii. h m rsa A  
i't&r ocazional pe la oa
meni din sat La un mo
ment dat işi găseşte chiar 
e  concubină cu 20 de ani 
mal tânără. O cheamă Ma
riana, are şi ea mari pro. 
bleme familiale, ii place să 
tragă la măsea, iar uşă 
de biserică nu este. Îşi 
petrece cam prea mult timp 
cu alţi bărbaţi, iar acest 
lucru nu-i place deloc lui 
Petru. Unul dintre aceştia 
este şi Horea, care le plă
teşte la amândoi de băut 
dar de uitat se uita lung 
doar la concubină. In min
tea fostului puşcăriaş în
colţeşte din nou ideea răz. 
bUnării. Pe Mariana o 
bate crunt apoi o  trimite 
la bufet să stea singură la 
masă, pentru a vedea dacă 
se „leagă" cinev» de ea. 
Şi uite aşa ajungem in iu
lie 1993. Intr-o seară, la 
intrarea in bufet spune: 
„In seara asta tot omor pe 
cineva". întâmplarea face 
ca în faţa crâşmei să apară 
şi Horea. La îndemnul Iul 
Vâlungan, Mariana iese tn 
calea lui. Consumatorii işi 
dau seama că ceva nu este 
în regulă şi li spun lui 
Petru să nu facă prostii,

El ii Înjură şi pleacă. Ni
meni nu are curajul să 
iasă după el.

In faţa bufetului fncep 
discuţii, apoi încăierarea

MORTUL NU SE 
PREFĂCEA

cu Horea. Cel care mai 
omorâse un om, scoate 
cuţitul şi loveşte în partea 
stângă a pieptului. Doar 
intervenţia oamenilor şi 
transportul victimei la De
va şi apoi la Timişoara 
face ca Horea să nu plece 
în lumea celor drepţi. Până 
la urmă, însă, părţile se 
împacă şi agresorul scapă 
fără judecată şi răspundere 
penală.

La Bretea Mureşană li
niştea nu durează muit. 
Vâlungan continuă să ducă 
o viaţă agitată şi îmbibată 
cu alcool. In incinta fostu
lui C.A.P. se aciuiau şi 
membrii familiei lui Mihai 
Salak, unchiul Marianei, 
Şi acesta trăia in concu
binaj. iar după 20 de ani 
de muncă reuşise să-şi 
cumpere un casetofon. To
tul mergea pe băutură.

Pe la Începutul luj oc
tombrie, în vizită la el vin 
Maree] şi Marinei, fratele 
lui Salak şi, respectiv, fra
tele Marianei. Bucune 
mare, ce mal ! Se cumpără 
băutură pe bani împrumu
taţi. Se pune casetofonul 
bl funcţiune şi familia se 
deplasează la domiciliul lui 
Vâlungan. Aici începe dis
tracţia,

Totul decurge normal 
până după miezul nopţii, 
când începe scandalul. Ni. 
meni nu îşi mai aduce a- 
minte din ce cauză. Cearta 
este pe măsura distracţiei 
— mare şi cu participarea 
tuturor. Ca de obicei, Vâ
lungan pune mâna pe cu
ţit. Cei doi fraţi Salak se 
înarmează cu pari şi con
flictul se mută In curie, 
apoi în stradă. Aburii aL 
coolului încep să se îm
prăştie doar atunci când 
Mihai Salak cade şi nu se 
mai poate ridica. Stăpân al 
"câmpului de bătaie este 
Petru, care are în mâini 
atât cuţitul, cât şi pârii. 
Femeile 11 imploră pe cel 
căzut să se ridice şi să nu 
se mai prefacă. In zadar 
insă. Omul este mort, iar 
in piept are o tăietură de 
20 cm.

Cu excepţia criminalului, 
toţi intră în panică. Puţin 
durează însă, pentru că, Ia 
un moment dat, mortul este 
abandonat, toţi căutând ca
setofonul I

Spre dimineaţa, Vfilun- 
gan este arestat Tatăl său 
doarme, nu auzise ce se în
tâmplase. Destinul a două 
familii se schimbă total... 
Vâlungan mai omoară dec] 
un om... Este pasibil la 
lO-r-20 ani de închisoare... 
Câţi va facg însă ?

Iată unde duc alcoolul, 
promiscuitatea, violenţa, de. 
gradarea. Dar numai ele?

VALENTIN NEAGU,
TTBERIU MEDEANU,
procuror criminalist
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„Colocvii culturale"
(Urmare din pag. I)

apărută la editurile „Destin*1 
şi „Râsu’ lumii". Cu acelaşi 
prilej, au fost decernate 
premiile Editurii „Destin", 
condusă de excelentul om 
de cultură Dan Câmpean, 
pentru caricatură.

In deschidere, Ia Casa 
Cărţii din Deva, în orga
nizarea S.C. „Bibliofor” 
S.A. Deva s-au Întâlnit 
scriitorii hunedorenl, având 
ca invitaţi pe poeţii Geor- 
ge Ţărnea, şi ViniciUVGa- 
fiţa. A urmat o întâlnire 
amicală a creatorilor hune. 
doreni în incinta Casei 
Cărţii din Deva şi mai apoi 
la Cabana „Căprioara", ini
ţiată de „Bibliofor*’ S.A. cu 
sprijinul unui sponsor ge

neros — Administraţia
permanentă a taberelor şco
lare. Trebuia sâ participe 
şi scriitorul Dumitru Radu 
Popescu, Insă, la urcarea 
în tren In Gara de Nord 
din Bucureşti s-a speriat 
de vreme şi a abandonat 
Păcat că un scriitor care 
a trăit atâta timp în Cluj- 
Napoca s-a speriat de 
v r e m e .  Ardealul e cu 
totul altceva! Aici şi timpul 
e mai omenos şi mai dar. 
nic ! O mulţime de iubitori 
de literatură a venit să va
dă, nu pe fostul preşedin_ 
te al Uniunii Scriitorilor, 
ci pe autorul „Vânătorii 
regale", „F”, „Cei doi din 
dreptul Ţebii”, „Zilele Săp
tămânii**, „Vara olte

nilor*” „O bere pentru ca
lul meu".

După-masă, la Galeriile 
de artă ale U.A.P. s-a 
deschis Salonul intemaţio. 
nai de grafică umoristică, 
prilej cu care s-au acordat 
premiile pentru caricatură 
ale Editurii „Destin**, unor 
creatori cunoscuţi, dar şi, 
fapt deosebit, unor începă
tori, elevi, dotaţi însă cu 
talent remarcabil. A fost 
lansată, de asemenea, car
tea de caricatură „Zâmbe
te indexate1*, semnată de 
Horia Crişan, un om deo  ̂
sebit, remarcat în expoziţii 
de caricatură organizate în 
ţară sau peste hotare.

La Casa de Cultură De
va a avut loc marţi spec
tacolul „Colinde şi cântece 
ale neamului”, organizat de

„Bibliofor" S.A. Deva. Au 
fost lansate, cu acest pri
lej, casetele muzicale apar
ţinând Lucreţiei Ciobanu, 
Vetei Biriş, lui Ioan Bocşa 
şi Drăgan Muntean. Au 
urmat evoluţii ale unor 
cunoscuţi solişti vocali şi 
instrumentişti .intre care 
Dumitru Fărcaşu, Pera 
Bulz, Gheorghe Roşoga, 
Mariana Anghel, Veta Biriş, 
Domin Corcheş. A evoluat 
ansamblul folcloric „Sil- 
vana". • /  \Y-i

o
La Casa Cărţii Deva, a 

avut loc lansarea mono
grafiei „Călătorie prin vâr
stele Văii Jiului** de Ioan 
Velica şi Carol Schreter, 
carte apărută la Editura 
„Destin".

IMPORTANT PENTRU C ITITO RI
Reamintim că abonamentele Ia ziarul nos-) 

tru pentru luna decembrie pot fi făcute până la 
29 noiembrie a.c. Preţul abonamentului: 450 lei 
+  taxele poştale.

Aspect de la deschiderea Salonului internaţional de 
caricatură şi acordarea premiilor Editurii „Destin".

Remarcabili scriitori fi 
la deschiderea Salonului

editori hunedorenl prezenţi 
Cărţii.

Dacă în urmă cu câ
teva luni consemnam a- 
pariţia unui Supermarket 
de ţinută comerciali deo
sebită la Deva — Un con
glomerat de talie euro
peană —, recent iniţia
torii acestui edificiu au 
lansat, in premieră ab
solută, o idee benefică 
pentru cumpărători. Şi

C um părături g ra tis  la S uperm arket
anume, printr-un sistem 
aleatoriu, unul dintre 50 
de clienţi ai magazinului 
beneficiază de gratuitatea 
cumpărăturilor, indife

rent de-cantitatea acestora 
şi de suma ce trebuie a- 
chitată la casă.

Noul sistem practicat, 
prin computer, la  Super
market — funcţionează de 
mai bine de o săptămână, 
contravaloare* produselor 
achiziţionate gratis de 

cumpărători situându-se-*—*—*—*--*—*—*—*—*—*—* *-*—*—*-.*—*—*_*—*—*—*. zilnic intre 100—150 000 de
lei.

Rămânând in sfera a- 
vantajelor oferite clienţi
lor, am mai reţinut leje. 
ritatea adaosurilor comer
ciale in comparaţie cu 
produsele similare de la 
alte unităţi de profil.

CORNEL FOENAB

REGIONALA DE CÂI FERATE 
TIMIŞOARA 

SECŢIA L 5 DEVA 
A N U N Ţ A

închiderea pasajului Ia nivel km. 476 -1- 
573 (Aeroport), dintre staţiile Simeria şi Deva, 
pentru lucrări la calea ferată, din data de 24 
nov. 1993, orele 7, până in data de 25 nov. 
1993, orele 12.

Accesul peste calea ferată se poate face pe 
Ia pasajul km 477 +  512, Sîntuhalm.

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE 
POMICOLA GEOAGIU 

Vinde celor interesaţi
•  mere pentru consum şi pentru borhot la , 

preţuri negociabile.
Relaţii la telefon 095/648235, interior 115.

(867)

S.C. „SIDERMET** S.A. CALAN
Reaminteşte celor interesaţi ţinerea de li- 

citaţii, lunar, in fiecare a treia vineri, ora 10. 1 
privind mijloace fixe, utilaje, închirieri spaţii, 
conform listelor publicate în revista „ROMÂ
NIA ECONOMICA** nr. 17 din 1—15 septem
brie 1992 z| „GRATUIT PUBLICITATE**, anul S 
IV, nr. 25/93, la preţuri actualizate. |

In plus se licitează un spaţiu de 300 m p ’ 
la preţul de 500 lei/mp, in sectorul S.C.B. J

(CEC) |

FIRMA „CREEÂMOD** S.R.L. l
& E V A ; 4

Angajează |
•  10 croitorese calificate. t
Informaţii zilnic, orele 8—16,. telefon i

62 6140. (1061351) {

V

JO I 2 5  N O IEM B R IE

R T L

7.00 Ştiri şl magazin m atinal; 10,00
Şeful (s.p.); 11,00 Frumos şi bogat (s); 11,30 
„227** (sit.com.); 12,00 Preţul e fierbinte 
(cs); 12,30 Duelul familiilor (cs); 13,00 Ma
gazinul amiezii; 13,30 Springfleld Story
(s); 14,20 California Clan (s); 15,10 Vre
mea dorinţei (s); 16,00 Ilona Christen ;
17,00 Hans Meiser; 18,00 One e şeful 
aici 7 (s. co.); 18,30 O afacere de familie 
(s); 18,45 Ştiri; 19,00 Chemarea inimii
(s); 20,10 Exploziv — magazin; 20,40
Vremuri bune, vremuri rele ; 21,15 Apel 
de urgenţă (rep.); 22,15 Urgenţa chirurgi
cală ; 0,15 Gottschalk Show.

; SAT 1
7.00 Bună dimineaţa cu fotbal ; 10,35

Trapper John (r); 13,25 Umbrele pasiunii 
(s); 14,10 Trapper John <s); 15,10 Vecinii
(s); 15,40 Bonanza (s); 18,40 Star Trek
(s. SF): „Testele" ; 17,45 Să riscăm (cs);
18,20 Totul sau nimic (s); 19,30 De 5 x 5  
(cs); 20,00 Ştiri, sport, meteo ; 20,30 Roata 
norocului (cs); 21,15 Comisarul Wolff (s. 
p): „Umor negru" ; 22,15 Schreinemakers 
live; 0,05 Pentru un pumn de dolari 
(w. Italia, 1964); 1,45 Star Trek (r); 2,40 Să
riscăm (r); 4,30 Pentru un pumn de dolari 
(reluare).

TNT £  TOONS
10.00 Desene animate; 21,30 Sombrero 

(f. 1953); 23,00 Fiicele lui Neptun (f 1949); 
0,45 Fiesta (f. 1947); 2,45 Amanţii latini (f.
1953); 4,45 Două săptămâni de dragoste
(f. 1950).

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

Marijne; 14,00 Mari hituri; 15,00 „De-a lun
gul Europei" } 17,30 Coca Cola Report}

17,45 Noutăţi cinematografice; 18,00 Şti
rile z ile i; 18,15 3 din 1 ; 18'30 Topul
MTV al telespectatorilor; 19,00 Muzică
saul şi reggae; 19,30 Muzică non-stop;
21,00 Beavis şi Butt-head (d.a); 21,30 Cel 
mai dorit; VJH. Cokes ; 23,00 Mari hituri 
— Tina Turner liv e ; 0,00 Coca Cola Re
port (r); 0,15 Noutăţi cinematografice ;

0,30 Jurnal francez: Soir 3 ; 1,15 Şapte
zile In Africa ; 2,00 In noapte.

VIN ER I 2 6  N O IEM B R IE
R T L

7,00 Magazin m atinal; 10,00 Seriale ;
14,20 California Clan (s); 15,10 Vremea do-

0,30 Ştirile nopţii; 0,45 3 din 1 (r); 
Party Zone, cu VJ Simone.

1,00

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 12,15 A-Team 

(s); 13,15 Aici Italia <r): 13.50 Desene ani
mate ; 15,30 Nu e la RAI (show); 17,15 
Unomania (show); 18,00 Mitic (show); 18,20 
Unomanfâ (show); 19,00 Supervicky (s.SF);
19,30 Bayside school (s); 20,00 Willy (s); 
20,50 Radio Londra ; 21,05 Karaoke (s);
21,35 Beveriy Hills (s); 22,30 Melrose Pla_ 
ce (s); 23,30 Privind din Sud : 0,30 Dream 
on (s.a.); 1,00 Aici Italia (magazin); 1,15 
Radio Londra (r); 1,25 Ş tir i; 2,05 Star-
sky şi Hutcb.

TV  5
7,08 Domnul ministru (s); 7,30 Teledi- 

mlneaţa ; 11,05 Spaţiu francofon ; 14,05
Domnul ministru (r); 14,30 Magazin cul
tural ; 15,50 Magellan (r); 17,00 Jurnal TV 
6; 17,10 Vision 5 ; 17.50 Culinară; 19,00 
Campioni} (es); 19,30 Jurnal TV 5 ; 20,00 
Cifre şi litere (cs); 20,30 Jurnal belgian;
21,00 Nord-sud; 22,30 A şti mai mult. 
Emisiune medicală; 23,45 Marele ecran ;

rinţei (s); 16,00 Ilona Christen. „Rateuri
le" ; 17,00 Han* Meiser Show ; 18,00 Cine 
e  şeful aici 7 (s. corn.); 18,30 O afacere de 
familie (s); 19,00 Chemarea inimii (s);
20,40 Vremuri bune, vremuri...; 21,15 Me
lodii nemuritoare ; 22,15 Scenete populare;
22,45 O căsnicie ciudată (sitcom); 23,15 
Show-uri; 1,00 Joy şi plăcerea (f. erotic, 
Franţa, 1983); 2,55 M. — Magazinul băr
baţilor ; 3,25 Urgenţa chirurgicală (r); 5,05 
Gladiatorii Americii '(show); 6,00 Seriale 
(reluare).'-'.

SAT 1
7.00 Bună dimineaţa ; 10,10 Seriale <r); 

14,10 Trapper John (s); 15,10 Vecinii (s); 
15,40 Bonanza (s); 16,40 Star Trek (s); 17,45 
Să riscăm (cs;) 18,20 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri, sport, meteo ; 20,30 Roa
ta norocului (cs); 21,15 Logodnica gangste
rului (f.a. SUA, 1980); 23,15 Fotbal: Bun. 
desliga, etapa a 18-a ; 0,15 Fete la gine 
colog; 1,40 Electric Blue <r); 2.20 Drauf & 
Dran (r); 2,45 Comisarul Wolff (s.p.); 3,35 
Star Trek (r); 4,25 Fotbal (reluare).

TNT & TOONS
10.00 Capodopere ale animaţiei ; 15,00 

Super desene animate de pe toate meri

dianele. Moxy — noua generaţie de dese
ne animate ; 1,00 Piraţii de gheaţă (f. SUA, 
1948); 2,45 Majn (f. SUA, 1966); 4,30 Rit. 
murile Africii (f. 1963).

M TV
Zi SIMPLY RED

8.00 Matinal, cu VJ Rebecca ; 11,00 VJ
Marijne ; 14,00 Mari hituri; 15,00 „De-
a lungul Europei"; 17,30 Coca Cola Report;
17,45 Noutăţi cinematografice ; 18,00 Ştirile ' 
zilei; 18,15 3 din 1: 3 video-clipuri ale unei 
form aţii; 18,30 Topul MTV al telespecta
torilor ; 19,00 Muzică soul şi reggae; 19.30 
Muzică non-stop; 21,00 Ediţie specială. 
„Simply Red" ; 21,30 Cel mai dorit; VJR. 
Cokes ; 23,00 Mari hituri — „Simply Red“ 1 
live; 0,00 Coca Cola Report (r); 0,15
Noutăţi cinematografice (r); 0,45 3 din 1 
(r); 1,00 Beavis şi Butt-head (d.a.). v

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 11,15 Starsky 

şi Hutch (s); 12,15 A-Team (r); 13,15 Aici 
Italia (r); 13,50 Desene animate ; 15,30 Nu 
e la RAI (show); 17,15 Unomania (show);
18,00 Mitic (show); 18,20 Unomania ; 18 55 
Studio deschis ; 19,00 Supervicky (s. SF);
19.30 Bayside school (s); 20,00 Willy (s); 
20,50 Radio Londra ; 21,05 Karaoke (show);
21.30 F ilm ; 23,30 Privind din Sud ; 0.30
Ediţie specială; 1,30 Aici Italia ; 1.45
Ş tiri; 2,15 Radio Londra (r).

TV  5
7.00 Domnul ministru (s); 7,30 Teiedi-

mineaţa ; 10,05 Timp prezent; 11,00 „Noi 
suntem toţi străini"1; 12,00 Mag. literar; j 
14,05 Domnul ministru ; 14,30 Numai pen- V 
tru dragoste (s); 16,00 Scoubidou ; 17,90
Jurnal francez TV 5 ; 17,25 Oxigen : 17.50 
Culinară ; 19,05 Campionii ; 19,30 Jurnal 
TV 5; 20,00 Cifre^şi litere (cs); 21,00 L’ 
Heldo. Mag. de informaţii ; 22,00 Jurnal | 
TF1 ; 22,30 STARS 90 Varietăţi : 0,00 37 1 
grd2, dorinţa de a trăi; 1,00 Jurnal: Soir •

* _ /
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’ * Dragă Rodic-a, cu oca
zia zilei de naştere, soţul 
t&u iţi doreşte sănătate, 
fericire şi numai bine. 
George Cozlac.

(1061264)
VANZARl-

c u m p a r a r i

•  Vând Audi 80. stare 
foarte bună. telefon 
625170.
, •  Vând TV 12 izotermă.
(Telefon 618678.

Vând urgent, convena
bil. Renault tl , Warttburg 
pa motor Volkswagen. Tel. 
§29117.

(1061239)
6 Vând ladă frigorifică 

jBSO 1, frigider mic, televi
z o r  color Philips, video- 
tecorder Yoko. instalaţie 
ultraviolete. Tel. 612463. 
î (1061195)

•  Vând maşin ă de dără- 
d t  lină, ARO 244 Diesel.

^Informaţii S.C. Panif. Corn. 
S.R.L. Călân Strei — 
Moară. (1061191)

•  Vând talon Dacia 1300.
trei. 617933. (1061199)

I . •  Vând apartament două 
camere Hunedoara et. 2, 

.Convenabil. Micro 5. infor
maţii orice oră. Tel. 096/ 
636264; (1061164)

•  Vând apartament două
camere, BMW 520. Tel. 
617846. (1061223)

i •  S.C. - Ardelean S.R.L. 
prin magazinul din Deva, 
str. Horea, nr. 172, tel. 
618879, vinde maşini de 
spălat, maşini de cusut, 
frigidere, hârtie igienică 
(110 lei/buc.) şi altele.

(1061192)
b  Vând furgonetă 2,4 

tone, vând (închiriez) ru
lotă canterciaiă. Deva, tel. 
011973. (1061232)

•  Vând gater circular 
1000 mm, xerox Canon 
|JP  125 Deva, tel. 621086.

(1061234)
•  Vând Fiat Ritmo TD 

(986, Lancia Prisma ben
zină, 1986 şi Fiat Regata 
Combi TD 1986, stare ex
cepţională, Tel. 614543.

(1061238)
’ —♦ —»— * —,  —* —

•  Magazinul „Maria“ 
din Orăştie vinde mo
bilă bucătărie — 358000 
lei, bibliotecă Danton 
—. 441 000 lei. informa
ţii Orăştie, tel. 642609.

(1061244)

•  Vând cuptor micro,
unde, capacitate mare, 
pentru bar, Germania. 
Telefon 624198. : ■

• ' (1061245)

•  Vindem la preţ 
producător şi primim 
pentru service în ga 
ranţie şi postgaranţie, 
tn. condiţii avantajoase, 
case de marcat Elka 82. 
Asigurăm orice piese 
de schimb şi consuma
bile. Comenzi la teL 
717912 — orele 10-13, 
660490 — orele 20—22.
' (1060933)

*—■#
•  Vând Audi 100, stare 

foarte bună, motor 1600 
cmc, preţ avantajos. Tel. 
626235.

(1061242)
•  Vând chitanţe Caritas 

— (4 octombrie, 20 000 lei 
bucata. Telefon 613481.

(1061243)
•  Vând Dacia 1310 TLX. 

(Telefon 616537.
(4062237)

•  Vând disc-grapă, 3,4 m, 
plug 3 x30, trei grape, to. 
Cător furaje, bicicletă băr 
feătească. Telefon 621921.

(1061231)

•  Vindem casă, patru 
camere, gaze, grădină, stra
da Horea, între şosea — 
autostradă; posibilităţi pri
vatizare. Tel. 616885.

(1061234)
•  Vând motocicletă IJ 

350 CC, Deva, Al. Moţilor, 
bl. TCH, 3, camera 204, 
et. 2. Popescu Marian.

(1061229)
•  Cumpăr mărci, forinţi. 

Telefon 622685.
(1061196)

•  Vând urgent Dacia (Un
garia). O raţie, telefon 
647291. (1061197)

•  Vând apartament 2 
camere, Eminescu, bl. 43, 
Ford Escort şi Renault 18, 
neînmatriculate. Tel. 620775.

(1061211)
•  Vând loc de casă cu

fundaţie. Orăştie, str. Pro. 
greşului, nr. 59. ,

(1061209)
•  Vând Audi 100, preţ

2500 DM. Relaţii telefon 
627693. (106196)

•  Vând lemne foc. In
formaţii telefon 613823, în
tre orele 13-19.
' . ' (1061198) ;

•  Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, etaj • 
2, convenabil, Micro 5. In
formaţii orice oră — Arad, 
telefon 0966/36264.

(1061164)
•  Vând autotractor Fiat 

Iveco Magirus, 1986. Deva, 
telefon 624640.

(1061266)
•  .Vând sfeclă furajeră 

50 lei/kg. Tel. 611856.
■ (1061228)

« Vând Volkswagen Păs- 
sat, model 1979. Telefon 
623085. (1061255)
..'• Vând urgent generator 

, electric Bosch 2150 W, 1500 
DM (lei), negociabil; Tel. 
655134. (1061274)

•  Vând casă Simeria, G. 
Coşbuc 10. Informaţii în 
Cristur, nr. 368.

(1061270)
•  Vând TV Blaupunkt, 

bună stare de funcţionare, 
preţ 170 000 lei. Informaţii 
la telefon 618965.

(1061268)
•  Vând casă Deva. Tel.

613282. (1061256)
•  Vând 500 chitanţe Ca. 

ritas, 35 000 dolari (nego 
ciabil). Telefon 620213.

(1061260)
•  Vând 1200 chitanţe Ca- < 

ritas, 1 la 3 (negociabil). 
Telefon 621650.

■ (1061260)
•  Vând urgent Volkswa

gen Passat, model 1980, în
matriculat, lovit faţă stân
gă, starea motorului per
fectă. Telefon 0957/28266. .

(1061261)
•  Cumpăr grâu,: 150 lei/ 

kg, tel/ 619530, 623510.
(1061263)

•  Vând Dacia break 
1310, fabricaţie’1986. Vând 
teren intravilan şi extravi. 
lan în localitatea Buiturl. 
Telefon 667228.

. (1061279)
•  Vând urgent doi boi,

patru ani şi 30 oi. Sat7 
Runcu Mic, nr. 14, comu
na Veţel. (1061254)

•  Vând urgent aparta
ment 2 camere, str. Bejan, 
bl. 77, ap. 22, sc. 2.

(1061253)
•  S.C. Agromec Retezat 

S.A. Cîrneşti, comuna To- 
teşti, . judeţul Hunedoara, 
organizează licitaţie pentru 
vânzare de tractoare, ma
şini agricole şi combine, 
în data de 6 decembrie 
1993, ora 12, la sediul so
cietăţii. Licitaţia se va 
repeta în fiecare zi de 
luni a săptămânii, până 
la epuizarea listei. Lista 
utilajelor şi informaţii se 
pot cere la sediul unită
ţii.

•  Vând mobilă Madri

gal, _ garnitură completă, 
stare perfectă. Informaţii 
telefon 096/734005, după ora 
19. (1060938)

•  Vând Audi 105 S, ca
mion 3,5, Mercedes Diesel, 
pi?eţ convenabil, stare per
fectă. Telefoane 712229, 
718383. (1060936)

•  Vând ladă şi vitrină
frigorifică, ţigări româ
neşti, en gros. Telefon 
711706: (1060927)

' •  Vând Dări» 1310, TLX, 
stare excepţională. Infor
maţii telefon 716546, sau 
717646. (1060928)

•  Vând Volvo 340, netn 
matriculat, telefon 713668, 
după ora 19.

(1060931)
•  Vând urgent aparta

ment 3 camere, ultracen
tral (bdul Corvkv 9/7). Hu
nedoara, Sarmizegetusa, 22 
A, orele 15—17.

(1060937)
•  Cumpăr urgent par

chet, 40 x 400, 3 mp. Tel. 
720436. (1060932)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie, 

pe numele Illuţă Dorin, e- 
liberată de „Siderurgica" 
Hunedpara. O declar nulă.

' (10609325)
•  Pierdut câine, Brack 

german, cu păr ţepos, fe
melă. Ofer recompensă. Tel. 
614873.

(1061276)
•  Cu autorizaţia 7096/

1992, emisă de Consiliul 
Judeţean; Hunedoara, s-a 
deschis activitatea indepen
dentă, reprezentată prin 
Solia - Lăcrămioara, din 
Hunedoara, str. Ghioceilor, 
nr. 5/4, cu obiect de acti
vitate tricotaje broderie, 
comercializare mărfuri in- 

:dustrjale. (1061227)
OFERTE DE 
SERVICII

9 •  Redacţia ■ ziarului 
- „Cuvântul liber" an

gajează şofer. Informa
ţii suplimentare la se
diul redacţiei, str. 1 
Decembrie, nr. 35 (în 
Palatul Justiţiei), sau 

v la telefon 611275.
—*—*— ;

•  Meditez matematică,
clasele V-X. Pregătiri ad
mitere liceu, telefon 
012374. (1061230)

SCHIMBURI
DE l o c u in ţ e

•  Schimb garsonieră,
confort î, , cil apartament 
2;3 camere, cu diferenţă. 
Informaţii la bL 9, ap. 47, 
sc. 3, str. Republicii, oraş 
Brad . .. ■ (1061269)
/ •  Schimb, garsonieră zona1 
Gojdii cu apartament două 
camere sau. garsonieră nu
mai parter. TeL 624631.

(1061225)
W V U U U W W U V V W W U V W V t

•  Om de afaceri so
licit închiriere aparta
ment zonă centrală! 
minimum trei camere 
sau vilă. Tel. 611597, 
între orele 8—15.

(1061139) 
M M W M ÎM M U W W U W

DECESE

•  Familia Borha mul
ţumeşte celor care au 
participat — rude, prie
teni, vşcini —, la des
părţirea de cel care a 
fost un om bun, de o 
aleasă nobleţe sufle
tească, cu credinţă in 
Dumnezeu,

PETRU BORHA 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace.
(1061250)

« Cu nemărginită du 
rere, anunţăm înceta
rea din viaţă a celui 
care a fost

ÎOAN DOROBAŢ 
Nu te vom uita nici

odată. Soţia şi socrii.

•  Cu profundă du
rere anunţăm încetarea 
din viaţă, la numai 33 
ani, a scumpului nostru

IOAN DOROBAŢ 
înmormântarea va 

avea loc miercuri, ora 
14, la cimitirul Gh. 
Apostol, ‘Hunedoara. 
Părinţii, fraţii şi cum. 
naţii.

(1060930)

•  Aducem un pios 
omagiu regretatei noas
tre prietene

ELENA JACOTA 
şi suntem alături de 
familia îndoliată. Fami
lia Balici din Deva.

(1061273)

•  Soţia, fiicele, gi
nerii, nepoţii ■ anunţă 
decesul, după o grea 
suferinţă, a celui care 
a fost

ANGIIEL JURCA,
de 69 ani, din Cîmpuri 
Surduc. înmormânta
rea azi, 24 noiembrie 
1993, ora 12, în loca
litatea Gurasada.

(1061277)

•  Cu adâncă durere, 
familia Pîrva din Si
meria, soţia şi fiica a- 
nunţă încetarea din 
viaţă a fiului, soţului 
şi tatălui

DUMITRU HOREA 
PÎRVA,

la numai 32 ani.
Corpul neînsufleţit se 

află la casa părinţilor 
din Simeria, str, A. lan- 
cu, bl. 12, sc. O, ap. 3.

înmormântarea va 
avea loc în 26 noiem
brie ,ora 13, la cimiti
rul din Simeria,

(1061294)

•  Profund îndurera
te, surorile tale Auri
ca, Vuţica şi cumna
ţii Mitică, Ginel şi ne
poţii Claudia; Cristi şi 
Cdsminâ îţi aduc un 
ultim pios omagiu; dra
gul nostru -

DUMITRU HOREA
■ PlRVA. 

şi îţi vom purta o vie 
şi frumoasă amintire.

. (1061294).

•  Exprimăm întrea
ga noastră compasiune 
la trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost

BOLDUR ANATOL.
Din partea colegilor 

dirt cadrul DGFBGFS 
Deva.

(1061295)

•  Lucian, fiu şi Da
na, noră, ctf adâncă 
durere anunţă înceta
rea din viaţă a celui 
care a  fost un bun ta
tă şi socru

ALBU POMPILIU 
(POMPI)

înmormântarea va 
avea loo joi, 25 nov. 
1993, ora 14, la cimi
tirul ortodox din stra
da M. Eminescu. 
Corpul neînsufleţit se 
află depus pe strada 
Horea, 28.

(1061275)

•  Cu adâncă durere 
şi lacrimi în ochi, a- 
nunţăm încetarea din' 
viaţă a celui care a 
fost

GIIEORGHE
COŞTESCU

Nu te vom uita nici
odată. Andrei, nepot, 
Lelia, fiică, Stelică, gi
nere. înhumarea va 
avea loo joi, 25 no
iembrie, ora 13, Ia ci
mitirul d in  str. Emi
nescu, Deva.

(1061281)

•  Soţia Ioana, cu toată 
familia, mulţumeşte rude
lor, cunoştinţelor, vecini
lor, Firmei Absolut şi co
legilor de la S.C. Matex 
S.A. Deva care au parti
cipat la durerea despărţi
rii de cel care a fost un 
bun soţ, tată, socru şi bu
nic

AUREL ARDELEANU
(1061285) ’

•  Colegii din cadrul ofi 
ciulul de c a l c u l  ai 
D.G.F.P.C.F.S. Deva sunt 
alături de colega Balaş 
Angela, la greaua înceroa- 
re pricinuită de moartea 
fulgerătoare a tatălui său.

(1061258)

j S.C. COMTOUR LOWE S.R.L. DEVA j 
J Vinde prin magazinul AUTO din Sîntu-
I halm anvelope: |
î •  Pirelli ;
I •  GOOD YEAR I
I Informaţii la telefon 621113. (1061336)1

I S.C . M A G IK A  -  IMPEX S R .L . BRAŞOV  

PR O G R A M U L PLAŢILOR IN  C A D R U L

I

•  miercuri, 24 noiembrie — chitanţele nr. 
4043—4072.

•  joi, 25 noiembrie — chitanţele nr. 
4073 — 4104.

Plăţile se efectuează Ia Hanul „Bucura** 
din Haţeg.

QUASAR ELECTRO S.R.L.
D E V A

bdul Decebal, bl. R parter 
Telefon 61 12 61,

' VA OFERĂ:
O Frigidere 2401.
O Lăzi frigorifice 160 1, 120 1 
O TV color Megavision, Goldstar 
© Calculatoare de birou _

. 0  Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung 
O Executăm reclame luminoase 
0  Instalaţii complete satelit • . • .

CUPON QUASAR 
ELECTRO S.R.L.

Bdul Decebal, bl. R, parter, telefon 611261.
Folosind acest cupon, beneficiaţi de o 

reducere de 2 000 lei, la orice cumpărături 
făcute în magazinul nostru, care depăşesc 
valoarea de 300 000 Iei. )1061352)

OCOLUL SILVIC PETRILA 
cu sediul în Petrila, telefon 550971

Scoate la licitaţie publică, in ziua de 25 
noiembrie 1993, ora 12, un TRACTOR U 650.

Garanţia de participare la licitaţie se de
pune la ocol.

iicitaţfă se reia săptămânal în acelaşi loc 
si Ia aceeaşi oră, până la vânzarea utilaju- 
îuL (1061343)

' t  1 vŞ V ■jj.-'r1'*1 ' 1 : ' ■■ ■

S.O. ARDEALUL S.A. AIUD
FABRICA DE BERE *  ̂

Produce si livrează BERE BLONDA SPE
CIALA 12,5 lâ sută, „AIUDEANA", Ia sticla de 
i / 2 1  r '

Ofertă specială Ia calitate superloarl,
Preţi 185 Iei, cu TVA inclus.
Relaţii i la sediul firmei din str. Izvoru

lui, ar. 2, Aiud, judeţul Alba.
Telefoane t 096/863054 j 096/861307.
Faxi 096/862594. "V ' $106134$

*
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